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казка перша я

У адрыве ад цывілізацыі

а доўгія трохмесяцовыя канікулы ў госці да бабулі
Ганны і дзеда Антося прыехалі ўнукі Андрэй і Юля. Спачатку бацькі
думалі адправіць іх у летнік, але бабуля сказала:
— Ну што вы! Вязіце іх да нас у вёску, няхай адпачываюць усё
лета. Узгадай, сынок, як хораша табе было тут. Няўжо забыўся?
Ад гэтых слоў вочы таты змяніліся: даросла-разважлівы позірк
раптам стаў па-дзіцячы гарэзлівым, было заўважна, што ён узгадаў
нешта прыемнае.
— Сапраўды, Таццянка, няхай едуць на лета да бабулі з дзедам! — сказаў тата маме.— У вёску, дзе прайшло маё шчаслівае дзяцінства. Ім там будзе вельмі добра.
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— Чаму мы адразу пра гэта не падумалі? — разважала ўголас
мама.— Няхай едуць, Міша. Лепей, чым бабуля і дзед, іх аніякія выхавацелі не дагледзяць, аніякія кухары не накормяць, аніякія забаўнікі не пацешаць. Дзякуй вам вялікі, Ганна Антонаўна!
Вось так было вырашана, дзе правядуць лета дванаццацігадовы
Андрэй і васьмігадовая Юля. Самі дзеці крыху засмуціліся, што давядзецца надоўга развітацца з сябрамі.
— Нічога, мы ж застаёмся на сувязі! — казаў перад ад’ездам
Андрэй.— Тэлефоны, планшэты возьмем і будзем перапісвацца ды
званіць. Няма розніцы, адкуль гэта рабіць: у віртуальнасці не існуе
адлегласцей.
— Я буду амаль штодня размяшчаць новыя здымкі ў інстаграме! — шчабятала Юля.— Сяброўкі яшчэ пазайздросцяць, што я ў такіх
прыгожых мясцінах адпачываю, а яны засталіся ў спякотным Мінску.
Паскладаўшы ў асобны заплечнік самае галоўнае — усе магчымыя гаджэты і зарадныя прылады, прыхапіўшы сёе-тое з адзення
ды іншых рэчаў, умацаваўшы на даху татавага аўтамабіля два сучасныя ровары, унукі з бацькамі выправіліся ў няблізкі шлях да ціхай палескай вёсачкі.
Бабуля Ганна радасна сустракала дарагіх гасцей ля брамы:
— Прыехалі! Мае залатыя! Хадзем у хату, абед на стале!
— Пойдзем хутчэй, бо я ўжо чакаць не магу! — нізкім глыбокім
голасам казаў дзед Антось.— Хутка і вячэраць час, а бабуля без вас і
абедаць не дае. Кажа, пачакаем, вось-вось прыедуць.
Пасмяяліся, паабдымаліся ды паспешліва рушылі ў хату, бо есці
сапраўды хацелася ўсім. Вялікі стол, што стаяў пасярэдзіне пакоя,
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быў накрыты бялюткім накрухмаленым абрусам. Праўда, абрус
гэты быў відаць толькі там, дзе звешваўся са стала, бо тая частка,
што ляжала на стале, была застаўлена талеркамі, міскамі, сподачкамі з найсмачнейшымі вясковымі прысмакамі.
— І мы там прывезлі прадукты...— пачаў тата.
— Ага, з усялякімі там загушчальнікамі, фарбавальнікамі ды
іншымі «надзвычай карыснымі» дабаўкамі! — усміхнуўся ў вусы
дзед.— Пакаштуйце лепш натуральнага. Бабуля на досвітку ўстала,
каб такі шыкоўны абед для вас згатаваць.
Абед сапраўды быў шыкоўны. На адной талерцы румяным стосам узвышаліся тонкія бліны, на другой ляжала вэнджаная каўбаска,
у місцы белай снежнай гурбай выкладзены тварог, побач месцілася
смятанка, у якой лыжка стаяла! У гліняным гаршчэчку чакалі свайго часу ўсімі любімыя дранікі, на суседняй талерцы вабілі позіркі
кругленькія піражкі з капустай. Вялікі пірог нібыта прасіў адразу
не наядацца, каб засталіся сілы пакаштаваць і яго — пышнага, залацістага, з пакуль сакрэтным начыннем.
Пакуль усе мылі рукі ды сядалі, у цэнтр стала, на апошняе вольнае месца, бабуля паставіла вялікую талерку з бульбай, пасыпанай
кропам, зверху якой ляжалі апетытныя кавалкі падсмажанага мяса.
— Вось дык абед! — дзівілася мама.— Нам тыдзень патрэбны,
каб усё гэта з’есці!
— Простыя і смачныя стравы. Як некалі ў маленстве...— сказаў
тата, задаволена паціраючы рукі.
З ласкавага запрашэння гаспадыні, дзеці без лішніх слоў пачалі
каштаваць бабуліны пачастункі, следам далучыліся і дарослыя.
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казка восьма я

Закляты

скарб

апраўды, вечарам Андрэй запытаўся ў сястры:
— У што ж заўтра будзем гуляць з Марай?
— Чаму толькі з Марай? — крыху пакрыўдзілася Юля.— А мы?
— Вось каб яе на ровары пакатаць! Упэўнены, што ёй спадабалася б! — не зважаючы на пытанне сястры, думаў уголас Андрэй.
— На якім яшчэ ровары? — хмыкнула Юля.— Ёй нельга з балота
выходзіць!
— Шкада! Я б столькі ёй паказаў!
— Мой брат закахаўся ў... кікімару! — пакпіла Юля.
— Нічога я не закахаўся! Проста цікавая дзяўчынка і імя прыгожае — Мара!
— Ага! Проста дзяўчынка тваёй мары!
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— Правільна бацькі імя выбралі, яно ёй вельмі пасуе.
— Я цябе расчарую, але «мара» — не ад слова «марыць».
— А ад чаго ж? — зацікавіўся Андрэй.
— Узгадай, што яна кі-кі-ма-ра. Ты не звярнуў увагі, што з аднаго гэтага слова «кікімара» і паходзяць усе тры імёны: сваю жонку Багнік называе Кікі — гэта пачатак слова «кікімара», іх дачка —
Кіма — гэта два сярэднія склады з таго ж слова, а Мара — гэта другая частка таго самага слова.
— Ты і самыя ўзвышаныя думкі на зямлю апусціць можаш! —
пакрыўдзіўся Андрэй.
Яны доўга маўчалі. Потым Юля запыталася:
— Гульню прыдумаў?
— Не,— сумна ўздыхнуў хлопчык.
— Лато вазьмі з сабой!
— І як я сам не здагадаўся?
— Думаў пра нешта вельмі ўзвышанае. Высокае-высокае, што
аж да аблокаў ледзь не дастаў!
Андрэй вырашыў не рэагаваць на гэтую калючую рэпліку і спакойна сказаў:
— Дабранач!
Мабыць, апошнія словы сястры засталіся ў свядомасці хлопчыка,
бо ноччу яму прыснілася тое, што абавязкова спадабалася б яго новай
сяброўцы Мары. З гэтай цудоўнай ідэяй Андрэй і прачнуўся раніцай.
Пакуль Юля спала, ён хуценька паснедаў, папрасіў у дзеда моцную
вяроўку і гладкую пагабляваную дошчачку ды паспяшаўся на балота.
З натхненнем і вялікім жаданнем здзівіць Мару узяўся Андрэй
за справу. Знайшоў прыдатную высокую вярбу, якая нахілілася над
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вадой, утвараючы прыгожую зялёную арку, і, узлезшы на дрэва, пачаў прыладжваць вяроўку.
— Здароў, майстар! — пачуўся знаёмы голас.
Андрэй азірнуўся і ўбачыў Багніка.
— Добрай раніцы! — павітаўся хлопчык.— Нечакана вы тут
з’явіліся!
— Чаму ж нечакана? — усміхнуўся Багнік.— Як добры гаспадар,
я заўсёды ведаю, калі ў маіх уладаннях нешта робіцца.
— Прабачце, што дазволу не спытаў! — павініўся Андрэй і
саскочыў з вярбы.— Не падумаў... Проста хацеў сюрпрыз зрабіць.
Для Мары...
— От ужо гэтыя дзяўчынкі! — па-змоўніцку падміргнуў Багнік.—
На што толькі яны не натхняюць хлопчыкаў!
— Як рамантычна! — пачуўся голас спадарыні Кікі, і яна з’явілася з-за высокага чароту, адкуль хвілінай раней выйшаў балотны гаспадар.— Хто, каго і на што натхніў?
Андрэй расказаў пра сваю задуму. Багнік і Кікімара падтрымалі
хлопчыка і прапанавалі дапамогу. Ён — па ўвасабленні, яна — па дэкоры. Акрамя таго, разам яны прыдумалі яшчэ адну цудоўную ідэю.
Наступныя некалькі дзён Андрэй кожную раніцу бегаў на балота, дзе разам з Багнікам і Кікімарай працаваў над стварэннем сюрпрыза для ўсіх дзяцей, а асабліва для Мары. Удзень хлопчык вяртаўся, абедаў і ўжо з сястрой ішоў у госці да балотных сяброў.
— А куды ты кожную раніцу бегаеш? — дапытвалася Юля.
— Пакуль што таямніца, толькі нікому не кажы, што я нешта
задумаў, добра?
Дзяўчынка паабяцала захоўваць сакрэт.
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Лато, пра якое згадала Юля, вельмі зацікавіла Мару, Кіму і Балоцю.
— Малайчына, Андрэйка, такую цудоўную гульню прыдумаў! —
хваліла Мара.
Сумленны хлопчык ужо хацеў прызнацца, што гэта была Юліна
ідэя, але сястра яго апярэдзіла:
— Андрэй вельмі знаходлівы! Ён столькі цікавых забаў можа
выдумаць!
Хлапчук падзякаваў сястры позіркам.
— Праўда? — салодкім галаском прапела Мара.— А паспрабуй
здзівіць мяне яшчэ чым-небудзь цікавым! Здолееш?
— Заўтра паспрабую! — заінтрыгаваў Андрэй.— Будзе сюрпрыз
для ўсіх.
Дзеці задавалі Андрэю пытанні, але ён толькі ўсміхаўся і адказваў:
— Заўтра ўсё самі пабачыце!
Раніцай Андрэй зноў прыбег да вярбы. Разам з Багнікам яны
ўсё праверылі, спадарыня Кікі дадала апошнія дэталі. Сюрпрыз
прыхавалі пад доўгім веццем вярбы.
— Калі мы зможам скончыць працу і над другой задумай? —
пытаўся Андрэй.
— Думаю, праз некалькі дзён. Так, дарагая? — удакладніў Багнік.
— Я пастараюся паспець! — паабяцала Кікімара.
І Андрэй паспяшаўся дадому, каб пасля абеду зноў вярнуцца на
балота і нарэшце парадаваць Мару і астатніх дзяцей.
— Ну? Здзівіш сёння чымсьці? — адразу запыталася кікімарка.
— Пастараюся! — адказаў Андрэй.— Пойдзем!
Усе дзеці і Багнік з жонкай рушылі за хлопчыкам. Вось ужо і
вярба паказалася.
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— А цяпер заплюшчыце вочы! — папрасіў Андрэй.— Вазьміцеся
за рукі і ланцужком ідзіце за мной.
Ён падвёў іх да самай вярбы.
— Можна расплюшчыць!
Дзеці адкрылі вочы. Адным рухам Багнік падняў перахопленае
стужкай вецце, і перад позіркамі дзяцей узнікла зялёная арка, пад
якой гайдаліся... арэлі! Дошчачка-сядзенне была ярка распісана ўзо-

рамі, а вяроўкі, якія прывязвалі яе да галіны вярбы,— абчапляныя
каляровымі стужкамі, лістамі раслін і ўпрыгожаныя кветкамі гарлачыкаў. Вецер ціха калыхаў гушкалку, якая так і запрашала пракаціцца.
— Што гэта? — прашаптала Мара.
— Арэлі! — нягучна адказаў Андрэй, назіраючы за тым, як зацікавілася Мара.
— А для чаго яны? Каб любавацца? — запыталася кікімарка.
— Каб гушкацца! — патлумачыў хлопчык.
Ён ужо хацеў прапанаваць Мары сесці на арэлі і пагушкаць яе,
але стрымаўся і, звяртаючыся да ўсіх дзяцей, запытаў:
— Хто хоча першым пракаціцца?
— Няхай дзяўчынкі пагушкаюцца, я апошнім буду! — ветліва
саступіў Балоця.
— Я на арэлях мільён разоў гушкалася, таму буду ў канцы чаргі! — адказала Юля.
— А я прапаную першай пракаціцца нашай госці! — Кіма паказала рукой на арэлі.— Марачка, калі ласка!
Кікімарка аж падскочыла ад радасці.
— Я? Дзякую!
Андрэй дапамог ёй сесці на дошчачку і ціха крануў арэлі. Мара
сціснула рукамі вяроўкі.
— Трымайся мацней! — сказаў Андрэй і пачаў разгойдваць.
Мары вельмі падабалася катацца. Яна звонка смяялася і весела
боўтала нагамі. Яе валасы ўзнімаліся ад ветру. Андрэй з задавальненнем гушкаў яе ўсё вышэй і вышэй.
— Удалося майму брату здзівіць Мару! — зазначыла Юля.
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