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І та му ня дзіў на, што ме на-
ві та Бе ла русь сё ле та пры ня ла 
8-ы кан грэс Між на род най пра-
цоў най гру пы па за ха ван ні ба-
лот, які прай шоў 25–26 лі пе ня на 
ба зе Бя рэ зін ска га бія сфер на га 
за па вед ні ка. Сю ды пры еха лі 
прад стаў ні кі з 14 кра ін све ту — 
экс пер ты з роз ных га лін на ву кі, 
каб па дзя ліц ца рас пра цоў ка мі ў 
за ха ван ні ўні каль ных пры род ных 
аб' ек таў, а так са ма па зна ё міц ца 
з най больш ці ка вы мі ба ло та мі 
на шай кра і ны пад час де ся ці-
дзён на га па ля во га сім по зі у ма. 
Бе ла рус кія спе цы я ліс ты так са ма 
рас ка за лі пра іс ну ю чыя ў кра і не 
«ба лот ныя» праб ле мы і акрэс лі лі 
асноў ныя шля хі іх вы ра шэн ня.

Як рас ка заў на мес нік мі ніст-
ра пры род ных рэ сур саў і ахо-
вы на ва коль на га ася род дзя 
Ігар КА ЧА НОЎ СКІ, сён ня ў кра-
і не асаб лі ва ахоў ныя пры род ныя 
тэ ры то рыі (ААПТ) пра хо дзяць 
пра цэс пе ра ўтва рэн ня. Для най-
больш аб' ек тыў на га і аб грун та ва-
на га змя нен ня іх пло шчы і скла ду 
між ве да мас ная пра цоў ная гру-
па, ство ра ная з прад стаў ні коў 
усіх за ці каў ле ных мі ніс тэр стваў 
і ве дам стваў, пры сту пі ла да рас-
пра цоў кі стра тэ гіі па за ха ван ні 
вод на-ба лот ных угод дзяў і ўстой-
лі вы м вы ка ры стан ні тар фя ні каў 
да 2030 го да. У перс пек ты ве 
та кая стра тэ гія да зво ліць рэа лі-
за ваць на цы я наль ную па лі ты ку, 
на кі ра ва ную на за бес пя чэн не 
ра цы я наль на га вы ка ры стан ня 
тар фя ных рэ сур саў і за ха ван ня 
пры род ных комп лек саў.

ЗА ХА ВАН НЕ 
НА ТУ РАЛЬ НЫХ БА ЛОТ — 

ЗА ДА ЧА № 1
Стра тэ гі яй пра ду гле джа на, 

што ў Бе ла ру сі больш не бу дуць 
асуш вац ца ба ло ты, якія зна хо-
дзяц ца ў на ту раль ным ста не. 
Пры гэ тым усе яны бу дуць мець 
пэў ны ста тус ахо вы. Ужо сён ня з 
863 тыс. га ба лот ка ля 600 тыс. 
га — гэ та ахоў ныя тэ ры то рыі.

— Па вод ле За ко на аб ме лі-
я ра цыі зем ляў, сён ня асу шэн не 
на ту раль ных ба лот за ба ро не на 
для па трэб сель скай гас па дар кі, 
але да пус ка ец ца іх ад вя дзен не 
для зда бы чы тор фу, — ад зна чыў 
Аляк сандр КА ЗУ ЛІН, кан ды дат 
бія ла гіч ных на вук, вя ду чы на-
ву ко вы су пра цоў нік НПЦ па 
бія рэ сур сах НАН Бе ла ру сі і 
адзін з удзель ні каў рас пра цоў кі 
да ку мен та. — З мо ман ту ўступ-
лен ня ў сі лу но вай стра тэ гіі 
абод ва на прам кі пла ну ец ца за-
ба ра ніць. Торф жа мож на бу дзе 
зда бы ваць толь кі на па ру ша ных 
тар фя ні ках, якія не пад ля га юць 
эка ла гіч най рэ абі лі та цыі.

Акра мя та го, ін вен та ры за цыя 
ба лот, якая сён ня пра во дзіц ца 
ў кра і не, да па мо жа вы зна чыць 
асноў ныя на прам кі вы ка ры стан-
ня па кож ным пры род ным аб' ек це. 
Бу дуць рас пра ца ва ны пла ны мэ-
та на кі ра ва на га кі ра ван ня і ўстой-
лі ва га вы ка ры стан ня тар фя ні каў.

Ужо пад рых та ва на поў ная ін-
фар ма цыя пра ба ло ты Мін шчы-
ны, Брэст чы ны і Гро дзен шчы ны. 
На ступ ны крок — рас пра цоў ка 
ас тат ніх рэ гі ё наў і ад на ча со ва 
ўзгад нен не да ку мен таў на мяс-
цо вым і рэс пуб лі кан скім уз роў-
нях. Па пя рэд ні ва ры янт стра тэ-
гіі бу дзе раз ме шча ны на сай це 
Мінп ры ро ды, дзе з ім змо жа 
азна ё міц ца гра мад скасць.

— Пры вы ра шэн ні лё су кож-
на га ба ло та ў 95% вы пад каў мы 
зна хо дзім па гад нен не з Мі ніс тэр-
ствам энер ге ты кі і дзяр жаў ным 
аб' яд нан нем «Бел тап газ», — 
рас ка заў Аляк сандр Ка зу лін. — 
Не ка то рыя аб' ек ты па тра бу юць 
больш глы бо ка га і роз на ба ко ва-
га раз гля ду, але спа дзя ю ся, і па 
ім спе цы я ліс ты змо гуць знай сці 
кан сен сус.

У пла нах спе цы я ліс таў так са-
ма ад на віць усе ба ло ты з па ру-
ша ным гід ра ла гіч ным рэ жы мам. 
Пры чым на тых тэ ры то ры ях, дзе 
вя дзец ца зда бы ча тор фу, ба ло-
ты бу дуць ад наў ляц ца за кошт 
тор фа прад пры ем стваў.

ПЕ РА ЎТВА РЭН НЕ 
ААПТ ПА ВІН НА БЫЦЬ 

АБ ГРУН ТА ВА НЫМ
Па сло вах Іга ра Ка ча ноў ска га, 

мно гія асаб лі ва ахоў ныя пры род-
ныя тэ ры то рыі бы лі ство ра ны ў 
на шай кра і не шмат га доў на зад. 
І сён ня, ка лі іс тот на змя ні ла ся 
бе ла рус кае за ка на даў ства, на-
сту пі ла чар га змен і ў гэ тых уні-
каль ных комп лек сах.

Так, з да па мо гай су час ных 
рас пра цо вак у пры ро да ахоў ным 
і зя мель ным за ка на даў стве сён-
ня вы раз на за фік са ва ны ме жы 
асаб лі ва ахоў ных пры род ных 
тэ ры то рый, кож ная з іх за рэ-
гіст ра ва на як тэ ры та ры яль ная 
адзін ка, што па він на змен шыць 
коль касць праб лем, звя за ных з 
не за кон ным за хо пам тэ ры то рый, 
і ін шых па ру шэн няў за ка на даў-
ства.

З да па мо гай на ву коў цаў бы ло 
вы зна ча на, якія ўчаст кі асаб лі ва 
ахоў ных пры род ных тэ ры то рый 
ма юць пры ро да ахоў ную каш-
тоў насць, якія яе стра ці лі, а якія 
су меж ныя тэ ры то рыі трэ ба ўклю-
чыць у ахо ву.

— Ня даў на бы ло пра ве дзе на 
пе ра ўтва рэн не за каз ні ка «Да-
ку даў скі», — рас ка заў на мес нік 
мі ніст ра. — Яго пло шча бы ла 
знач на змен ша на за кошт тых 
ба лот ных участ каў, якія ўжо дэ-
гра да ва лі (на прык лад, праз па-
жа ры) і не ўяў ля юць пры ро да-
ахоў най каш тоў нас ці.

Пра ект па за каз ні ку «Вы га на-
шчан скі» так са ма ў хут кім ча се 
бу дзе ўне се ны на раз гляд ура-
да. Пад час аб мер ка ван ня лё су 
за каз ні ка прад стаў ні кі пры ро-
да ахоў на га ве дам ства змаг лі 
аба ра ніць усе важ ныя па зі цыі, 
дзя ку ю чы ча му за каз нік змо жа 
за ха ваць свае ме жы, без вы клю-
чэн ня ўчаст ка, які пла на ва ла ся 
ад даць для зда бы чы тор фу.

— Па ін шых ААПТ за раз пра-
во дзіц ца ўзгад нен не. Та му па-

куль ра на га ва рыць, у якім вы-
гля дзе яны бу дуць прад стаў ле ны 
ва ўрад. Але ду ма ем, што вы-
клю чэн ня каш тоў ных і асаб лі ва 
каш тоў ных участ каў для зда бы-
чы тор фу не бу дзе, — ад зна чыў 
Ігар Ка ча ноў скі.

На ву ко вец Аляк сандр Ка зу-
лін упэў не ны, што са мае га лоў-
нае ў пы тан нях пе ра ўтва рэн ня 
ААПТ — са чыць за тым, ці за ха-
ва на тое, што трэ ба за хоў ваць.

— Пе ры фе рыя мно гіх ба лот 
зга рэ ла і апус ці ла ся ні жэй за на-
ту раль ную част ку на 1–1,5 м, — 
рас ка заў Аляк сандр Ва сіль е-
віч. — Гэ тыя зга рэ лыя част кі і 
пла ну ец ца ад даць для зда бы-
чы тор фу. У ад каз тор фа прад-
пры ем ствы бу дуць уклад ваць 
знач ныя гро шы, каб ага ра дзіць 
каш тоў ную для пры ро ды цэнт-
раль ную част ку су праць філь тра-
цый най мемб ра най і дам бай. Та-

кім чы нам, мы пры цяг нем срод кі, 
каб за ха ваць на ту раль нае ба ло-
та.

Яшчэ ад ной важ най і скла да-
най праб ле май Аляк сандр Ка зу-
лін лі чыць вя лі кую за па тра ба-
ва насць еў ра пей ска га рын ку ў 
тар фя ных грун тах. Для іх вы твор-
час ці вы ка рыс тоў ва ец ца торф з 
верх ня га слоя ба лот, які ма ла 
раз ла жыў ся. І та му, ня гле дзя чы 
на па сту по вае зні жэн не вы ка-
ры стан ня тор фу ў Бе ла ру сі для 
па трэб энер ге ты кі, яго зда бы ча 
не спы ня ец ца.

— Па куль у Еў ра са ю зе не бу-
дзе ство ра на свое асаб лі вая сіс-
тэ ма сер ты фі ка цыі тор фу, якая б 
да зва ля ла зда бы ваць пры род ны 
рэ сурс толь кі на дэ гра да ва ных 
ба ло тах, гэ тая праб ле ма бу дзе 
іс на ваць і ў Бе ла ру сі, і ў ін шых 
кра і нах, — мяр куе ву чо ны.

АД НА ВІЦЬ,
НЕ ДАЦЬ ЗА ГІ НУЦЬ

Ся род праб лем бе ла рус кіх ба-
лот вель мі важ нае, гла баль нае 

зна чэн не мае пы тан не вы кі даў 
пар ні ко вых га заў.

Па сло вах кі раў ні ка Між на-
род най пра цоў най гру пы па 
за ха ван ні ба лот, ня мец ка га 
ву чо на га і па лі ты ка Хан са 
ЮС ТЭ НА, на на шай пла не це 
асу ша на ка ля 15% тар фя ні-
каў, ці 0,3% ад пло шчы зям ной 
па верх ні. Але, ня гле дзя чы на 
не вя лі кую пло шчу, ме на ві та гэ-
тыя тэ ры то рыі ад каз ныя за 5% 
усіх вы кі даў пар ні ко вых га заў, 
звя за ных з дзей нас цю ча ла ве-
ка. І Бе ла русь зай мае трэ цяе 
мес ца ў све це па аб' ёму вы кі даў 
пар ні ко вых га заў з дэ гра да ва-
ных ба лот.

— Ва ўсім све це пры клад ва-
юц ца на ма ган ні па вы ра шэн ні 
гэ тай праб ле мы, — па ве да міў 
Ханс Юс тэн. — Бе ла русь так са-
ма ро біць шмат для пра соў ван-
ня па доб ных іні цы я тыў. Ме на ві та 
дзя ку ю чы пра цы бе ла рус кай дэ-
ле га цыі Кан вен цыя па змя нен-
ні клі ма ту пры знае вя лі кі ўплыў 
асу ша ных ба лот на вы кі ды пар-
ні ко вых га заў.

Акра мя та го, сён ня на ша кра-
і на — ся род лі да раў па ад наў-
лен ні ба лот у све це. За апош нія 
дзе ся ці год дзі 51 ты ся ча га асу-
ша ных бе ла рус кіх ба лот бы ла 
паў тор на за ба ло ча на. І ме на ві та 
та му Бе ла русь атрым лі вае та-
кую ўва гу з бо ку між на род най 
на ву ко вай су поль нас ці ў пла не 
шы ро ка га до све ду па вы ра шэн ні 
гэ тай праб ле мы.
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Яшчэ шмат да вя дзец ца зра-
біць ву чо ным і ін шым спе цы-
я ліс там для та го, каб «лёг кія 
Еў ро пы» змаг лі за ды хаць на 
поў ную сі лу. І да гэ та га важ-
на га кро ку іх мо жа на блі зіць… 
на ша не абы яка васць і лю боў 
да род най пры ро ды. Будзь це 
ўваж лі вы мі да кож на га ка ва-
лач ка гэ тай тэ ры то рыі, да па-
ма гай це ба ло ту вы зва ліц ца 
ад хмыз ня коў і трыс ня гу, што 
па збаў ля юць пры тул ку і ча сам 
жыц ця ўні каль ных для Бе ла ру сі 
рас лін і жы вёл. Жы ві це ў гар мо-
ніі з пры ро дай, і яна аба вяз ко ва 
ад дзя чыць вам!

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА
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Стра тэ гіч ны рэ сурсСтра тэ гіч ны рэ сурс  ��

Бе ла рус кія ву чо ныя 
пра цу юць над пла нам
вы ра та ван ня ба лот

Бе ла рус кія ба ло ты не здар ма на зы ва юць «лёг кі мі Еў ро пы». 
Ме на ві та гэ тыя пры род ныя комп лек сы — важ ны эле мент 
у пра цэ се ачы шчэн ня ва ды і ста бі лі за цыі клі ма ту, яны 
па глы на юць і ўтрым лі ва юць знач ную част ку вуг ля кіс ла га 
га зу з ат мас фе ры. Але не аб ду ма ная дзей насць ча ла ве ка 
пры вя ла да амаль поў на га зні шчэн ня мно гіх з іх. Як жа 
збе раг чы і пры мно жыць гэ ту пры род ную каш тоў насць? 
Вы ра шэн нем гэ та га пы тан ня сён ня зай ма юц ца і бе ла рус-
кія, і за меж ныя на ву коў цы.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Ра ней, як доб ра па мя та юць 
заў сёд ні кі, на трэ цім па вер се 
ЦУ Ма ні чо га не бы ло — дак лад-
ней, ні чо га ці ка ва га для на вед-
ні каў, бо тут мес ці лі ся склад скія 
і служ бо выя па мяш кан ні. Пас-
ля рэ кан струк цыі не каль кіх зал 
агуль най пло шчай амаль 1300 
квад рат ных мет раў як раз ха пі-
ла, каб ад крыць ад дзел з «та ва-
ра мі для тых, ка му ад 0 да 18».

— Коль кі па куп ні коў сён ня 
бы ло? Ой, шмат, не каль кі со-
цень ужо дак лад на, — кры ху 
стом ле на ўсмі ха юц ца пра даў цы-
кан суль тан ты дзі ця ча га ад дзе ла. 
— Са мы вя лі кі на плыў, без умоў-
на, быў зран ку, бо пер шыя сто 
па куп ні коў атры ма лі ў па да ру нак 
дыс конт ную карт ку, але і ця пер 
лю дзей шмат — хто па канц та-
ва ры, хто па школь нае адзен не і 
абу так. Так са ма шмат куп ля юць 
ца цак на роз ны ўзрост.

Са праў ды, ска заць, каб у 
«Дзі ця чым све це» апоўд ні на зі-
раў ся ажы я таж, цяж ка, але ра-
зам з тым ні вод ная пры ме рач ная 
не пус туе. Мно гія прый шлі цэ лы-
мі сем' я мі. «Па куль ма ма са ста-
рэй шым сы нам вы бі рае пін жак і 
шта ны, мы з ма лым вы ву ча ем 
ма шын кі, а ся рэд няя дач ка гу-
ляе з ін шы мі дзець мі на іг ра вым 
аў та ма це, — рас па вя дае баць ка 
тра іх дзя цей Ігар. — Ра ней, шчы-
ра ска заць, па ход з усі мі дзець мі 
ў кра му пе ра тва раў ся ў ма лень-
кае «пек ла» — адзін цяг не ту ды, 
дру гі сю ды, а трэ цяя на огул не 
хо ча ні чо га ме раць. Ця пер зруч-
ней — усё ў ад ным ад дзе ле, і 
мес ца больш».

Праў да, ін шыя па куп ні кі — 
ма ла дыя ма мы — лі чаць раз-
мя шчэн не «Дзі ця ча га све ту» 
не вель мі зруч ным: «З вя лі кі мі 
дзець мі на трэ ці па верх нар-
маль на дой дзеш, а як з ма лень-
кі мі і тым больш з ка ляс кай?»

— Блу зак тут вель мі шы ро кі 
вы бар, — за ўва жае ма ці бу ду-
чай пя ці клас ні цы Крыс ці ны, — а 
вось жа кет па да браць па куль 
не мо жам.

Тыя з баць коў школь ні каў, 
хто так са ма меў цяж кас ці з вы-
ба рам адзен ня афі цый на-дзе ла-
во га сты лю — каб бы ло і зруч на, 
і пры го жа, і прак тыч на, і яшчэ па-
жа да на, каб са мо му дзі ця ці па-
да ба ла ся — вы ра шы лі спа чат ку 
па гля дзець, як фор ма «ся дзіць» 
на ін шых, і да лу чы лі ся да лі ку гле-
да чоў і кры ты каў дэ ман стра цыі 
адзен ня для шко лы, вы раб ле на га 
на ай чын ных прад пры ем ствах.

— Вось гэ ты кам плект ні чо-
га та кі, і не чор на-бе лы, — уга-

вор вае ма ма дач ку-пад лет ка. 
— Ха дзем, па ме ра ем?

Па куль ста рэй шыя вы ву ча-
лі школь ны асар ты мент, ма ле-
ча з за да валь нен нем пры ма ла 
ўдзел у за баў ляль най пра гра ме 
— не ка то рыя сур' ёз на ві та лі ся з 
муль ты плі ка цый ны мі пер са на-
жа мі за ру ку (ці што ў іх там?), 
ін шыя са ма за быў на тан ца ва-
лі на не вя ліч кай сцэ не і ва кол 
яе, ас тат нія да лу ча лі ся да кон-
кур саў і ро зыг ры шаў са лод кіх 
пры зоў. Напры кла д, удзель ні кі 
дзі ця ча га мас тац ка га пле нэ ру 
на тхнё на ма ля ва лі Чыр во ны 
Кап ту рок, Міш ку на Поў на чы і 
ін шых ге ро яў бе ла рус кіх цу ке-
рак, а на пля цоў цы ля дзі ця чай 
ка вяр ні ма лыя ах вот на пад стаў-
ля лі ру кі і шчо кі, каб атры маць 
на іх ча роў ныя ма люн кі-аква-
г рым. «Эх, дзе мае... пяць га-
доў!» — з лёг кай зайз драс цю 
за ўва жыў вы пад ко вы мі нак.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

ДЗЕ ЦЯМ ДА 18-ДЗЕ ЦЯМ ДА 18-ціці

ПРЫ ЗНАН НЕ
Жар ты ні чо га не вар ты, але ча сам праў-

дзяц ца. Ад ной чы, каб не чым за няць ма лую, 
ма ці да ла ёй ало вак і не каль кі ліс тоў па пе-
ры.

З та го дня дач ка за ха пі ла ся, ста ла ма ля-
ваць — хоць чым, хоць на чым: фла мас та рам 
на шпа ле рах, крэй дай на ас фаль це, дуб чы-
кам на пяс ку. А тро хі паз ней ёй са праўд ныя 
фар бы ку пі лі — толь кі ву чы ся, толь кі ма люй. 
Дзі ця ста ра ла ся і ў хут кім ча се на ват «вы-
стаў ку» зра бі ла: па вез ла свае тво ры ў вёс ку 
— дзя ду лю па ка заць.

Той доў га да іх «пры ладж ваў ся», доў га 
пе ра бі раў, раз гля даў, уз ды хаў. Вы даў на-
рэш це:

— Не, унуч ка, ты мас тач кай не бу дзеш...
Дзяў чын цы мо ву за ня ло, слё зы на ва чах! 

А дзед на ват ву хам не па вёў — сваю гнуў 
лі нію:

— Так-так, — уз ды хаў, — мас тач кай не 
бу дзеш... Бо мас тач ка ты ўжо!..

Так яно ўрэш це і ста ла ся, бо жар ты і на-
праў ду ні чо га не вар ты, але ж ча сам праў-
дзяц ца.

ШТО ТОЙ... 
БОК, ШТО ГЭ ТЫ

Анек дот: жон ка пры бра ла ся ў но вую су-
кен ку, вый шла ў па кой да му жа, спы та ла: 
«Лю бы, ну як я?». Той па вяр нуў га ла ву ад 
тэ ле ві за ра, ска заў: «Кры ху на да ку чы ла. А 
так... Ні што са бе».

Чыс тая праў да — і зноў жа пра су кен ку. 
Лёг кая, яр кая, са стуж кай бе лых ка ру нак у 
«воб лас ці» дэ каль тэ (як пі шуць не ка то рыя), 
яна доў га слу жы ла на вы хад. Але і по тым 
ад маў ляц ца ад яе не ха це ла ся: мож на ж до-
ма на сіць? Ці, на прык лад, на ле ці шчы? Ка лі 
б не ру ка вы...

Зрэш ты, ад па роць — не ўста віць, як той 
ка заў, ро зу му не трэ ба: пяць хві лін — і ня ма-
ша ка ад на го, ле ва га... А вось су мнен ні — тут 
як тут, з'я ві лі ся: кшталту рап там без ру ка воў 
(хай ка рот кіх) су кен ка штось стра ціць? І па-
са ваць так бо лей не бу дзе?

Ус кі ну ла, па гля дзе ла ў люс тэр ка, на ват 
пе рад бра там па кру ці ла ся, спы та ла: з пра-
ва га бо ку лепш ці з ле ва га?

Той ада рваў ся ад чар го вай кніж кі:
— Ды нар маль на, — пры знаў, — з абод-

вух.
— А з яко га ж лепш, пры га жэй?
— Ну, мо жа, з пра ва га. Там... ка рун кі як 

быц цам свят лей шыя.
...Гэ та, што на зы ва ец ца, на роз дум — усім 

дзяў ча там, усім жан кам, якія, праг на хо чу чы 
спа да бац ца, столь кі нер ваў, ча су і гро шай 
«па ляць» не ска заць, каб на ліш няе — на 
па трэб нае. Як са лаўю свіс ток?

МАР НА!
У сяб роў кі пры го да: па лес ках уз лез ла на 

стол, па мы ла акно. А на ва жы ла ся зла зіць 
і, што на зы ва ец ца, пра мах ну ла ся — не ту-
ды сту пі ла, за гры ме ла на пад ло гу... Ра зам 
з ты мі лес ка мі. Па бі ла бок, пля чук, га ла ву, а 
га лоў нае — усё... без тол ку:

— Нех та га ла вою ляс нец ца, — ка за ла 
на заўт ра, — і ад ра зу пра зор цам ста не, а я 
вось — не...

...Му сіць, ніз кая бы ла пры ступ ка? Ці за-
мяк кі ды ван?

ТРЭ БА ПАД МЯ ТАЦЬ!
Мінск — го рад чыс ты... Не та му, на жаль, 

што лю дзі не сме цяць — прос та двор ні каў 
шмат. Адзін, на прык лад, свой учас так пад-
мя таў у дзе сяць ве ча ра, ве ні кам, што ду жа 
ўра зі ла за меж ных ту рыс таў!

(Што кан крэт на — тое, што до сыць поз на, 
ці тое, што ве ні кам, — не па ве дам ля ла ся).

СВЕД ЧУ
...Пад вок на мі ква тэ ры, дзе жы лі ра ней, 

доў га кра са ваў ся над піс: «Та ня, я люб лю 
те бя!», там, дзе жы вём ця пер, — гэт кае ж 
пры знан не Яне, кры ху па вод даль — На дзі, 
яшчэ да лей — ад ра са ва нае ней кай не зна ём-
цы «Ты — моя все лен ная!» (што, зга дзі це ся, 
до сыць не ча ка на, пры нам сі, для ас фаль ту), 
як і ка рот кае: «koxam»...

А вось «ка хаю» ў сва ёй кра і не пад нейчымі 
вокнамі не ба чы ла ні ра зу. Ні дзе.

НЯ МА ДУР НЫХ?
Ма лыя дзет кі, ма лыя і бед кі, а пад рас-

туць...
На дзі на дач ка ў 18 з до му зма та ла ся — на 

здым ную ква тэ ру пе ра еха ла, з ка ва ле рам. 
«У нас, — ма ту лі ска за ла, — та кая лю боў, 
ну та кая лю боў!..»

— Дык па жа ні лі ся б, як лю дзі... Вя сел ле 
згу ля лі б, — пра сі ла тая.

— А вось з гэ тым спя шац ца не вар та, 
гэ та і праз год мож на зра біць, — аб над зе іў 
жан чы ну кан ды дат у зя ці.

Па абя цаў — мож на ска заць, су це шыў. 
Але ж не зра біў...

І, як вы гля дае, ужо не зро біць, бо на тры-
нац ца тым го дзе су мес на га жыц ця яго так 

зва ная гра ма дзян ская жон ка за ця жа ра ла, 
амаль пяць ме ся цаў пра ля жа ла на за ха ван ні, 
а вы ні каў — нуль: не да на сі ла тое дзі цят ка... 
Ін шых (як ска за лі ўра чы), хут чэй за ўсё, так-
са ма не да но сіць... Ка лі яшчэ за ця жа рыць... 
Трэ ба, маў ляў, вель мі доў га ля чыц ца... Ці 
шу каць су ра гат ную ма ці.

І тое, і дру гое (да ва раж біт кі не ха дзі!) 
вы ма гае рас хо даў, пры чым вель мі вя лі кіх. Ні 
ў На дзі, ні ў яе дач кі та кіх гро шай зро ду не 
бы ло і быць не мо жа (хі ба што пра даць ква тэ-
ру?). У та го «кан ды да та ў зя ці» — як быц цам, 
ёсць, але ж ён (ад кры тым тэкс там ска заў!) не 
ду рань, каб пла ціць за тое, што мож а мець 
за дар ма — з ней кай ін шай дзяў чы най...

Гэ та — На дзі на дач ка — усё час цей ця пер 
на чуе ў ма ту лі.

Не ўза ба ве, ві даць, пе ра е дзе зу сім.

«ПОМ НІК»
...Па ліц у гас па дар чай кра ме бы ло шмат, 

але да той мы скі ра ва лі ад ра зу: куб кі ста я лі 
— ну прос та ва чэй не ад вес ці: лад ныя, цём-
на-цём на сі нія, па вер се ар на мент з ду бо вых 
ліст коў, уні зе...

Уні зе, на дон цы, як та му і на ле жыць, бы-
ла па пе рын ка з кош там. І ўраж ва ла яна не 
менш...

А та му, ця жань ка ўздых нуў шы, мы па ста-
ві лі куб кі на зад на па лі чку і ўжо ады шлі ся да 
ін шых. Але ду маць не пе ра ста лі, бо акку рат 
та кіх вось лад ных куб каў до ма не ха па ла: 
гар ба ту пі лі з ма лых, раз-по раз пад лі ва ю чы. 
Што па ве ча рах ці з гас ця мі на ват па да ба-
ла ся, а вось ра ні цой... Адзін раз ха це ла ся 
на ліць, на сы паць цук ру і вы піць.

Му сіць, та му, па кру жыў шы па крам цы, мы 
да куб каў вяр ну лі ся зноў, яшчэ раз па кру ці лі 
ў ру ках: зруч ныя — на доб ра га паў літ ра... І 
пры го жыя — што ко лер, што ар на мент, што 
фор ма...

Бы ла ні бы ла — ку пі лі. Хоць два.
Адзін не ўза ба ве раз біў ся, дру гі слу жыць 

і ця пер... Яшчэ і на па мі нам — аб па чат ку ся-
мей на га жыц ця, аб без гра шоўі і дэ фі цы це, 

аб ста рой гас па дар чай крам цы на ба бу лі ным 
рын ку, якой так са ма даў но ўжо ня ма.

Хі ба што ў па мя ці...

НЕ З АГНЮ... 
НЕ Ў ПО ЛЫ МЯ

Іва наў на на «дзем бель» пай шла: пас ля 
слын ных дзвюх пя цё рак ні дня не пра ца ва ла, 
хоць зда роўе як быц цам да зва ля ла, уну кі не 
пла ка лі ды і кант ракт з ёй, ві даць, пад пі са-
лі б...

Не за ха це ла яна, трэ ці ме сяц до ма жы-
ве:

— Не су му е це? — спы та ла пры су стрэ-
чы.

— Не, што вы, — ста ла ба ра ніц ца ка бе-
та, — я свят кую! Ні ку ды не спя ша ю ся, ні ко му 
не да га джаю... Сплю, коль кі ха чу, ра зум ныя 
кніж кі чы таю, доб рыя філь мы гля джу, гу-
ляю...

— Але ж гро шы...
— А што гро шы? Ка лі ўсе рас хо ды ад няць 

— на абе ды, на пра яз ны, на пры чос кі, ма ні-
кюр, ма кі яж — на ру ках дзвес це до ла раў... 
Хоць так, хоць так...

...«На нет и су да нет», — ка жуць ра сі я не. 
Бе ла рус кі ад па вед нік: «Ка лі ёсць — ра зы-
дзец ца, а ня ма — абы дзец ца»?

ПРА СОШ КУ І ЛОЖ КУ
Го рад. Кір маш — пра да ец ца ўсё! У тым 

лі ку і лыж кі — драў ля ныя, лю бо га па ме ру. 
Ёсць, на прык лад, вя лі кія, каб па ве сіць на 
сця ну ды за тым лю ба вац ца, ёсць лад ныя, 
каб за меш ваць блі ны, ёсць ма лень кія — для 
со лі і цук ру, ёсць звы чай ныя — для пер шых 
страў...

— Ку пі це! Ку ды леп шы смак бу дзе! Што 
б ні елі, — уга вор вае май стар-са ма вук. — А 
ўжо ка рысць якая — не пе ра даць!.. Вось вы 
ду ма е це, ча му ў лю дзей зу бы ця пер бла гія? 
Бо ядуць абы-чым. Хі ба ж доб ра ў рот — з 
ней кім ме та лам?..

Ка жуць, на Мя дзель шчы не га доў трыц-
цаць та му яшчэ жыў дзя док-ху та ра нін, які 
ні ко лі не араў жа лез ным плу гам, — хі ба 
сош кай, драў ля най, бо зя мель ка — яна ж 
жы вая!

УСЁ МЯ НЯ ЕЦ ЦА
Неш та смач нае з'ес ці цёт ка Рая лю бі ла 

заў сё ды, а вось вы піць — не: так, дзе ля пры-
лі ку ча ры цу пры гу біць і па ста віць на зад:

— Не маё гэ та, — ка за ла ўсім, — так што 
не бу ду і пра дукт пе ра во дзіць.

— Па ча кай, па ча кай, — смя яў ся муж 
яе (да сло ва — на сем га доў ста рэй шы). 
— Яшчэ дой дзеш да сма ку: па ста ле еш — 
са ма бу дзеш пра сіць.

Як у ва ду гля дзеў — і на праў ду про сіць: то 
кі лі шак кань я ку, то фу жэр ві на... Па ста ле ла: 
77 ня даў на ад зна чы лі.

ДВОЕ... І ТАКІЯ ШЧАС ЛІ ВЫЯ
...Ма ла дзі ца бы ла з да чуш кай і, му сіць, 

вель мі спя ша ла ся, бо, згле дзеў шы аў то бус, 
які пад' яз джаў да пры пын ку, сха пі ла ма лую 
за ру ку — па бег ла да га няць. І доб ра б у чыс-
тым по лі, па сце жач цы, або і ў го ра дзе — па 
тра ту а ры... А то ж на праст кі, праз ву лі цу.

Да ся рэ дзі ны яе — ажыў ле най — ма ці з 
дзі цем да бег ла — ма шын не бы ло, а вось 
да лей...

Віск тар ма зоў, удар, шор гат бі та га шкла: 
кі роў ца ад ной ма шы ны па спеў спы ніц ца 
(у мет ры ад гэ тых «пе ра беж чыц»), кі роў цу 
дру гой спы ні ла... пер шая: ён пад біў яе, «вы-
штурх нуў» на пе рад...

Але там, дзя ка ваць Бо гу, ані ко га ўжо не 
бы ло: ма ці з дач кой усё ж да бег лі да аў то бу-
са, ус ко чы лі ў зад нія дзве ры, па еха лі. Пры-
чым — шчас лі выя, бо да гна лі, бо... не ўба чы-
лі ні я кай ава рыі і, ад па вед на, не зра зу ме лі, 
што ўся го па ру ім гнен няў та му бы лі, як той 
ка заў, на ва лас ку — ад вя лі кай бя ды.

Ва лян ці на ДОЎ НАР

�

Прос тая мо ваПрос тая мо ва  ��

ДВОЕ... І ТАКІЯ ШЧАС ЛІ ВЫЯ...
Мо да — ці не ва ўсіх ра ён ках ад ну ста рон ку з ча ты рох ця пер зай ма юць аб-

вест кі кштал ту «Па тра бу юц ца», «Куп лю», «Пра дам», са мо са бой — «Глы бо ка 
спа чу ва ем», са мо са бой — «Він шу ем!»...

У той раз ся род імя нін ні каў пры яцель ка бы ла. І ві та лі яе з пры го жай да тай.
Грэх бы ло не да лу чыц ца, не па зва ніць, не спы таць на пры кан цы, а гэ та ж 

коль кі вам?
— Мне? — пе ра пы та ла жан чы на. — 50! Я не са ром лю ся сва іх га доў!
...Я, да рэ чы, так са ма — не, бронь Бо жа!..
Я прос та не ве ру, што яны — мае.

Вы кон ва ю чы да ру чэн ні, якія кі раў нік дзяр-
жа вы даў пры на вед ван ні льно за во да і мя-
са кам бі на та ў Слуц ку, Ка мі тэт дзяр жаў на га 
кант ро лю Гро дзен скай воб лас ці пра вёў ма-
ні то рынг на пе ра пра цоў чых прад пры ем ствах 
рэ гі ё на.

У Лід скім мя са кам бі на це ў ава рый ным ста не 
зна хо дзяц ца бу ды нак са ні тар най бой ні, склад скія 
па мяш кан ні, цэх уты лі за цыі мяс но га кан фіс ка-
ту. Па тра бу юць ра мон ту на зі раль ныя ка ло дзе-
жы за бой на га цэ ха, за ча ка лі ся па фар боў кі мно-
гія вы твор чыя па мяш кан ні і шмат аб ста ля ван ня, 
тру ба пра во даў і бу даў ні чых кан струк цый. З 1991 

го да (!) пад па вец цю ля жыць аб ста ля ван не, якое 
пры зна ча ла ся для асна шчэн ня но ва га прад пры-
ем ства — не да бу да ва на га да ця пе раш ня га ча су. 
Аб ста ля ван не част ко ва па кры ла ся ржой, скры ні 
раз бі ты. Акра мя та го, уста ноў ле ны фак ты пса ван-
ня сы ра ві ны. У лю тым сё лет ня га го да за бра ка ва лі і 
на кі ра ва лі на ўты лі за цыю 3600 кі ла гра маў ку ры на-
га мя са, бо скон чыў ся тэр мін яго пры дат нас ці.

Па ўсіх фак тах бес гас па дар час ці Ка мі тэт 
дзярж кант ро лю на кі ра ваў прад пі сан ні аб уста-
ра нен ні па ру шэн няў і пры цяг нен ні да ад каз нас ці 
ві на ва тых асоб.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.
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ПА КУЛЬ ГРОМ НЕ ГРЫМ НЕ...

КАБ «ЛЁГКІЯ ЕЎРОПЫ»
ЗАДЫХАЛІ
НАПОЎНІЦУ

Яшчэ ў ся рэ дзі не ХХ ста год дзя ба ло ты зай ма лі 
2 міль ё ны 939 ты сяч га, ці 14,2% ад агуль най 
пло шчы Бе ла ру сі. У на ту раль ным ста не 
за ха ва ла ся толь кі 863 тыс. га.


