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Слова ў дарогу
Часам мы разумеем, як няпроста 

напісаць самы звычайны ліст да ка-
го-небудзь ці расказаць пра блізкага 
нам чалавека, яго характар, паводзіны 
і ўчынкі. Мы павінны пра многае па-
думаць, успомніць, уявіць…

Сафія Ворса ў сваіх, здавалася б, 
простых гісторыях умее ўбачыць, заў-
важыць нешта незвычайнае, цікавае, 
нават неверагоднае і не толькі распа-
весці пра гэта, але і выбудаваць дыя-
логі. І кожная гісторыя павучальная, 
і ў кожнай перамагае дабрыня.

Хочацца пажадаць, каб душа маладзенькай апавядальніцы 
заўсёды заставалася такой неабыякавай, чуллівай. І каб яе твор-
чыя задумы здзяйсняліся. 

Дарагая Сафія! Як добра, што ёсць такія людзі, а потым Асобы, 
якіх усё цікавіць, хвалюе, уражвае. Сапраўды, душа ў цябе паэ-
тычная. Не ўтаймоўвай яе, радуйся, што яна ў цябе такая і радуй 
сваімі пачуццямі, сваім чулым сэрцам іншых. 

Няхай збываюцца твае мары-задумы! Няхай Нябёсы дапама-
гаюць табе!

Са шчырасцю да цябе і тваёй творчасці,

народная артыстка БССР, прафесар, 
лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі 

Марыя Георгіеўна Захарэвіч 



Аўтар ідэі і тэксту

Сафія Ворса

Сімпатычная і вясёлая дзяўчынка. Аўтар гэтай кнігі. Пера-
можца шматлікіх міжнародных літаратурных конкурсаў, юная 
пісьменніца краіны. Вучыцца ў мінскай беларускамоўнай гім-
назіі. Любіць добрую літаратуру, коней, спевы птушак, смачныя 
стравы і шакалад.



Майстар мастацкага перакладу

Зоя Падліпская

Разумная, прыгожая, у поўным росквіце сіл жанчына. Літа-
ратурная хросная аўтара кнігі. Майстар беларускага слова, паэт, 
празаік і публіцыст. Член Саюза пісьменнікаў Беларусі. Любіць 
думаць вершы, дапамагаць юным літаратурным талентам, су-
стракаць узыход сонца, а яшчэ – гарачую каву і шакалад.



Ілюстратар добрай літаратуры

Маргарыта Ціхановіч

Чароўная дзяўчына. Сяброўка аўтара і ілюстатар гэтай кнігі. 
Прафесійны жывапісец і мастак-мультыплікатар. Выпускніца 
мастацкага каледжа імя Глебава і факультэта анімацыі Заходне-
чэшскага ўніверсітэта. Любіць ствараць мультфільмы, ілюстра-
ваць кнігі, рок-музыку і падарожнічаць на матацыкле. Не любіць 
шакалад.
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Легкадумны ўчынак
– Ну вось, сябры мае, сёння ў нас апошняя ў гэтым годзе са-

мастойная! – заявіла Марыя Сямёнаўна. 
– Але ўжо 30 мая! Мы не павінны вучыцца – заўтра апошні 

дзень! – пракрычаў Уладзік Хаменка. 
– А ну, сціхні! Зараз будзе мінус бал!
Клас змоўк і з нянавісцю глядзеў на монстра-фізічку. Гэта быў 

яшчэ той персанаж: мажная кабета гадоў 55–60 з тварам шар-
пея. Шматлікія глыбокія маршчыны ўпрыгожвалі акуляры з лан-
цужком, якія нагадвалі манокль. Над галавой плыла аблачынка 
рэдкіх і бясколерных валасоў. Партрэт дапаўнялі тонкія бровы 
(або, калі дакладней, сляды іх адсутнасці), якія надавалі позірку 
забойную вастрыню.

Як вы зразумелі, Марыя Сямёнаўна не была душой кампаніі 
і любімым настаўнікам у гэтым класе. 
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– Пачнём, – роўным тонам сказала фізічка.
Але раптам адчыніліся дзверы – і ў кабінет уваліліся, дажоў-

ваючы булачкі, трое вучаніц, якія спазніліся на ўрок. 
– Пронская Сафія, Касткевіч Анастасія і Гардонская Ганна – 

усяго трое – вы спазніліся! 
– Марыя Сямёнаўна нас палічыла, – пажартавала Пронская. 
Клас узарваўся ад смеху. 
– А ну, не грубі. Зараз будзе мінус бал!
Без усякага раскаяння дзяўчынкі паселі на свае месцы і зра-

білі выгляд, што слухаюць настаўніка. 
“Можна пачынаць”, – падумала Марыя Сямёнаўна і з палёг-

каю ўздыхнула.
Але тут раздаўся стук у дзверы – нечакана з’явілася Вольга 

Уладзіміраўна, класны кіраўнік. Яна была маладой незамужняй 
жанчынай без шкодных звычак. Кіраўніцтва школы лічыла яе 
вельмі перспектыўным спецыялістам. Здавалася, Вольга Уладзі-
міраўна – найлепшая актывістка ў свеце. Што ні адбывалася б – 
мерапрыемствы па маляванні, танцах, матэматыцы, футболе або 
музыцы, – яна заўсёды была на перадавой. 

– Пронская Соня, Касткевіч Насця і Гардонская Ганна! Да 
мяне ў кабінет праз пяць хвілін! – паўтарыла яна ўжо названыя 
нядаўна прозвішчы. 

Дзверы зачыніліся. Клас пачаў перашэптвацца, а фізічка кі-
пела ад гневу, што вось ужо дваццаць хвілін не магла пачаць 
самастойную. 

– У нешта ўляпаліся! – канстатавала Соня.
– Можа, нас пакараюць за пастаянныя спазненні? – выказала 

здагадку Ганна.
– Не думаю, што нешта сур’ёзнае… – прагаварыла Насця. 
Тыя, хто правініўся, выйшлі з класа.
Пакуль Марыя Сямёнаўна спрабавала ачомацца, дзеці сталі 

спадзявацца, што ім удасца пазбегнуць нечаканай самастойнай. 
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Але надзею парушыў крык: 
– Маўчаць! Зараз будзе мінус бал! 
У поўнай цішыні троіца плялася па калідоры. Прайшоўшы 

ўвесь будынак, дзяўчаткі сустрэлі класную на лесвіцы. Вольга 
Уладзіміраўна пачала:

– Мне сказалі, што гэта вы пазаўчора ўключылі пажарную 
сігналізацыю. Гэта так? 

Павісла няёмкая паўза.
Зразумела, ніхто не прызнаўся. Усе глядзелі на Вольгу Уладзі-

міраўну здзіўленымі недаўменнымі вачыма. 
– Вольга Уладзіміраўна, ці ж мы падобныя да тых, хто можа 

без прычыны ўключаць пажарную сігналізацыю ў школе? – амаль 
шэптам спытала Соня.

– Падобныя, – коратка адказала Вольга Уладзіміраўна. – Па 
вашых тварах дакладна бачна, што вы ведаеце, хто націснуў тую 
злашчасную кнопку. 
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– А можа, гэта якая-небудзь дзяў-
чынка выпадкова, не думаючы, ад-
чыніла маленькае акенца і націснула 
сігналізацыю? – выказала меркаванне 
Пронская. – Гіпатэтычна, напрыклад, 
магло быць вось так.

– Усе гэтыя кнопкі нерабочыя, – 
выказалася Соня. 

– Націсні і правер, – сказала Ганна.
– Вось вазьму і націсну!
– Соня, хлусі паболей.
– Давай, пакажы любую – праверым, хто тут хлусіць.
– Добра, слаба націснуць вунь тую кнопку?
– Аказалася, не слаба… – дадала Насця. 
– Але ва ўсім гэтым ёсць і станоўчыя моманты, – працяг-

нула Соня. – Па-першае, шчаслівыя твары дзяцей, якіх адпус-
цілі з апошніх урокаў з-за памылковай трывогі. Па-другое, усе 
змаглі паўтарыць на практыцы правілы пажарнай бяспекі. Мно-
гія вывучылі план і спосабы эвакуацыі ў выпадку ўзнікнення 
пажару. 

Дарэчы, панікавалі і злавалі толькі тыя настаўнікі, якім не 
трэба было дадому. Астатнія змікіцілі, што да чаго, і вырашы-
лі правесці вучняў: у дзяцей жа стрэс, самі маглі дадому і не 
дайсці.

Вольга Уладзіміраўна засмяялася і паклікала дзяўчынак 
да сябе ў кабінет. Аказалася, у гэты дзень з ёю адбылася такая 
гісторыя.

– Мой сабака ўвесь тыдзень пачуваўся дрэнна. У той дзень 
я вярнулася дадому раней. Ён ляжаў і ледзьве дыхаў, скуго-
лячы ад болю. Я адразу павезла сабаку ў ветэрынарную кліні-
ку. У яго знайшлі ўнутраную гематому. Урач прааперыраваў яго 
і сказаў, што, калі мы прыехалі б на гадзіну пазней, шансаў на 
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выратаванне было б намнога меней. Дзякую! Вы выратавалі май-
го сабаку! І ўсё ж так рабіць нельга! – працягвала Вольга Уладзі-
міраўна. – У наступны раз у вас могуць быць вялікія непрыем-
насці і я не змагу абараніць вас… Вы зрабілі высновы з гэтай 
гісторыі? – завяршыла размову класная.

– Канешне! – згадзіліся дзяўчынкі.
– Як сказаў класік, “пакуль няма паліцыі, усё законна!”, – 

стрымана ўсміхнуўшыся, пажартавала Соня. 
Вяртаючыся ў клас, на ўрок фізікі, Соня раздумвала: «Усё-такі 

жыццё – мудрая штука. Нават такі легкадумны ўчынак, як націс-
канне “на слаба” кнопкі пажарнай сігналізацыі, дапамог выра-
таваць жыццё сабаку».
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Фёдар
Лета – найлепшы і любімы час усіх дзяцей. Яны смя-

юцца, радуюцца, адпачываюць і атрымліваюць асалоду 
ад свабоды. Звычайна такое ж лета было і ў мяне, але не 
ў гэтым годзе.

У канцы мая мы пераехалі ў другі горад, таму што 
бацька змяніў працу. Здаецца, пераезд – гэта вельмі доб-
ра. Новыя сябры, новы дом, новае жыццё!.. Але ўсё ж я 
сумаваў па ўсім тым, што пакінуў…

Кватэра наша была меншая за ранейшую, і мяне па-
сялілі ў адным пакоі з малодшай сястрой. Ну, што ска-
заць? Актавія – цудоўнае дзіця! Яна ніколі не сядзіць на 
месцы, увесь час крычыць, усё даследуе і пераварочвае 
дом дагары нагамі. Спрабуючы змірыцца з пастаяннай 
яе прысутнасцю, я супакойваў сябе думкай пра тое, 
што ўсё павінна неяк наладзіцца.

Дом, у якім мы атрымалі кватэру, быў звычайнай 
шматпавярхоўкай, падобнай да соцень такіх ваколь-
ных шматпавярховак. Ды і двор наш быў тыповым 
для спальных раёнаў.

Раніцай, пакуль мамы абмяркоўвалі ўсіх і ўся, 
у пясочніцы капаліся іх малыя. Затым да іх пад-
цягваліся старэйшыя хлопчыкі і дзяўчынкі – мае ад-
нагодкі. Яны сумна гулялі ў мяч, віселі на турніках 
і пастаянна хрумсталі сухарыкі. Любімай іх забаўкай 
было кіданне каменьчыкаў у птушак. І калі хтосьці 
трапляў, усе рагаталі. Я нават уявіць не мог, як мне 
з імі зладзіць. Ды і наогул – што можа быць агуль-
нага ў мяне з імі?
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Але самыя яркія дваровыя падзеі адбываліся, калі сонца па-
чынала садзіцца. Тады ў двор падцягваліся хуліганы. Мне было 
страшнавата, але цікава назіраць за гэтымі падлеткамі. Кожны 
дзень яны рабілі нешта новае: то палохалі малалетак да паўсмер-
ці, вытрасаючы ў іх кішэнныя грошы, то кідалі ў дошчачкі нажы… 
Пры гэтым хуліганы пастаянна смяяліся. Неяк раз у двор пры-
цягнуўся бомж. Падлеткі не адпускалі яго да таго часу, пакуль 
небарака не аддаў ім усё, што меў.

Увогуле, я не мог уявіць, як ўпішуся ў гэтую дваровую 
атмасферу, ды і ці трэба мне гэта.

Часам я тэлефанаваў былым аднакласнікам і сябрам. Яны ха-
дзілі ў паходы, на рэчку, гулялі ў двары і знаходзілі сабе іншыя 
вясёлыя заняткі, а я адкрыта зайздросціў. З часам стала зразу-
мела, што ім няма ўжо да мяне ніякай справы. Вядома, я ўпэў-
нены, што спачатку яны па мне сумавалі… Але цяпер я ў іншым 
горадзе, у мяне іншае жыццё.

Ужо васямнаццаць дзён лета я проста існаваў. І большасць 
часу бавіў у інтэрнэце. Раніцамі мама настойліва прымушала 
мяне гуляць на вуліцы з Актавіяй. Ну што можна рабіць у два-
ры з малодшай сястрой? Мне хацелася, як і раней, лазіць па 
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гарышчах і дахах, псаваць газетныя скрыні ў суседніх пад’ездах, 
спрачацца з бабулькамі на лавачках, гуляць у жмуркі і хованкі, 
будаваць шалашы на дрэвах. У крайнім выпадку шпурляць у пра-
хожых шарыкі з вадой. Да такіх гульняў абавязкова падцягнулі-
ся б дваровыя хлопцы, і ў мяне хутка з’явіліся б новыя сябры. 
Але, на жаль, з-за Актавіі я пра такое не мог і марыць. Яе проста 
прыкавалі да мяне кайданкамі! Я быў нянькай! І ніхто не пытаў-
ся, хацеў я гэтага ці не.

“Вось бы гэтая невыносная Актавія куды-небудзь прапала!” – 
марыў я.

Неяк раз, калі я гуляў з сястрой, да 
нас падбег хлапчук. Ён схапіў мяне за 
руку і пацягнуў за сабой. Я ніколі раней 
не бачыў яго тут. Хлопчык быў ніжэй-
шы за мяне на паўгалавы. Праз абга-
рэлую на сонцы скуру выступала яр-
кае рабацінне. Валасы былі ўскудла-
чаныя, і з іх тырчала ці то травінка, 
ці то саломінка. Калені ўпрыгожвалі 
сінякі.

Я пакорліва пабег за ім. Так мы 
праляцелі некалькі двароў, калі рап-
там ён рэзка спыніўся і спытаў:

– Умееш гуляць у футбол?
– Ну… эм… – трошкі сумеўся 

я. – Так, умею.
– Выдатна! Будзеш нашым 

абаронцам? Дарэчы, мяне завуць 
Фёдар.

– Я… Я – Мікола.
Я зайшоў на поле – і трапіў 

у краіну цудаў. Усе вельмі цёпла 
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і ветліва мяне сустрэлі. У той момант я быў такі шчаслівы, што 
забыўся на ўсё. Мне здавалася, што я нарэшце знайшоў сваю 
кампанію.

Пачалася гульня. На полі было дванаццаць хлопцаў. Ніхто не 
сварыўся і не крыўдаваў з-за пройгрышу. Радасныя галасы, цяж-
кае дыханне і смех раздаваліся адусюль. Канфліктныя сітуацыі 
знікалі самі сабой. Было столькі спацелых, але шчаслівых твараў! 
За пятнаццаць хвілін я цалкам уліўся ў каманду і не хацеў спы-
няцца. Гульня доўжылася гадзін пяць.

Федзя падышоў да мяне і паляпаў па 
спіне: “Крута гуляеш!”.

– Ты таксама, – адказаў я.
Калі пачало цямнець, усе разышліся 

па дамах.
– Прыходзь заўтра сюды зноў, – ска-

заў Федзя.
– Прыйду, – адказаў я і пайшоў 

дадому.
Калі я пастукаў у дзверы, адчыніла мама. Яна была рада, што 

я нарэшце вылез з сеціва.
– А дзе Актавія? – раптам спытала яна. І тут мяне як аглушы-

ла, я рэзка збялеў. Я не бачыў сястру з таго моманту, як пабег 
гуляць у футбол. Столькі часу прайшло, а яна ўсё яшчэ не прый-
шла дадому.

Мама хутка патэлефанавала бацьку. Мы выбеглі на вуліцу 
і пачалі шукаць малую. На маміных вачах з’явіліся слёзы. Я ні-
колі не бачыў яе такой засмучанай. Яна была белая, як снег. Ва 
ўсіх прахожых мама пыталася пра маленькую дзяўчынку ў ру-
жовай панамцы і блакітнай сукеначцы.

Мне было вельмі страшна. Я разумеў, што гэта мая віна. Яшчэ 
страшней было прызнаць, як днём я марыў пра тое, каб Актавія 
прапала.
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Праз некалькі хвілін пры-
ехаў спалоханы бацька і кі-
нуўся шукаць дачку. 

Цямнела. На небе сталі 
з’яўляцца зоркі. Разам з намі 
абшуквала двары і паліцыя. 
“Бедная маленькая напалоха-
ная дзяўчынка. Што з ёй? Дзе 
яна можа быць?” – пыталіся 
адзін у другога растрывожа-
ныя суседзі з нашага пад’езда. 
Пошукі працягваліся некалькі 
гадзін, і ўсе вельмі стаміліся.

Чым больш я думаў пра знік-
ненне Актавіі, тым больш усве-
дамляў сваю віну за тое, што ма-
рыў згубіць сястру. І згубіў… Мне 
хацелася расплакацца. Я сеў на 
бардзюр і ціха заплакаў. Я маліў-
ся, каб яна знайшлася, і быў гатовы 
на ўсё. Мне падалося, што, калі я за-
раз падыду да бацькі і раскажу ўсю праў-
ду – усё праз мяне, гэта я хацеў, каб яна знікла! – яна абавязкова 
знойдзецца. Але раптам з-за вугла паказаўся Федзя. Ён вёў за 
руку Актавію. Мама пабегла насустрач дзецям і стала абдымаць 
дачку. 

– Божа, дзіцятка маё, дзе ты была? – ад хвалявання мама га-
варыла вельмі хутка, быццам Актавія зноў знікне. 

– Я ўбачыла кацяня і пайшла за ім. Яно было такое прыго-
жае. Я стала з ім гуляць, але яно ўцякло. Я пагналася за кацянём, 
а калі спынілася, то ўжо не ведала, дзе я… Але хлопчык знайшоў 
мяне і прывёў сюды. 
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Мама з удзячнасцю паглядзела на юнага героя. 
– Я вяртаўся дадому і ўбачыў дзяўчынку, якая плакала… – 

сціпла сказаў Федзя. 
– Галоўнае, што ўсё добра і ўсё жывыя! – падсумаваў бацька, 

абдымаючы малую.
У гэты момант я зразумеў тры рэчы: па-першае, гэты 

руды хлопец з іменем Фёдар, хутчэй за ўсё, стане маім най-
лепшым сябрам, па-другое, трэба баяцца дурных жаданняў, 
бо яны могуць спраўдзіцца, і, па-трэцяе, самае галоўнае для 
мяне – мая сям’я.
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Мафія з электрычкі
Падыходзіў да канца першы год майго навучання ў мастацкім 

вучылішчы. Нарэшце я вяртаўся дадому, да сваёй сям’і ў Мала-
дзечне, дзе мяне чакалі мама, бацька і сястра. Там я буду прахо-
дзіць практыку. Як толькі я туды прыеду, адразу пачну маляваць 
прыроду.

А яна там – як у казцы! Залацістыя пшанічныя палі рассціла-
юцца на некалькі кіламетраў. За імі віднеецца ўзлесак, з якога 
выбягае маленькая рэчка. Яе галоўная славутасць – прыгажуні 
чаплі: вялікія шэрыя птушкі нібы ахоўваюць свае ўладанні, толь-
кі зрэдку дазваляючы буслам скласці сабе кампанію.

У Мінску нясумна, але ўжо хочацца адпачыць ад сталічнай 
мітусні. Мяне чакаюць пленэры, пленэры, пленэры…

“Тыдых-тыдых-тыдых”, – манатонна, нібы чмель, гудзе элек-
трычка. Ехаць да Маладзечна доўга. Першыя дваццаць хвілін 
я сядзеў ціха, але нуда брала сваё. Я круціўся, ніяк не мог су-
пакоіцца і спрабаваў гуляць сам з сабой, перабіраючы пальцы, 
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спрабаваў палічыць усе валасінкі на руцэ, выбіваў нагою любі-
мыя мелодыі.

Неўзабаве я адчуў на сабе раздражнёна-зласлівыя погляды 
спадарожнікаў. Людзі, якія стаміліся ад спёкі, глядзелі на мяне, 
як на ворага народа. Я ўзяў сябе ў рукі і пачаў узірацца ў акно. 
Але праз некаторы час сядзець на месцы стала невыносна. 
Тады, каб не раздражняць навакольных, я вырашыў прайсціся 
па вагонах.

Усюды сядзелі змарнелыя пасажыры. Прайшоўшы некалькі 
вагонаў, я звярнуў увагу на бабулю, якая расказвала суседу не-
шта вельмі цікавае.

У яе былі вельмі жывыя, нібы ў дзіцяці, вочы. Кароценькія 
сівыя валасы варушыў вецер, які прабіваўся скрозь прачыне-
нае акно. Бабуля была апранута ў дзіўнаваты джынсавы кам-
бінезон, а на галаве красавалася лёгкая хустачка з фіялетавымі 
кветкамі.

Мужчына, якому яна нешта казала, зусім не выяўляў ніякай 
цікавасці да аповеду. Ён то сумна глядзеў у акно, то рабіў выгляд, 
што заснуў.
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Я прысеў побач з імі, якраз насупраць бабулі. Яна вельмі ўзра-
давалася новаму слухачу. І мужчына таксама ажывіўся, разумею-
чы, што цяпер лавіна гісторый абрынецца на мяне, а яго нарэш-
це пакінуць у спакоі.

Неўзабаве я даведаўся, што бабулю завуць Ева. Яна ўсміхну-
лася і пачала свідраваць мяне позіркам. Стала ніякавата, я нават 
пашкадаваў, што сеў там. Але на ўсякі выпадак павітаўся, усміх-
нуўшыся Еве ў адказ. Для яе гэта паслужыла камандай “Старт!”.

Пачакаўшы секунд пяць, яна хуценька загаварыла:
– Добры дзень, малады чалавек! Мы тут гаварылі пра мафію. 

Вы што-небудзь ведаеце пра гэта?
Мужчына яхідна хмыкнуў, не расплюшчваючы вачэй.
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– Не, – здзіўлена адказаў я.
– Вось і добра! Тады я змагу Вам мно-

гае расказаць! Як мне да Вас звяртацца?
Я злёгку “затармазіў”, не зразумеўшы 

сутнасці пытання. Бровы Евы падняліся, 
і яна зноў усміхнулася.

Тады мяне локцем піхнуў мужчына 
і сказаў:

– Я – Мікола!
Ён здагадаўся, што я не зразумеў пытання.
– А я – Саша, прыемна пазнаёміцца.
Мікалай спытаў, дзе я вучуся і куды еду. Я падрабязна адказ-

ваў, каб падтрымаць гутарку. Здавалася, што Ева з усіх сіл зма-
галася з сабой, каб не перабіваць мяне. Было адчуванне, што яна 
даўно не гаварыла з людзьмі і ёй вельмі трэба выгаварыцца.

– Дык вось, вернемся да мафіі, – сказала Ева. – Ты ніколі не за-
думваўся пра тое, хто гэтыя людзі і дзе яны знаходзяцца? Можа, 
твой тоўсты сусед – завадатар, а маці – кілер? Зрэшты, гэтага мы 
ніколі не даведаемся.

– Лепш я раскажу табе пра тое, што дакладна ведаю! – пра-
цягвала інтрыгаваць бабуля. – Вельмі даўно я сама ўваходзіла 
ў мафію, але гэта доўгая гісторыя. Хаця… У нас шмат часу!

Вы думаеце, што ў мафіі ўсе бандыты? Ха, амаль што! Але 
самыя галоўныя злыдні – гэта жанчыны сталага веку. Зусім як 
я! Не хвалюйцеся, са мной вы ў бяспецы. Дык вось… Вы дума-
еце, як бабулі могуць быць мафіяй? Вельмі лёгка! Амаль кож-
ная бабулька, дзіця, інвалід, што стаяць ля метро, крамы або 
недалёка ад царквы, усе яны – звёны вулічнай мафіі! Усе тыя, 
хто збірае грошы для няшчасных сабачак або коцікаў, таксама 
яе частка. Чалавечая дабрыня прыносіць гіганцкія прыбыткі! 
Але трапляюць у мафію не ад добрага жыцця. Спачатку гра-
мадства выкідае такіх людзей на ўзбочыну, а потым загладжвае 
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сваю віну міласцінай. Памятаю, калісьці я і сама так стаяла… 
Ха-ха-ха, былі часы!

Было гэта далёка за акіянам. Гадоў пяцьдзясят пяць таму я су-
стрэла каханне ўсяго свайго жыцця. Ён быў галоўным мафіёзі. 
Аднойчы я працавала на заводзе на вырабе патронаў. Столькі 
пораху! Калі там закурыць, то адразу можна пайсці на той свет. 
Калі ўсё гэта выбухне, то ў паветра ўзляціць цэлы квартал!

Сушылі порах на першым паверсе. І гэта было самае склада-
нае. І вось аднойчы мой каханы прыйшоў на падптітку, сеў на 
другім паверсе прама над стэлажамі, дастаў цыгарэту і закурыў. 
Усе адразу накінуліся на яго:

– Вы што робіце? Так нельга! Мы ж усе ўзляцім у паветра!
А ён як дастане пісталет! Як пачне ім махаць!
Народ кінуўся прэч з будынка, пакуль не выбухнула. Але як 

я магла кінуць каханага? Прыйшлося застацца.
У гэты час да майго любага ўжо накіроўваўся начальнік па 

вытворчасці куль, дзеручы горла:
– Зараз жа выйсці!!! Кім ты сябе ўявіў? Думаеш, бессмярот-

ны? Тут нельга курыць! 
Ён паспрабаваў выхапіць 

папяросу і затушыць яе. Завя-
залася бойка. Мужчыны пера-
ляцелі праз лесвічны поручань 
і зваліліся проста на порах. 
А цыгарэту начальніку пату-
шыць да канца не ўдалося. 

Я ўжо вочы заплюшчыла, 
рыхтуюся да выбуху. Але доб-
ра, што на ляту мой мафіёзі 
праглынуў цыгарэту. І вось ля-
жаць яны на пораху, устаць не 
могуць, пераламаныя, напэўна, 
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усе. Падбеглі да іх людзі, дапамаглі падняцца, дактароў выклікалі. 
А мой дурань ляжыць і ўсміхаецца мне. Ох, выдатныя былі часы! 
Але тут ён рэзка ўскочыў і зноў дастаў пісталет… Ева змоўкла. 

Я чакаў хвілін пяць, але не вытрымаў. 
– Дык што з пісталетам? – спытаў я. 
– Які пісталет? – здзіўлена сказала бабулька.
– Ну, мафія… – прамямліў я. 
– Якая мафія? – яшчэ больш здзіўлена спытала бабуля. – Не 

кажы глупства. Лепш дапамажы мне перцы выгрузіць. Вунь 
тыя скрыні з расадай. А то я як раз выходжу, ужо Крыжоўка. 
Глядзі толькі акуратней! Гэта вельмі далікатны гатунак “ода”. 
Перцы вельмі любяць вільгаць. Калі іх правільна даглядаць, то 
яны стануць пурпурнымі і вельмі салодкімі. – А ў цябе на дачы 
ёсць грады? – працягвала як ні ў чым не бывала яна. – Ну, калі 
няма, то, думаю, у бацькоў ёсць. Трымай трохі расады, пасадзі 
і ўспамінай мяне, бабулю Еву! Перцы будуць смачныя, пальчы-
кі абліжаш! 

– Сказаць, што я быў прыгаломшаны, – не сказаць нічога. 
У галаве толькі і мільгала: “Як жа я павёўся на гэта? У Евы адна-
значна праблемы з галавой! Не, хутчэй за ўсё, бабка ўяўляе сябе 

Агатай Крысці, нібыта піша, дэтэк-
тывамі цешыцца. А што? Я ж мала-
ды мастак – пішу краявіды! А яна 
бабуля-пісьменніца – складае гісто-
рыі пра мафію… ”.

Я выносіў скрыні з расадай на 
перон. А калі павярнуўся, то ўбачыў 
Еву ў абдымках пэўна таго самага 
мафіёзі. Зусім старога, як і яна сама. 
Увесь вечар я думаў пра дзіўную ба-
булю, а на раніцу расказаў пра ўсё 
бацькам. Бацька вынес вердыкт, 
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што Ева – казачніца, начыталася газет. Калісьці ён бачыў па-
добную гісторыю дзесьці ў прэсе. 

Дзеля цікавасці я вырашыў перагледзець газетныя падшыўкі 
і інтэрнэт. І сапраўды – некалькі гадоў таму гісторыю, якую сло-
ва ў слова пераказала бабуля з электрычкі, друкавалі ў газеце. 
Аўтар – Ева Нагорская, і прысвячэнне – Каханаму мафіёзі. Толькі 
канцоўка была іншая: склад ўсё-такі згарэў і ніхто не выжыў. 

Эх! Зараз, напэўна, гэтая рамантычная і сівая Агата Крысці 
па імені Ева п'е гарбату ў сваёй Крыжоўцы ў абдымках “любіма-
га мафіёзі”.

Міжволі я пачаў фантазіраваць, што гісторыя была праўдзі-
вай, а Ева і яе каханы імітавалі сваю смерць і скралі грошы ма-
фіі. Аповед жа быў апублікаваны ў газеце для таго, каб здарэнне 
выглядала праўдзіва. І мне стала здавацца, што гэтая мілая ба-
булька сапраўды мафіёзі!
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Новае Барадзіно
Памятаю, калі я вучылася ў школе, маім нелюбімым уро-

кам была руская літаратура. І не таму, што мне не падабалася 
чытаць, – не. Прычынай усяму была настаўніца Таццяна Іва-
наўна. Яна была нядрэнным чалавекам, але дзіўным, як ка-
жуць – на сваёй хвалі. Па яе ўяўленнях, у нас не магло быць 
іншых захапленняў, акрамя прадмета, які яна выкладала. Тац-
цяна Іванаўна пастаянна задавала на дом нешта вучыць на 
памяць – то апавяданне на некалькі старонак, то сачыненне, 
то біяграфію класіка… Настаўніца адразу давала зразумець, 
калі мы не запомнім гады жыцця Арыны Радзівонаўны, няні 
Пушкіна, і месца нараджэння Гогаля, то жыццё будзе пражы-
тае дарэмна.

Усе гэтыя літаратурныя выкрутасы я больш-менш тры-
вала. Але толькі не вершы – іх я проста ненавідзела! Пакуль 
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астатнія класы вучылі радкоў дванаццаць-шаснаццаць, мы зуб-
рылі ў сярэднім трыццаць-трыццаць шэсць. Вершы Таццяна Іва-
наўна заўсёды задавала ў аўторак, а наступны ўрок быў у пятніцу. 
Усяго тры дні на такі аб’ём!

Скажу адразу: руская літаратура была адзіным прадметам, па 
якім выдатных адзнак я не атрымлівала. Вывучаныя на памяць 
урыўкі цягнулі максімум на шасцёрку. А я ж старалася, клалася 
ў гадзіну, дзве, толькі добра падрыхтавацца б! Але, мабыць, паэ-
зія – гэта не маё.

Неяк раз нам задалі вывучыць усім вядомы ўрывак з “Бара-
дзіно” М. Лермантава, які пачынаўся радкамі “Скажи-ка, дядя, 
ведь не даром / Москва, спалённая пожаром, / Французу отда-
на?..” і заканчваўся словамі “Уж постоим мы головою / За роди-
ну свою!”

На шчасце, акрамя ўрокаў рускай літаратуры ў маім жыц-
ці былі і іншыя захапленні – я займалася конным спортам. 
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І менавіта на дні, калі я павінна была 
вучыць урывак, выпалі вельмі напру-
жаныя трэніроўкі. Мяне пасадзілі на 
новага каня. Да гэтага на ім амаль 
ніхто не ездзіў, так што было вель-
мі “весела”. Конь пастаянна “свечыў” 
і “казліў”. Растлумачу: свечкай назы-
ваюць балансаванне каня на задніх 
нагах, пры гэтым пярэднія знаходзяц-
ца ў паветры. Слова “казліў” азначае, 
што ён адбрыкваецца і кідае задам. 
Любая спроба падняць майго каня 
ў рысь заканчвалася іржаннем і ско-
камі на месцы. Думкі пра тое, што ён 
мяне скіне, не пакідалі мяне. Увогуле, 
я вельмі моцна стамлялася ад гэтых 

конскіх баталій, і сіл вучыць Лермантава ў мяне ўжо не заста-
валася. Я махнула на літаратуру рукой і змірылася з тым, што 
атрымаю двойку.

Наступіла пятніца. Я ішла на ўрок літаратуры, як на кару. Тац-
цяна Іванаўна падзяліла клас на групы па пяць чалавек. У кожнай 
групе прызначыла аднаго вучня для праверкі.

Па законе подласці я, вядома, трапіла ў тую групу, дзе правя-
рала сама Таццяна Іванаўна. Невялікім суцяшэннем стала тое, 
што ў гэтай жа пяцёрцы была і мая найлепшая сяброўка.

– Каця, я не вывучыла…
– Што, Лермантаў – не твой фармат? – жартавала Каця. – Та-

а-а-к… І што ты будзеш рабіць?
– Ну… не раскажу. Я ж не вывучыла. Прызнаюся Таццяне Іва-

наўне і атрымаю двойку.
– Маша, ты, напэўна, на трэніроўцы з каня звалілася? – 

пад’ялдыкнула Каця. – Якое “прызнаюся”? Цябе пасля гэтай двойкі 
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бацькі да мяне начаваць не пусцяць! Ся-
дай і хутка перачытвай урывак, можа, не-
шта запомніш. Пачынай гаварыць, а я табе 
падказваць буду. Зразумела?

– Ну добра. Давай паспрабуем.
Вось надышла чарга і мне прачытаць 

“Барадзіно”. Памятаю тое пачуццё, як 
я быццам скамянела. У галаве хаатычна 
мільгалі вершаваныя радкі, і я ўжо заблы-
талася, дзе пачатак, а дзе канец.

– Маша! Ма-а-ша, ты будзеш адказ-
ваць? – спытала Таццяна Іванаўна.

Я паглядзела на яе спалоханымі ва-
чыма. У той момант вельмі хацелася пра-
валіцца скрозь зямлю.

– Маша, ты будзеш адказваць? – яшчэ 
раз паўтарыла пытанне настаўніца.

– Так, напэўна, – прамармытала я сабе пад нос. І, апошні раз 
зірнуўшы ў кнігу, пачала. З каменным тварам, як быццам знахо-
дзячыся ў трансе, я расказала ўвесь верш! А калі скончыла і ачо-
малася, то ўбачыла Таццяну Іванаўну. Яна глядзела на мяне аша-
ломлена і з вялікім здзіўленнем.

Я падумала, што гэта ўсё ад таго, што я добра расказала.
Сумненні пачалі ўзнікаць, калі я перавяла позірк на Кацю. 

Сяброўка не магла больш стрымліваць смех, таму пачала выда-
ваць ціхія, падобныя да рохкання, гукі.

– Маша, ты сама чула, што ты цяпер расказала?
Я маўчала.
– Ты перастаўляла радкі верша, як хацела, – сказала Таццяна 

Іванаўна, усміхнуўшыся. – Гэта было неяк так: “Скажи-ка, дядя, 
ведь не даром / Москва, спалённая пожаром, / Французу отда-
на? / Да, были люди в наше время, / Не то, что нынешнее племя. / 
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Мы долго молча отступали, / Досадно было, боя ждали. / Ворчали 
старики…”

– Ведаеце, гэта нядрэнная ідэя! – нечакана падтрымала мяне 
Таццяна Іванаўна. – А давайце згуляем у гульню накшталт вер-
шаваных шарад. Ведаеце?

Таццяна Іванаўна ажывілася, і цяпер ўсмешка не сыходзіла 
з яе твару. Клас змоўк – ніхто не чакаў ад яе нічога такога.

– Глядзіце, – працягвала Таццяна Іванаўна.
Яна ўзяла чысты аркуш.
– Зараз я напішу два радкі любога верша, ліст складу так, каб 

адзін радок ніхто не бачыў. Наступны ўдзельнік напіша яшчэ два 
радкі ў рыфму, якую ён бачыць! Так лісток павінен абысці пяць 
вучняў. Потым мы ўсе прачытаем верш, які атрымаўся. Тое ж са-
мае зробіць наступная пяцёрка.

Над вынікамі “вершаскладання” смяяліся ўсе!
– А цяпер ўскладнім! Дададзім да нашага занятку трохі ін-

тэлекту, – сказала, працягваючы ўсміхацца, Таццяна Іванаўна. – 
Аб’яднаем два любыя вядомыя словы ў адно, а потым прыдума-
ем з ім чатырохрадкоўі. Напрыклад: злучым ноты “фа” і “соль”, 
атрымаем фасолю, а цяпер зварым з фасолі вершаваны суп.

Калі яна чытала верш, які ў нас атрымаўся, яе вочы ззялі, нібы 
зоркі, а шчокі прыемна расчырванеліся.

Я глядзела на яе і дзівілася: як такая яркая і вясёлая жанчына 
магла два гады хавацца пад маскай шэрай чапурыстай русалі?..

У канцы ўрока ў журнале насупраць майго прозвішча з’явілася 
дзясятка, але ўсё-такі мне было трошачкі сорамна перад Тацця-
най Іванаўнай, Лермантавым і рускай літаратурай.
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Правілы паводзін на вадзе 
Нарэшце прыйшло лета – сапраўднае лета, калі на вуліцы 

спёка і ўсе хутчэй бягуць да блізкіх вадаёмаў. Большасць жы-
хароў нашага горада рванулі з гарачых каменных джунгляў за 
горад. Сям’я Івановых не стала выключэннем. Серафім Пятровіч 
з жонкай Ларысай Аркадзьеўнай і двума сынамі Стасам і Дзі-
мам чарговы раз знялі домік на лета ў маляўнічай вёсачцы 
Барсучкова. 

Вакол гэтага схаванага сярод лесу паселішча было шмат вадаё-
маў. Напрыклад, “жабкіна” возера, якое называлі так таму, што 
кожную вясну ў ім з’яўлялася процьма маленькіх галавасцікаў, 
а ў хуткім часе – маленечкіх жабак. Каля самай вёскі бег ручай, 
што нагадваў горную рачулку. Ён браў свой пачатак з крыніцы, 
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а адразу пасля вёскі зліваўся з іншымі ручаямі і ўпадаў у вялікую 
і глыбокую раку, якую ў народзе называлі Булдычка.

Купацца і адпачываць жыхары вёскі звычайна прыходзілі да 
размешчанага непадалёк вялікага, чыстага і вельмі прыгожага 
возера. Пясчаны пляж тут быў белы, не засмечаны, без зарас-
нікаў, хмызнякоў і камянёў. Астатнія вадаёмы вакол вёскі на-
ведвалі толькі рыбакі.

– Рэчкі, азёры, басейны – купайце-
ся, дзе хочаце, але толькі пад наглядам 
дарослых! Шмат няшчасных выпадкаў 
адбылося мінулым годам… Так што не 
заходзьце ў ваду адны! – павучаў Дзіму 
і яго сябра Стас.

Па вялікаму рахунку яму было ўсё 
роўна, хто і дзе купаецца. Нават калі б 
ён даведаўся, што яго малодшы брат 
Дзіма з сябрам ідуць на рэчку адны, 
ён не паварушыў бы і пальцам, каб 
спыніць іх або расказаць пра гэта да-
рослым. Сваіх спраў па горла! Але ўсё-
такі ён старэйшы, так што на плячах 
ён адчуваў груз адказнасці, таму і вы-
рашыў яшчэ раз нагадаць гэтым сва-
вольнікам правілы паводзін на вадзе. 

– А! Яшчэ! Дзіма, прынясі мне ма-
рожанае, – раптам успомніў Стас.

– Засталося толькі маё! Ты сваё ўжо 
з’еў, – адказаў расхваляваны Дзіма, ра-
зумеючы, што яму ўсё роўна прыйдзец-
ца аддаць ласунак.

– Але мы ж не хочам, каб мама да-
ведалася, што ўчора здарылася з тваімі 
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штанамі, – яхідна заявіў Стасік, укладваючыся на канапе з ноўт-
букам. – А то прыйдзецца расказаць, як вы з Жэнькам ад няма 
чаго рабіць забраліся ў суседні двор, адчынілі хлеў з індыкамі 
і пасля бегалі ад іх як шалёныя. А птушкі кулдыкалі на ўсю вёс-
ку. На гэтыя гукі выбегла суседская дачка Мілка і спусціла на вас 
сабаку. Псіна хоць і ніжэй за калена, а дзірку ў штанах зрабіла 
вялікую. Цікава, куды ты схаваў сляды злачынства?

Дзіма з нянавісцю паглядзеў на брата і прынёс яму 
марожанае. 

– А-а-а-а-а. Як жа я яго часам ненавіджу! І імя тараканавае 
такое – Стасік! Ён мяне мучыць і пастаянна шантажыруе! Я для 
яго як раб.

– Як добра, што ў мяне няма старэйшага брата! – пракамен-
та ваў Жэня. – Ну, ты не перажывай, ён жа хутка з’язджае ў го-
рад. 

– Так, але яшчэ цэлых дзевяць дзён… Ён мяне ў магілу звя-
дзе, – засмучана ўздыхнуў Дзіма, але тут жа падбадзёрыўся і пра-
панаваў сябру: 

– А давай лепш сходзім да ручая! 
Жэнька з радасцю яго пад тры-

маў.
Дзіма і Жэня – неразлучныя сяб-

ры. Пазнаёміліся яны тут, на вёсцы, 
і сябравалі гадоў пяць. За гэты час 
сталі зусім як браты. 

Калі хлопчыкі прыйшлі да ручая, 
там ужо гулялі двое дзя цей. Тая са-
мая суседская дзяў чынка Мілка, га-
доў адзінаццаці, з рудымі, як агонь, 
валасамі і глыбокімі зялёнымі вачы-
ма. Побач з ёю, хутчэй за ўсё, зна-
ходзіўся яе брат. Ён быў падобны 
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да сястры, але, у адрозненне ад яе, яго “ўпрыгожвалі” драпіны 
і сінякі. 

– Прывітанне! Я – Уладзь, а гэта мая сястра Міла, – сарваўся 
з месца руды хлопчык адразу, як толькі падышлі хлопцы.

– Здаровы. Ды знаёмы мы ўжо з тваёй сястрой і вашым са-
бакам. Я – Дзіма, а гэта Жэня. Прыемна пазнаёміцца! – ветліва 
дадаў Дзіма.

– Ды хопіць учарашняе ўспамінаць, – сказала Міла. – Хлопцы, 
можа, вы нам дапаможаце?

– Дапаможам? А як?
– Глядзіце, тут ручай неглыбокі, прыкладна мне па калена. 

Але плынь тут вельмі хуткая. Давайце возьмем добра надзьму-
ты круг і паплаваем!

– Так, будзе весела! Але дзе ўзяць круг?
– У нас ёсць, але мы ніяк не можам яго надзьмуць.
– О, сапраўды! У таты ў гаражы ляжыць насос. Я збегаю па 

яго, – ужо дарогаю дадому крычаў Дзіма.
– Прапаноўваю пакуль прайсці па ручаі і пераканацца, што ён 

бяспечны, – прапанаваў Уладзь. Мяркуючы па ўсім, ён быў вель-
мі адказным хлопцам. Жэня і Міла нават не зразумелі, нашто ім 
гэта рабіць, але згадзіліся праверыць. Яны прайшлі метраў сто, 
як іх нагнаў з насосам Дзіма. 

Усюды было не вельмі глыбока, вада была вельмі чыстая, кар-
чы не тырчалі.

Першым паплыў Жэня. Адчуванне было, як на воднай гор-
цы ў аквапарку. Круг слізгаў па вадзе, зрэдку разварочваючыся 
на сто восемдзесят градусаў. Было вельмі весела. Калі плынь за-
маруджвалася, станавілася не так цікава. Тады дзеці саскоквалі 
і беглі па беразе да месца старту.

Прыйшла чарга Мілкі. Ёй было страшна, але яна не прызна-
валася, хаця ў яе не раз пыталіся. Калі “ватрушка” развярнула-
ся і Міла паплыла спінай наперад, то на твары яе ўжо чытаўся 
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сапраўдны жах. Дзяўчынка проста заплюшчыла вочы і чакала 
горшага. А круг працягваў плыць па цячэнні, праскочыўшы мель, 
і трапіў на “вялікую ваду”. 

Калі Міла расплюшчыла вочы, то ўбачыла, што плыла ўжо не 
па ручаіне, а па шырокай рацэ. І несла яе ўсё хутчэй і хутчэй… 

Прайшло ўжо хвілін дзесяць, а Міла не вярталася. Хлопчыкі 
пайшлі на яе пошукі. Упэўніўшыся, што з вады дзяўчынка не вы-
ходзіла, яны пабеглі ўздоўж ручаіны.

Як аказалася, Міла не ўмела плаваць. Яна пачала крычаць 
і зваць на дапамогу. Пачуўшы дзяўчынку здалёк, дзеці з усіх сіл 
пабеглі на голас. 

На шчасце, упоперак ракі ўтварыўся невялікі затор з бярвен-
ня. Міла ўхапілася за ствол бярозы, што тырчаў з вады, каб не 
зносіла цячэннем, і працягвала клікаць на дапамогу. Так далёка 
дзеці ніколі не бывалі.

Хлопчыкі падбягалі ўсё бліжэй. Заўважыўшы іх, Міла пачала 
крычаць яшчэ адчайней. Раптам на беразе з’явіўся ляснік, які па-
чуў крык. Заўважыўшы дзіця пасярод ракі, ён, не раздумваючы, 
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скінуў боты і скокнуў у ваду. Падплыўшы, схапіў “ватрушку” і ра-
зам з Мілай выцягнуў на бераг. 

Ляснік спачатку доўга павучаў усю кампанію на беразе, а по-
тым пасадзіў усіх у машыну і павёз у вёску дахаты. Дома дзяцей 
таксама добра паўшчувалі бацькі. Цэлы тыдзень ім было заба-
ронена пакідаць свае двары.

Узгадваючы мінулы дзень, Дзіма вельмі шкадаваў напало-
ханую Мілку. Ды і сябе самога. Таму што сем дзён прыйдзецца 
гуляць аднаму ў двары. Але больш яго турбавала думка пра тое, 
што ён так і не паспеў прызнацца бацькам пра парваныя штаны. 
Так папала б ужо адразу за ўсё, а так мама знойдзе сапсаванае 
адзенне і зноў будзе сварыцца…
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Санкі
Два тыдні таму я паламаў свае санкі. А было так.
Мароз стаяў, напэўна, мінус дваццаць. Мы з сябрамі зрабілі 

з лёду і снегу маленькі трамплін на горцы. Усе каталіся, а калі 
прыйшла мая чарга, я разбегся і паляцеў. Скаціўся, але прызям-
ліўся на востры камень. Санкі былі пластмасавыя. Яны спачатку 
трэснулі, а потым раскалоліся на дзве часткі.

Калі я прыйшоў дадому, мама на мяне не сварылася, але ска-
зала, што новыя санкі яна купіць, толькі калі я буду ўзорным дзі-
цем. Прыйшлося пагадзіцца. Цэлыя два тыдні я рабіў усё: мыў 
посуд, падмятаў, пыласосіў, шараваў падлогу… І толькі пасля 
васьмі вечара я мог пасядзець за камп’ютарам.
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І вось нарэшце ў канцы другога тыдня бацька вярнуўся з пра-
цы, трымаючы ў руках санкі. Яны былі доўгія, фіялетавыя, з чор-
на-жоўтай маланкай. Іх дно было не пластмасавае, а мяккае, на-
дзьмутае, як у цюбінгах. Гэта былі самыя крутыя санкі, якія мне 
калі-небудзь даводзілася бачыць! Я моцна абняў бацькоў: гэтыя 
санкі – мая мара.
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На наступны ж дзень я пабег на 
нашу горку. Усе хлопцы зачарава-
на глядзелі на мае санкі і прасілі па-
катацца. Яны вельмі лёгка слізгалі 
і добра набіралі хуткасць. Мне было 
так прыемна: санкі відавочна нада-
валі вагі маёй асобе ў вачах сяброў.

Сабраўшы вакол сябе хлопцаў, 
я голасам бывалага майстра санкава-
га спорту прапанаваў змайстраваць 
трасу для спуску.

– Як гэта? – спытаў нехта з хлопцаў.
– Ну-у-у… Давайце зробім снегавы жолаб з борцікамі і пабу-

дуем трамплін.
– З чаго?
– Я ведаю, – адказаў суседскі хлопчык Мікола, – у нас у скле-

пе заваляліся дзверы ад халадзільніка, з іх можна зрабіць 
трамплін.

– Так, гэта выдатная ідэя, – падтрымаў я, – а яшчэ нам спа-
трэбіцца цэгла.

– Навошта?
– Як навошта? Каб пабудаваць борцікі для трасы. Давайце су-

стрэнемся тут праз пятнаццаць хвілін з усімі матэрыяламі.
У прызначаны час усе сабраліся на вяршыні ўзгорка.
Мы зрабілі снегавы жолаб на ўсю даўжыню схілу. З цэглы 

ўздоўж трасы збудавалі борцікі, абляпілі іх снегам. Ну і “фішкай” 
канструкцыі ў канцы трасы стаў трамплін, зроблены з дзвярэй 
старога халадзільніка і двух цаглін у якасці апоры. Зверху жолаб 
быў таксама шчыльна ўтрамбаваны снегам.

Як вялікія знаўцы бабслейных трас, мы залілі ўсё вадой – і жо-
лаб, і слупкі, і трамплін. Задума была ў тым, каб асобныя элемен-
ты трасы сталі адзінай ледзяной канструкцыяй.
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Каб на трасе ўтварылася роўнае ледзяное покрыва, дваро-
вым камітэтам па бабслейных трасах, які стварылі тут жа, было 
прынята рашэнне выставіць дзяжурных. У іх абавязкі ўвахо-
дзіла нікога не пускаць катацца на трасу, пакуль яна добра не 
схопіцца.

Увесь дзень да самага вечара дзяжурствы праходзілі ў штат-
ным рэжыме. Траса цалкам замерзла і зіхацела, як палац Снеж-
най Каралевы ў казцы Ганса Хрысціяна Андэрсана. Дваровы 
камітэт абвясціў, што ўрачыстае адкрыццё трасы адбудзецца 
а восьмай вечара. І першым саначнікам, які апрабуе збудаван-
не, буду я на сваіх ультрасучасных санках.

Усё б так і адбылося, калі б не тое нечаканае здарэнне… Але 
пра ўсё па парадку.

У вызначаны час усе ўдзельнікі будаўніцтва трасы, а таксама 
хлопцы з суседніх двароў сабраліся на вяршыні ўзгорка. За намі 
ўвязаўся і бяздомны сабака Стрэлка.

Стрэлку ў двары любіла ўся дзятва. Мы прыносілі для яе 
з дому сасіскі, а таксама з вялікім задавальненнем скормлівалі 
ёй школьныя ссабойкі. Больш за ўсё Стрэлка любіла катлеты. Яна 
заўсёды цягнулася за намі, куды мы ні накіроўваліся б.

Перад пачаткам спуску паміж хлопцамі адбылася спрэчка. 
Нягледзячы на папярэднюю дамову, што першы еду я, як толькі 
апынуліся на месцы, многія заявілі аб нязгодзе з гэтым рашэн-
нем. Кожны прыводзіў меркаванні, чаму паехаць павінен ме-
навіта ён. Дваровы камітэт па бабслейных трасах апынуўся на 
мяжы развалу.

Але раптам сварку перапыніў сабачы віск.
Якое было наша здзіўленне, калі мы ўбачылі Стрэлку, што 

ляцела на маіх санках па схіле ледзяной трасы. Сабака сядзеў не 
варушачыся, уціснуўшыся ў санкі.

– Зусім як у космасе! – заўважыў суседскі хлопчык Коля.
– У якім сэнсе? – перапытаў я.
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– Ну… У космас паляцелі першыя сабакі Белка і Стрэлка, 
і ў нас першым саначнікам-бабслеістам стала Стрэлка, – растлу-
мачыў Коля.

Потым высветлілася, што гэта пяцігадовая Каця хацела пака-
таць на маіх санках Стрэлку па вяршыні ўзгорка. Але выпадкова 
санкі ўпалі ў жолаб трасы і на хуткасці панеслі сабаку па схіле.

Стрэлка ўвесь маршрут прайшла на найлепшым пілатажным 
узроўні, але калі санкі ўзляцелі ў паветра, яна выскачыла з іх 
і выцялася лапамі і тулавам аб ледзяны цагляны бардзюр.

Усе пабеглі ўніз. Стрэлка скуголіла і не магла стаць на лапы. 
Мікола з выглядам знаўцы сказаў, што ўсе лапы зламаныя і са-
баку ўсыпяць.

– Я цябе зараз сам усыплю, – злосна глянуўшы на Колю, я ўзяў 
Стрэлку на рукі. Нягледзячы на моцны боль, сабака спрабаваў 
лізаць мне рукі і павільваць хвастом.

Ветэрынарная клініка знаходзілася непадалёку. З-за позня-
га часу чарга была не-
вялікай. Адразу перад 
уваходам вісеў заспа-
каяльны банер: “Мін-
ская гарадская ветэ-
рынарная станцыя – 
гэта якасная ветдапа-
мога хатнім жывёлам. 
Спрактыкаваныя спе-
цыялісты прыкладуць 
максімум намаганняў, 
каб вылечыць вашага 
гадаванца, вярнуць 
спакой і радасць кож-
наму, хто звярнуўся 
па дапамогу”.
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– Бачыш, Мікола, “спрактыкаваныя спецыялісты прыкладуць 
максімум намаганняў”, каб вылечыць нашага сабаку. А ты – усы-
пяць, усыпяць! Перастань панікаваць! – я спрабаваў супакоіць 
сябра. – І не плач, ты не дзяўчынка.

Праз дзесяць-пятнаццаць хвілін чакання нас запрасілі ў кабі-
нет. Калі доктар даведаўся, што Стрэлка – дваровы сабака, сказаў, 
што дапаможа бясплатна.

Стрэлку агледзелі як важнага пацыента, зрабілі рэнтген, за-
гіпсавалі адну лапу. Аднак доктар папярэдзіў – сабаку трэба будзе 
добра даглядаць. Таму мінімум на месяц Стрэлцы трэба знайсці 
жыллё.

Выбару ў мяне не было, і я прынёс пацярпелага дадому. Скан-
дал быў неверагодны, але пасля доўгіх угавораў сабаку ўсё ж 
пакінулі.

Так у нашым жыцці з’явіўся першы хатні гадаванец, і заадно 
я вызначыўся, кім хачу стаць, калі вырасту.

Вы думаеце, ветэрынарам? Не! Архітэктарам па канструяван-
ні спартыўных саначных трас.
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Стары добры доктар, 
або Як назбіраць на тэлефон

– Хутчэй! Засталося дзве хвіліны.
– Ды бягу я!
Каця і Ульяна беглі па школьным калідоры на злом галавы. 

Яны дакладна ведалі, што калі спозняцца на ўрок да завуча, то 
мала ім не будзе.

У гэты час па сустрэчнай траекторыі з хуткасцю звычайна-
га чалавека па тым жа калідоры рухалася настаўніца англійскай 
мовы. У руках у Вольгі Андрэеўны быў часопіс, стос сшыткаў 
і сотавы тэлефон. Яе галава была занятая новай тэмай “Childish 
games”, якую яна збіралася разабраць з класам.

Прабягаючы на ўсёй хуткасці міма Ульяна выпадкова зача-
піла англічанку, са слабых рук якой выпаў сотавы. Падскочыла 
следам Кацярына, прыняла тэлефон на правую нагу і адпрацава-
ным футбольным пасам адправіла яго прама ў сценку. Ад такога 
пенальці апарат разбіўся ўшчэнт.

Дзяўчынкі рэзка спыніліся 
і аслупянелі.

У Вольгі Андрэеўны на 
твары папераменна адбі-
валіся то жах, то ашалеласць, 
то здзіўленне, а ў выніку па-
чало нервова торгацца пра-
вае вока. Яна, не адводзячы 
вачэй ад сябровак, пачала 
гаварыць:

– Ну і куды вы леціце? Што 
зараз рабіць? Ён жа новы!
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– Я не вінаватая, – адразу адрэзала Ульяна.
– Я таксама, – менш упэўнена дадала Каця.
– Так, нумары бацькоў, зараз жа!
– Але я не вінаватая, – настойвала Ульяна, – гэта Вы яго дрэн-

на трымалі.
– Ну, гэта ўжо мяжа нахабства! – перапыніла размову Вольга 

Андрэеўна. – Пагаворым пасля ўрокаў, чакаю ў сябе ў кабінеце.
Увесь дзень Каця і Ульяна хадзілі нібыта прывіды. На іх твару 

не было.
– І што будзем рабіць? – спытала Каця. – Не хочаш расказаць 

бацькам?
– Не-е. Ты што?! У мяне ж праз два тыдні дзень нараджэння, 

яны, вядома, аплацяць рамонт тэлефона, але тады я застануся 
без падарунка.

– Хм… Сапраўды. Тады які ў нас план?
– Пакуль не ведаю.
Пасля ўрокаў дзяўчынкі пайшлі да пацярпелай. Вольга Анд-

рэеўна паспела за гэты час асэнсаваць сітуацыю і даволі моцна 
раззлавацца. Яна, як сапраўдная каралева, сядзела пасярод класа 
на вялікім мяккім крэсле – троне. Выгляд быў грозным і не абя-
цаў нічога добрага.

– Так, дарагія. Што будзем рабіць з тэлефонам? Мне яго толькі 
на мінулым тыдні муж падарыў.

– Аддадзім у рамонт. Я паглядзела, ён абыдзецца 100 рублёў. 
Бацькі сказалі, што змогуць аддаць грошы на працягу двух тыд-
няў, – не міргнуўшы вокам, залівала Ульяна.

– Мне хацелася б ім патэлефанаваць, – настойвала англі-
чанка.

– Не-е-е. Не трэба. Я прынясу грошы. Бацька зараз вельмі 
заняты, у яго складанасці ў бізнесе, і выслухоўваць з увагай гіс-
торыю пра сутыкненні трох суб’ектаў у школьным калідоры ён 
наўрад ці стане, – працягвала выкручвацца Ульяна.
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– Добра, – пагадзілася Вольга Андрэеўна.
– Не хвалюйся, – суцяшала сяброўку Каця. – Вінаватыя і ты, 

і я. Так што заплацім за тэлефон 50 на 50. Толькі дзе мы возьмем 
грошы? Тым больш за два тыдні.

– Я прыдумала, – паўшэптам, загадкава сказала Ульяна. – Па-
мятаеш той закінуты, паўразбураны будынак? Мабыць, былая 
бальніца…

– Памятаю. Мы былі там на мінулым тыдні. Жудаснае 
месца!

– Дык вось, давай правядзём там платны квэст для аднаклас-
нікаў і сяброў! – радасным голасам, але ўсё яшчэ паўшэптам ска-
зала Ульяна.

– Што мы правядзём??? Квэст? Ульяна, з табой усё ў парад-
ку? – раздражнёна спытала Каця.

– Справа вярняк! – запэўніла Ульяна. – Цяпер гэта вельмі мод-
на. Людзі так дні нараджэння праводзяць, вялікімі кампаніямі 
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гуляюць у квэсты. А ты пытанні задаеш, “деревня”. Квэст – гэта 
прыгодніцкая гульня, свайго роду галаваломка. Уяўляе сабой гіс-
торыю, якой кіруюць яе стваральнікі. Найважнейшы яе элемент – 
даследаванне тэрыторыі, ключавую ж ролю адыгрывае рашэнне 
задач і выкананне заданняў, якія патрабуюць ад гульца разумо-
вых высілкаў. Зразумела?

– Ну, напрыклад, – працягвала дзяўчынка, – у закінутым бу-
дынку мы абсталюем некалькі пакояў. Зробім логава вампіраў 
або НЛА, можа, руіны з муміяй. Хочаш трапіць з пакоя ў пакой – 
рашы галаваломку. Адгадаеш усе рэбусы і загадкі – выбераш-
ся з будынка. За ўдзел будзем браць па шэсць рублёў, а лепш 
дзесяць.

– Ульяна, табе галаву лячыць трэба з-за дзіўных фантазій, – 
скептычна адазвалася Каця. – Там жа столькі дэкарацый спатрэ-
біцца… Мы выдаткуем больш, чым заробім.

– А нам яны і не патрэбныя! – пераконвала Ульяна. – Глядзі, 
закінутая бальніца – ідэальнае месца. Возьмем нешта з гарыш-
ча, а нешта прынясём з дому – і гатова!

– Ну… – няўпэўнена працягнула Каця. – Усё роўна іншых ідэй 
няма. Квэст, дык квэст. Але які?

– Давай пра псіхіятрычную бальніцу! – ажывілася Ульяна.
– Добра, угаварыла!
Дзяўчынкі намалявалі план і схему таго, як яны зменяць 

некалькі пакояў, распрацавалі маршрут, падабралі рэчы для 
інтэр’ера. А на наступны дзень, 
адразу пасля школы, абсталя-
валі і “Палату шызафрэніі” – 
так яны назвалі свой квэст. 
Праз два дні закінуты будынак 
унутры было не пазнаць.

Першы пакой знаходзіў-
ся побач з разваленай сцяной 
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бальніцы, дзе планаваўся ўваход. Яна была колеру асфаль-
ту. Сяброўкі прыцягнулі туды два старыя бальнічныя ложкі са 
спружынамі, крыху папырскалі чырвонай фарбай, імітуючы кроў. 
Ну і, зразумела, Ульяна умудрылася вывернуць на падлогу бля-
шанку з фарбай. Там утварылася лужына “крыві”, якая па сюжэ-
це належала пацыентцы Бэці, якую зарэзаў доктар. У пакоі былі 
раскіданыя гісторыі хвароб, стаяў стары магнітафон, а таксама 
некалькі шафаў з рознымі прэпаратамі, на сценах віселі белыя 
халаты.

Калі гулец выконвае заданне, то пераходзіць у другі пакой. 
Там яго чакае зусім іншая абстаноўка. Калісьці ярка-чырвоныя 
сцены, выцвілыя на сонцы, зараз абвешаны люстэркамі, карці-
намі і анучамі, што хавалі пустэчу. Мэблі тут амаль няма. Але 
ў цэнтры пакоя на падлозе знаходзіцца абведзены крэйдай сілу-
эт чалавека. Так, Ульяна і Каця пастараліся стварыць абстаноўку, 
якая наводзіла б жах.

Пасля таго як гулец рашаў і гэтаю галаваломку, ён трапляў 
у апошні пакой. Тут містычная музыка іграла гучней, чым у ін-
шых памяшканнях. Цьмяна асвятлялася толькі палова пакоя. Для 
стварэння патрэбнага эфекту дзяўчынкам прыйшлося прасунуць 
ліхтар у вентыляцыйную шахту.

Па сцэнарыі гэта было самае страшнае памяшканне, у якім 
павінен быў з’явіцца акцёр – сам доктар. Сыграць яго ролю 
сяброўкі папрасілі суседа дзядзьку Віцю. Нягледзячы на згубную 
звычку (часам сусед любіў прыкласціся на чаркі), ён быў бяскрыўд-
ным і добрым чалавекам. Яму было прыемна, што дзяўчынкі 
паставіліся да яго паважліва і паклікалі на галоўную ролю.

І вось пасля чатырох дзён падрыхтоўкі прыйшлі першыя на-
ведвальнікі. Гэта былі аднакласнікі Ульяны і Каці. Уся гульня зай-
мала прыкладна гадзіну. Першыя два пакоі хлопцы прайшлі да-
волі нядрэнна, справіліся з усімі заданнямі. І вось наступіў куль-
мінацыйны момант.
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Як толькі гульцы ўвайшлі ў трэці пакой, дзверы зачыніліся 
з адваротнага боку. Памяшканне было пустым, толькі на сця-
не красаваўся надпіс “ГАРЛАПАНЬЦЕ ЯК МАГА ГУЧНЕЙ”. Пакуль 
дзеці яго разглядалі, у пакоі патух ліхтар, і з’явіўся дзядзька Віця. 
Святло запалілася. Некалькі хвілін ніхто не заўважаў лішняга ча-
лавека. Але адна з удзельніц павярнулася ў бок рыпучай масніцы. 
Рэакцыя была чаканая: дзяўчынка закрычала на ўсю сілу і пабег-
ла ў другі кут пакоя. Усе пайшлі за ёй. Дзядзька Віця падыходзіў 
усё бліжэй. Чым гучней яны гарлапанілі, тым павольней ён ішоў. 
Калі ўсе сталі нема крычаць, доктар знік, і дзверы адчыніліся.

Першыя наведвальнікі былі ў захапленні ад квэста і адразу 
расказалі сваім сябрам. 

Вестка пра гульню хутка разляцелася па раёне. У дзяўчынак 
не было адбою ад ахвотнікаў паказытаць нервы. Праз тры дні 
сяброўкі сабралі неабходную суму.
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Усё ішло нядрэнна, толькі вось людзі, якія жылі каля закіну-
тай бальніцы, ніяк не маглі зразумець, хто там пастаянна так 
крычыць. І аднойчы, пакуль дзяўчынкі былі ў школе, яны дасле-
давалі ўвесь будынак. Убачыўшы лужыну “крыві”, контур цела 
і надпісы на сценах, якія моцна спалохалі жыхароў, людзі жах-
нуліся і адразу выклікалі паліцыю. 

Праз некалькі хвілін вартавыя парадку былі на месцы.
Яны прайшлі першыя два пакоі. Адзін з паліцэйскіх зачапіў 

ложак, які выдаў гучны скрып, што разбудзіў дзядзьку Віцю. Ён 
падумаў, што гэта новыя ўдзельнікі. І калі паліцэйскія зайшлі 
ў трэці пакой і пачалі аглядаць сцены, на іх пачаў насоўвацца 
доктар-прывід. Дарослыя дзядзькі загарлапанілі яшчэ гучней, 
чым дзеці. Перавёўшы дух, вартавыя парадку кінуліся на пошукі 
“прывіду”, але дзядзькі Віці ўжо не было. Ён збег.

Аповед “доктара” пра паліцыю выклікаў у Каці і Ульяны 
прыступ смеху.

– Добра, што мы сабралі неабходныя грошы, – заўважыла 
Каця.

– Угу. Бо квэст зараз сапраўды прыкрыюць, – зрабіла высно-
ву Ульяна.

Роўна праз два тыдні Каця і Ульяна стаялі з грашыма ў ка-
бінеце англічанкі. Аднак Вольга Андрэеўна з усмешкай на тва-
ры паведаміла, што ў тэлефона дзейнічае гарантыя і сэрвіс яго 
замяніў.

– Як добра, што ўсё добра скончылася! – узрадавалася Каця. – 
Ульяна! Папярэджваю: больш ніякіх авантур!

– Ну, якія авантуры? – усё тым жа загадкавым паўшэптам 
прагаварыла Ульяна. – Я проста знайшла закінуты дзіцячы са-
док. Ну… нам жа трэба неяк зарабіць на выпускны?

– Я так і ведала, што гэта ніколі не скончыцца! – заныла 
Кацярына.

– Нічога асабістага, проста бізнес! – усміхалася Ульяна.
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Аргалон
Івановы былі звычайнай мінскай сям’ёй. Аляксей Іванавіч 

працаваў на заводзе, а яго жонка Ірына Аляксандраўна – на-
стаўніцай пачатковых класаў. У іх было трое дзяцей: старэйшая 
дачка Ала адзінаццаці гадоў, сярэдняя Марыя сямі гадоў і пяці-
гадовы сын Ціхан. Івановы былі дружнай сям’ёй. Праўда, часам 
не абыходзілася без дзіцячых сварак.

– Мама, яны зноў залезлі да мяне ў пакой! Колькі можна! Яны 
разбілі маю фарфоравую ляльку, – са слязьмі скардзілася Ала.

– Дарагая, не плач. Я з імі пагавару, – суцяшала мама.
– Але, мама, ты кож-

ны раз з імі пра гэта га-
ворыш, а чаму не можаш 
пакараць?

– Калі ты была ма-
ленькай, таксама шмат 
чаго ламала, але мы ж 
цябе не каралі.

– Зразумела. Ты заў-
сёды на іх баку, – яшчэ 
больш пакрыўджаным 
тонам мармытала Ала.

– Не хвалюйся, мы 
купім табе новую ляль-
ку, – супакойвала мама, 
гладзячы старэйшую 
дачку па галаве.

З а с м у ч а н а я  А л а 
ішла да сябе, абяцаючы, 
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калі яшчэ раз Маша і Ціхан зломяць яе рэч, то яна сама прыме 
меры.

Наступнага разу не прыйшлося доўга чакаць. Не прайшло 
і дзвюх гадзін, як Ала, застаўшы цікаўных малых у сваім пакоі, 
зноў прыйшла да маці з чарговай сапсаванай рэччу. Паклёпні-
чаць дзяўчынка не любіла, але ведала, калі па заслугах шчоўкнеш 
па носе малодшую сястру ці брата, пакараюць чамусьці яе.

На гэты раз справядлівасць перамагла – Машу і Ціхана пазба-
вілі салодкага і казкі на ноч.

Увечары, калі Ала ішла да сябе ў пакой, яна пачула размову 
двух спінагрызаў, якая даносілася з дзіцячага пакоя:

– Маша, мне страшна…
– Ціхан, мне самой страшна. Ідзем спаць да мамы і таты?
– Давай.
Дзеці выйшлі з пакоя і, трымаючыся за рукі, накіраваліся 

ў бацькоўскую спальню. Ала ціхенька назірала за імі з-за вугла. 
Праз хвіліну брат і сястра былі выстаўленыя за дзверы. З пакоя 
пачуўся пераканальны мамін голас:

– Больш з бацькамі 
ніхто не спіць.

Маша і Ціхан вяр-
нуліся ў дзіцячы пакой. 
Неўзабаве адтуль пача-
ло пачулася жаласнае 
ўсхліпванне.

Дзяўчынцы заўсё-
ды здавалася, што яна 
цярпець не можа дзя-
цей. У яе нават была 
мара вырасці і адсяліц-
ца, каб не жыць разам 
з гэтымі малалетнімі 
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ўзурпатарамі. А цяпер ёй стала шкада напалоханых і разгубле-
ных брата і сястру.

Ала незаўважна ўвайшла ў дзіцячы пакой. Заплаканыя Ціхан 
і Маша, прыціснуўшыся адзін да другога, ляжалі на адным лож-
ку, злёгку накрыўшыся дзіцячай коўдрачкай.

– Прывітанне. Вы ўжо спіце? – быццам нічога не заўважаючы, 
пачала Ала. – Хочаце, я раскажу вам казку?

– Хо-о-чам!!! – у адзін голас закрычалі дзеці.
– Слухайце. У адной вельмі далёкай краіне, у адным малень-

кім горадзе жылі дзяўчынка Даша і хлопчык Ціма – брат і сяст-
ра. Бацькі іх памерлі, калі дзеці былі зусім маленькія. Гадавала 
іх цёця, якая аўдавела з-за чумы…

– А што такое чума? – з вялікай цікавасцю дзелавіта спытаў 
Ціхан.

– Гэта хвароба, якую ў Сярэднявеччы прыносілі ў гарады гры-
зуны і насякомыя. З-за яе памерла вельмі многа людзей.

– Але чаму яны не пілі лекі? – запыталася Маша.
– У тыя часы не было лекаў, іх яшчэ не вынайшлі… Так, не 

перапыняй!
Яны жылі ўтраіх у маленькай хаціне, якая размяшчалася каля 

дзіўнага лесу. Дзіўным ён быў таму, што з надыходам ночы з яго 
даносіліся жудасныя гукі. Людзі думалі, што гэта крыкі пачвар-
ных начных стварэнняў. Ды і наогул, у лес ніхто не хадзіў, таму 
што той, хто спрабаваў там гуляць, дадому не вяртаўся.

Але неяк раз адзін дзіўная істота выйшла з лесу і трапіла 
ў гэты маленькі горад. Столькі людзей яна яшчэ не бачыла. Звер 
кружыў па горадзе і не ведаў, як вярнуцца назад у лес.

– А што гэта быў за звер? – зачаравана і ўжо не скрозь слёзы 
спытаў Ціхан.

– О-о-о… У яго было цела льва, галава яшчара, крылы дракона 
і вялікія блакітныя вочы. Ён быў не большы за кошку, таму людзі 
яго амаль не заўважалі.
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Аднойчы маленькая Даша шукала брата і, заглянуўшы ў самы 
змрочны закуток іх вуліцы, знайшла Ціму, які гладзіў і супакой-
ваў вельмі дзіўную маленькую жывёліну, што плакала.

– Гэта Агралон, ён згубіўся. Мы павінны яму дапамагчы, – 
звярнуўся Ціма да сястры.

Даша загарнула жывёліну ў сваю куртку і аднесла дадому. Цёця 
дзяўчынкі працавала ў карчме, таму ўвесь дзень спала, а ўвечары 
ішла на працу. Так што Агралон застаўся незаўважаны.
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Ала змоўкла.
– А што было далей? – спытала Маша.
– Хм… Перш чым я скончу, вы павінны мне сёе-тое паабя-

цаць. Вы не будзеце заходзіць у мой пакой.
– Добра, мы абяцаем! – у адзін голас пацвердзілі Маша і Ціхан.
– Ну ладна. Хопіць заліваць, – з усмешкай прагаварыла 

Ала. – Вытрымайце хоць бы адзін дзень. Калі заўтра не зойдзе-
це, то раскажу, што было далей, а калі зойдзеце, то не раскажу. 
Дамовіліся?

– Ага! – заківалі галовамі Маша і Ціхан.
– Ну, а цяпер спаць, – ласкава прашаптала Ала і ўкрыла ма-

лых коўдрамі.
Наступны дзень праляцеў хутка, і ўжо а восьмай вечара дзеці 

самі ляглі ў ложкі, каб пачуць працяг гісторыі.
Ала прыйшла ў дзіцячую і, уладкаваўшыся зручней, пачала 

аповед.
– Дзеці схавалі чароўную істоту пад ложак, накідалі туды ану-

чак, каб ёй было мякчэй. І нават аддалі сваю вячэру, хоць ежы 
было не вельмі многа. Звярок быў ім вельмі ўдзячны. На наступ-
ную раніцу тройца падалася да лесу. Падышоўшы да яго, дзеці 
спыніліся.

– Што такое? – ціха спытаў звер чалавечым голасам.
– Мы не можам туды пайсці, з лесу яшчэ ніхто не вяртаўся, – 

адказала Даша.
– Не бойцеся, я вас правяду.
Хоць і з асцярогай, але дзеці паверылі новаму сябру. Як толькі 

яны ўвайшлі ў лес, Аргалон вырас у разы. Ён стаў як леў, а можа, 
і большы.

– Сядайце на мяне, – сказаў ён гучным, але добрым голасам. 
Дзеці селі, тады жывёла ўзляцела. Здавалася, яны праляцелі не 
больш за сто метраў, але горада ўжо не было відаць. І наогул, пад 
імі быў толькі лес.
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– А дзе наш дом, дзе горад? – спытаў злёгку напалоханы Ціма.
– Вось таму людзі і знікаюць… Тут вельмі многа парталаў, 

і калі ты не валодаеш чароўнай сілай, то не вернешся дадому, 
заблудзішся.

Так Аргалон пакатаў малых па небе і вярнуў праз партал у іх 
вымярэнне. На ўскраіне лесу ён паказаў дзецям куст з ярка-чыр-
вонымі ягадамі.

– Ешце іх па адной кожны дзень на працягу дзесяці гадоў, – 
сказаў на развітанне звер, – і нікому пра іх не кажыце.

– А што такое партал? – перапыніўшы расказ сястры, спытаў 
Ціхан.

– Парталам называецца галоўны ўваход у вялікі будынак, але 
ў нашай казцы гэта калідор-пераход з аднаго месца ў іншае, які 
дазваляе персанажам 
імгненна перамяшчац-
ца ў прасторы і часе, – 
патлумачыла Ала і пра-
цягнула аповед.

Дзеці раслі і кож-
ны дзень елі па ягадзе. 
Нават зімой куст быў 
ярка-зялёным. Ягады 
на смак нагадвалі су-
месь шакаладу, імбір-
ных пернікаў, клубніц 
і ўзбітых вяршкоў. Ад 
іх веяла чараўніцтвам.

Роўна праз дзесяць 
гадоў дарослыя Даша 
і Ціма прыйшлі да кус-
та. Там засталося ўсяго 
дзве ягады. Як толькі 
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яны з’елі іх, прастора як быццам разарвалася. Замест лесу з’явіўся 
партал. Не задумваючыся, брат і сястра ўзяліся за рукі і ўвайшлі 
ў новы свет. Там іх сустрэў стары сябар.

– Гэта мой падарунак вам! Цяпер у вас таксама жыве ча-
раўніцтва. Вы можаце падарожнічаць праз прасторы і сусветы.

Калі Ала скончыла расказваць, Ціхан і Маша, мірна сапучы, 
спалі. Яны выглядалі безабароннымі, чым выклікалі ў дзяўчынкі 
міжвольную ўсмешку.

“Дзіўна, – падумала Ала, – а пару ж дзён таму мне так хацела-
ся надраць азадкі гэтай малечы. Але ў іх ёсць свае страхі, расча-
раванні, і яны таксама бываюць па-свойму няшчасныя”. 

Крыўда на дзяцей кудысьці знікла, а даглядаць іх аказалася 
куды больш прыемна, чым караць.

Ала працягвала сядзець побач з малымі, якія салодка спалі, 
а з галавы ніяк не сыходзіла думка пра тое, што калі дарослыя 
ведалі б, што іх ворагі, зайздроснікі і нядобразычліўцы таксама 
адчуваюць боль і ў іх ёсць свае беды, то, напэўна, даравалі б ім 
крыўды, а раздражненне і злосць змянілі б на дабрыню і ласку. 
Тады ў свеце дакладна стала б крыху больш любові.
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Пажылая лэдзі
Я стала валанцёрам грамадскай арганізацыі, якая дапамагае 

адзінокім людзям у доме-інтэрнаце для састарэлых.
У гэты аўторак мне прапанавалі наведаць адну пажы-

лую жанчыну, але папярэдзілі, што дама з характарам: калі 
не спадабаешся, гаварыць з табой не стане. Калі я ўвайшла 
ў пакой, старая жанчына паглядзела на мяне абыякава. У яе 
позірку, як мне здалося на секунду, прамільгнула нейкае спа-
чуванне да мяне. Я ветліва павіталася і назвала сябе, але ад-
казу не пачула. Яна сумна глядзела ў акно з ледзь прыкмет-
най усмешкай.

Вытрымаўшы паўзу і працягваючы свой занятак, пажылая 
лэдзі спытала:

– Вы ж зусім дзяўчынка, Вам бы з аднагодкамі гуляць, а не 
губляць час з бабулькамі. Што Вы тут робіце?

Адказваць на пастаўле-
нае пытанне я не стала, бо 
адказу на яго на той момант 
у мяне не было. Замест гэта-
га я сама задала пытанне.

– Пажылая лэдзі вып’е 
гарбаты ў кампаніі юнай 
асобы?

– Мабыць, так, – пагадзі-
лася жанчына.

Як звычайна, я пада-
грэла чайнік, паставіла на 
стол выпечку з цукеркамі 
і заварыла гарбату, потым 
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села насупраць бабулькі, узяла адзін кубак, а другі паставіла 
перад ёй.

– Гэта мой, – раптам сказала жанчына.
Я з неразуменнем паглядзела на яе.
– У цябе мой любімы кубак, – паўтарыла яна.
– Прабачце, не ведала, – ад збянтэжанасці ціхім голасам пра-

мовіла я.
Я аддала бабульцы яе кубак, а сабе ўзяла іншы. Белы, з ма-

ленькай блакітнай балерынай пасярэдзіне, кубак нічым асаблі-
вым не вылучаўся. А вось другі, які цяпер апынуўся ў мяне, на-
адварот, быў зроблены з тонкага далікатнага фарфору. Яго ўпры-
гожвалі яркія кветкі і залацісты абадок вакол дна і ручкі. У мяне 
мімаволі вырвалася:

– Чаму ён?
– Там ёсць балерына, – адказала лэдзі.
– Балерына? Што ў ёй асаблівага? Пачакайце! Вы раней былі 

балерынай? – пачала здагадвацца я.
Вочы гэтай жанчыны напоўніліся сумным цяплом, яна ўсміх-

нулася.
– Балет – гэта так вытанчана і прыгожа! – захоплена сказала я.
– Я вучылася ў балетнай школе Пагодзіна ў Брэсце з самага 

дзяцінства. Там я правяла шэсць га-
доў, – пачала аповед жанчына.

– А чаму Вы вырашылі пайсці 
менавіта ў балет?

– Ох, гэта было так даўно… Мая 
нябожчыца бабуля жыла ў Санкт-Пе-
цярбургу, і кожны раз, калі я прыяз-
джала да яе летам, яна вадзіла мяне 
на балет. Спачатку мне гэта было 
не зусім цікава. Але ў шэсць гадоў 
мы пайшлі на “Лебядзінае возера”. 
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Гэта хвалюючая гісторыя пра кахан-
не белага лебедзя да прынца, якога 
чорны лебедзь зачароўвае хлуслівы-
мі пачуццямі і тым самым авалод-
вае ім. Не вытрымаўшы гора, белы 
лебедзь – Адэль – памірае. 

Пастаноўка была такая прыгожая 
і чароўная, што, як толькі вярнулася 
ў Брэст, я пайшла паступаць у школу 
балета.

Да гэтага займалася гімнастыкай, так што мне пашанцава-
ла: я прайшла адбор. Першыя некалькі месяцаў балет здаваўся 
катаржнай працай. Мы настолькі стамляліся, што ў нас не за-
ставалася сіл на зносіны з аднагодкамі. Нас вучылі, як правіль-
на стаяць, рухацца і гэтак далей. Нам даводзілі пяць асноўных 
класічных пазіцый пастаноўкі ног. У балеце пазіцыі выстройва-
юцца так, што ногі павінны быць выкручаны па ўсёй даўжыні. 
Шмат у чым менавіта класічныя пазіцыі дапамагаюць артысту 
падкрэсліць выразнасць танца.

Мы былі замацаваны за выдатным харэографам Анастасіяй 
Аляксандраўнай. Яна любіла нас, быццам мы з’яўляліся яе дру-
гой сям’ёй, віншавала і дарыла невялікія падарункі на дні на-
раджэння, пастаянна хваліла і не дазваляла сумаваць.

Праз год мы ўжо рыхтавалі сваю п’есу. Гэта быў спектакль 
“Алавяны салдацік”. Мне не дасталася галоўная роля. Кожная 
з юных балерын старалася імкнуцца да дасканаласці – знай-
сці сябе ў танцы. Але не ўсе вытрымлівалі: ужо праз пяць га-
доў вялікая частка выхаванак адсеялася, і нас засталося толь-
кі дваццаць пяць. Мы былі вельмі блізкія, у нас жыў адзін 
дух. Але, на мой гіганцкі жаль, нашай сям’і прыйшлося пера-
ехаць у Мінск. Тут я таксама працягнула навучанне ў балет-
най школе.
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За размовай час ляцеў непрыкметна. Я наліла яшчэ па кубач-
ку гарбаты і падклала печыва на стол.

– Цікава, у Вас заставалася хоць трохі часу на сяброў і заба-
вы? – спытала я балерыну.

– Ну што ты, дзіцятка, якія забавы! Балетны станок займаў 
увесь час, можна сказаць, дваццаць чатыры гадзіны. Інакш ні-
чога не даб’ешся. Рэпетыцыі, рэпетыцыі, бясконцыя рэпеты-
цыі… Усё жыццё праходзіла на рэпетыцыях, таму маімі сяб-
рамі маглі быць толькі ўдзельнікі нашага калектыву. У Брэсце 
балерыны былі вельмі дружныя. На жаль, такога не скажаш пра 
Мінск.

– А што ў Мінску? – спытала я.
– Там усё было па-іншаму. Калектыў злы і жорсткі. Ведаеш, 

такія напышлівыя сталічныя балетныя курыцы. І вельмі вялікая 
канкурэнцыя. Настаўнікі былі строгімі з намі. Я ўвесь час сядзе-
ла на дыетах. Усе казалі, што харчуюцца толькі садавіной і п’юць 
мінералку, але, як па мне, “хімію” яны елі лыжкамі.

На пастаноўцы “Заснулай прыгажуні” мяне выбралі танца-
ваць галоўную ролю. Я нават не ведаю, дар гэта быў ці праклён. 
Бо ўсе трыццаць дзяўчынак з нашай паралелі марылі быць на 
маім месцы. Што я тады перажыла! Мне разразалі балетны ку-
пальнік, адрывалі стужачкі ад пуантаў, каб я адмовілася ад гэ-
тай ролі, падкладалі іголкі і каменьчыкі. Ад дзяўчынак так і вея-
ла злосцю і зайздрасцю, хоць нам было ўсяго па чатырнаццаць. 
Столькі слёз было праліта, страшна ўспамінаць.

Старая балерына яшчэ доўга распавядала пра балет, свае пра-
фесійныя дасягненні і няўдачы, пра зламанае з-за прафесіі аса-
бістае жыццё і немагчымасць нарадзіць дзяцей. Ува мне кіпела 
бура эмоцый – ад зачаравальнага захаплення да пачуцця неве-
рагоднага жалю.

Бліжэй да вечара я развіталася са сваёй балетнай лэдзі і абя-
цала зазірнуць да яе на гарбату ў чацвер.
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Дадому ад інтэрната я вырашыла ісці пешшу. Надвор’е было 
добрае, і ціснуцца ў перапоўнены грамадскі транспарт зусім не 
хацелася.

Пакуль дабіралася, з галавы не выходзіла мая новая знаёмая. 
Нас заўсёды так захапляюць балетныя пастаноўкі. Здаецца, тан-
цоры лётаюць на сцэне, усё выглядае паветрана і казачна, але 
столькі болю, пакут і асабістых трагедый хавае гэтая прыгажосць. 
Думаю, што за геніяльнымі сімфоніямі, вялікімі раманамі, шэ-
дэўрамі жывапісу і кінематографа цягнецца такі ж шэраг чала-
вечых катастроф, як і за балетам. Якім страшным становіцца сэнс 
крылатага выразу “Мастацтва патрабуе ахвяр”, калі глядзіш на 
яго знутры.

Думаю, калі спытаць у маёй балетнай лэдзі або любога мас-
така, пісьменніка, музыканта, ці хацелі б яны абраць сабе іншы 
лёс, то адказ будзе адмоўны – гэта іх свядомы выбар.

Можа быць, таму мастацтва вечнае – па-за часам.
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Фазы матэматычнай 
падрыхтоўкі

Многія дзеці выбіраюць прафесіі сваіх бацькоў: дзеці музы-
кантаў становяцца музыкантамі, дзеці архітэктараў – архітэкта-
рамі, нават цэлыя працоўныя дынастыі існуюць. “Кім стану я?” – 
пытанне адкрытае.

Мой бацька працуе ў Нацыянальным цэнтры касмічных 
даследаванняў. Ён з камандай навукоўцаў праектуе ракеты, спа-
дарожнікі і іншыя аб’екты. Каманда вучоных працуе разам не 
першы год, па іх праектах быў пабудаваны не адзін касмічны 
апарат. Даследчыкі таксама займаюцца рознымі распрацоўкамі 
па ўдасканаленні старых мадэляў.

Бацька часта браў мяне на працу. Там вельмі цікава! Мяне 
вадзілі ў планетарый цэнтра і паказвалі зоркі, планеты, раке-

ты і спадарожнікі. Некалькі ра-
зоў мне дазвалялі вывучаць ля-
тальныя апараты знутры. Але 
скажу адразу – занятак не для 
слабанервовых.

Уявіце сябе ўнутры цеснай 
бляшанкі, нашпігаванай роз-
ным абсталяваннем. Прычым, 
пры правядзенні матэматыч-
ных вылічэнняў у пэўны мо-
мант неабходна націскаць на 
кнопкі, інакш адбудзецца катас-
трофа ці апарат сыдзе з арбіты. 
А вылічэнні траекторый ўзлё-
ту і пасадкі – увогуле за мяжой 
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разумення звычайнай школьніцы. Гэта ўсё, вядома, вельмі захап-
ляльна, але ў мяне адразу прапала жаданне быць касманаўтам 
ці распрацоўшчыкам лятальных апаратаў.

Кожны раз, калі я прыходзіла ў цэнтр, мяне пакідалі з баць-
кавай сакратаркай. Гэта была дзяўчына гадоў дваццаці пяці, яна 
апраналася вельмі модна, але многія з яе ўбораў ёй не пасавалі. 
Ідэальная ўсмешка была нацягнута на твар, нават калі яна не да 
месца. Казалі, што дзяўчына ведае некалькі моў і часта выступае 
на перамовах у якасці перакладчыка. Але са мной яна ніколі не 
гаварыла, толькі моўчкі назірала, каб я нікуды не ўлезла. І калі 
бачыла майго бацьку, са словамі “Я вам не нянька” перадавала 
мяне ў яго клапатлівыя рукі.

Аднойчы гэта нянька-сакратарка захварэла. А бацька быў вы-
мушаны ўзяць мяне з сабой. Я ўсюды хадзіла за ім хвосцікам, але 
здарыліся нейкія непаладкі, і ён папрасіў сваю калегу Валянціну 
Іванаўну адным вокам панаглядаць за мною.

Валянціна Іванаўна была інжынерам. Бацька заўсёды распа-
вядаў, што яна самая разумная і добрая ў іх камандзе. Ён вель-
мі ганарыўся, што працуе з ёй. Паводле яго слоў, гэтая жанчына 
была найлепшым матэматыкам свайго 
часу.

Першыя пару хвілін Валянціна Іва-
наўна з цікавасцю і ўсмешкай назіра-
ла, як я разглядаю фатаграфіі касміч-
ных цел.

– Падабаецца?
– Што? – не чакаючы пытання, са 

здзіўленнем спытала я, бо даўно са 
мной тут ніхто не размаўляў.

– Космас падабаецца?
– А-а-а. Так, вельмі! Калі я вырасту, 

я хачу вывучаць касмічную прастору, 
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але… – я рэзка абарвала размову і зноў ўтаропілася на малюнак 
Млечнага Шляху.

– Але што? Чаму ты спынілася на паўслове? – спытала Валян-
ціна Іванаўна.

– Для таго каб паступаць у Баўманку або авіяцыйны інстытут, 
матэматыка павінна ад зубоў адскокваць. Гуманітарныя прадме-
ты мне даюцца лёгка, а з гэтай дакладнай навукай у мяне вялікія 
праблемы. Я яе не разумею.

– Спачатку матэматыку трэба палюбіць, а разуменне прыйдзе 
само сабой. Табе проста гэтага ніхто не патлумачыў. Я дапамагу 
табе яе палюбіць, – Валянціна Іванаўна падняла бровы і прыем-
на ўсміхнулася.

Да слоў вучонай я паставілася скептычна, але яна была на-
столькі абаяльным чалавекам, што я мімаволі пагадзілася з ёй 
займацца.

Заняткі адбываліся два разы на тыдзень. Бацька быў на сё-
мым небе ад шчасця, што я ўладкавана і яму не трэба ўгаворваць 
сакратарку няньчыцца са мной.

Валянціна Іванаўна была цудоўнай жанчынай. Здавалася, у яе 
вачах жыла радасць. Злёгку кучаравыя валасы былі заўсёды пры-
гожа ўкладзеныя або акуратна заплеценыя. Ад яе ўсмешкі пады-
маўся настрой. Нават да незнаёмых людзей яна ставілася як да 
самых блізкіх.

З кожнай сустрэчай мне падаба-
лася займацца ўсё больш. Мы гава-
рылі не толькі пра матэматыку, але 
і пра космас, коней, брантазаўраў, 
пра розныя гарады і культуры ін-
шых народаў, а яшчэ як зварыць 
макароны і пра многае іншае. 

Валянціна Іванаўна прыдум-
ляла мноства гульняў, звязаных 
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з матэматыкай. Напрыклад, яна казала “два – гэта…”. А я павін-
на была працягнуць, “…гэта 50% ад чатырох, або мінус шэсць 
плюс восем, або (100 × 6 – 592 + 24) : 2 – 14”. Быццам бы ўсё лёгка, 
а мозг трэніруецца. Бывала, у сярэдзіне заняткаў са складанай тэ-
май прагучыць пытанне: “У якім ліку лічбаў столькі, колькі літар 
у яго назве?”, – а ты не можаш з ходу сцяміць, што гэта 100 (сто), 
і потым смяешся над сваёй нездагадлівасцю.

Я была такая шчаслівая, што нарэшце ў мяне з матэматыкай 
усё можа пайсці ўгору. Мне зусім не трэба было завучваць матэ-
рыял, як у школе, а ведаць хацелася ўсё больш.

Пасля паўгода найцікавейшых заняткаў Валянціна Іванаўна 
паглядзела на мяне і задуменна сказала: “Не трэба баяцца ўва-
ходзіць у ваду – трэба навучыцца плаваць”.

Я, усміхнуўшыся, услых развіла метафару Валянціны Іва-
наўны пра тое, што не трэба баяцца матэматыкі, а трэба, вы-
вучыўшы лічбавыя заканамернасці і выкарыстоўваючы логіку, 
яе палюбіць.

– Ніякіх метафар, – роўным тонам сказала Валянціна Іва-
наўна, – завязваем з матэматыкай і ідзём у басейн. Плаваем два 
разы на тыдзень па сорак 
пяць хвілін. Басейн цэнт-
ра, так што квіткі аплач-
ваць не трэба.

Я аслупянела, моўчкі 
гледзячы на яе.

– Тлумачу для някемлі-
вых дзяўчынак, – працяг-
нула лілейным голасам ус-
мешлівая Валянціна Іва-
наўна. – Я дастаткова з та-
бою займалася, каб ты па-
любіла матэматыку і любую 
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новую тэму ў школе засвойвала 
з ходу. Але я не хачу, каб ты вы-
расла чапурыстым акулярыкам, 
гэткай сіняй панчохай, якая ша-
лее ад матэматычных формул 
і нікому не цікавая. У дзяўчы-
ны павінна быць выдатным усё: 
і мозг, і цела. Таму пераходзім 
да другой фазы матэматычнай 
падрыхтоўкі – фарміравання 
спартыўнай постаці! І ў гэтым 
дапаможа басейн.

– Зразумела? – зноў усмі-
хаючыся, спытала Валянціна 
Іванаўна.

– Зразумела, – адказала я. 
– А іншыя фазы матэматычнай падрыхтоўкі яшчэ будуць?

– Вядома, – сцвярджальным тонам працягнула Валянціна Іва-
наўна. – Адразу пасля фазы фарміравання спартыўнай постаці 
прыступім да этапу вывучэння прыгожага. Будзем вывучаць шэ-
дэўры сусветнага мастацтва. Раптам цябе, маладога геніяльна-
га матэматыка са спартыўнай паставай, запросяць на аўкцыён 
“Сотбіс”, а ты не зможаш пазнаць карціну “Пушкін і графіня Ра-
еўская на беразе мора каля Гурзуфа і Партэніта” пэндзля Івана 
Айвазоўскага або кітайскую парцалянавую вазу XVIII стагоддзя 
коштам каля васьмідзесяці мільёнаў долараў…

Назаўтра разам з Валянцінай Іванаўнай у службовым басей-
не мы прыступілі да другой фазы матэматычнай падрыхтоўкі. 
Гэты этап таксама спадабаўся мне, бо я даўно марыла навучыц-
ца добра плаваць.

Але адказ на пытанне, кім стану я, так і застаецца адкрытым.
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