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Да ро га ў вы рай клі ча жу ра воў! Пер шыя 

за ма раз кі, не спа дзя ва ны лёд на ба ло це 

Ель ня і да та го ж ран ні, вы пад ко вы снег у 

па чат ку каст рыч ні ка пры спеш ва юць пту шак 

збі вац ца ў ча ро ды: сён ня-заўт ра яны га ман-

лі ва ўзды муц ца пад аб ло кі і па кі нуць свой 

чар го вы пры ста нак на доў гім шля ху. Адзін 

за ад ным, з жур бот най пес няй жу раў лі ныя 

клі ны па цяг нуц ца на поў дзень, у бяс кон цую 

да ле чы ню. Шэ рыя жу ра вы пры ля це лі да 

нас з паў ноч ных рэ гі ё наў Ра сіі. Тут ім трэ ба 

на брац ца сіл, ад па чыць, доб ра пад сіл ка вац-

ца і да лей тры маць курс на цёп лыя кра і ны.

Не каль кі дзён та му мне да вя ло ся быць 

свед кам, як пры го жыя цы ба тыя птуш кі кар-

мі лі ся на ад ным з па лёў на шар каў шчын ска-

мёр скім па меж жы. Быў ла год ны ра нак з лёг-

кім ту ма нам, з ма ляў ні чы мі да ля гля да мі. 

Вод даль від не лі ся аб ры сы вёс кі. Жу ра вы 

не пры му сі лі ся бе доў га ча каць. Пер шая 

ча ра да не каль кі ра зоў аб ля це ла по ле, быц-

цам бы шу ка ю чы не бяс пе ку і, не ўба чыў-

шы ні чо га па да зро на га, ста ла апус кац ца. 

За пер шай ча ра дою і ін шыя клі ны з гуч ным 

кур лы кан нем па ча лі пры зям ляц ца, шу каць 

ды сіл ка вац ца ку ку руз ны мі зяр нят ка мі. 

Я на лі чыў не каль кі сот няў гэ тых асця рож-

ных, па лах лі вых пту шак. Ра зам з да рос лы-

мі шу ка лі са бе корм і сё лет нія пту ша ня ты. 

Мне па да ба ла ся на зі раць за жу раў ля ня та мі. 

Аднак ад на ча со ва я ім спа чу ваў, бо іх ча кае 

пер шая і са мая ад каз ная да ро га ў да рос лае 

жу раў лі нае жыц цё.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.
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