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У госці 
да бабулі 
і дзядулі
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Машына запаволіла хаду, з’ехала з шашы на жві-
роўку, і колы зашамацелі па пяску, уздымаючы 

невялікія аблачынкі пылу. Кіроўца зірнуў у люстэрка і 
заўсміхаўся. Там, на задніх сядушках, круціліся ў сне 
яго сын і дачка. Мужчына павярнуўся да жонкі, што ся-
дзела побач і прамовіў:

– Бач ты, як угайдала ў дарозе!
– Дарога была нагэтулькі доўгай, што я сама ледзь не 

заснула.
– Але ўжо відаць хаткі нашай вёскі, – падбадзёрыў 

ён жонку.
– Урэшце прыехалі. Час будзіць соннае каралеўства!
– Сапраўды, а то мае бацькі падумаюць, што мы іх 

дарэшты замарылі.
– Гэй, соні! – павярнулася маці да сваіх дзетак. – 

Прачынайцеся, пад’язджаем!
Дзеці, пацягваючыся, расплюшчылі вочы і зірнулі 

ў акенцы. Вёска была невялікай. Дамы ў ёй – пра стор-
ныя, падворкі – шырокія. А дом нашых герояў вылу-
чаўся нават на тле ўсіх іншых – ён быў найвялікшы. 
Не палац, але і не проста так сабе хатка. Старым было 
сумна жыць удваіх у такой сядзібе, і яны пачуваліся 
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шчаслівымі, калі да іх прыязджалі дзеці і ўнукі. Так ад-
бывалася і цяпер. Яны з вялікім нецярпеннем чакалі 
сваіх родных. 

У дзяўчынкі было надзвычай прыгожае імя – Мілана. 
Відаць, нездарма. Яна выглядала мілай і прывабнай, 
рыхтык юная каралеўна. Сёлета на раённым школьным 
конкурсе прыгажосці сярод аднагодкаў яе абралі най-
прыгажэйшай. І цяпер яна везла паказаць улюбёным 
дзядулю і бабулі свой шыкоўны прыз – ін кру ста ва ную 
каменьчыкамі дыядэму, нібы дыяментамі, зіхоткімі і 
пераліўнымі. 

Ды і хлопец Янка быў не зломак які. На школьным 
імправізаваным рыцарскім турніры ён так бліскуча 
выступіў, што выйграў адзін з галоўных прызоў – хоць 
і пластмасавыя, але амаль праўдападобныя рыцарскія 
даспехі – нагрудныя латы, шалом, шчыт і меч. Так фай-
на размаляваныя срэбнымі і залатымі фарбамі, што 
кожны хлопчык ягонага ўзросту пазайздросціў бы гэт-
кім. Здалёк іх і насамрэч можна было прыняць за са-
праўдныя. 

Словам, прыемных неспадзяванак бабулі і дзяду-
лю ад іх улюбёных унукаў мусіла ставаць. Праўда, самі 
Ян з Міланай тады яшчэ не ведалі і нават не зда гад ва-
ліся, якія сюрпрызы і прыгоды чакаюць іх наперадзе. 
Але на ўсё свой час.

Бацька пад’ехаў да брамы, прыпыніўся і націснуў 
на гукавы сігнал. Курачкі, якія павольна шпа цы ра валі 
ўсцяж дарогі, падскочылі, закудахталі і кінуліся бег-
чы, лопаючы крыламі. Дзверы машыны адчыніліся, і 
ўсе, пацягваючыся, выйшлі, стомленыя доўгім ван дра-
ваннем.
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Знаёмства 
з чароўным 
каралеўствам 
і яго дзіўныя 
жыхары



39

Дзеці чулі пра Залюстрэчча ў казках, але трапіць у 
яго самім... Ці маглі яны пра такое нават марыць? 

– Як такое магчыма? – ледзь дыхаючы, спытала Мі-
лана. – Гэта ж проста неверагодна. 

Тым часам на дуб, праз які яны тут з’явіліся, прыля-
цела сарока. Яна ўселася на сук і пачала з цікаўнасцю іх 
разглядаць. Дзеці зірнулі на птушку і адвярнуліся. Са-
рока як сарока, хоць і не так часта яны трапляюцца на 
вочы.

– Я ўжо і сам не ведаю, ува што цяпер верыць, – 
раз губ ле на адказаў Янка. – Не, я чытаў казку «Аліса ў 
краіне цудаў», глядзеў з захапленнем фільм «Дзяся-
тае каралеўства». Але патрапіць у тую краіну самому... 
Такое ў галаве не ўкладаецца. Ушчыкніце мяне! Можа, 
я сплю?

– Ушчыкніце тады і мяне. 
– Цікава, што гэта за месца? 
– Ну, дзіўныя людзі! – пачулася ўгары.
Яны ўзнялі галовы, але там, апрача сарокі, нікога не 

было. Янка і Мілана здзіўлена пераглянуліся і зноў пад-
нялі галовы.

– Вандруюць у нашым каралеўстве і нават не ве-
даюць, дзе яны, – данеслася ізноў.
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– Сарока размаўляе? – уразілася Мілана.
– Вядома ж, размаўляе, – прамовіла сарока, нібыта 

была здзіўленая такім пытаннем. – А якія ж сарокі, на 
вашую думку, яшчэ бываюць? Хіба што нямыя, – пра-
цягвала размаўляць з імі балаболка, крыху пакрыўджа-
ная іх заўвагай. – Во народ, во людзі! З якога, цікава, 
каралеўства, вы да нас завіталі, што гаманкіх сарок 
не бачылі? Фы, – чмыхнула незадаволена яна і, саско-
чыўшы з галіны, некуды паляцела.

– Во цуд, – толькі і прамовіла дзяўчынка.
– Мажліва, цыркавая, – выказаў здагадку ейны 

брат. – Хутчэй за ўсё з нейкага цырка. Муштраваная, – 
упэўнена выказаўся ён.

– Так, – пагадзілася сястра. – Не, мне трэба прысесці. 
Нешта ў мяне ад усяго гэтага галава закруцілася.

Яна запрыкмеціла непадалёк ад дуба вялікі камень, 
падышла да яго і памкнулася была прысесці. Але неча-
кана пачула перасцерагальнае сыканне.

– Асцярожна, змяя! – гукнуў Янка, пабачыўшы, як 
з-за каменя паднялася галава паўзуна, і кінуўся да 
сястры.

– Так, асцярожна, пані! Глядзіце, на што сядаеце, – 
даляцела з-за каменя.

Мілана стаяла, вылупіўшы вочы і не верачы ім. 
Ужо і змяя размаўляе з ёй! Янка таксама заўважыў гэта 
і замарудзіў свой рух, гледзячы на змяюку, нібы зача-
раваны.

– О, каралеўна! – змяніла змяя тон, выказваючы па-
шану да Міланы. – Прабачце, не адразу пабачыў, што 
вы каралеўская асоба. Шчыра перапрашаю.

Змяя размаўляла. Гэта быў пан Вуж, – звычайны вуж, 
на галаве якога жаўцелі плямкі, нібы намаляваныя 
вушкі.
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Падарожжа да мудрага 
Пугача. 

Каралеўскі замак
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Вуж іх адразу папярэдзіў, што падарожжа будзе доў-
гім і цяжкім. Але ў той самы час яно абяцала быць 

і цікавым. Шлях пралягаў непадалёк каралеўскага зам-
ка, які Янку і Мілане надта карцела пабачыць. І яны па-
ставіліся да гэтага падарожжа, як да вясёлай прыгоды, 
а не як да нечага цяжкага і небяспечнага.

Дзеці апошні раз зірнулі на дуб, праз які тут апыну-
ліся, агледзелі наваколле, спрабуючы яго запомніць. 
І рушылі ў дарогу.

Вуж, нягледзячы на свае памеры, досыць спрытна 
плазаваў, і Янка з Міланай за ім ледзь паспявалі. Дуб 
заставаўся ўсё далей і далей, а неўзабаве і лес пачаў 
рад чэць. Урэшце ён скончыўся, і кампанія апынулася 
на ўскрайку. Перад вачыма дзяцей паўстаў неаглядны 
абшар палёў сярод невысокіх узгоркаў. І бяс концы-бяс-
концы далягляд. І дзесьці амаль на даляглядзе ўзвы-
шаўся Каралеўскі замак. Які ж ён быў вялізны! А так-
сама па-свойму прыгожы і непараўнальны з іншымі. 
Ад яго так і веяла моцай і веліччу. Страшна было па-
думаць, што ўсё гэтае хараство належыць ліхому чара-
дзею, якога язык не паварочваўся назваць каралём.

– Нішто сабе! Які ж ён прыгожы! – у адзін голас за-
хоп ле на прамовілі брат з сястрой.
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– Так, – пагадзіўся Вуж. – А быў бы прыгажэйшы, каб 
не ўсе гэтыя пачвары, якія цяпер у ім балююць на чале 
з Волхам.

Янка прыгледзеўся болей уважна і пабачыў, што 
недзе непадалёк замка, у полі, шмат людзей нечым 
займаюцца.

– А што гэта там робяць? – запытаўся ён.
– А, гэта? – угледзеўся Вуж. – Гэта, хутчэй за ўсё, зня-

воленыя апрацоўваюць палеткі нашага караля, так бы 
мовіць.

– Зняволеныя?
– Так. Вунь бачыце, наўзбоч замка яшчэ адна такая 

спаруда, таксама замак, толькі меншы. Досыць далёка 
ад каралеўскага, але ж абрысы разгледзець можна. Гэта 
вязніца, – цяжка ўздыхнуў Вуж.

– Вязніца? Такая вялікая?
– Так, на жаль. За колішнім каралём столькі зняволе-

ных не было, ды і вязніца знаходзілася ў іншым месцы, 
значна меншая. Сядзелі там сапраўды вінаватыя.

– А цяпер?
– Цяпер у вязніцу можна трапіць нават за тое, што 

кепскае сказаў пра новага караля ці яшчэ нешта такога 
кшталту.

– Як жа вы тут жывяце, калі нават нельга тое, што ду-
маеш, казаць? – здзівіліся Янка і Мілана ад такога дзі-
кунства.

– Так, вельмі цяжка цяпер стала.
– Ды няўжо няма ў вас рыцараў, якія б маглі адужаць 

гэтага злоснага караля?..
– Рыцары? Ха! Вядома ж, ёсць!
– Дык дзе ж яны?
– Дзе-дзе?! Вунь там яны і ёсць, – кіўнуў Вуж у бок 

вязніцы. – У турме, у самых жорсткіх варунках. Волх 
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