
3 успамтау пра гарадзенскЬс 
тсьменмкау.

ЛЛЯКСЕЙ КАРПЮК

Аднойчы упальным летам я у цянёчку, на 
ускрайку леса, што у нас называюць Пышю, граю 
сабе на дудачцы i слухаю, як адгукаецца лес на 
мае мелодьп. А си, сапрауды, адгукаецца -  шбы 
апладысментамь

Нечакана бачу: едзе на ровары Аляксей 
Карпюк, голыя плечы, без сарочкг Ён як пачуу 

дудачку, дык юнуу ровар i напралом цераз кусты да мяне крочыць. 
-Добры дзень, Аляксей ЬЙчыпарав1ч! -  прыв1тауся я з îm.
-  Цьфу! - расчаравана неяк кажа ён. -  Я думау, грае пастушок, а гэта 

Петрашэв1ч.

* * *

У Пышках, што недалёка ад вулщы Калшоускага, Аляксей ЬПчыпарав1ч 
вёу унучку за ручку, а я якраз з лесу яму насустрач выходз1у. Прыв1тал1ся.

-  Вось ты доупя валасы адгадавау, кампаз1тар, a ni ведает народныя 
neeni? -  спыгау ён.

-  Помню, як мая бабуля Фядора сиявала, -  адказваю. I заспявау:
Зязюлснька, птушка шэра,
Не на тую ёлку села,
Пералётывай на грушу,
Перадай паклон Андрушу... -  Гэта нашыя Kapani.
Аляксей Hi4binapaßi4 адпусц1у унучку, што вёу за ручку, i пакуль мы 

iumi разам, усё иаутарау: Kapani, ка-ра-Hi...

* * *

1ду неяк па вулщы Элiзы Ажэшк}, як раптам з акна яе домжа, дзе тады 
размяшчауся Саюз шсьменнжау Беларусч, Аляксей HinbinapaBin закл4кае 
да сябе.

Зайшоу, naßiT^iica.
-  Сядай, -  кажа, а сам штосыц niuia. Потым устау, падау мне кшжку 

сваю новую «KapaHi» з аутографам.

* * *

Аляксей HinbiiiapaBin вёу здаровы i творчы лад жыцця. У гады 
rapöanoycKix рэформ па барацьбе за цвярозасць rpaniÿ Карпюк у 
Азербайджан, каб падтрымаць гэтую здаровую плынь i там. I быу вель-Mi 
здз{улены i абураны, ка;п пасля урачыстага «цвярозага сходу» яго, як госця 
з Беларусь запрасш на банкет, каб адзначыць гэтую значную падзею.



На банкеце ён бьгу, eÿ, але не niÿ. А кал i пакщау застолле, CKa3aÿ: 
-  Першую гадзшу госць -  золата,
Другую гадзшу -  срэбра,
А трэцюю гадзшу -  медзь,
Пара i шапку адзець !
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Ba Урачыстасщ ÿ Новым Замку, прысвечанай нараджэнню шсьменшка, 
брал1 Удзел i мае «Дударыю». Мы праспявал1 песню, прысвечаную Аляксею 
№чыпарав1чу. Вось яе словы:

Выйду падз1вщца на прадвесне, 
прывИаць у небе жа)фука -  
адчуваю нараджэнне песш 
для душы гаротнай Карпюка.

Ён nio6iÿ паслухаць плач жалейю, 
па-над Нёмнам -  песню рыбака... 
3Haÿ яго дарослы i маленьк1, 
з к1ем, мудраца i дз1вака.

Сёння Беларусь яго святая, 
для якой xaijeÿ адно дабра, 
як прарока, песняра вИае, 
стойкага за волю змагара.

Будзе ведер абдымаць i песцщь 
Беларусь-матулю i ÿ вяках.
Ёсць у Гродне творцы, хлеб i песш, 
не хапае толью Карпюка.


