ГАЛКІ ГРЭЮЦЦА
Падзьмуў паўночны ветравей, нагнаў холаду і
неяк раптам, не марудзячы, пачала ўладарна
ўлягацца зіма. Падшэрхла, зрабілася што бубен
зямля. 3 неба пасыпаўся густы, іскрысты снег.
Ноччу ўзняўся моцны вецер. Ён шастаў па
падворку, скавытаў у коміне печы. За акном
лютавала, заходзілася у шалёным танцы
завіруха. Раніцаю, калі ўзышло сонца, а на
марозных шыбах зазіхацелі зорачкі-іскры, я
надзеў кажух, зняў з вочапкі на кухні вядро,
ступіў на ганак і адразу ж адчуў, як лоб і шчокі
апёк пякучы мароз. Не чырыкалі, пахаваліся
пад страхою вераб'і, толькі над прысадамі ля
гасцінца каркала, лятала вялікая чарада
галодных варон.
Паглядзеў на слупок тэрмометра. Ён паказваў
мінус дваццаць шэсць. Лёд каля студні, хоць і
збіваў яго часта, але абліты вадою і вельмі
слізкі, ледзь на нагах утрымацца. Пакуль дастаў
вядро вады - і пальцы скачанелі.
Калі адыходзіў ад студні, у веснічках, у
зімовым паліто з паднятым каўняром, валёнках
і цёплай авечай шапцы паказаўся дзед Пятрок,
сусед. Згорбіўшыся, з вядром, ён таксама тупаў
да студні за вадою, але раптам спыніўся,
паказаў рукою на страху і сказаў:
- Паглядзі, што галкі вырабляюць...
Падняў угору галаву і толькі цяпер заўважыў,
як над комінам, з якога слупом валіў густы
дым, кружыліся тры птушкі. Гэта сапраўды
былі галкі.
Было дзіўна назіраць, як рабілі птушкі над
страхою невялікія кругі, і кожны раз, калі яны
падляталі да коміна, то абавязкова стараліся
праляцець праз дым. Пры гэтым галкі не
забываліся шырока распраўляць свае крылы,
убіраючы ў цела як мага болей цяпла.
- На дварэ халадэча, ажно ў дрыжыкі кідае. А
яны, разумніцы, бачыш, да чаго дапетрылі. У
дыме грэюцца... - гледзячы на галак сказаў дзед
Пятрок.
I я пагадзіўся з ім.
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“Для творчасці няма сюжэтаў лепшых,
чым створаныя самім жыццём. Ды не
кожнаму дадзена гэта заўважыць.
Увогуле не кожны ўмее бачыць у
звыклым, паўсядзённым незвычайнае.
Янка Галубовіч валодае гэтай здольнасцю.
Умее Іван Іванавіч бачыць, чуць,
назіраць, акаймляючы мастацкім словам
жыццёвыя факты, цікавыя і
непаўторныя імгненні”, - А.Хазянін.
Мінскае абласное аддзяленне ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі»

У РОДНЫМ КРАІ (УРЫВАК З АПАВЯДАННЯ)
Ужо цэлы тыдзень над Ракуцёўшчынай стаялі
пагодныя дні.
Максім і Янінка паціху ішлі вузкай сцяжынкаю.
Янінка наперадзе, а Максім следам за ёю.
Раптам ля самай сцяжынкі свіснуў рабчык, пырхнуў
і схаваўся ў вялікай дзялцы аўса, па якой цёплы
ветрык ганяў хвалі.
Максім дакрануўся рукой да каласоў. Было бачна:
яны хутка набрыняюць зярнятамі, схіляцца да зямлі
залатымі пацеркамі.
Не заўважылі, як апынуліся ў сасновым бары. Недзе
ўгары на сасне загрукаў дзяцел, скокнула з галінкі на
галінку вавёрка, зацокала на Янінку, ажно шышку з
зубак выпусціла.
— Янінка, хадзі сюды! — паклікаў Максім
дзяўчынку. — Нясі збаночак, жменьку суніц
усыплю...
Янінка падставіла пад яго далонь збанок, спытала:
— Дзядзька Максім, вам тут добра ў нас, у
Ракуцёўшчыне?
— Добра, Янінка...
— А то я гляджу, што ў вас сонца ў шчоках
зачырванелася...
Калі ўжо сонца амаль схавалася за небасхіл і пачало
вечарэць, Янінка папрасілася:
— Дзядзька Максім, хадзем дадому.
Яны выбраліся з лесу і пайшлі той самай
сцяжынкаю, якой ішлі сюды. Янінка наперадзе, а
Максім следам. На траву ўжо ўпала вячэрняя раса —
першая прыкмета яснага надвор’я на заўтрашні дзень.
...Думкі прагналі сон. У хаце было душна і да звону
ў вушах ціха. Таму ён падняўся з канапы, выйшаў на
ганак, і ў твар яму дыхнула цёплае, ласкавае паветра.
На дварэ стаяла цудоўная чэрвеньская ноч.
Высока ў небе мітусіліся, зіхацелі малюпасенькія
жаўтлявыя зоркі. У хляве храпануў конь, падала голас
авечка. Лёгкі ветрык даносіў з лугу водар палявых
кветак. Хацелася жыць...

ў самым пачатку красавіка нават у лесе цяжка было
натрапіць на лапіну снегу. Аднойчы дзядзька Ігнась,
калі наступілі выхадныя дні, сказаў мне: «Давай
сходзім у лес, на Лысую гару. Паглядзім, як
перазімавалі мурашкі». Я ведаў, што на Лысай гары
ні многа ні мала — пятнаццаць мурашнікаў. I ўсе
яны дагледжаны рупным і добрым да ўсяго жывога
на зямлі чалавекам. Чалавек гэты — стары ляснікпенсіянер дзядзька Ігнась. Ён не толькі абгарадзіў
усе мурашнікі, але і старанна пафарбаваў у блакітны
колер кожную абгародку.
Лес сустрэў нас дзіўнай прыгажосцю. Распусціліся
каташкі́ арэшніку і выкінулі з сябе воблачкі залаціста
-жоўтага пылку. Вось-вось распусцяцца набухлыя
пупышкі ў асіны, бярозы і таполі. Прыбралася ў
чырвона-карычневыя завушніцы вольха, каля рэчкі
скінула цёмныя лускавінкі ракіта.
Пачулі цяпло, ажылі на Лысай гары і мурашнікі.
Самыя смелыя з мурашак ужо цягнулі ў норкі мушак
і жучкоў, а другія, пакінуўшы сваю здабычу дома,
зноў спяшаліся на паляванне.
- Ого, мурашкі! - гаворыць дзядзька Ігнась. - Гэта
вялікія памочнікі лесу! Толькі за адзін год сям’я
мурашак знішчае каля дзесяці мільёнаў розных
шкоднікаў.
Самы вялікі мурашнік на Лысай гары ля маладога,
але высокага і стройнага клёна. Мурашнік гэты
таксама абнесены абгародкай, пафарбаванай у
блакітны колер. Але што гэта такое? Па клёне ўверх
у адным напрамку роўненькім ланцужком адна за
адной паўзуць мурашкі. Другія мурашкі такім жа
роўненькім ланцужком спускаюцца з дрэва.
- Вось яно што! Салодкі кляновік! - смяецца
дзядзька Ігнась і гаворыць мне: - Бачыш зламаную
галінку ля самага ствала?
- Ага, бачу.
- У тым месцы, дзе зламана галінка, выступаюць
кропелькі соку. Вось і спяшаюцца туды мурашкі, каб
паласавацца ім, вясну сустрэць...
Вечарам вярталіся дамоў. Удалечы ціха прагрымеў
САЛОДКІ КЛЯНОВІК
гром. Збіралася на дождж. Дзядзька Ігнась зноў
Зіма была цяжкая. Увесь час стаялі вялікія маразы. прыпыніўся ля аднаго мурашніка, нагнуўся.
Але вясна прыйшла нечакана і такая цёплая, што ўжо - Бачыш, ні адной мурашкі ля мурашніка. Дождж

чуюць, вось і пахаваліся ў сваіх норках. Мурашкі —
жывы барометр прыроды.
Я падышоў да клёна, уважліва агледзеў ствол
дрэва, але ні адной мурашкі не ўбачыў.
Калі з дзядзькам Ігнасём выйшлі з лесу, сцебануў
моцны дождж.
АНДРЭЙКА-ПАМОЧНІК
Сумна Андрэйку аднаму ў хаце. Бацькі на рабоце,
а ў яго - зімовыя канікулы.
За акном падаў снег. Андрэйка доўга глядзеў, як
прыліпаюць да шыбы бухматыя сняжынкі. У
снежнай завірусе паступова знікаюць абрысы
далёкага лесу.
Пасля абеду хлопчык зноў глянуў у акно і вачам
сваім не паверыў: рэдкія сняжынкі кружыліся ў
паветры. Але снегу намяло — па калені!
Доўга не думаючы, Андрэйка абуў валёнкі,
апрануў паліто і выйшаў на двор. Схадзіў у пуню па
невялікую драўляную лапату. I ўзяўся за работу.
Спачатку прачысціў дарожку да хлява, потым да
студні. Пад валёнкамі ціха паскрыпваў снег, ветрык
апякаў твар. Але Андрэйка не зважаў на гэта. Ён
працаваў.
Скончыў адкідваць снег на сваім падворку,
успомніў пра бабку Агату, суседку іхнюю. Вунь яе
хата, насупраць стаіць, на дзвярах — замок. Ускінуў
на плячо лапату і цераз вуліцу падаўся на бабчын
двор.
А там вышэй Андрэйкі снежная гурба ўздыбілася.
Ледзь з ёй справіўся, параскідаў снег у бакі. Потым
каля хлеўчука парадак навёў. Хацеў ужо дамоў ісці,
як пачуў, што ў хлеўчуку каза замэкала. Наскуб са
стажка сена і казе ў катушок укінуў.
Вечарам да іх завітала бабка Агата. Акінула
вачыма хату, прысела на ўслон і спытала:
- А дзе ж Андрэйка, памочнік мой?
- Спіць ужо, - адказала маці.
- Ведама ж, напрацаваўся гэтак! Каб не Андрэйка,
то я і ў двор свой не зайшла б, так намяло. Яшчэ і
казу маю пакарміў. Во, гасцінца яму прынесла...
Бабка Агата дастала з кішэні і паклала на стол дзве
вялікія антонаўкі.

