
Ці далёка да Афрыкі?

Сядзеў Слаўка на яблыні і думаў пра Афрыку. Там у
рэчках плаваюць кракадзілы, ходзяць пад спякотным сонцам



сланы, ястрабамі гойсаюць па гушчарах тыгры, леапарды і
пантэры…

Вось там сапраўднае жыццё!
Тут, у двары, сакочуць сонныя куры, мэкае на прывязі

каза і нудзіцца ў будцы Пірат.
Тут адна самота і нуда!
Тут нават яблыкі не хутка саспеюць. Чакай і выглядай

таго дня, калі ўжо іх нарэшце можна будзе есці. А там, за
тысячы кіламетраў, мабыць, цэлы год яблыкі спелыя-спелыя
вісяць сабе на дрэвах. Афрыка ўсё ж!..

Слаўка журботна пазяхнуў і заёрзаў. Галінка пад ім
імгненна трэснула, і хлопчык паляцеў долу.

Прызямліўся ў кукурузе, ды яшчэ з кіслым яблыкам у
зубах.

З перапуду моцна яго прыкусіў, і аж сківіцы ў хлопца
звяло. Быццам ад халоднай вады. Так звяло, што аж
застагнаў Слаўка. Ажно Афрыку сапраўдную пабачыў.

І кракадзілаў, і тыграў, і леапардаў, і пантэр — усіх
пабачыў…

А тут яшчэ і пабіўся балюча. Заплакаў бы, але навокал
нікога няма, каб пашкадавалі. Як быў бы хто побач, то,
магчыма, і слёзы пайшлі б. А так — што дарэмна ваду ліць?

Самому, без чыёй-небудзь увагі і без спадзявання на
спачуванне, чамусьці ніколі не хочацца плакаць.

Ляжаў у кукурузе, ажно пакуль пабітае месца не
перастала балець — і аскоміна з зубоў і сківіцы сышла. І
Афрыка яму ўжо не ўяўлялася. Ціха пагойдвала голлем
яблыня, і шапацела кукуруза. І пад гэтае шапаценне Слаўка
задрамаў.



Разбудзіў яго голас Пірата. Ён сярдзіта на некага гаўкаў.
Слаўка выпаўз з кукурузы і пайшоў на двор. У веснічках

стаяла незнаёмая жанчына.
— Гэта ты — Слаўка Бондар?
— Так.— А я буду ў цябе настаўніцай. Мяне завуць

Ганна Якаўлеўна.



Слаўка ведаў, што восенню пойдзе ў школу. Але ён не
ведаў, чаго зараз прыйшла настаўніца.

— А вы што, задаяце ўрокі? — спытаў Слаўка.
— Не, — усміхнулася настаўніца. — Да ўрокаў яшчэ

рана. Я хаджу і знаёмлюся з тымі, каго буду вучыць.
Слаўка ажно ў струнку выцягнуўся пасля гэтых яе слоў.

Нават на насочкі прыўзняўся, каб быць вышэйшым. Бо
захваляваўся, каб настаўніца не сказала, што яму яшчэ рана
ў школу. Такі ён ужо сярдзіты на сябе, што памалу расце.
Самы нізкі ў дашкольнай групе. Але настаўніца не сказала,
што Слаўка яшчэ малы.

— Хочацца вучыцца? — запыталася.
— Вельмі хочацца.
— А чаму вельмі хочацца?
— Бо ўсе мае сябры пойдуць у першы клас…
— І толькі з-за гэтага?
— Не толькі…
— Дык з-за чаго яшчэ?
Слаўка доўга думаў і нарэшце адказаў:
— Бо ў школе пра Афрыку расказваюць.
— А цябе цікавіць Афрыка?
— Цікавіць, — адказаў Слаўка, і перад яго вачыма зноў

паплылі ў рэчках кракадзілы, загойдаліся пад бліскучым,
зіхоткім сонцам сланы, замільгацелі тыгры, леапарды і
пантэры…

— Гэта вельмі добра, калі чалавека нешта цікавіць, —
сказала Ганна Якаўлеўна. Сказала зусім па-даросламу. — А
ты, Слаўка, калі вырасцеш, можа быць, сапраўды паедзеш у
Афрыку…

— А да яе далёка? Да Афрыкі?
— Далёка, — адказала настаўніца і задумалася.
А пра што яна думала, Слаўка, канечне, не мог

здагадацца.
— Да Афрыкі, хлопча, мусіць, гадоў з пятнаццаць твайго



жыцця, — вымавіла Ганна Якаўлеўна. Толькі Слаўка яе зусім
не зразумеў.

Ужо калі настаўніца пайшла, хлопчык пашкадаваў, што
не спытаў, як гэта разумець.

Ён зноў залез на дрэва і думаў пра далёкую Афрыку.
А яго вусны раз за разам паўтаралі: «… гадоў з

пятнаццаць твайго жыцця… » Можа быць, вы падкажаце
Слаўку, што значаць тыя загадкавыя словы настаўніцы?
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Яго зноўку разбудзілі ластаўкі.
Яны пра штосьці перамаўляліся, уладкоўвалі гнёзды,

лёталі прама над галавою.
Ім было чаго радавацца, бо яны ведалі, што зноў настае

цёплы дзень, і спяшаліся сустрэць яго ў полі над палеткамі.
А ён нікуды не спяшаўся.
Неахвотна расплюшчыў вочы, убачыў пасярэбранае

світанкам акно. Пачуў з жолаба пах прывялай канюшыны.
Але есці яму зноўку не хацелася. Не хаце-лася і ўставаць. Ён
з цяжкім прыдыханнем пазяхнуў і падумаў, што сёння будзе
нясцерпна доўгі дзень.

Доўгая, мо нават бясконца доўгая дарога яго жыцця,
якую ён прайшоў, цягнучы за сабою нялёгкі воз.

Іншыя коні, мабыць, цяпер зайздросцілі яму. Хочаш —
ляжы ў зацішным халадочку, хочаш — шукай свежую пашу,
а хочаш — тупай сабе да рэчкі. І ніхто на цябе не крыкне, не
заверне назад. Дык ён усё ж і не цешыўся сваёю воляй. Яна
была яму цяжкою…

Павольна ўзняўся на ногі, страсянуўся ўсім целам, каб
прагнаць з яго дрымоту, і пайшоў праз пустую канюшню да
выхаду, слухаючы, як незвычайна гул-ка бухкаюць яго
капыты. Усе коні былі ўжо на рабоце. Ён праспаў тую
гадзіну, калі іх выводзілі са стайні, запрагалі, нязлобна
пакрыкваючы, і яны грымелі вазамі ад канюшні ў розныя
бакі сяла.

Ён высунуў галаву ў прыадчыненую браму і за-жмурыў
ад сонца вочы.

— Ну і спіш жа ты, Каштане, высыпаешся за ўсё жыццё,
― пачуўся яму насустрач Сцяпанаў голас.

Конь уважліва паглядзеў на яго і выйшаў на надворак.
— І правільна робіш. Спі, калі спіцца…  Не хадзі без

справы…  Бо ўсё ходзіш і прынюхваешся, быццам штосьці
згубіў, а знайсці не можаш…

Схіліўшы галаву, конь слухаў Сцяпана і, здавалася,


