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Міколка-паравоз
Хата на калёсах

Вы не бачылі Міколкавай хаты?
Яна вунь у самым тупіку, дзе канчаюцца станцыённыя

лініі, дзе безліч стрэлак, дзе стаяць недалёка прыгожыя
семафоры, дзе ў бязмежныя прасторы працягнуліся, пабеглі
бліскучыя рэйкі.

Па рэйках тых бягуць цягнікі. Бягуць і днём, і ноччу. І
шэраю раніцай. Калі яшчэ сонца не ўзыходзіць. Калі яшчэ
Міколка спіць. Калі спяць усе звычайныя людзі, якія ноччу
не ў машыністах, не ў кандуктарах, не ў рабочых дэпо, не ў
абходчыках пуцявых. А цягнікі бягуць. Зімой і летам,
увосень і ўвесну. І чым халадней, тым гучней гудуць
паравозы, углядаючыся сваімі пукатымі бліскучымі вачыма ў
далёкія агеньчыкі семафораў. Агеньчыкі белыя, зялёныя,
чырвоныя. І кожны паравоз крычыць па-свойму. Адзін так
гудзіць, што шыбы трасуцца ў вокнах. У другога хрыпаты
голас, нібы прастудзіўся паравоз, бегаючы ў зольных
туманах і завеях. А трэці – якая-небудзь кукушка – не
гудзіць, а проста пасвіствае галаском такім тонкім,
пранізлівым. І па голасу пазнае Міколка кожны паравоз, ці
то таварны, ці то пасажырскі. І часам ноччу, пачуўшы голас
далёкага паравоза, Міколка будзіць матку:

– Уставай, мама, самавар стаў, бацька едзе з
пасажырскім. Яго паравоз гудзіць.

– Сам ты паравоз! – дражніць матка Міколку. – Вось
спаць не даеш толькі, пасажырскі яшчэ далёка...

Але матка ўставала, ставіла самавар, раздзьмухваючы
яго старой халяўкай ад ботаў. Міколка прыслухоўваўся, як
прабягаў з шумам і грукатам, пастукваючы на стрэлках,
цягнік, як зацішаў ён хаду, а потым і зусім станавіўся на



станцыі. Тут зменьваліся паравозы, зменьваліся і машыністы.
І заўсёды акуратна, праз якія-небудзь хвілін дзесяць, дахаты
з'яўляецца Міколкаў бацька.

– А ты прачнуўся ўжо, кур'ерскі? – гаварыў ён да
Міколкі і заўсёды намерваўся ўхапіць яго за нос сваёй
чорнай прамазучанай рукой. Міколка хаваўся пад коўдру і,
паказваючы адтуль толькі кончык носа, пачынаў чохкаць, як
сапраўдны паравоз:

– Чшы... чшы... чшы... чшы-чшы-чшы...
І важна гаварыў потым да бацькі:
– Ага! Не можаш мяне ўзяць... Забуксаваў!
«Забуксаваў» – гэта значыць, што бацька далей не

пасунецца ні на крок, ніяк не ўхапіць яму цяпер за Міколкаў
нос. Не будзе ж ён бруднымі рукамі за коўдру брацца,
павінен ён памыцца як след. І калі бацька зоймецца з
умывальнікам, Міколка таропка злазіць з ложка і бяжыць да
бацькавай дарожнай скрынкі. Ён спрабуе яе на вагу, а ці
ёсць што ў ёй, ці варта ля яе турбавацца.

– Прывёз, татка, што-небудзь? – грозна пытае ён бацьку.
– А што будзе, калі не прывёз? – перапытвае бацька,

смяецца.
– Што ж будзе? Нічога не будзе... – гатоў пакрыўдзіцца

Міколка.
А бацька адчыняе скрынку, дастае шчарбаты чайнік,

загорнутую ў паперыну шклянку, кавалкі «зайцавага хлеба»
– так заве ён дарожныя недаедкі. Дужа ж смачныя гэтыя
недаедкі. Не сказаць, каб вялікія ласункі былі з чэрствага
хлеба, але еў яго Міколка з вялікай ахвотай, толькі пугаўка-
нос пабліскваў ад вялікага задавальнення. Есць, і здаецца
яму, нібы ён таксама памочнік машыніста, як бацька... Хлеб
пахне трохі вугалем, і аддае крыху ад яго і мазутным пахам.
Адным словам, не звычайны хлеб, а хлеб, які праехаў на
паравозе сотні вёрстаў, падсушыўся, паабіваўся ў скрынцы,
прапах. І не дзіва, што як змеле Міколка гарбушку, дык



адразу і пайшоў:
– Чшы-чшы-чшы... Чшы-чшы-чшы...
Памчаў паравоз.
Аж падлога дрыжыць ад Міколкавага бегу. Бяда толькі,

што не разбяжышся як след: і цесна, і маці ўшчувае:
– Кінь ты дурыкамі займацца – узняўся ні свет ні зара.

Яшчэ брата разбудзіш...
Акрамя «зайцавага хлеба» ў бацькавай скрынцы бывае

шмат якіх цікавых рэчаў. Не бывае ніводнага разу, каб
бацька вярнуўся з пуці з пустой скрынкай. Заўсёды ў
скрынцы знаходзяцца новыя цацкі. То незвычайную медную
гайку прывязе бацька, то фарфоравы ізалятар, то трубку
якую бліскучую, а то проста каменьчыкаў розных,
каляровых. Часам прывязе звычайны кавалак каменнага
вугалю, падае Міколку:

– Вось табе новая цацка!
Міколка гатоў і ў крыўду ўкінуцца: знайшоў бацька

цацку! Ды іх, гэтакіх цацак, вунь цэлыя горы каля дэпо!
– А ты прыгледзься вось лепш, тады не будзеш і носа

задзіраць...
І сапраўды, цікавы камень. На адным баку малюнак,

нібы выразаў нехта цэлую ветку, і сцяблінкі тут, і дробнае
лісцейка разышлося веерам.

– Хто маляваў? – пытае Міколка.
– Ніхто... Сама маці-прырода...
– А ты не абманьвай... Яшчэ памочнікам называецца,

жарты строіць... – ушчувае Міколка бацьку.
Тады расказвае бацька розныя цікавыя гісторыі пра

гэты самы камень. Нібы быў ён тысячы год назад не
каменем, а самым звычайным дрэвам, высокім, прыгожым, з
гаманлівым лісцем зялёным. І вось найшла навальніца,
паваліліся дрэвы, усю зямлю ўслалі векавыя гіганты. Іх
засыпала зямлёй, зацягнула балотнаю тванню. Ляжаць
дрэвы пад зямлёй, ляжаць, не гніюць. Год ляжаць, дзесяткі



ляжаць, ляжаць сотні і тысячы гадоў. Ляжаць, пакуль не
скамянеюць. І лісцейка як адціснулася тысячы год назад, так
і захавала свой малюнак у акамянелым дрэве. А часам
трапляецца адбітак-адпячатак тагачасных казюрак,
жывёлінак. Вось якая гісторыя гэтага малюнка...

Слухае Міколка. Сапраўды ж цікава. Бацька яшчэ
раскажа і пра нафту, якую таксама паляць на паравозе.
Бацька раскажа і пра мазут, дзе і як яго здабываюць. Ён
раскажа і пра паравоз, і пра чыгунныя рэйкі, і пра розныя
сігналы. Багата чаго ведае ён. І нездарма заўсёды здзіўляецца
Міколка і кажа ў роздуме:

– Разумны ты, бацька!
Праўда, з гэтым не зусім каб пагаджалася матка. Тая

трымаецца трохі інакшых думак пра бацьку і пра гэтыя свае
думкі кажа часам уголас, ды ў які яшчэ голас. Хоць вушы
тады затыкай:

– І калі ты ўжо сур'ёзным чалавекам станеш? Другія ж,
глядзі, у старшыя машыністы ўжо выбіліся... Другія, глядзі,
на ўласныя хаткі з садамі ўзбіліся... А ты век тут карпей ды
гібей у гэтым дзіравым вагоне... Галава непуцёвая.

На гэта бацька звычайна нічога не адказваў, маўчаў.
Альбо важна пытаўся: «Што скажаш яшчэ цікавага?» Альбо
запяваў канарэечку:

Канарэй, канарэй-пташачка,
Канарээ-е-чка жалабна пяёць.

Ну што ты з яго возьмеш тады, з гэтай канарэечкі.
Пабурчыць, пабурчыць маці ды сціхамірыцца.

А вагон сапраўды дзіравы. Вагон – хата Міколкава.
Стары парахнявы вагон, з пашчапанымі коламі, са збітымі
буферамі. З'ездзіўся вагон, пастарэў. Паставілі яго ў тупік
пад жыллё. І колькі вунь гэтых вагонаў, цэлы пасёлак –
жывуць у іх дэпоўцы: токары, слесары, машыністы з
качагарамі. І цеснавата ў вагоне. Палову займае бацькаў



ложак. Пасярэдзіне невялікая печка. На другой палове
месціцца дзіцячы тапчан, тут жа спіць Міколкаў старэйшы
брат, які ўжо сам зарабляе, ходзіць у змазчыках. Тут жа спіць
дзед Астап. Тут жа невялічкі стол, за якім палуднуюць,
вячэраюць, на якім маці бялізну качае. Цесна ўсё ж.

Адно што добра: выскачыш з вагона, і тут табе воля
вольная. Бяжы куды хочаш: ці пад дэпо, ці на пуці, ці на
недалёкае балота за лесам. Знадворку і вагон прыгожы.
Яшчэ не сцерлася назусім чырвоная фарба. З левага боку
ўгары намаляваны чорным па беламу двухгаловы арол з
царскай каронай. Пад арлом надпіс: «40 человек, 8
лошадей».

– Дзе ж тыя коні? – пытае бацьку Міколка, калі
старэйшы брат чытае часам уголас гэты надпіс.

– А мы з табой чым не коні? – пасмейваецца бацька.
– А чаму ў арла дзве галавы?
– Таму што адной не хапае, дзіравая... Таму, бачыш, і

каронай накрытая.
Дужа там разбіраўся ў тых царскіх каронах Міколка!
Куды цікавей былі яму розныя цацкі: гайкі, каменьчыкі,

шасцяронкі чыгунныя, розныя блішчастыя гузікі, якія
знаходзіў часам на пуцях. Ды яшчэ безліч розных малюнкаў,
аж паўсцяны вагона было аблеплена імі. Кожны дзень
папаўняў Міколка сваю калекцыю, ці, як называў бацька,
карцінную галерэю. Шукаць доўга новыя малюнкі не
прыходзілася. Даволі прайсціся раз у дзень па чыгунцы –
вярсты дзве туды ды назад – вось і поўныя кішэні здабытку.
Багата чаго застаецца на пуцях ад пасажырскіх цягнікоў: тут
і паперкі ад цукерак, папяросныя карабкі, часам цэлыя
кніжкі, газетныя лісты, цікавыя малюнкі на розных
бутэльках.

«Смачна ядуць, чэрці!» – думаў часам Міколка, збіраючы
сваю калекцыю. Пад чарцямі ён разумеў усіх тых, што ехалі
ў пасажырскіх цягніках, асабліва ў вагонах першага і другога



класа. Гэтыя вагоны ён вызначаў па іх колеру. Звычайны
вагон бура-зялёнага прапыленага колеру, а другі і першы
клас – цёмна-сіняга, блакітнага, а часам жоўтага.

– Паны... – у дадатак да чарцей называў ён пасажыраў
гэтых вагонаў. І сапраўды, ездзілі ў іх багата апранутыя
людзі, прыгожыя ўборы былі на дзецях, якія паказваліся ў
вокнах.

«Самі цукеркі жаруць, салодкую гарэлку п'юць, а мне
толькі пустыя паперкі ды пустыя бутэлькі... Вось бы ўзяў
бацька ды звярнуў цягнік пад адхон, няхай бы тады гэтыя
паняняты пехатой прайшліся...» – так думаў часам Міколка,
не на жарты сярдуючы на гэтых людзей, якія, відаць, не
разумелі смаку ў «зайцавым хлебе» і жылі на ўсім гатовым. І
дзеці іх у прыгожых шапках з залатымі літарамі. Знайшоў
раз Міколка на пуцях такую шапку, дахаты прынёс, на
галаву прымераў. Паглядзеў на шапку бацька ды кажа:

– Дурань ты, Міколка! Хіба ў гэтай шапцы нам ды пры
мазутнай справе... Не да твару, браце, нам такая шапка. У
такіх шапках, браце, ходзяць толькі буржуйскія дзеці.

– А хто такія буржуі?
– Буржуі? – задумаўся бацька. – Гэта, бачыш, такія людзі,

якія нічога не робяць і смачна ядуць... Такія, браце, пузатыя
людзі, на чужым карку жывуць... на маім вось, на тваім.

Памацаў Міколка свой карак, здзівіўся.
– Няхай жа паспрабуе сесці каторы, я яго гайкай па лбе.
– Дзіва што, гайкай... – пасмяяўся бацька.
Але думка пра буржуяў не пакідала Міколку. Часта ён

чуў пра буржуяў у гутарках бацькі з другімі суседзямі,
рабочымі. Буржуямі часам лаяўся і старэйшы Міколкаў брат
– змазчык. І ў хуткім часе адбылася сустрэча Міколкі з
буржуем. Можа, і не з сапраўдным буржуем, але ж вельмі да
яго падобным. Зайшоў аднаго разу да іх нейкі начальнік
дэпо. І такі ж тоўсты-тоўсты, а на пузе блішчастыя гузікі,
залатыя, няйначай. Зайшоў ён у вагон, абышоў кожны



куток, усё поркаў нешта сваім бліскучым кіёчкам, поркаў,
носам вадзіў з боку ў бок ды моршчыўся, як той грыб-
смарчок, што расце пад штабелямі старых шпал. На матку
накінуўся:

– Псуеце вы мне тут памяшканне, зусім не даглядаеце за
падлогай... Смецце каля вагона... Выганю ў дваццаць чатыры
гадзіны.

І зусім узлаваўся, аж пляміны белыя заскакалі на
тлустым твары, ды кіёчкам сваім як дзеўбане ў сценку, у
самую галерэю карцінную Міколкаву.

– Гэта што? Сцены паскудзіць? Казённае памяшканне
псаваць? Ці мала смецця ўсюды, дык яны яшчэ на сцены
вешаць. Ану, венік сюды, паздзіраць усё, памыць, паскрэбці.

А сам палкай поркае, здзірае Міколкавы малюнкі. І калі
дабраўся да прыгожай крышкі з папяроснага карабка – быў
то малюнак дзяўчынкі на срэбнай паперы, – не сцярпеў тут
Міколка, да начальніка кінуўся.

– Ты хто? Ты збіраў мае карцінкі, каб іх здзіраць?
Той зірнуў скоса на Міколку, паморшчыўся. А Міколка

наступае:
– Буржуй ты!
Начальнік аж абамлеў, маці перапалохалася.
– Пузан ты! Ходзіць, як бочка ў штанах... Бач, раз'еўся на

маім карку... Вон!
Начальнік, доўга не думаючы, даў ходу. Маці – за ім.
– Даруйце. Дзіцё зусім не разумее... Вярзе, не

разабраўшы што.
А той не слухае, далей шпарыць. Толькі і кінуў:
– Хамы вы! Самі хамы і дзяцей робіце хамамі.
Дасталася добрая прачуханка Міколку ад маткі. Але

бацька, прыехаўшы з работы і даведаўшыся аб «буржуі»,
толькі пасмейваўся.

– Так іх, Міколка, так. Калі дах вось прагніў, перакрыць
трэба, дык іх нямашака... А да цацак дзіцячых чапіцца



надумаўся... Крый іх, Міколка, і ў хвост, і ў грыву...
Так жыў і гадаваўся Міколка-паравоз. Ён і сам добра не

ведаў, чаму празвалі яго паравозам. Магчыма, за тое, што
вельмі ж упадабаў ён паравозы, асабліва ж пасажырскія.
Стаіць такі прыгажун ля дэпо, калёсы высокія, чырвоныя, не
раўнуючы, як ногі ў бусла балотнага. Альбо выязджае такі
прыгажун з дэпо і так важна парай пыхкае: пых... пых...
пых...

Ну як тут уцерпець Міколку, ды не падсесці ззаду на
тэндэрную падножку, ды не праехацца да паваротнага
круга. Праўда, счэпшчыкі лаюцца часам:

– Злазь, жаба, а то падмажаш калёсы!
Дзе ты там злезеш!
Цікава і ля паваротнага круга. Паравоз вялікі-вялікі, а на

крузе стаіць, як дзіцё, не паварухнецца. І адзін рабочы, усяго
толькі адзін, паварочвае гэты самы круг з паравозам.
Канечне, Міколка не праміне, каб не дапамагчы тут
рабочаму. І здаецца Міколку, што пад яго рукой
паварочваецца шпарчэй круг – гэткая аграмадзіна – і на ёй
паравоз вялікі, стаіць і пыхкае. Вось павернуць круг,
Міколка зноў на падножку, і паравоз зноў жывы. Загудзіць,
заляскоча і так памчыцца, што толькі пыл курыць ззаду аж
да самых стрэлак, адтуль паравоз ідзе назад, на станцыю, пад
пасажырскі поезд. На станцыі трэба пільнавацца, каб не
трапіць на вока жандару. Той не любіць дзяцей. Толькі
заўважыць і бяжыць услед, памахваючы шабляй-селядцом. З
падножак зганяе.

Ведаў бацька пра Міколкавы практыкаванні на
падножках, ушчуваў колькі разоў, але нічога не дапамагала.

– Ты памочнік машыніста? – пытаў Міколка ў такіх
выпадках бацьку.

– Ну, а што?
– Вось табе і што. На паравозах ездзіш?
– Езджу. А што з таго?



– А нічога... Павінен і я ездзіць.
Што ты тут скажаш Міколку? Нічога. І, выязджаючы ў

чарговую паездку на пуць, бацька толькі прасіў усіх
знаёмых счэпшчыкаў і стрэлачнікаў на станцыі:

– Вы, браткі, пільнуйце хаця, каб не трапіў мой
басурман на рэйкі!

– Дзе ты яго ўпільнуеш, блыху? На жывое будзе жывы,
не дзе дзенецца.

– Ды яно ж так.
Так гадаваўся Міколка на рэйках.

Прыгоды Міколкі з дзедам Астапам

У Міколкавым раннім дзяцінстве было многа падзей, але
ці дужа іх успомніш усе. А таму і раскажам толькі аб тых,
якія больш памятны Міколку, на якія ён не забываецца да
апошняга дня. Памятае ён пра вужа, пра гарачыя спрэчкі з
дзедам, пра матчыных курэй і пра зялёнага ката. Ды яшчэ
пра слаўную дзедаву стрэльбу і пра сваё досыць цікавае
знаёмства з царом.

Раскажам цяпер пра вужа.
Вольнымі днямі, калі Міколкаў бацька адпачываў і не

ездзіў на паравозе, Міколка з бацькам ішлі на рэчку, якая
працякала недалёка ад станцыі. Тут лавіліся добрыя акунькі,
траплялі шчупакі на шнур, часам пападаўся дробны сом. А
больш за ўсё лавіліся плоткі. Цэлымі стайкамі хадзілі яны
пад лазовымі кустамі, пабліскваючы на сонцы срэбнай
луской. Толькі знай закідвай вудачку.

Акрамя рыбы ў рэчцы было багата ракаў. Яны масціліся
ў старых карчах, а то глыбока пад берагам, у спецыяльных
норах-пячурках. У цёплыя дні Міколка лазіў з бацькам у
рэчку і мацаў ракаў. Да чаго ж прыемны занятак. Сагнешся
як мага болей, каб толькі ў вушы вада не трапіла, а руку



глыбей пад бераг. Засунеш руку ў нару, а рак цап за пальцы
кляшнёй. Ціскане часам так, што аж вочы на лоб палезуць.
Але не бяда, падхопіш яго, калючага, ды на бераг. Скачы
там, як хочаш, кусайся. За гадзіну якую, глядзі, цэлае вядро
ракаў дасталі. Прынясуць іх у вагон, паставяць. Павылазяць
яны, разбрыдуцца па ўсёй падлозе. У такія шчыліны
забяруцца, што маці потым гадзінамі шукае іх, выпорвае
венікам ды праклінае нашых рыбаловаў.

Дзед Астап быў старым мікалаеўскім салдатам, служыў
вартаўніком у дэпо, меў два срэбныя медалі за турэцкую
вайну. У святочныя дні дзед важна чысціў свае боты, потым
яшчэ важней цёр мелам свае медалі і, павесіўшы іх на грудзі,
урачыста ішоў на станцыю, каб людзям сябе паказаць, як
казаў ён, і на людзей падзівіцца. Прыйшоўшы са станцыі,
дзед звычайна хваліўся:

– Іду гэта я аж каля самага жандара, а ён перада мной у
струнку так і выцягнуўся... Бача, значыць, герой ідзе. А то
яшчэ генерал мне насустрач... старэнькі такі... Ну, я пад
казырок яму, а ён, не разгледзеўшы добра, сляпы, як відаць,
стаў ва фрунт ды на ўсю станцыю: «Здравія жалаем, ваша
высокаправасхадзіцельства». Вось яно як! Відаць, падумаў,
што я яшчэ вышэйшы генерал... Ды перад усімі людзьмі,
перад усёй станцыяй. Вось што знача мікалаеўскі салдат!
Вось што знача – медалі!

Тут дзед важна стукаў сябе па грудзях, каб забражджалі
медалі, каб відаць было, які ён, дзед Астап, ёсць герой на
свеце, якога нават жандары і генералы баяцца, пад казырок
бяруць.

Бацька і маці звычайна спакойна выслухоўвалі дзеда –
яго заўсёдашняя пахвальба была ім у прывычку. Але
Міколка кідаўся ў спрэчкі, сумняваўся.

– Ты, дзед, вялікі манюка!
– Як то манюка? – аж садзіўся ад злосці дзед.
– А так! Маніш усё... Бачыў я, як ты шапку перад



жандарам здымаў і аж крактаў, нізка кланяючыся. А яшчэ
перад начальнікам дэпо ты зусім без шапкі ходзіш... Вунь,
калі дождж быў, дык хадзіў ты перад ім без шапкі, аж з
лысіны цякло.

Дзед не мог уседзець ад знявагі. Ён таропка хапаўся за
папружку, знімаў яе. Трымаючы адной рукой штаны, каб не
ўпалі без папружкі, ён грозна размахваў другой рукой і
наступаў на Міколку:

– Я табе пакажу, як дзеда ў манюкі залічваць! Я табе
пакажу, як бэсціць героя турэцкай вайны, старога
мікалаеўскага ваяку, які, можна сказаць, вось гэтай слаўнай
рукой сотні ворагаў пабіў – батальёны турак палажыў.

– А ты ж казаў, дзеду, дывізіі, а не батальёны! – кідаў
Міколка і спешна ўцякаў з вагона, хаваючыся за блізкай
стрэлкай. Дзед туды не пабяжыць. Нязручна яму скакаць
цераз рэйкі, ды і небяспечна для адзення, яшчэ згубіш без
папружкі. Таму дзед станавіўся звычайна ў дзвярах вагона і,
патрасаючы кулаком, заводзіў доўгую дыскусію з Міколкам.
Міколка агрызаўся:

– Ты, дзед, камара не заб'еш, не толькі што турка!
– А за што медалі мне дадзены?
– Як за што? А за лягушак...
– За якіх гэта лягушак? – здзіўляўся дзед, заўсёды

забываючы гэты жарт над ім.
– А за тых лягушак, якіх ты ганяў з-пад пушак...
Сказаўшы гэта, Міколка лічыў за лепшае адступіць

яшчэ на адну пазіцыю, падалей ад вагона.
«Хоць дзед звычайна і не ганяецца ўслед, але ўсё можа

быць, – думае Міколка, адыходзячы далей і ўжо шкадуючы
дзеда. – Відаць, перабаршчыў я крыху... Угневаецца цяпер
дзед не на жарт...»

І сапраўды, дзед набіраўся вялікага гневу. Гэта ж
жартачкі, усумніцца ў яго былой храбрасці. І хітры дзед
мяняў тактыку. Ён і віду не паказваў, што ўкрыўджаны. Ён



завіхаўся ля чыгуннай печкі, шчапаў лучыну, адным словам,
займаўся мірнымі гаспадарчымі справамі. Але тым часам не
зводзіў вока з падшыванца Міколкі. І калі той з'яўляўся дзе
поблізу, дзед, быццам бы нічога не было між імі, клікаў
Міколку:

– Унучак!
– Што?
– А ці не вып'ем мы з табой чаю?
Міколка думае з хвіліну. Як-ніяк чай вялікая спакуса. А

дзед ізноў:
– Абаранкі ў мяне ёсць... Свежыя... А пахнуць жа,

пахнуць.
– Ну! – здзіўляецца ў сваю чаргу Міколка. – Няўжо з

макам?
– З макам, унучак, з макам! Ну і абаранкі! Дык вып'ем,

кажаш?
– А што ты думаеш, дзеду! Давай сабе вып'ем...
І Міколка пераступае парог вагона, ужо ў думках

ласуючыся абаранкамі, ды яшчэ з макам. Гэта ўжо, калі на
тое пайшло, смачней за «зайцаў хлеб», смачней за ўсякія
прысмакі.

І тут пачынаюцца гэтыя абаранкі, ды яшчэ з якім макам.
– Хадзі, хадзі, каток мой, паласуйся!
І дзедавы рукі нечакана спрытна ловяць Міколку за

віхор. Тут толькі схамянецца Міколка, даведаецца, што
папаўся. Але позна. Кастлявыя дзедавы рукі моцныя, з іх
віхор не вызваліш. А дзед круціць віхор ды прыгаворвае:

– Гэта табе за лягушкі! А гэта за пушкі! А гэта з макам! А
не вычварай над дзедам! А не рабі над старым надругі! А не
здзекуйся над старым мікалаеўскім артылерыстам!

Ужо Міколка крычыць на ўвесь вагон, ужо заступаецца
за яго маці:

– Кінь ты, чалавеча, над дзіцем здзекавацца!
Але гэта толькі падлівае масла ў агонь. Дзед наступае на



абодвух:
– Я вам пакажу, як зневажаць старога героя! Я вам

пакажу, як турак б'юць... Я вам пакажу, як пушкі
зараджаюць... Распатрашу пад карцеч!

Так асвойваў Міколка артылерыйскую справу. І бачачы,
што не паласа, пачынаў ісці на міравую:

– Даруй, дзеду, здаюся!
– А, здаешся, даўней бы так! Гавары, хто такі я ёсць?
– Герой турэцкай вайны...
– Ну?
– І імператарскіх ордэнаў...
– Ну?
– Смешна, дзеду!
– Што ты смешнага тут знайшоў, супастат?
– Ну, кавалер... ордэнаў кавалер. Вунь у стрэлачнікавай

Зоські ёсць кавалер, дык той малады. А тут дзед – ды
кавалер. Смешна!

– Усё табе смешна... – ужо мякка крыўдуе дзед і кідаецца
ў сумныя развагі: – Малы ты, не разумееш нічога, які
кавалер і да чаго. Як бачыш, з'яўляюся я ўласнікам двух
ордэнаў, а гэта, значыцца, і ёсць па-імператарску кавалер...
А медалі гэтыя дадзены мне за праяўленую ў баях
выключную храбрасць.

– А хто кажа, што не? – угаворвае і Міколка. – Вядома, за
храбрасць... Храбрэй цябе, дзеду, няма, мусіць, на ўсім
свеце? – падлабуньваецца Міколка да дзеда.

А гэта дзеду, што лыжка мёду. Аж сядзе на зэдлік і
важна сівую бараду разгладжвае. Трохі яна няроўная ў яго –
адна палавіна густая, другая – рэдкая. І медалі выне са
скрынкі, унуку пакажа:

– Бачыш, гэта цар Мікалай... А тут вось і напісана: «За
храбрасць!»

– А чаму ў цара барада смешная, на шчацэ канчаецца?
– Гэта не барада, дурань, а бакі.



– А чаму бакі?
– «Чаму, чаму»... Таму... У мужыка барада, а ў пана бакі.

Усе генералы і афіцэры такія бакі насілі. Некаторыя і
салдаты, каторыя спрытнейшыя, таксама бакі насілі. Ну, а
каторы не спрытны, таму з такімі бакамі нязручна: самае
выгоднае месца, каб за яго афіцэру ўчапіцца, да апошняга
валаска выскубалі... Вось і мая барада калісь пацярпела, аж
напалавіну выскублі.

– За храбрасць хіба? – пытаў не да ладу Міколка.
– Ат, гавары з табой...
І дзед кідаўся ў доўгую гутарку аб тым, што такое ёсць

храбрасць. І не звычайная, а храбрасць мікалаеўскага
артылерыста, які войны прайшоў і турэцкія крэпасці браў.
Міколка ўважліва слухаў, каб займець з гэтай храбрасці
сякія-такія здабыткі і для сябе. Дзед любіць, калі яго хто
доўга слухае. І за гэта заўсёды пачастуе чым-небудзь. Вось і
цяпер, калі дзед скончыў свае расказы аб турэцкіх
крэпасцях, ён зрабіўся зусім лагодным і запрапанаваў
Міколку:

– Хадзем хаця на станцыю, абаранак куплю!
На гэта Міколка згодны. Яны ідуць на станцыю. Дзед

доўга таргуецца з буфетчыцай, усё выбірае, каб абаранак
быў большым і мякчэйшым, ды паболей маку на ім. Так
мірыліся дзед з унукам, і Міколка не пярэчыў тады дзеду і
прызнаваў яго храбрым, хоць сам употайкі крыху
сумняваўся ў гэтым. А тут яшчэ здарыўся выпадак адзін,
праз які страцілася ў Міколкі ўсякая вера ў дзедаву
храбрасць. Аднае ночы ўсе прахапіліся са сну ад вялікага
крыку.

Крычаў дзед:
– Ратуйце хутчэй!
Маці кінулася да лямпы, усё не магла ніяк патрапіць на

яе, каб запаліць хутчэй. А дзед усё крычаў:
– Хутчэй, хутчэй! Ой, дапамажыце!



– Што з табой, дзеду? – кінуўся да яго Міколка.
– Ой, гіну! Звяруга нейкая ў бараду ўбілася, стрыжэ яе,

як нажніцамі...
Міколка сцяміў тут, у чым справа, ды хуценька да дзеда,

цап яго за бараду. Дзед яшчэ большы крык узняў:
– Уцякай, уцякай, звер і табе пальцы адгрызе!
Але Міколка ўжо трымаў звера ў руках, толькі ніяк не

мог вызваліць яго з барады. Тут маці лямпу паднесла, і ўсе
ўбачылі ў дзедавай барадзе звычайнага рака, які запоўз туды
і заблытаўся ў валасах. Ледзь-ледзь супакоіўся дзед, пакуль
Міколка выблытаў рака.

– Гэта ж трэба! Сплю я і чую: нешта ў барадзе шамаціць.
Я цап рукой, а ён, гэты звер, як шчыкане за палец, а потым
за горла, думаў – галаву адгрызе.

Тут маці ўжо на Міколку ўскінулася:
– Вечна ты з бацькам з гэтымі ракамі носішся. А каб

прыбраць іх як след, дык гэтага нямашака... Вось мог праз
гэтага рака дзеда ў магілу загнаць.

І смех тут быў, як кажуць, і грэх.
А дзед з таго часу не мог спакойна глядзець на ракаў, і

калі толькі даведваўся, што днём лавілі ракаў, дык перад
ноччу абвяшчаў забастоўку, не хацеў класціся спаць на
падлозе. І мусіў тады Міколка мяняцца з дзедам месцамі,
даваў яму прытулак на сваім тапчане, а сам ішоў на дзедава
месца. Ішоў і папракаў дзеда:

– А яшчэ стары ваяка! Яшчэ з гармат страляў!
– Гарматы і ракі – розныя, браце, штукі... – уздыхаў,

апраўдваючыся, дзед.
– А яшчэ храбры! Вось я і то за цябе храбрэй, не баюся

ракаў!
– Ну што ж, на ракаў ты храбрэц... – згаджаўся дзед з

Міколкам і доўга крактаў, прыладжваючыся на тапчане.
Выйшла з дзедам і другая штука, калі аднаго разу рыбу

лавілі. Праўда, і Міколка з бацькам набраліся тады здаровага


