
Той красавіцкі дзень 
           

Знакавыя падзеі. Яны адбываюцца, аддаляюцца, трацяць сваю бліскавічную яркасць, але 
не знікаюць за смугою гадоў, а датамі свайго здзяйснення нагадваюць пра сябе, асабліва тады, 
калі ў нашым асабістым жыцці яны пазначыліся нечым адметным, кранальным. Як бы 
афарбаваліся водсветам самой падзеі. Прынамсі для мяне гэта так. 

Вясна ў той год выдалася ранняя. Цѐплыя, сонечныя дні кожны дзень прыбаўлялі 
веснавых прыкмет. Вось ужо галінкі бэзу, упрыгожаныя зялѐнымі дзюбкамі гатовай разгарнуцца 
лістоты, зазіраюць у маѐ акно. Сліва ў зацішку абсыпана бела-ружовымі жамчужынамі, якія там-
сям ужо разгортваюцца ў кветачкі. На грушы, ля шпакоўні, звонка высвістваюць шпачкі. Пад іх 
бадзѐрую песеньку я спяшаюся ў школу. Радуюся, што цѐпла, бо еду на ровары. Школа ў 
мястэчку Ражанка. Ад хутара, дзе я жыву, далѐка: спачатку па дарожцы ўздоўж лесу да чыгункі,  
пасля па сцежцы ўздоўж рэек да пераезда, ад яго яшчэ добры кавалак дарогі праз мястэчка да 
школы.   

У той дзень ледзь не спазнілася. Ішоў доўгі сустрэчны цягнік-таварняк – якраз перад 
чыгуначным мастом цераз рэчку Тур'ю – прыйшлося злезці з ровара, каб не здзьмула з насыпу, і  
перачакаць. У клас забегла, калі школьны медны званок заціх за дзвярыма настаўніцкай. Ішлі 
хвіліны, суцішаны перад урокам клас загаманіў, хлопчыкі нецярпліва час ад часу выглядалі ў 
калідор. Чуваць было, што гамоняць і іншыя класы. Неўзабаве з калідора пачуўся голас 
піянерважатай, яна клікала ўсіх выходзіць на лінейку. Мы гуртом высыпалі ў калідор, а пасля на 
школьны двор. Гэта была пляцоўка перад драўляным аднапавярховым будынкам школы і 
абгароджаным садком. Помніцца, што было так цѐпла, што многія пабеглі ў клас скідаць паліто. 
Яшчэ здзіўлялі настаўнікі. Яны неяк загадкава і шчасліва ўсміхаліся, выстройваючы нас перад 



школай. Нарэшце парадак быў наведзены. Суцішыліся.  
        Мы стаялі бокам да садка. Ён быў нібы апырсканы кроплямі яркай зялѐнай фарбы, а 
маладзенькая лістота парэчак напаўняла наваколле духмяным водарам. Здавалася, што гэта не 
красавік, а май. 
        Затрашчала разарванай паперай (клеілі перад зімой) і адчынілася акно настаўніцкай. На 
падваконне паставілі радыѐпрыѐмнік. Дырэктар глянуў на гадзіннік, падбавіў, відаць, гук; у 
прыѐмніку засіпела, а пасля пачуўся добра вядомы нам усім голас дыктара Левітана: 
      "Сѐння, 12 красавіка 1961 года савецкі касманаўт Юрый Гагарын на касмічным караблі 
"Усход-1" стартаваў з касмадрома "Байканур" і ўпершыню ў свеце здзейсніў арбітальны 
аблѐт планеты Зямля, і прызямліўся ў зададзеным месцы. Палѐт доўжыўся 1 гадзіну 48 
хвілін." 
       Не прэтэндую на поўную дакладнасць, бо і чула і чытала пазней гэта паведамленне не 
раз – змененае,  звужанае або пашыранае, а адбілася ў памяці яно такім. 
        Але вярнуся на тую памятную лінейку. Дыктар працягваў гаварыць, але і  яго моцны, 
выразны голас патануў у радасных крыках. Мы, пяцікласнікі, скакалі, штурхаліся, задзіралі 
галовы і ўглядаліся ў высокае сіняе неба, нібы там усѐ яшчэ ляцеў над зямлѐй той касмічны 
карабель. 
        Вучобы з нас у той дзень ужо не было. Кожны з настаўнікаў стараўся расказаць нам, што 
яшчэ даведаўся пра гэту падзею, пра касманаўта. 
       Тады нас перапаўняла радасць далучанасці да незвычайнага.  
        Мінулі гады, але ні яны, ні друз інфармацыі (усялякіх гатункаў) не змаглі сцерці з памяці 
тую незвычайную школьную лінейку, садок у пяшчотнай зеляніне, просценькі радыѐпрыѐмнік  на 
расчыненым акне.   
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