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ПЕ РЫ ЯД ПАЎ РАС ПА ДУ
Эка ла гіч на свя до мае па ка лен не 
толь кі пад рас тае. 
Што бу дзе ра біц ца на на шай зям лі, 
па куль яно вы рас це?

На мі ну лыя вы хад ныя раз бі ра лі ста рую па вет ку, якая за зі му 
па хі лі ла ся і ляг ла на зям лю. Не хо чаш, але му сіш — да вя ло ся 

раз бі раць, вы цяг ва ю чы на свет бо жы ўся кую трас цу: пе ра прэ лую 
са ло му, бі тую цэг лу, ржа вае жа ле за, шкля ныя бу тэль кі ад пос на га 
мас ла (па мя та е це, зда ва лі іх рэд ка, бо бы ло не да мыц ца), рыз зё, 
што ка лісь ці бы ло адзе жай, ка вал кі цэ ла фа ну — яго бы ло асаб лі ва 
шмат, пэў на, ка лісь ці скла лі ў па вет ку рэшт кі вя лі ка га пар ні ка. І што 
ха рак тэр на — пра ля жаў шы га доў двац цаць у віль гот ным ася род дзі, 
ён зу сім не па пса ваў ся. «Які ж у яго та ды пе ры яд рас па ду?» — з 
ці ка вас цю пы та лі ся ад но ў ад на го, вы цяг ва ю чы з-пад дру зу ча го вы 
бруд ны, але зу сім не па шко джа ны ка ва лак.

«Ад ста да двух сот га доў, паў рас па ду, ад па вед на, ад пя ці дзе ся ці 
да ста», — лас ка ва пад ка заў пад клю ча ны да ін тэр нэ ту смарт фон. 
«Ні чо га са бе!» — уз дых ну лі мы і па ча лі склад ваць «доў гай гра ю-
чыя» ад хо ды ў асоб ны мя шок, каб пас ля вы кі нуць у кан тэй нер для 
плас ты ку. Да па ма га лі на ват ма лыя — па ды ма лі з зям лі не вя лі кія 
ка вал кі. Ра бі лі гэ та свя до ма — ім рас ка за лі не пры ду ма ную гіс то-
рыю пра кош ку Ду сю, якая ад ной чы на ела ся цэ ла фа на вых шку рак 
ад са сі сак і на заўт ра здох ла. Дзе ці вель мі ўра зі лі ся і са бра лі смец це 
да са ма га дроб на га шмат ка. А ка лі вяс ко вая цёт ка, па ці ка віў шы ся 
з ву лі цы, што мы ро бім, мах ну ла ру кой: маў ляў, глуп ствам зай ма-
е це ся, рас трэс лі б той цэ ла фан па по лі ці ў ку чу з тра вой вы кі ну лі, 
на ша Ма ру ся з па про кам ёй ад ка за ла: «Ты што, ба бу ля! Яго ж мо жа 
пту шач ка ці мыш ка з'ес ці і па мер ці»...

Ста ро га плас ты ку мы на па ка ва лі пад за вяз ку цэ лы вя лі кі мя шок 
для смец ця. (А яшчэ асоб на скла лі мех шкла ды мех ста рых ануч, 
жа ле за так са ма са бра лі ў ад ну ку чу). Усё гэ та трэ ба бу дзе за вез ці 
ды ўпа рад ка ваць: штось ці здаць у пры ём ны пункт, штось ці вы кі нуць 
у ад мыс ло вы кан тэй нер. Раз ва жа ю чы, як гэ та лац вей зра біць — ці 
ў ба гаж ні ку ма шы ны, ці ўсё ж вы клі каць бра та з трак та рам, між во-
лі за ўва жы лі, што яшчэ га доў двац цаць, а мо й дзе сяць та му та кім 
пы тан нем і не за да ваў ся б ні хто — пе ра вез лі б на ка ла маж цы гэ та 
ба рах ло на рэч ку за ага ро да мі, як ра бі лі спрад ве ку ўсе, дый за бы-
лі ся б. Бе ра гі там топ кія — кры ні цы паў сюль, ад смец ця праз год 
і зна ку не за ста ло ся б. Але сён ня каб і ха цеў — ня ма як: там, дзе 
бы лі ка лісь зя лё ныя па плаў кі, за раз твань ды кра пі ва, дый сту паць 
на ват у гу мо вых бо тах не бяс печ на — ма ла та го, што пра ва ліц ца 
мо жаш, дык паў сюль жа на не вя лі кай глы бі ні ас кеп кі шкла ды бля-
шан кі, якія на шы ба бу лі сю ды з чыс тым сэр цам вы кі да лі і нам так 
ра біць на каз ва лі...

Мы на са май спра ве яшчэ ро бім пер шыя кро кі ў пла не эка ла-
гіч най аду ка ва нас ці. Тыя, ка му сён ня со рак плюс, — мож на 

ска заць, пер шае па ка лен не, якое, пры чым ужо ў ста лым уз рос це, 
па ча ло ўсве дам ляць на ступ ствы смец це ва га бяс чын ства. І то, шчы ра 
ка жу чы, да лё ка не ўсе. На шы ж баць кі ў боль шас ці сва ёй уво гу ле 
не ра зу ме юць, на вош та тое смец це сар та ваць. І вяс ко вая па жы лая 
цёт ка, якая гля дзе ла на нас як на дур няў, якім ра біць ня ма ча го, — 
кар ці на ты по вая. Бо яна аб са лют на шчы ра пе ра ка на ная: на вош та 
да баў ляць са бе кло па ту, шу ка ю чы спе цы яль ны кан тэй нер (а што 
ка заць пра вяс коў цаў, якія ня рэд ка та го кан тэй не ра і ў во чы не ба-
чаць), ка лі плас тык мож на спа ліць (па ду ма еш, дым смяр дзю чы, ці 
ма ла пас куд ства ў гэ тым све це ро біц ца), а бі тае шкло ці шы фер вы кі-
нуць на ўзлес ку пад куст ці ў яр (кус тоў ды ка наў ва кол вунь коль кі, а 
смец ця — уся го мя шэ чак). І як пе ра ка наць яе і ёй па доб ных, што так 
ра біць нель га? Ёсць спа дзя ван не, што на шы дзе ці дзя ку ю чы школь-
на му вы ха ван ню, на ша му пры кла ду ды рас по ве дам пра ко ці каў ды 
пту ша чак бу дуць больш свя до мыя. Але ж, каб змя ні ла ся ад но па ка-
лен не, па трэб на двац цаць га доў. Уя ві це, што бу дзе ра біц ца на на шай 
зям лі праз двац цаць га доў, ка лі неш та не зме нім ужо сён ня.

НЕ ЗДАР МА гэ ту тэ му за кра нуў ня даў на пад час па езд кі ў Іўе 
Прэ зі дэнт, ка лі ка заў і пра не аб ход насць ад мо вы ад плас ты-

ка вых па ке таў і по су ду, і пра вы твор часць эка ла гіч ных драў ля ных 
шкло па ке таў. Не су мнен на, сло вы кі раў ні ка дзяр жа вы бу дуць ус пры-
ня тыя як за клік да дзе ян ня і пра мыс лоў ца мі, і ганд лё вы мі аб' ек та мі. 
Але ці па чу лі іх і — га лоў нае — ці зра зу ме лі пра віль на са мі лю дзі, 
асаб лі ва ста рэй ша га ўзрос ту? Бо тыя ж плас ты ка выя шкло па ке ты 
ста лі звы чай ны мі на ват для вяс ко вых хат, і ка му ты што да вя дзеш, 
ка лі гэ та «цёп ла, дзё ша ва і кра сі ва»? А цэ ла фа на выя па ке ты — 
уво гу ле пра што раз мо ва? Ну, ва ля ец ца не каль кі ста рых на ага ро-
дзе — заа рэ цца, ды і ўсёй бя ды, а ка лі дзе на бе ра зе ці ў ле се пад 
дрэ ва мі — праз па ру га доў тра вой за рас це. Сто, а то й бо лей га доў, 
ка жа це, там пра ля жыць? А якая мне да та го бя да? Хай ля жыць...

Па куль што вы гля дае ўсе ме на ві та так. Зме ніц ца неш та толь кі 
та ды, ка лі тыя ж драў ля ныя вок ны бу дуць каш та ваць не больш за 
плас ты ка выя (а з ча го яны па він ны каш та ваць больш, ка лі ро бяц ца 
са свай го ле су?), ка лі ў ма га зі нах за мест плас ты ка вых бяс плат ных 
па ке таў з'я вяц ца так са ма бяс плат ныя (тры ва лыя!) па пя ро выя, а 
за мест па ке таў-«ма ек» па 80 ка пе ек — па лат ня ныя сум кі (але, вы-
ба чай це, не па пяць руб лёў, як сён ня), ка лі для плас ты ка вых бу тэ-
лек уста но вяць та ра ма ты (ці хоць бы кан тэй не ры — паў сюль, а не 
вы ба рач на), ка лі бу дзе вы пра ца ва на і пач не дзей ні чаць дак лад ная 
сіс тэ ма штра фаў і за ах воч ван няў. Вось та ды і мож на бу дзе раз ва-
жаць пра эка ла гіч ную свя до масць на сель ніц тва.

Бо гэ та пя ці га до вую дзяў чын ку мож на ўра зіць гіс то ры яй пра 
па мер ла га ад смец ця ко ці ка. Яе ба бу лі, каб яна змя ні ла свае 

ад но сі ны да эка ло гіі, трэ ба прад' явіць штось ці больш грун тоў нае і 
пе ра ка наў чае.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

ЧЫЙ БОРШЧ 
НАЙ ЛЕП ШЫ?

...У ад ной па пу ляр най дзі ця-
чай пе сень цы сцвяр джа ец ца, што 
друж ба па чы на ец ца з усмеш кі. 
Я спра чац ца не бу ду: з яе, ві даць, 
так са ма, але ж не толь кі.

Больш за 20 га доў та му я прый-
шла пра ца ваць на Мін скі трак тар ны 
за вод, атры ма ла так зва нае 
«лож ка-мес ца» ў ін тэр на це і, 
ві даць, да ско ну не за бу ду ся, 
як упер шы ню ад чы ні ла дзве-
ры ў свой па кой, уба чы ла там 
дзяў чы ну і па чу ла:

— Ес ці бу дзеш?.. Та ды 
мый ру кі.

Лёг кім кіў ком га ла вы мне 
па ка за лі, дзе гэ та мож на зра-
біць, па да лі руч нік. Я се ла за 
стол і ад чу ла ся бе... як до ма.

Вось так, з су мес на га пе-
ра ку су (імя ў мя не спы та лі 
паз ней), па ча ло ся маё но вае 
да рос лае жыц цё, а га лоў-
нае — шчы рае сяб роў ства з 
Ірай. Што і ня дзіў на: мы жы лі 
ў ад ным па коі, пра ца ва лі на 
ад ным прад пры ем стве, ра зам ста-
ла ва лі ся, ад па чы ва лі. Яна не раз 
гас ця ва ла ў ма іх баць коў, я — у 
яе...

А по тым зда ры ла ся тое, што і 
па він на бы ло: Іра вый шла за муж — 
за вай скоў ца, па ма та ла ся з ім па 
Ра сіі, там жа, не па да лёк ад Пі це ра, 
асе ла на ПМЖ... Ад нак увесь гэ ты 
час мы з ёй сло ва сваё тры ма лі: як 
мі ні мум раз на год на ты дзень-дру гі 
су стра ка лі ся. Гэ та зна чыць, аль бо 
яна пры яз джа ла да мя не, або я да 
яе, аль бо мы ўдзвюх вы праў ля лі ся 
не ку ды ў са на то рый ці дом ад па-
чын ку.

У той раз сяб роў ка (не па да ба-
ец ца мне сло ва «под ру га»... Неш-
та ёсць у ім ча со вае: па дру жыў-па-
дру жыў ды кі нуў...) ра зам з сям' ёй 
бы ла ў Бе ла ру сі. Яе ма лод шы сын 
па цяг нуў нас на так зва ную Лі нію 
Ста лі на. Па да ро зе ту ды грэх бы-
ло не за ехаць у За слаўе, не за-
ка заць там абед. Спра ва ў тым, 
што Ірын муж до сыць даў но «па-
са дзіў» страў нік. А яшчэ даў ней 
на жыў праб ле му з ліш ні мі кі ла гра-
ма мі. Та му з ра ні цы (і для жон кі 
гэ та за кон) яму па трэб на све жая 
ка ша, а ў абед — доб рая та лер ка 
га ра ча га су пу.

Та кім чы нам, з'ес ці яго (і вя до-
ма ж, не толь кі) мы пла на ва лі на 
зва рот ным шля ху, у За слаўі. Пом-
ню, што доб ра пры па зні лі ся, пра га-
ла да лі ся, пад' еха лі да ка фэ і...

Апом ніц ца не па спе лі, як на нас 
на ля це ла ней кая жан чы на. «Ма-
ша? Не Ма ша?» — пе ра гля ну лі ся 
мы з Ірай.

Ака за ла ся, што гэ та яна, улас-
най пер со най — так са ма за вад-
чан ка, пя ю ха, тан цор ка, су сед ка 
па ін тэр на це, якая ця пер жы ве не-
па да лёк, у пры ват ным до ме.

— Гэ та з кі ла метр ад сюль. 
Едзем да мя не! — до сыць на стой лі-
ва за пра ша ла пры яцель ка.

— Але ж абед, — ня сме ла за пя-
рэ чы ла Іра, — май му Але гу пер шая 
стра ва трэ ба.

— Дык бу дзе! Гэ та лёг ка, — тут 
жа па абя ца ла Ма ша. — Я бар шчок 
для яго зва ру.

— Гэ та ж доў га, — друж на за-
яві лі мы.

— Ды дзе сяць хві лін, не бо лей. 
Едзем?!

— ?!

(Хоць бы дзе ля гэ та га — ну зга дзі-
це ся — з'ез дзіць нам трэ ба бы ло).

Як ака за ла ся, сак рэт Ма шы най 
фір мен най стра вы за клю чаў ся ў за-
га дзя зва ра ным бу ра ку.

А сам пра цэс і са праў ды за няў 
лі ча ныя хві лі ны. З ма ра зіл кі гас па-
ды ня да ста ла не вя лі кую ёміс тасць 
з за ма ро жа ным бу лё нам (зва ра-
ным, да рэ чы, на ку ры цы з су ша-
ны мі ба ра ві ка мі), за кі пя ці ла яго, 

апус ці ла ў каст ру лю на тар ка ва ны 
бу рак. Зноў за кі пя ці ла. Да лей — 
соль, пры пра вы, смя та на і...

— Смач на ес ці!
Трэ ба ска заць, што ра біць гэ-

та Ірын муж не збі раў ся. Па каш та-
ваць? Маг чы ма. Па хва ліць? Аба-
вяз ко ва, але не больш.

Мы ба чы лі як ён — з асця ро-
гаю — узяў лыж ку, па сма ка ваў, 
вы тры маў паў зу і... па пра сіў хле-
ба, пас ля ча го ўжо і мы друж на за-
ма ха лі лыж ка мі. Го лад і са праў ды 
най леп шая пры пра ва.

Па куль умі на лі Ма шын бар шчок 
(гас па ды ня, яе ма ці і ба бу ля так на-
зы ва лі гэ тую стра ву), на ста ле з'яў-
ля ла ся неш та яшчэ. Мы так са ма не 
з пус ты мі ру ка мі пры еха лі... Ка ра-
цей — пад' елі на сла ву, па ба чы лі ся, 
па га ва ры лі, па гу ля лі па го ра дзе.

...Але ж га лоў нае зу сім не гэ та: 
з та го не ча ка на га абе ду прай шло 
амаль во сем ме ся цаў, за якія Ірын 
муж, до сыць час та і ўлас на руч на 
ва ра чы Ма шын бар шчок, «скі нуў» 
амаль 10 кі ла гра маў, якія, што важ-
на, на зад не вяр ну лі ся.

Вось і ду май це пас ля гэ та га, чый 
боршч най леп шы.

А. Та ра са ва, г. Мінск.

НА ВОШ ТА ГА РОД 
ГА РА ДЗІЦЬ

Ска жу ад ра зу: усе ўдзель ні кі і 
ге роі гэ тай гіс то рыі (не дзе смеш-
най, а не дзе і дра ма тыч най), дзя-
куй бо гу, жы выя-зда ро выя, ад нак 
ім ёны я ўсё-ткі змя ніў.

Зна чыць, бы ла вяс на, пры го жы 
со неч ны ра нак, спа кой — і на ву-
лі цах мяс тэч ка, і ў па мяш кан нях 
сель са ве та, — як рап там дзве ры 
ў ка бі нет стар шы ні ад чы ні лі ся, і на 
па ро зе з'я ві ла ся эфект ная блан-
дзін ка з вы со кай мод най пры чос-
кай, яр кім ма кі я жам і воб ла кам 
да ра гіх ду хоў. Аб ця жар ваць ся бе 
ней кім «ус туп ным сло вам» у вы-
гля дзе пры ві тан няў ды зна ём ства 
яна не ста ла.

— Так, — стук ну ла ру кой па ста-
ле, — я за ба ра няю па свіць ка роў ля 
сцен май го до ма.

— Дык вы што — з мяс цо вых? — 
спы таў стар шы ня.

— З мяс цо вых... Учас так ку пі лі 
на сваю га ла ву, і ця пер ад ва ша га 

стат ку ўсе му хі ў на шым два ры. Ні 
та бе па ес ці, ні па за га раць...

— Але ж ста так нель га не па-
свіць, — па спра ба ваў быў за ік нуц-
ца Пят ро віч. — Бо ка ро ва — гэ та 
ўсё ж для вяс коў ца...

— Дык ня хай той вяс ко вец «гэ та 
ва шае ўсё» і па се — ля свай го до-
ма, а не ля май го. Зра зу ме лі? Два 
дні вам даю, — з вы клі кам ска за ла 
да ма, до сыць рэз ка па вяр ну ла ся 
да дзвя рэй і вый шла, вы не сшы з 
са бою пах да ра гой пар фу мы.

У ка бі не це стар шы ні ста ла ці ха 
і сум на.

— Па ду ма еш, кра ля! Пры еха ла 
ад не куль ды бу дзе ву чыць, як жыць 
нам на на шай зям лі, — абу рыў ся 
Пят ро віч.

— Ага... Ёй, ці ба чы це, ка ро вы 
пе ра шка джа юць, — пад тры ма ла 
стар шы ню сак ра тар ка. — А ма-
лач ко ды смя тан ка з тва раж ком, 
му сіць, не? Ві даць, лю біць па ес ці?

На гэ тым раз мо ва скон чы ла ся і, 
мож на ска заць, за бы ла ся: ста так 
ка роў па свіў ся там, дзе па свіў ся. 
Як рап там ліст «звер ху»: маў ляў, 
па сту пі ла скар га ад гра ма дзян-
кі Ю. М. на конт вы па су ка роў пад 
вок на мі до ма. Дык вы там раз бя-
ры це ся...

Лёг ка ска заць, а вось як зра біць?
...Не па спеў стар шы ня хоць не-

шта пры ду маць, як прый шоў яшчэ 
адзін ліст — ужо з Мін ска і з ка-
тэ га рыч ным: «Тэр мі но ва пры няць 
ме ры...»

Па куль у сель са ве це ла ма лі га-
ло вы над ра ней шым пы тан нем, якія 
(кан крэт на) за яў ні ца, згле дзеў шы 
ста так на под сту пах да ўлас на га 
до ма, вый шла на су страч ка ро вам,  
пры тым не ад на, а з аў чар кай, і да-
ла ёй ка ман ду «фас»...

Па сту хі Пе ця і Ко ля так са ма не 
раз гу бі лі ся. На служ бе ў іх бы ла 
пры га жу ня лай ка, і яны ска за лі: 
«Узяць!»

Што тут па ча ло ся!..
Ка лі са бак раз ня лі, сча пі лі ся гас-

па да ры: тая са мая блан дзін ка і па-
сту хі, ад на го з якіх аў чар ка ўку сі ла 
за пят ку, па рваў шы кед...

У вы ні ку на заўт ра толь кі і гу тар-
кі бы ло, што «па на еха лі», маў ляў, 
«роз ныя»... І ця пер са сва ім ста ту-
там у чу жы ма нас тыр... Ды ба чы лі 
мы та кіх!..

З гэ ты мі сло ва мі ў сла вес ныя 
ба та ліі ўклю чы ла ся мяс цо вая элі-
та — на стаў ні кі, ін жы не ры, лес ні кі... 
У іх так са ма бы лі ка ро вы, яны ве-
да лі свае пра вы і тое, ку ды пі шуц ца 
скар гі.

...Та кім чы нам і ў хут кім ча се ў 
мяс тэч ка пры еха ла вы со кае на-
чаль ства, па бы ва ла на мес цах «ба-
ёў», вы слу ха ла га лоў ных ге ро яў.

— За зір ні це ў ін тэр нэт, — да во-
дзі ла абу ра ная за яў ні ца, — у Аме-
ры цы ка ля жы лых да моў па шы 
на огул ня ма. Хто па ру шыць гэ тае 
пра ві ла, за пла ціць вя лі кі штраф. 
У Гер ма ніі вы во зіць гной да зва ля-
ец ца стро га ва ўста ноў ле ныя га дзі-
ны. А ў нас, атрым лі ва ец ца, ка ро вы 
пад вок на мі хо дзяць? І што мы?

Мы, як ака за ла ся, так са ма не 
лы кам шы тыя. Вы со кае на чаль ства 
пры ня ло ра шэн не: за сто мет раў ад 
до ма за яў ні цы па ста віць... 800 мет-
раў ага ро джы.

— І гэ та за раз, у час жні ва?! — 
па спра ба ваў абу рац ца Пят ро віч. — 
Ка лі тут ні сва бод ных ма шын, ні 
лю дзей, ні гро шай?!

Але ж ні чо га не бы ло — і ўсё... 
знай шло ся: на пі ла ра ме да мо ві лі ся 
пра жэрд кі і слуп кі, а каб па ста віць 
іх ды ўсё па пры бі ваць, «тры маль ні-
кі» ка роў вый шлі на су бот нік.

...Зда ец ца, што толь кі ўчо ра гэ та 
бы ло, а як жа ўсё змя ні ла ся! З вя лі-
ка га стат ку (на 200 га лоў!) у мяс тэч ку 
за ста лі ся толь кі тры ка роў кі. Мож на, 
як вы свят ля ец ца, жыць без іх: пры-
чым лёг ка, усё пра да ец ца ў кра мах.

Так што ага ро джа тая больш не 
па трэб ная.

Б. В., Брэсц кі ра ён.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.


