
Сябры па шахцеПа справах рэдакцыі мне прыйшлося патур- баваць Мікалая Мацвеевіча. Я пазваніў яму па тэлефоне.— Прыходзьце заўтра раніцай, я буду ча- каць,— сказаў ён.— Але адна ўмова — доўга мяне не затрымліваць. Абяцаў а дзесятай га- дзіне выступіць на адной нарадзе.Назаўтра роўна ў дзевяць я быў у прыём- най. Тут мяне і затрымаў Іван Сямёнавіч Бур- дыка.— Яго няма, — сказаў Бурдыка, паказаўшы на дзверы кабінета Галадзеда.



— ё н  жа мяне сам запрасіў...— Ведаю, але калі ты з ім дамаўляўся, то ён яшчэ не знаў, што ўвесь распарадак на сён- няшні дзень будзе парушаны. На нараду, дзе ён збіраўся прысутнічаць, пойдзе Саакян, на- меснік. Сам жа ён дяпер на вакзале. Сустра- кае, брат, свайго старога сябра, з якім яшчэ да вайны працаваў на шахце.— Але ён прыедзе сюды?— Павінен, а калі тэта будзе — не сказаў. Думаю, што ён свайго сябра павязе дахаты.— Такі ён важны?— Угу. Наогул, гэтая гісторыя магла б за- цікавіць і тваю газету.— А што за гісторыя?— Яны некалі разам працавалі, — пачаў Іван Сямёнавіч.— Былі між сабой як родныя браты. Мікалай Мацвеевіч пра той час сам мне так сказаў: мы не адной крыві з ім, але душы адной. Пачалася першая сусветная вайна. Яна зрушыла з наседжаных месц мільёны людзей, скамячыла жыццё, разлучыла бліз- кіх— родных і сяброў. Трапілі ў вір вайны і два блізкія сябры Іван і Мікалай. Франты, акопы разлучылі іх.Потым пачалася рэвалюцыя. У агні і крыві нараджалася Савецкая рэспубліка. Нямала барацьбітоў за шчасцс працоуиых палягло на палях грамадзянскай вайны. Іван палічыў, што



Мікалай загінуў на грамадзянскай вайне, яму здалося, што ён сустракаў яго прозвішча ся- род герояў Перакопа.Ведаў Мікалай, на што быў здатны яго ся- бар Іван. Ен быў з тых, што не ўмеюць бераг- чы сябе ў баі, што цаной уласнага жыцця пра- кладваюць шлях да перамогі. Падумаў Мікалай, што недзе на палях бітвы склаў сваю га- лаву яго сябар Іван. Адным словам, кожны з іх лічыў, што няма сябра жывога.Аднойчы Івану ў рукі трапіла газета, дзе на адным з партрэтаў быў вельмі знаёмы твар.
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