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ЛЮСТЭРКА
3 кастрычніка 2009 г.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное производственное объединение
«МИНСКСТРОЙ»
220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А
Режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв с 13.00 до 14.00,
тел. 227 52 36, 226 03 01.
Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января
2007 г. № 140 в Едином государственном регистре юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей № 100071325.
Выполняя функции заказчика, объединением с 2004 по 2009 год
построены и введены в эксплуатацию жилые дома:
- ул. Захарова, д. 63, ул. Захарова, д. 67, корп. 1, ул. Великоморская, д. 10, ул. Великоморская, д. 12, ул. Роменская, д. 5,
ул. Матусевича, д. 90, пр-т Рокоссовского, д. 78, пр-т Рокоссовского, д. 76, пр. Рокоссовского, 80, ул. Филимонова, д. 14,
пр-т Независимости, д. 168, корп. 1, пр-т Независимости, д. 168,
корп. 2, ул. Есенина, д. 30, ул. Есенина, д. 34, ул. Есенина, д. 36,
ул. Гаруна, д. 20, пр-т Независимости, д. 168, корп. 3.
Объединение осуществляет строительство объекта «Жилой район «Масюковщина». Микрорайон «Масюковщина-5»
(2-я очередь). Жилой дом № 16А по генплану.
Лицензия № 02250/0264117 выдана Министерством архитектуры и строительства РБ 09.04.2007 года сроком на пять лет.
Здание жилого дома запроектировано из двух девятиэтажных
секций. Количество жилых помещений жилого дома — 80. Серия
дома — М 464-9-У1.
Начало строительства — сентябрь 2009 года.
Окончание строительства — май 2010 года.
Проектно-сметная документация прошла в установленном
порядке:
- государственную экспертизу от 25.06.2009 № 1093-5/09.
Свидетельство о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него от 10.08.2009 г.
№ 500/962-1691.
Земельный участок площадью 0,62 га. Проектом предусмотрено устройство подъездов, пешеходных связей, установка малых
архитектурных форм, озеленение, организация детских игровых,
спортивных, хозяйственных площадок.
Договоры создания объекта долевого строительства будут
заключаться как с гражданами, состоявшими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, так и с гражданами, не
нуждающимися в улучшении жилищных условий, но желающими
их улучшить.
Стоимость строительства 1 кв. метра жилых помещений в
текущих ценах составляет 2 417 620 руб. — для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 2 647 865 руб. — для
граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Предметом договора будет являться строительство жилого
помещения.
В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме,
которое подлежит передаче в долевую собственность, входят:
межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые
и иные шахты, коридоры, крыша, технические этажи и подвал,
другие места общественного пользования, несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами
или внутри жилых и нежилых помещений, элементы инженерной
инфраструктуры, озеленения и благоустройства, а также отдельно
стоящие объекты, служащие целевому использованию здания и
право землепользования.
Договор строительного подряда от 07.09.2009 № 10С-09-2009.
Информацию о строительстве жилого дома и объектах долевого строительства можно получить в каб. 105, 311 по адресу:
г. Минск, ул. К. Маркса, 13А.
Генеральный директор
Е.И. Вовна

Абзац
 У вёсцы Аляксандраўка Буда-Кашалёўскага раёна малады
мужчына трапiў пад колы аў тамабiля, седзячы на лаўцы. Жыхар Гомеля сядзеў на лаўцы ля
свайго дачнага дома, калi пад'ехаў аўтамабiль ВАЗ-2108, якiм
кiраваў 23-гадовы жыхар Чачэрска. Разварочваючы машыну, гора-кiроўца ўмудрыўся наехаць на
гамяльчанiна. Той ад атрыманых
траўмаў памёр у бальнiцы, узбуджана крымiнальная справа.
 У Прыморскiм краi жыхар
адной з памежных вёсак КНР
наўмысна перасёк мяжу, каб
папаляваць на мядзведзя. Але
паляванне не ўдалося, затое ў
лесе каля пасёлка Аўчыннiкава кiтаец сустрэўся з расiйскiмi памежнiкамi i не прыдумаў
нiчога лепшага, як шпурнуць у
iх самаробным кап'ём i кiнуцца
бегчы. Праз колькi хвiлiн яго затрымалi i абяззброiлi.

Поўны абзац
 Адмiнiстрацыя брытанскага горада Манчэстэр выпусцiла
iлюстраваны дапаможнiк па палавым жыццi для людзей, старэйшых
за 50 гадоў. У ім ёсць раздзелы
«Пагаворым пра сэкс», «Парады
па заляцаннi», утрымлiваецца iнфармацыя пра iнфекцыi, што перадаюцца палавым шляхам, i пра
ўзроставыя змяненнi як палавой
сiстэмы, так i знешнасцi людзей.
Iлюстравана выданне фотаздымкамi пажылых жыхароў Манчэстэра. Як паведамляе аўтарытэтнае
выданне Tеlеgаrрh, 47-старонкавая брашура была выдадзена
не знянацку, а на падставе апытанняў сярод пажылых людзей,
якiя выказалi незадаволенасць
адсутнасцю iнфармацыi па палавым здароўi i iнтымных стасунках
для iх узроставай групы. Пытанне
гэта тым больш актуальнае, што
многiя брытанцы пасля 50 гадоў
становяцца адзiнокiмi i жадаюць
зноў завязаць блiзкiя адносiны з
прадстаўнiкамi iншага полу.

Памiж Iта лi яй
i Эс то нi яй
ледзь ве не
раз га рэў ся
скандал з-за
пачка пельменяў. Днямi
Па соль ства
Iталii ў Эстонii звярнулася ў Мiнiстэрства замежных спраў са
скаргай на вытворцаў пельменяў
з назвай «Мафiя». На ўпакоўцы
прадукту, акрамя колераў iтальянскага сцяга, прысутнiчаюць
карта Сiцылii i пiсталет, што, на
думку дыпламатаў, з'яўляецца
здзекам з iтальянцаў i з усёй
краiны. Прадстаўнiкi кампанiiвытворцы, якая праявiла «мафiёзна-пельменную» фантазiю —
фiрмы Аlissа Рluss з эстонскага
горада Iда-Вiрумаа — сцвярджаюць, што гэта назва — проста
жарт, i спадзяюцца, што фiрме
ўдасца дамовiцца з пасольствам.
Дэпартамент абароны правоў
спажыўцоў Эстонii парэкамендаваў вытворцам змянiць назву
пельменяў.
Паводле паведамленняў
карэспандэнтаў «Звязды»
і інфармагенцтваў.

УДАР У НАГУ —
I ЛЯТАЛЬНЫ
ЗЫХОД
У iнтэрнаце па вулiцы Ленiна ў Баранавiчах пасля сумеснай выпiўкi паскандалiлi
стрыечныя браты. Адзiн з iх
схапiў нож i ўдарыў другога ў
нагу. Нож пашкодзiў артэрыю, i
30-гадовы мужчына памёр.
Сымон СВIСТУНОВIЧ.

У Беларусi
легальна прадаюць

НАРКОТЫКI?

рашкодна прадаецца ў iнтэрнэце.
ЧАМУ СПАЙСАМ
ШТО ТАКОЕ КУРЫЦЕЛЬНЫЯ
Карэспандэнт «Звязды» налiчыў
ГАНДЛЮЮЦЬ АМАЛЬ
СУМЕСI СПАЙС?
каля чатырох дзясяткаў сайтаў, якiя
БЕСПЕРАШКОДНА?
урыцельныя сумесi з
прадаюць спайс. «Хутка! Танна! З
На кi роў ва ю ся ва ўпраўленлiнейкi спайс выклiкадастаўкай, — так заманьваюць не па наркакантролi i супрацьюць псiхалагiчную i фiзiчную
наркагандляры пакупнiкоў, апiс- дзеяннi гандлю людзьмi ГУУС
ломку. А па сваiм уздзеяннi
ваючы сумесi. — Насенне гэтай Мiнгарвыканкама. Сустракаюся
яны ў разы мацнейшыя за
раслiны знаходзiлi ў каралеўскiх з супрацоўнiкам Iгарам ЛУНЕмарыхуану. Да такiх высномагiлах у Юкатан i Перу пачынаю- ВIЧАМ, якi непасрэдна займаецца
ваў прыйшлi ва ўпраўленнi па
чы з 300 года да нашай эры да 900 праблемай распаўсюду спайсу. На
наркакантролi i супрацьдзегода нашай эры». Некаторым га- стале ў мiлiцыянера тоўсты стос
яннi гандлю людзьмi ГУУС
На зы ваць спайс нар ко ты кам нiчае нефармальнае антынарка- тункам спайсу барыгi прыпiсваюць да ку мен таў i пры шпi ле ныя да
Мiнгарвыканкама.
у Беларусi яшчэ не прынята. Сiн- тычнае аб'яднанне, удзельнiкi яко- тэрапеўтычныя якасцi. Тэлефаную яго роз на ка ля ро выя па ке цi кi ад
— Немцы першыя забiлi
тэтычнае рэчыва, якое iнтэрнэт- га паведамляюць мiлiцыi кантакты аднаму з наркагандляроў па ма- спайсу. Iгар Луневiч тлумачыць,
трывогу ў пачатку гэтага гоганд ля ры на зы ва юць «ара ма- барыг (так на жаргоне называюць бiльным тэлефоне:
ча му мi лi цы я не ры да гэ туль не
да. У Заходняй Еўропе спайс
— Цi прадаецца ў вас спайс? мо гуць арыш тоў ваць ганд ля роў
тычнай сумессю», завезлi да нас гандляроў наркотыкамi), вылiчванекаторы час распаўсюдж— Так. Дастаўка па Мiнску небяс печ ны мi ку ры цель ны мi супрыкладна год таму. У пе— Дакладна ведаю, што сярэднi 115 хвiлiн. Грам каштуе 35 тысяч
ваўся як легальны заменнiк
ралiк псiхатропных рэчываў
месямсi:
марыхуаны. Немцы хутка прызналi спайс псiхатропным рэчывам,
рублёў.
спайс не ўнесены. Вось ча- барыга мае навар у 1500 долараў р
— За та кое пра ва пару шэн не
— распавядае карэспандэнту «Звязды» супрацоўнiк упраўлення
— Кажуць, што спайс — прадугледжана толькi адмiнiстраму сумесь дагэтуль легальна штодзённа. А ў суме наркагандляIгар Луневiч. — У сумесях знайшлi штучныя хiмiчныя субстанцыi,
прадаецца па ўсёй краiне, i ры маюць штодзённы прыбытак у ггэта наркотык.
цыйнае пакаранне — незаконная
уздзеянне якiх вельмi небяспечнае. Наркаманы на iнтэрнэт-фору— Не, усё легальна, можна прад пры маль нiц кая дзей насць.
сябры мiнскага праграмiста 500 тысяч долараў, не менш.
мах пiшуць, што спайс у дзесяць разоў мацнейшы за марыхуану.
п
прадаваць, паспрабуйце.
Максiма Сакалоўскага выраЧа ла век, якi рэалi зоў вае спайс,
Вядомыя выпадкi, калi ў людзей наступала не толькi псiхалагiчная
нумары тэлефонаў
тэлефонаў наркаганднаркагандН
Не дзiўна, што многiя маладзё- без праблем аплачвае штраф у
шылi паспрабаваць, што гэта та
та- юць нумары
залежнасць, але i фiзiчная.
кое. Той вечар ледзь не паламаў ляроў, даюць кансультацыi свая- ны пасля такой «прамыўкi мазгоў» 350 ты сяч руб лёў i iдзе ганд ляСпайс — гэта агульная назва для шматлiкiх курыцельных суМаксiму жыццё — у вынiку хлопец кам наркаманаў. Нефармальны набываюць небяспечную курыцель- ваць сумесямi зноў. Асобы, якiх
месяў, што завозяцца ў Беларусь. Назвы могуць быць наступныя:
трапiў у рэспублiканскi цэнтр псi- лiдар аб'яднання Юрый КАРЭТ- ную сумесь.
мы за трым лi ва лi, да ва лi тлу маSpice, Smoke, Jan Rush, Pulse, Chillin і многiя iншыя.
— А калi спайс прызнаюць нар- чэннi: пазычаем у знаёмых тысячу
хiчнага здароўя. Пасля выпiскi ён НIКАЎ патлумачыў карэспандэнпагадзiўся сустрэцца з карэспан- ту «Звязды», чаму небяспечныя котыкам, дзясяткi тысяч ма— Прабле ма ў тым, што гандсумесi маюць у Беларусi шалёную ладзёнаў не змогуць ад яго
дэнтам «Звязды».
псiхатропных рэчываў. Пэўны
P.S. Беларускае заканадаўства
адмовiцца, — падсумоўвае ля ры пус ка юць лю дзям пыл у п
— З сябрамi паехалi на адну папулярнасць.
час мы чакалi, пакуль дакумент не гатовае да з'яўлення ў Беларусi
— Прабле ма ў тым, што ганд- Юрась Карэтнiкаў. — Уявi- во чы, маўляў, спайс — гэ та ра- ч
з базаў адпачынку пад Мiнскам.
п
пройдзе праз усе iнстанцыi. З сiнтэтычных наркотыкаў кшталту
Было гэта ў лiпенi месяцы, — рас- ля ры пус ка юць лю дзям пыл у це, колькi будзе паламаных
ман тыч ная тра ва, якую спрад- ппершага студзеня наступна- спайс. I нават калi ўзгаданыя ў арцягнута i з тугой у голасе ўзгадвае вочы, маўляў, спайс — гэ та ра- лё саў. Коль кi пад ма ну тых
гга года спайс будзе лiчыцца тыкуле сумесi будуць забароненыя,
Максiм Сакалоўскi. — Нехта дастаў ман тыч ная тра ва, якую спрад- барыгамi маладых людзей ве ку ку ры лi iн ду сы, кi тай цы i iннар
н котыкам, гандляры будуць у наркалабараторыях распрацуюць
ве
ку
ку
ры
лi
iн
ду
сы,
кi
тай
цы
i
iнпа
тра
пяць
за
кра
ты,
згу
бяць
шыя ўсходнiя народы. Насамрэч ад
пакецiк з так званым спайсам —
а казваць па Крымiнальным рэчывы з новымi хiмiчнымi формудавайце пакурым. Тады я ўпершы- шыя ўсходнiя народы. Насамрэч здароўе. Бо сёння далёка не гэ та сiн тэ тыч нае рэ чы ва, якое
ко
к дэксе. Усе аб'явы з iнтэрнэта ламi. I што, зноўку чакаць год, паню даведаўся пра iснаванне гэтай гэ та сiн тэ тыч нае рэ чы ва, якое ўсе дзецi разумеюць, што купўздзей нi чае на ар га нiзм ча ла- ззнiкнуць, спайс, хутчэй за ўсё, куль чарговыя формулы ўнясуць
сумесi. Хлопцы выйшлi на балкон, ўздзей нi чае на арга нiзм чала ве- ляючы спайс, яны ўжываюць
б
будзе рэалiзоўвацца падполь- у пералiк псiхатропных рэчываў?
ве ка ка та страфiч на.
зацягнулiся з люлькi. Прапанавалi ка ката страфiч на. Я сустракаўся каварны наркотык...
н
на, як i iншыя наркотыкi.
Тым часам не пабаюся сказаць,
з
дзя
сят
ка
мi
ча
ла
век,
якiя
ўжымне: «Хочаш? Гэта нават не наршто беларуская моладзь у небясСУМЕСI ПРАДАЮЦЦА
котык, легальна прадаецца праз ва лi спайс i паспра ба валi кiнуць.
пецы. Неабходны самыя рашучыя
iнтэрнэт, як папяросы. Будзе кай- Але ў iх не атрыма ла ся, трапi лi ў
Ў МIНСКIХ КРАМАХ?
фова». Па-праўдзе, не куру нават жорсткую фiзiч ную за леж насць.
Ка лi ма тэ ры ял рых та ваў ся меры. Бюракратычная цяганiна з
цыгарэтаў. Але я падумаў, чаму б Яны не мо гуць вый сцi з цяж када друку, у рэдакцыю «Звязды» уключэннем сумесяў у пералiк псiне паспрабаваць, раз гэта дазволе- га дэ прэсiўна га стану, сустракапа тра пiў сiг нал — ку ры цель ная хатропных рэчываў можа каштаюць зна ё мых, якiя пад кай фам,
на. I таксама зацягнуўся...
су месь пра да ец ца у некаторых ваць тысячаў маладых беларускiх
Сумесь пачала «награбаць», i зноўку тэле фа ну юць кур'е рам.
крамах. Чытачы сцвярджалi, што лёсаў.
спрабаваў трымаць сябе пад кант- Бяда ў тым, што спайс па-ра нейбачылi пакецiкi з суролем, выклiкаў таксоўку i паехаў шаму адкрыта прадаюць дзясяткi
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не было, але ў машыне пачаў «га- на пры во зяць нар ко тык у лю бы
Калi я прыехаў у
няць» думкi, нiбыта маёй сям'i па- пункт Мiн ска. Вi зi тоў кi з пра патую самую краму, каб
гражае небяспека — жонцы, баць- но вай купiць спайс раз даюць на
пра ве рыць iн фаркам. Прыехаў дадому, лёг спаць. ўвахо дах у стан цыi мет ро. Дня мi
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ПлоВечарам наступнага дня пайшлi з
сумессю на прылаўжонкай на дзень народзiнаў да сяб- шча Яку ба Кола са ўпер лi мне.
ках не знайшоў. Але
ра. I зноўку пачалiся трывогi, тыя ж Спай сам ма са ва ганд лю юць у
быў шакiраваны, кадумкi... Усе здзiўлялiся: «Чаму ты клубах i нават у школах. Па налi на iнтэрнэт-сайце
такi зашуганы?» А я нiчога не мог шых пад лiках гэ ты нар ко тык пакрамы знайшоў тыя
з сабой зрабiць, баяўся за жонку, спраба вала больш за 100 тысяч
са мыя ку ры цельза бацькоў. Вярнулiся дадому, вы- ма ла дых людзей толь кi ў Мiн ску.
ныя сумесi з лiнейкi
кiнуў з кватэры ўсе нажы, зачынiўся I гэта праз год пасля таго, як нарспайс, пра якiя пакотык з'я вiўся ў Бе лару сi...
ў ваннай...
ве дам ля лi чы тачы.
Нават сёння, калi пра ўздзеянНа наступны дзень жонка не
На сайце прапаноўУ большасці еўрапейскіх краін спайс лічыцца наркотыкам,
вытрымала i патэлефанавала ў не спайсу ведаюць у праваахоўва ла ся на быць суа гандлярам пагражае турма.
«Хуткую». Мяне завезлi ў «Навiн- ных органах, сумесь амаль беспемесi з лiнейкi спайс,
кi» (Рэспублiканскi навукова-пракдолараў, едзем у Маскву, у каль- а ме на вi та Smoke
тычны цэнтр псiхiчнага здароўя. —
ЯКIЯ ГРОШЫ ЗАРАБЛЯЮЦЦА НА СПАЙСЕ? ян-барах набываем спайс i вязём у (5 тысяч пакецiкаў
«Звязда»), дзе месяц прыводзiлi ў
За год, пакуль спайс легальна прадаецца ў Беларусi, барыгi Мiнск. Навар з 1000 долараў — аж коштам у 58 520 бенорму, шпiгавалi лекамi, а потым
6500. Для такiх гандляроў штраф ларускiх рублёў кожвыпiсалi. Урачы паставiлi дыягназ зарабляюць на здароўi моладзi астранамiчныя грошы.
— Аднойчы i я з жонкай вырашыў паспрабаваць спайс, дамо- у 350 ты сяч бе ла рус кiх руб лёў ны) i Jan Rush (10 ты— «псiхоз». Патлумачылi, што нейкiх сур'ёзных псiхiчных адхiленняў у вiлiся сустрэцца з гандляром у сталiчным раёне Кунцаўшчына, нi чо га не азначае. За тры ма ныя сяч пакецiкаў коштам
мяне няма. Так моцна з каляiны мя- — распавядае бубнач аднаго з мiнскiх рок-гуртоў Iван. — Гандляр, на мi ганд ля ры сцвяр джа лi, што у 62 600 беларускiх
не выбiла тая самая курыцельная з выгляду 24—25 гадоў, прыехаў на новым «БМВ» сёмай серыi ведаюць пра ўздзеянне спайсу на рублёў кожны).
Напрошваецца
сумесь. Не разумею, чаму спайс коштам каля 50 тысяч долараў. Па спайс да яго стаяла сапраўдная арганiзм чалавека, бо спрабавачарга, як у пiўны шапiк. Паспрабаваўшы гэтую гiдоту адзiн раз, мы лi самi, адчувалi галюцынагенныя пы тан не, ад куль у
дагэтуль адкрыта прадаецца?!
больш гэтым не займалiся. Пазней я даведаўся, што многiя ганд- эфекты. Але спыняць гандаль яны кра ме су ме сi, якiя
НАРКАГАНДЛЯРЫ
ляры за год збудавалi на спайсе катэджы ў сталiцы.
не збiраюцца, бо спайс не лiчыцца ўздзейнiчаюць на арВЫДАЮЦЬ СУМЕСЬ
Лiдар антынаркатычнага аб'яднання Юрый Карэтнiкаў, параз- наркотыкам.
ганiзм чалавека цяЗА ЛЕГАЛЬНУЮ
маўляўшы з такiмi гандлярамi, таксама падлiчыў iх прыкладны
— Чаму гандляры пазбягаюць жэй за марыхуану?
прыбытак:
АРАМАТЫЧНУЮ
крымiнальнай адказнасцi?
Iмя героя матэры— Дакладна ведаю, што сярэднi барыга мае навар у 1500 дола— Мы ўжо не адзiн месяц б'ём яла зменена.
ТРАЎКУ
Мінскія гандляры спайсам нават не баяцца
Гісторыя Максіма — не раў штодзённа. А ў суме па сталіцы наркагандляры маюць што- трывогу. Формула спайсу ўнесена
Яўген
пакідаць свае нумары тэлефонаў у інтэрнэце.
ў праект рэспублiканскага пералiку
адзінкавы выпадак. У Мiнску дзей- дзённы прыбытак у 500 тысяч долараў, не менш.
ВАЛОШЫН.

28-гадовы Максiм паспрабаваў курыцельную сумесь спайс, якая шырока прадаецца па ўсёй краiне праз iнтэрнэт. I трапiў у псiхiятрычную клiнiку.
Каля месяца ўрачы ўзнаўлялi псiхiчнае здароўе
Максiма.
Карэспандэнт «Звязды» высвятляў, чаму курыцельныя сумесi легальна прадаюцца ў Беларусi i
хто зарабляе крывавыя грошы на здароўi нашай
моладзi?

К

Хто каго?

...«ЗЕЛЕНЬ» МАЕЦЦА Ў ЖАНЧЫН

ДЫ НЕ РОЎНЯ ДОЛАРАМ
Што было, — было, хоць i не ўчора, пры камунiстах. Даiшнiкi, значыць, машыну ў Аўцюках
спынiлi. За рулём — мужык. Мякка кажучы, не
цвярозы... Паўшчувалi яго, склалi акт, сказалi,
каб на камiсiю заўтра прыехаў.
Той — само сабою — з'яўляецца. Бачыць
— пад дзвярыма цэлы натоўп з такiх жа парушальнiкаў; у кабiнет iх па адным запускаюць. I
выпускаюць праз нейкi час, прычым сумнымiсумнымi, гаротнымi-гаротнымi, бо ў таго — на
24 месяцы правы забралi, у таго на ўсе 36...
Да аўцюка чарга падышла, i ён заходзiць.
— Ну расказвай, — загадвае мiлiцэйскi начальнiк, — колькi выпiў, якога ражна за руль
потым сеў?
А аўцюк — мужык прастадушны: ён нават
жонцы нi разу не манiў! Вось i тут стаў праўды
трымацца: так i так, маўляў, слесарам на стане працую, i ў нас там цешча ў аднаго памерла — трэба было памянуць. Выпiлi ўпяцёх тры
бутэлечкi. Праўда, першаку... Падалося, мала. Я
ўсiх да крамы давёз — накацiлi дзве «сямсоткi»
вiна. I ўжо спынiлiся б... Але да нас ветэрынар
далучыўся. Я яго потым дадому адвёз, ён паўлiтроўку праставiў... А забралi мяне, калi ўжо
дахаты вяртаўся.
— I як жа ты ехаў, як машыну вёў?! — жахнуўся хтосьцi з камiсii.
— Як-як? Акуратненька!.. Хай во хлопцы вашыя скажуць.
Тыя — ад нечаканасцi — аж знямелi, маўчаць. Падпалкоўнiк гаворыць:
— Ну i цёмнiк ты, мужык, ну i паганец... Па табе ж турма плача!.. А з другога боку — хвалю...
Iншыя за...цы: «Я фужер шампанского выпил,
позавчера...», «Я бокальчик пива»... Ты — усю
праўду сказаў. Пяцьдзясят рублёў штрафу! I каб
я не бачыў цябе!..
Аўцюк — куляю... З кабiнета...
Ён, казалi, нават пiць кiнуў — ад радасцi... А
вось распавядаць, як выгадна праўду казаць —
не: уся Гомельшчына ведае!..
Iншая справа, цi кажа?

Зрэшты, абмяркоўваць гэтую складаную маральна-этычную праблему мы не будзем. Будзем, як заўжды, чытаць подпiсы, якiя нашы чытачы прыдумалi да здымка. Тым больш што ў
iх — таксама праўда.
Праўда (прабачце за паўтор)
у кожнага — свая. Ну мяркуйце самi: спадарыня Лабажэвiч
з Клецка ўсклiкае:
Гараджанкi, бач, на лаве
(Бо ў вёсцы ўсе пры справе).
Хоць панамак не куплялi,
Выглядаюць — нiбы кралi!
I далей:
Дзеўкi — проста на падбор!..
Грышка — згледзеў
I папёр
Па бутэльку самагонкi:
Мо якая пойдзе ў жонкi?
Для нейкага Грышкi, трэба
разумець, гэтая згода, за шчасце была б? А вось для Вiктара
Лукшы з вёскi Лынтупы Пастаўскага раёна — нi ў якiм разе!
Ён, карыс таючыся выпадкам,
да ўсiх нашых мужчын звяртаецца:
Каб рост насельнiцтва ўзняць,
Заўж ды трымайцеся ў «гусце»...
Малых спяшайцеся шукаць,
Але...
Не ў гэтакай капусце.
Не па да ба ец ца яна, значыць? Спадар Дубовiк з вёскi
Арэшкавiчы Бярэзiнскага раёна
ведае, чаму:
Пасля хмельнай вечарынкi
З галавою — справы дрэнь...
Вось i лекуюць жанчынкi,
Хто «ўдаўленне», хто мiгрэнь.
Не зда ро выя, выходзіць,
яны... Да таго ж — не вельмi
маладыя, бо iх, па меркаваннi
спадара Гарачова з вёскi Даўнары Iўеўскага раёна:
Адправiлi на пенсiю
З музыкаю, з песняю...
Яшчэ i з падарункамi —
Рознымi ласункамi:
З сушамi, лангустам
I лiстом капусным.
Iншыя за апошняе маглi б i
пакрыўдзiцца, а гэтыя — не, iм
ён, як бачыце, да галавы! А ўсё
таму, што
Нашы бабы ў сорак пяць
Могуць дзеўкам фору даць!..

Каб хлопцы гэта ўгледзелi,
«Ярмолкi» ў краме згледзелi.
I купiлi. Во якiя вынаходлiвыя,
заўважае спадар Дземчанка з
в. Машканы Сенненскага раёна.
I пры гэтым, мусiць, ведае, чаму
гэтыя галаўныя ўборы менавiта
з капусты?
З ёй сябруе наш народзе:
Ужывае — кожны дзень...
Сокам смагу ён «выводзiць»
I вылечвае мiгрэнь,
Варыць, квасiць, прыпраўляе...
Само слова вабiць слых!
Ды найлепей паважае
Пашукаць у ёй малых.
Пi ша так спа дар Гаў рыш
з Пастаўшчыны. Ды што там
— ён гэтаму прадук ту цэлую
оду пяе! Успамiнае, як у дзяцiнстве захапляўся казкамi, як
рады быў за беднага Янку, якому дзядок з барадой па прозвiшчы «Ох» прынёс не нейкiя там
«сушы з лангус там», а мiску
капусты i лусту хлеба. Да таго
ж менавiта ёй, не чым iншым,
дзеўка Геба з «Тараса на Парна се» час та ва ла там тэй шых
багоў (!). Помнiце:
Найперш дала яна капусту,
Тады са шкваркамi кулеш...
Актуальныя — асаблiва перад зазiмкам — i радкi любiмага
Караткевiча пра цэлы рытуал,
якi называецца «ставiць капусту». Ну вось «убачце»:
Жанчыны сечкамi таўкуць бадзёра,
Як быццам спора выбiваюць
такт
Для нейкай небывала хуткай
полькi.
У распараныя глоткi цёмных бочак
Плыве капуста белаю гарой.
Яе засыплюць соллю
з чорным кменам
I зоркамi чырвонай
смачнай морквы,
Там-сям антонаўку для духу кiнуць
I зноўку пачынаюць
дружна стукаць.
Пачатак лiстапада.
Ноч глухая
Ляжыць за вокнамi самотнай
хаты,
I плачацца на горкую нядолю

За мокрым шклом
раздзеты чорны сад...
Во як!
Але ж у нас зусiм не ён «на
парадку»... Хоць i нешта блiзкае. Ну мяркуйце самi (услед за
Мiколам Старых з Гомеля):
Нi Ганульку, нi Марусю
Не прыносiў белы бусел.
I Таццяначкi з Аўгустай
Не было ў радках з капустай...
Там не будзе й жанiхоў,
То не псуйце качаноў, —
павучае кабет Мiкола, вiдаць,
мяркуючы, што яны шукаюць,
ча ка юць, вы гля да юць са бе
абраннiкаў. А рабiць гэта, на
думку спадарынi Лабажэвiч з
Клецка, зусiм не трэба:
Хто паклiча к сельсавету?..
Вы «не парцеся» пра гэта.
Лепш працуйце ў агародзе, —
Грамадзянскi шлюб у модзе!
На жаль...
Як i тое, што ў пэў ным
ўзросце асобныя (i мужчыны
i жанкi) згаджаюцца на любы
(шлюб). Пра гэта радкi Вольгi
Сяргееўны Хiльман з Мядзельшчыны:
Не магу я памылiцца:
Гэта ж клуб «Каму за трыццаць»?
Надакучыла чакаць —
Як сцямнее будзем браць.
I нiкога не адпусцiм,
Будзе хлопцам, як капусце!
Што (канкрэтна) было ёй, ведае
спадар Гарбачоў з г. Сянно:
Як у Ганны, як у Нюркi
Не лiсцё ў капусце, — дзюркi...
Правялi агульны сход —
На «павестцы» — агарод.
I абралi старшыню —
Дасць ён вусеню вайну.
Вось толькi...
На яе бухгалтар Вера
Паглядае з недаверам:
Ведае, не чутае —
Пра рэкорды дутыя, —
заўважае спадарыня Чыгрынава з Вiлейшчыны.
Туды ж спадар Гарачоў з Iўеўшчыны:
Цi не праўду я кажу:
Час мяняе густы
Уперад — «вешали лапшу»
Зараз — лiст капусны.
Дарэчы (i па прызнаннi абсалютнай большасцi чытачоў),

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

гэта вельмi... карысна. Ну папершае:
Якiм чынам нам, жанчынам,
Пазбаўляцца ад маршчынак?
Як параiў дзед Пахом:
Прыкрыць цемечкi лiстом
I затым — «балдзець» пад плотам,
Пазакiдваўшы работу...
Па меркаваннi Раiсы Васiльевай з Гомеля, жанчыны (са
здымка) менавiта гэта i робяць:
хоць ад спёкi млеюць, але ж маладзеюць!
Ды каб толькi гэта! Не, як
лiчыць спадарыня Гудачкова з
Жыткавiчаў:
Згаварылiся сяброўкi —
Упрыгожылi галоўкi.
Так i промнi не дастануць,
I сурокi не прыстануць.
Вось гэта, апошняе, надзвычай важна, бо Анатоль Гарачоў
з Iўеўшчыны пра сябе-не пра
сябе, але выдаў:
Калi побач крочылi
Бабы нас сурочылi...
Каб не тыя вочы,
Мы б не спалi ўночы.
А гэта, трэба разумець, не
робiць гонару — нi той парачцы,
нi «бабам». Ды што там
Гэты здымак i ў мужчын,
Не падыме гонару:
Зелень маецца ў жанчын
Ды не роўня доларам!
А яна каб была (тая «роўня», тая правiльная, «зелень»
альбо «капуста») то, як лiчыць
Валерый Гаўрыш, не сядзелi б
жонкi ў Лiдзе, а гулялi б па Фларыдзе.
Па Фла ры дзе, па гуляць,
зразумела ж, заманлiва! I трэба! Бо, як зазначаюць сужэнцы

Астроўскiя з Мiнска:
Мужыкоў ужо даўно
Ў двор збiрае дамiно.
У жанчын — другая справа —
Папляткарыць клiча лава.
Бач, расселiся «нявесты»...
Абмяркуюць шоу, фэсты...
Праўда, усё ж на iх плячах
Праца, дзецi, хатнi дах...
Значыць, каму-каму, а iм,
жанчынам, трэба гуляць, трэба
адпачываць. Што, па меркаваннi Мiкалая Уласавiча Гарбачова
з г. Сянно, яны i робяць:
У настроi ўсе геройкi
Сэрцы — поўны песнямi:
Аб пачуццях светлых мроi,
I... прыбаўцы к пенсii.
Зрэшты, тут, як лiчыць спадар Гаўрыш, мроiць, марыць мала, трэба i нешта рабiць, таму
на здымку
Не гандляркi-моднiцы, —
Бабы-агароднiцы:
Берагуць ад сонца твар,
Ды й рэклама... На тавар...
Хто яго купiць?.. Пасля гэткай рэкламы...
Ой, не скажыце — за мяжой
пакупнiкi спецыяльна сноўдаюць
па рынках — шукаюць чарвiвыя
грушы, яблыкi (экалагiчна чыстыя, значыць!). Да таго ж (радкi
Вiктара Лукшы) —
Мода з Францыi iдзе
I заместа хустак
Прапануе грамадзе
У дзiрку лiст капусны.
Вось i атрымлiваецца, што
змагацца з вусенем трэба, але
асцярожна. I крый Бог — не перамагаць.
...Завяршыць жа гэты агляд
хочацца задуменнымi радкамi
спадара Гарачова:

Гляджу я на здымак
Iзноў i iзноў
Пытанне даймае ўпёртае:
Ёсць Вера, Надзея i нават Любоў
А як жа завецца чацвёртая?
Дык мо яна ўжо пазнала сябе
i паведамiць? Добра было б!
А яшчэ лепей, каб напiсала,
чые вершы-радкi ёй спадабалiся болей. Тады маленькаму рэдакцыйнаму журы было б прасцей вызначыць пераможцу. На
гэтым этапе.
А што да папярэдняга (на
здымку, калi памятаеце, былi
двое: дзяўчына глядзелася ў
люстэрачка, папраўляючы макiяж, конь з сумам назiраў), —
то найлепшыя радкi пра iх, па
меркаваннi вялiкага чытацкага
журы, склалi Ала Тарасiк i сужэнцы Астроўскiя з Мiнска, Уладзiмiр Сiтнiк са Старадарожчыны, Валерый Гаўрыш з Пастаўшчыны, Уладзiмiр Барысёнак з
Ушаччыны, Анатоль Гарачоў з
Iўеўшчыны i Вольга Лабажэвiч з
Клецка. З чым пагадзiлася i журы рэдакцыйнае. Так што прыз
у выглядзе падпiскi на дарагую
сэрцам газету накiроўваецца ў
Клецк. Застаецца толькi павiтаць першую падпiсчыцу на новы 2010 год i нагадаць iншым,
што далучыцца да кола чытачоў «Звязды» варта i нiколi не
позна.
Да ўдзельнiкаў конкурсу на
лепшы подпiс да здымка — таксама. Фота, як заўжды дадаецца. Умовы ранейшыя: коратка
(не больш за 8 радкоў) i дасцiпна. Поспехаў!
Валянцiна ДОЎНАР.

