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ЛЁС ГРУ ШЫ
У са мым кут ку школь на га два ра рас ла 

гру ша. Вы со кая, з шы ро кай кро най i моц-

ным ства лом. А яшчэ — з не вя лi кi мi, але 

смач ны мi пла да мi. Ад ной чы i я па каш та ваў 

iх. Пра хо дзiў як раз по бач, уба чыў у тра ве 

не каль кi па да нцаў, пры нёс да до му i па-

клаў на пад акон нiк: хай трош кi да спе юць, 

цвер да ва тыя па куль. Па ча каў коль кi дзён, 

а по тым па кашт ваў. Сма ка та! Дзiў на што 

тая гру ша так ва бi ла да ся бе хлап чу коў! 

Хто-хто, а яны толк ве да юць у гэ тай спра ве. 

Сваё, як ка жуць, не ўпус цяць. Вя до ма ж, 

гру шы дай сцi як на ле жыць не па спя ва лi, 

але дзят ва грыз ла iх так, што на сы ўпры-

сяд кi ха дзi лi. Хто ж бу дзе ча каць, па куль 

пла ды да спе юць? Ня ма ка лi. Нам i так доб-

рыя бу дуць. А то ж цi ўца ле юць яны хi ба да 

заўт ра га? Вунь коль кi ў ра ё не ла сых! Не 

спаз нiц ца б!..

Як жа так атры ма ла ся, што на школь ным 

два ры ака за ла ся гру ша? Не ка лi яна рас ла 

на ага ро дзе, вя до ма ж, ме ла свай го гас па-

да ра, а ка лi дом зно сi лi, дрэ ва ра шы лi не 

вы тра лёў ваць. Тым больш што пра ек цi роў-

шчы кам яно не за мi на ла. Хай рас це i ра дуе 

лю дзей са ка вi ты мi пла да мi!

Сён ня двор аб не се ны ме та лiч най ага ро-

джай, а на тым мес цы, дзе га доў со рак таму 

ста я лi пры ват ныя ха ты, па бу да ва лi шы коў-

ную шко лу. Рас праў ляў пле чы мiк ра ра ён 

кам бай на бу даў нi коў, iш ла як раз i Усе са юз-

ная кам са моль ская бу доў ля на прад пры ем-

стве, та му ў Го мель пры яз джа ла мо ладзь з 

мно гiх кут коў СССР. А дзе мо ладзь — там 

i вя сел лi, а дзе вя сел лi — там i дзе цi. Бу-

да ва лi ся дзi ця чыя сад кi, но выя шко лы. Ну, 

вя до ма ж, i жыл лё.

Усё гэ та пра хо дзi ла на ма iх ва чах. З акна 

ква тэ ры, дзе сён ня жы ву, ба чу са дзiк i край 

школь на га два ра. А ка лi з дрэў асып лец ца 

до лу лiс це, то i са му шко лу.

Цу доў ны ра ён, цi хi, не га ман кi. Зя лё ны. 

Не каль кi ва да ёмаў. Мне па да ба ец ца.

А тут iду ня даў на ка ля школь на га два-

ра, i — ад чу ваю — неш та не тое на ва кол. 

Спы нiў ся, пры гле дзеў ся, аца нiў. Ага, вось у 

чым спра ва — гру шу спi ла ва лi! Ня ма гру шы! 

Здзi вiў ся: i ка му яна пе ра шка джа ла? Мо, 

не адзiн я так па ду маў. А по тым па раз ва-

жаў над лё сам гэ тай пла да вi тай гру шы, i, 

ве да е це, быў ужо не та кiм ка тэ га рыч ным, 

як ра ней. А што, ка лi б я сам быў ды рэк та-

рам шко лы i з акна (ды i не толь кi з акна!) 

ба чыў, як дзят ва ла зiць па дрэ ве — на ват 

ка лi на iм i пла доў ня ма. Як бы гля дзеў на 

ўсё гэ та? Спа кой на? Раў на душ на? На ўрад. 

Тут ка лi сва iх дзя цей вы пад ко ва за ўва жаў 

на дрэ вах у вёс цы — у пят ках ка ло ла. Так 

што, каб не мець лiш нiх кло па таў, ад даў бы, 

му сiць, i я ка ман ду спi ла ваць дрэ ва, па пя-

рэд не па пра сiў шы ў яго пра ба чэн ня. Жыц цё 

i зда роўе дзi ця цi да ра жэй шыя. Ды i з ка го 

спа го няць, ка лi што зда рыц ца? Вя до ма, з 

ка го — з ды рэк та ра. Хоць маг ло б i нi чо га 

не зда рыц ца. Ад нак пад стра ха вац ца нi ко лi 

не бу дзе лiш нiм. Вар таў нi ка ж да гру шы не 

пры ста вiш.

Не ве даю, як бы ло на са май спра ве, а 

мне ча мусь цi ўя вi ла ся, што ўсё скла ла ся 

ме на вi та так.

Лёс дрэ ва, як i лёс ча ла ве ка, за ле жыць 

iн шы раз ад чыс тай вы пад ко вас цi.

У свой час гру шу па са дзi лi не на тым 

мес цы...

ХIТ РУН
Хоць я не за яд лы ры бак, але iн шы раз 

вы бi ра ю ся з сы на мi на якое-не будзь во зе ра 

аль бо на Сож цi Дняп ро. З ву да мi. Ма лод-

шы на ўсяля кi вы па дак пе рад ад праў кай на 

ры бал ку пра па ноў вае ча сам на быць ры бу ў 

кра ме. Каб без юш кi не за стац ца. Жар туе. 

Хо ць у жар це ёсць i до ля праў ды... Але ж 

не толь кi па ры бу едзем на бе раг ва да ёма, 

зу сiм не, — больш каб ад па чыць, унес цi ў 

жыц цё ней кiя но выя штрыш кi.

Апош нi раз па шэн цi ла. Узя лi трох лад ных 

лi нёў i двух амаль та кiх жа ля шчоў. Юш ка 

атры ма ла ся. Яшчэ пры вез лi ў го рад тым, 

хто скеп тыч на ад но сiц ца да на ша га за хап-

лен ня: час туй це ся, ня ве ры!..

Па куль ся дзе лi на бе ра зе, на зi ра лi i за 

ры ба ком, якi аб лю ба ваў са бе мес ца на су-

праць. Да яго бы ло мет раў сто пяць дзя сят, 

та му доб ра ба чы лi, як ён раз-по раз вы цяг-

ваў рыб ку i склад ваў у са док. Як раз да нас 

па ды шоў муж чы на, якi ры ба лiў не па да лё к, 

за пых каў дым ком i кiў нуў, бы мiж iн шым, на 

та го ры ба ка, што ву дзiў на дру гiм бе ра зе.

— Звяр нi це ўва гу на гэ та га му жы ка, — 

за ўва жыў ён з не пры ха ва ным да ко рам у 

го ла се. — Вудзiць ры бу на гэ тым мос цi ку, 

а скрэб цi пой дзе на дру гi та кi ж. За ля пае 

лус кой усе дош кi. Ча му так ро бiць, не зда-

гад ва е це ся?

— Не-а.

— I не зда га да е це ся! Бо ён хiт рун яшчэ 

той! Адзiн раз я так са ма ку пiў ся. Па ды хо джу 

да пер ша га маст ка, ба чу, усё ў лус цы. Ну, 

ду маю, мес ца рыб нае. За кiд ваю ву ды — не 

клюе. Нуль ува гi на мае на сад кi. I чар вя-

коў на круч кi на нiз ваю, i зяр ня ты кi ё вак, i 

апа ры шы, i воб ле ры ска рыс тоў ваю... Час 

толь кi стра цiў, ста мiў ся i амаль нi чо га не 

ўзяў. Мо, ка ту толь кi па ла са вац ца... А по-

тым я да пяў усё ж, рас ку сiў та го муж чы ну. 

Сва iм ма неў рам ён ад во дзiць са пер нi каў 

ад рыб най мяс цiн кi. Ло вiць у ад ным мес цы, 

а чыс цiць ры бу зу сiм у iн шым. Спа дзя ю ся, 

усё зра зу ме лi?

Мы кiў ну лi. А муж чы на на ады хо дак па-

ве да мiў, што ка лi пры цiс нуў та го ры ба ка да 

сцен кi, воб раз на ка жу чы, той i сам пры знаў-

ся ва ўсiм: «Гэ та мой ход та кi. А што тут не 

так? Якiя мо гуць быць прэ тэн зii? Грыб ныя ж 

мяс цi ны вы не вы да яце абы-ка му. А ча му 

рыб ныя мож на? Ка лi ры ба клюе на чар вя ка, 

то ры бак — на лус ку. А, як? Бы вае i та кое».

За ха це ла ся ка лi-не будзь апя рэ дзiць усё ж 

та го ры ба ка ды па ла вiць на аб лю ба ва ным 

iм мес цы.

А па скрэб цi ры бу мы i до ма па скра бём. 

Бы ло б што.

ПЕР ШЫ БЛIН
Шмат га доў таму не ка то рыя го мель-

скiя жур на лiс ты i вя до мыя ў вуз кiх ко лах 

лi та ра та ры лю бi лi iн шы раз са брац ца 

ра зам пас ля пра цоў на га дня за куф лем 

пi ва. Нi чо га дзiў на га. Не ка лi i мы, як ка-

жуць, бы лi ры са ка мi. Час цей за ўсё та кiя 

су стрэ чы ла дзi лi ся ў На ва бе лi цы па блi зу 

ра ён най га зе ты «Ма як». Не ле на ва лi ся ж 

на ват з цэнт ра го ра да ехаць! Зна чыць, 

там бы ло твор чым лю дзям доб ра, утуль на. 

Ды i ад ва чэй на чаль ства да лей. А па га-

ма нiць iм бы ло аб чым! Ме на вi та пад час 

ад ной та кой су стрэ чы Ле а нiд Гаў рыл кiн, 

та ды яшчэ ма ла ка му вя до мы пра за iк i ў 

бу ду чым мiн чук, па ра iў Iва ну Сяр ко ву, якi 

ар тыс тыч на апа вя даў пра свае дзi ця чыя 

пры го ды ў час аку па цыi ня мец ка-фа шысц-

кi мi за хоп нi ка мi яго най вёс кi Па ка лю бi-

чы, на пi саць пра гэ та лi та ра тур ныя тво ры. 

I што? Iван Кi рэ е вiч па слу хаў ся i ства рыў 

тры цу доў ныя апо вес цi: «Мы з Сань кам у 

ты ле во ра га», «Мы — хлоп цы жы ву чыя» 

i «Мы з Сань кам — ар ты ле рыс ты», якiя 

бу дуць цёп ла су стрэ ты чы та ча мi i ад зна-

ча ны шмат лi кi мi лi та ра тур ны мi прэ мi я мi ў 

Маск ве i Мiнс ку.

Сён ня i жур на лiс ты ка iн шая, i жур на лiс ты, 

вя до ма ж, не та ко га раз лi ву. У iх на ўрад цi 

iс нуе сваё мес ца су стрэ чы. Ча мусь цi больш 

пе ра ка на ны, што «су стра ка юц ца» адзiн з 

дру гiм яны, тры ма ю чы ка ля ву ха цi пе рад 

са бой смарт фон або кля ца ю чы па кноп ках 

кам пю' та ра.

Пра сваё пер шае пра фе сiй нае за дан не, 

якое пра ва лiў, рас па вёў мне вя до мы ў Го-

ме лi жур на лiст Сяр гей Крас на ба род. Зра-

зу ме ла, не ка ля га зе ты «Ма як». Ён ся дзеў 

у ся бе до ма, а я — у ся бе.

— Пер шае жур на лiсц кае за дан не я пра-

ва лiў на чыс та. Хо чаш па слу хаць, як бы ло? 

Ёсць час?

— Га ма нi.

— Ах вот на. Я — сям нац ца цi га до вы 

ма лец, якi тры ме ся цы таму яшчэ ця гаў 

школь ную тор бу з пад руч нi ка мi. На iў ны 

ра ман тык з на тат нi кам, поў ным ня зграб-

ных вер шы каў улас на га скла дан ня. Але я 

сур' ёз на ма рыў пра жур на лiс ты ку. Та му i 

апы нуў ся ў га лi но вай што тыд нё вай шмат-

ты раж най га зе це. Мя не ўзя лi з вы пра ба-

валь ным тэр мi нам.

У бу даў нi чым аб' яд нан нi як раз рых та ва-

лi ся ад зна чаць круг лую да ту — цi то трыц-

цаць, цi то трыц цаць пяць га доў з мо ман ту 

яго ства рэн ня. Да ве да лi ся, што жы вы яшчэ 

пер шы ды рэк тар будт рэс та. Знай шлi ад-

рас. Мне да ру чы лi на пi саць ду шэў нае iн тэр-

в'ю з iм, рас ка заць i пра ге ра iч ныя подз вi гi 

бу даў нi коў. Плюс узяць у яго па ру фа та гра-

фiй той эпо хi з хат ня га ар хi ва, ка лi да дуць 

на вы нас.

На пя рэ дад нi па тэ ле фа на ваў — рас тлу-

ма чыў, хто я i што мне трэ ба.

Iду. Зна хо джу дых тоў ны цаг ля ны дом у 

цэнт ры го ра да. Зу сiм не да лё ка ад рэ дак цыi. 

Ча ты ры па вер хi. Шы ро кi лес вiч ны пра лёт. Сце-

ны па фар ба ва ны бэ жа вай алей най фар бай. 

Вы со кая па бе ле ная столь. Ква тэ ра на пер шым 

па вер се. Ад чы няе доб ра зыч лi вая ба буль ка. 

Сi выя ва ла сы. Чыс ты па гляд бла кiт ных ва чэй. 

Дзя жур ныя пры вi тан нi. Гуч на клi ча му жа.

За хо дзiм у пра стор ны па кой з вя лi кi мi 

вок на мi. На сце нах — тра ды цый ныя пей за-

жы але ем на па лот нах у разь бя ных ра мах, 

дзе-нi дзе фа та гра фii. Ста ту эт кi на па лi цах 

за шклом ша фы пе рад роў ны мi ра да мi кнiг. 

Вя лi кая ка на па. Ма сiў ныя крэс лы ў тон. 

На ча со пiс ным сто лi ку — не каль кi фо та аль-

бо маў, штук пяць-шэсць, роз на ка ля ро выя, 

цьмя ныя, фар ма там больш стан дарт на га 

лiс та. Мя не, зда гад ва ю ся, ча ка лi.

З су сед ня га пра хад но га па коя па мiж 

двух створ ка вы мi дзвя ра мi ў аб рам лен нi 

цяж кiх ак са мiт ных фi ра нак з'яў ля ец ца ста-

ры. Вы со кi, ху ды, згорб ле ны, лы сы. Твар i 

га ла ва ў ка рыч не вых пiг мент ных пля мах. 

Бе лая ка шу ля за праў ле на ў но вень кiя сi-

нiя спар тыў ныя порт кi з лам па са мi. Шы ро-

кi ка рот кi галь штук на гум цы. Шор ха ю чы 

тэп цi ка мi, гас па дар ква тэ ры да бi ра ец ца да 

дру го га крэс ла ка ля ча со пiс на га сто лi ка, 

пра цяг вае ру ку для пры вi тан ня, са дзiц ца на 

край. Вы цвi лыя во чы гля дзяць спа ло ха на i 

сум на, сля зяц ца.

Гас па ды ня, як я по тым зра зу меў, пай-

шла на кух ню га та ваць чай. Пер шыя хвi-

лi ны на шай раз мо вы. Спра бую знай сцi 

па трэб ную iн та на цыю i па ра лель на ўцi ха-

 мi рыць уся рэ дзi не ся бе ма лай ца ва тую 

энер гiю неа фi та, якая б'е праз край. I па-

куль ка жу штось цi дзя жур нае i пра вiль нае, 

ён моўч кi гля дзiць. Гля дзiць мне на ват не 

ў во чы, а як быц цам скрозь iх, ку дысь цi 

да лей, глы бей... По тым гэ так жа, не пра-

мо вiў шы нi сло ва, бя рэ са ста ла верх нi 

фо та аль бом. Ад кры вае на ўзда гад. На ўсю 

ста рон ку — «Га на ро вая гра ма та». Мне, 

бо ся джу на су праць, не ра за браць тэкс ту, 

але ма люн кi ку ма чо вых сця гоў бач ны доб-

ра, як i парт рэ ты Ле нi на i Ста лi на. Ху дая 

ка шча вая ру ка на кры вае глян ца вы лiст 

гра ма ты i ледзь ве слiз гае па iм — быц цам 

гла дзiць. Ста ры пад нi мае га ла ву. У ва чах 

поў на вiль га цi. Ён гля дзiць на мя не i бяз-

гуч на пла ча. Сля зiн ка ўпа ла на ру ку, якая 

па кры вае ку ма чо выя сця гi...

I я губ ля ю ся. Я не ве даю, што ра бiць, як 

ся бе па во дзiць да лей, што ка заць, аб чым 

пы тац ца. Ста но вiц ца ня ўтуль на — як быц-

цам пад гля даю ў за моч ную шчы лiн ку... Ста-

но вiц ца со рам на — за да куч лi вае ўвар ван не 

ў чу жое жыц цё, за бес тал ко вую жур на лiсц-

кую ры зы ку, за сваю ма ла досць...

У па коi з'яў ля ец ца яго жон ка з куб ка мi 

чаю на пад но се:

— Вам лепш сыс цi. Гу тар кi не атры ма ец-

ца. Вы ж са мi ўсё ба чы це...

I я рэ цi ру ю ся. Вы валь ва ю ся з пад' ез да 

на ву лi цу...

Га дзi ны праз паў та ры дак лад ваў рэ-

дак тар цы пра свой вi зiт да пер ша га 

ды рэк та ра на ша га бу даў нi ча га аб' яд нан ня. 

Яна толь кi кi ва ла га ла вой. Як быц цам за-

га дзя ве да ла, чым гэ та ўсё па вiн на бы ло 

скон чыц ца...

А ў го ра дзе рас ка ша ва ла та ды ле та 1982 

го да...

I ўсё ж я, ка лi акрэп як жур на лiст, пра 

гэ та га ча ла ве ка на пi саў доб ры ар ты кул. 

Праў да, ужо са слоў тых, хто яго ве даў. Да-

рэ чы, у нас, жур на лiс таў, ёсць адзiн лёг-

кi сро дак — зра зу мець. Зра зу мець ся бе i 

свай го ге роя...

Вось што па чуў я ад Сяр гея.

Ад ся бе да баў лю: i хоць той пер шы блiн 

атры маў ся ка мя ком, Сяр гей Крас на ба род 

i па сён няш нi дзень пра цуе ў Го мель скiм 

тэ ле ра дыё аб' яд нан нi. Лi чыц ца там ся род 

ка ры фе яў.

Ва сiль ТКА ЧОЎ.

«ЛЁГ КI» СРО ДАК — ЗРА ЗУ МЕЦЬ


