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Я мушу напісаць пра Галляша Бяляшыка, бо
ён мяне папрасіў. Калі мы на развітанне пляснулі
адзін аднаму пятака, ён спытаў:
— А ты, Томчык, можаш апавесці пра мяне?
— Каму я магу апавесці? — не зразумеў я.
— Усім. Напішы пра мяне кніжку!
Я рассмяяўся. Мне было толькі шэсць гадоў, і
я хадзіў у падрыхтоўчую групу. Дашкольнікі кніжак не пішуць!
Галляш, быццам бы прачытаўшы мае думкі,
растлумачыў:
— Канешне, калі падрасцеш. Ты можаш напісаць пра мяне праз некалькі гадоў. У цябе добрая
памяць — ты нічога не забудзеш.
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Гэта адбылося, калі мы развітваліся.
Але ж кожную гісторыю трэба апавядаць ад пачатку, таму
я таксама пачну са з’яўлення Галляша.

ToГэтаjaя —–

tomek
Томчык.
Як бачыце, я хутчэй худы. Люблю кніжкі і коміксы.
Вельмі не люблю, калі сварацца. Больш за
ўсё люблю макароны з таматным соусам
і таматны суп з макаронамі. Не люблю
ўдзельнічаць у імпрэзах, танцаваць, спяваць і
дэкламаваць вершыкі, хаця запамінаю іх лёгка.

*
Гэтая гісторыя здарылася вясной. Дні сталі цёплымі і сонечнымі, і мы больш часу праводзілі на пляцоўцы. У нас былі
насамрэч цудоўныя забаўкі: горкі, арэлі, каруселі і нават
драўляны паравоз, які цягнуў некалькі вагончыкаў. У гэтым
цягніку мы часцей за ўсё гулялі ў хованкі.
Галляш прыехаў у пятніцу. Здагадайцеся, на чым?! Не
на ровары, не на самакаце, не на скейце… Галляш прыехаў
на сабаку! Я кажу вам шчырую праўду. Сабака быў вялізны,
белы ў чорна-карычневыя плямы. У яго была магутная галава
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і пашча, у якой не змяшчаўся язык. Гэты язычышча што
хвіліны высоўваўся вонкі, як абсліненая сардэлька. Напэўна
таму сабаку звалі Спадар Сардэла.
Галляш быў самым дзіўным хлопчыкам, якога я бачыў.
У мяне мноства сяброў і сябровак. Я бываў на дзіцячых пляцоўках і ў іншых поўных дзяцей месцах, таму ведаю, што кажу.
Хлопец, які прыехаў на Спадары Сардэле, быў апрануты ў
клятчасты пінжак і вішнёвыя штаны са стрэлкамі. Кашуля на
яго шыі старанна зашпіленая, і там — увага! — быццам вялікі
матылёк, сядзеў барвовы гальштук у залатыя кропкі. А на галаве — ні больш, ні менш — цёмны, акруглы капялюшык, гэтак званы кацялок. У руках ён трымаў кіёчак з рукаяткай у
форме галавы цмока. Адным словам — старэнькі малеча.
Хлопец з’явіўся ў час сняданку. Першай яго заўважыла
спадарыня Геня, якая разлівала па талерках малочны суп. Яна
глянула праз акно і крыкнула:
— А гэта што такое?!
Канешне, тады ўся група ўскочыла з-за сталоў. Па дарожцы, седзячы як на кані, на сабаку, спакойненька так ехаў дзіўна апрануты хлопец. Калі ён праязджаў паўз нашае акно, з
ніжняй кішэні яго пінжака высунулася круглая залацістая галоўка з парай вострых вушак.
— Кот! — ускрыкнуў Марцін і паправіў акуляры, быццам
сумняваючыся, ці не падманваюць яго вочы. Хлопец заўважыў нас, усміхнуўся і памахаў рукой. Мы былі настолькі
здзіўленыя, што ніхто нават не памахаў яму ў адказ. А ён праз
хвіліну знік з поля зроку.
Мы вярталіся на месцы, абмяркоўваючы гэтае незвычайнае здарэнне. Спадарыня Гражынка нас нават асабліва не
падганяла, бо і сама здзіўлена круціла галавой.
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А потым дзверы расчыніліся, і дзіўны
хлопец увайшоў у залу. Без сабакі. Ён
стаў пасярэдзіне, элегантна пакланіўся і
сказаў:
— Добры дзень, мяне завуць Галляш
Бяляшык.
А коцік зноў высунуў галоўку з кішэні
і таксама павітаўся:
— Мяў.
Коцік быў малюсенькі, малюпасенькі.
Ён цалкам змяшчаўся ў кішэні, і выглядала на тое,
што яму вельмі зручна. У яго быў нейкі… усмешлівы выраз
пыскі.
Галляш Бяляшык зняў кацялок і кінуў яго ў бок вешалкі ля
дзвярэй, дзе вісела цёплая камізэлька спадарыні Гражынкі.
Капялюш некалькі разоў крутнуўся ў паветры, як лятучая талерка, і павіс на самай макаўцы. Следам за кацялком накіраваўся кіёчак, які стаў на зважай у куце залы.
— Фі-фіў,— прысвіснула ад здзіўлення Анжаліка. Прыбыш
абдараваў яе мілай усмешкай і сеў на вольнае крэселка каля
нашага століка.
— Дзякуй, я не буду снедаць,— рашуча сказаў ён, калі спадарыня Геня паставіла перад ім талерку.
— Я магу за яго з’есці,— крыкнуў Войцік.
— У цябе, Войцічак, ужо ёсць порцыя,— адгукнулася спадарыня Гражынка.
Коцік працягваў сядзець у кішэні пінжака і ўважліва паглядаць на талеркі з малочным супам. Ён аблізнуўся, а Галляш палашчыў яго і спытаў:
— Я магу папрасіць трохі малака на сподачку?

9

Войцік —
найвыдатнейшы сябра.

Нікому ў садку не перашкаджае, што
ён любіць есці. Ён самы вялікі ва ўсёй
падрыхтоўчай групе. Акрамя ежы ён
цікавіцца насякомымі. Нават павукоў
не баіцца і заўсёды з цікавасцю разглядае.
А што ён іх з’ядае — гэта, напэўна,
толькі плётка, якую запусціў Марчык.

Спадарыня Геня ўсміхнулася:
— Для коціка?
— Гэта не коцік,— пакруціў галавой Галляш.
Коцік ціхенька закурняўкаў.
— Як гэта не кот? — здзівіўся Бартак, які не вельмі прыязна глядзеў на новага калегу.— Што ты нам тут вярзеш?
— Як што? — сказаў Галляш.— Утрумгатам — не кот. Можа
быць, ты неўзабаве ў гэтым пераканаешся.
— Як ты яго назваў? — вытарашчыў вочы Бартак.
— Гэта не я яго так назваў. Проста яго імя Утрумгатам.
Коцік-някоцік высунуў з кішэні Галляша лапку і ўважліва ў яе ўглядзеўся. Потым выцягнуў другую. У якой была
манікюрная пілачка. І гэтай пілачкай ён пачаў падпілоўваць
сабе кіпцюрыкі!
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Можна сказаць, што ва ўсёй залы адвалілася сківіца. Я ведаю, што ў залы няма адной агульнай сківіцы, але ў дзяцей
сківіцы ёсць і менавіта ў дзяцей яны, як па камандзе, адваліліся. Усе разявілі раты, быццам на прыёме ў стаматолага.
Шкада, што нашы выхавацелькі гэтага не бачылі, бо яны
стаялі з іншага боку і шапталіся, наліваючы малако. Напэўна,
яны размаўлялі пра Галляша, бо штохвіліны паглядалі на яго.
Коцік падпілаваў кіпцюрыкі і схаваў лапкі назад у кішэнь
пінжака.
— Эээ… твой кот пілаваў кіпцюры пілачкай,— запінаючыся,
прамармытаў нарэшце Яцак, да яго першага вярнуўся голас.
— А чым жа яшчэ ён мусіў пілаваць? — спытаў Галляш і
засмяяўся.— Шліфавальным станком?
— Не, але… не ведаю… Але ён пілаваў, разумееш? — у Яцака блытаўся язык.

Бартак

вельмі моцны і ўмее хутка бегаць.
Ён добра гуляе ў футбол. Ён ведае прозвішчы
ўсіх футбалістаў «Барселоны» і кажа, што не
мусіць вучыцца, таму што будзе гуляць у нападзе
і абстраляе вялікую колькасць футбольных
брамак. Але, напэўна, гэта дрэнная ідэя — быць
футбалістам-невукам. Лепш, каб у галаве было
трошкі ведаў, нават калі ты гуляеш у футбол.
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— А ты бы хацеў, каб ён кіпцюры абгрызаў?! — здзівіўся
Галляш.— Грызці пазногці — непрыгожа.— Ён палашчыў коціка.— Я вельмі рады, Утрумгатам, што ты не забыўся, чаму я
цябе вучыў. Добрыя манеры важныя ў любым выпадку, хаця,
магчыма, стол са сняданкам — не лепшае месца для манікюру.
— Мані… што?! — крыкнуў Бартак.
— Манікюр — гэта догляд пазногцяў на руках,— спакойна растлумачыў Галляш.— Калі на нагах, то гэта называец
ца педыкюр, але, як ты бачыў, Утрумгатам займаўся кіпцюрыкамі толькі на пярэдніх лапках.
— Слухай, Галляш, але вельмі дзіўна, калі кот падпілоўвае
кіпцюры. Каты не пілуюць кіпцюроў,— сказаў Марцін.
Галляш уважліва паглядзеў на яго і адмоўна пакруціў галавой.
— Ты маеш рацыю. Каты не пілуюць, але Утрумгатам — не
кот. Здаецца, я ўжо гэта казаў.
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Спадарыня Геня паставіла на столік сподачак з малаком.
Галляш з адной кішэні дастаў ката-неката, з другой выцягнуў
маленечкую насоўку ў клетачку і завязаў яму пад падбарод
дзем. Коцік падзякаваў, кіўнуўшы галоўкай, і пачаў сёрбаць
малачко ружовым язычком. Мы вытарашчыліся, быццам
ніколі ў жыцці не бачылі, як кот п’е малако. Панавала абсалютная цішыня, не было чуваць ніякага плёску. Калі сподачак
быў вылізаны да апошняй кроплі, коцік выпрастаўся і ціха
ікнуў. Я мог бы паклясціся, што заўважыў, як з яго рота вылецела аблачынка дыму.
Потым коцік адным скокам апынуўся зноў у кішэні Галляша. На століку засталася клятчастая насоўка, якая развязалася сама невядома якім чынам.
Тое, што адбылося пасля прыходу Галляша, выглядала
вельмі дзіўным, але ад бяды гэта можна было растлумачыць.
Я ўявіў сабе, што Галляш практыкаваўся ў кіданні кацялка і
кіёчка. Не ведаю, як ён навучыў ката пілаваць кіпцюры, але
неяк атрымалася. Насоўка ссунулася, бо яе слаба завязалі. Але
тое, што здарылася пазней, было зусім неверагодным. Калі б
я не бачыў на ўласныя вочы, я бы пасмяяўся з кожнага, хто
апавядае падобныя гісторыі як праўду.
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