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Зноу разам
Мяне завуць Эла. Раней я вучылася ў першым класе.
Улетку наш клас пайшоў на канікулы, і настаўнік таксама.
Прынамсі, я так думала.
На канікулах было хораша. Адно што першыя шэсць
дзён ішоў дождж. Я ўвесь час пыталася ў таты і мамы,
чым бы мне заняцца. На сёмы дзень я пачала сумаваць
па сваіх сябрах. На восьмы тата таксама пачаў цікавіцца,
колькі яшчэ засталося да пачатку заняткаў. На дзявяты
мама сказала, што яна проста дачакацца маёй школы не
можа. На дзясяты мама і тата праводзілі мяне на аўтобус,
які выпраўляўся ў летнік.
У аўтобусе сядзелі Ханна, Тука, Сампа і Ціна. Перад
самым ад’ездам аб’явіўся яшчэ і Патэ, які ледзь давалок
свой цяжкі хакейны рыштунак.
— Вы памыліліся аўтобусам,— сказаў нам Патэ.—
Гэты аўтобус ідзе ў школу Я́ры Кур́ ы, знакамітага фінскага хакеіста.
Тука запярэчыў, што аўтобус у хакейную школу —
гэта той, што нядаўна ад’ехаў. Усе пасажыры ў ім трымалі
хакейныя клюшкі. Тука ўсё ведаў, бо ён быў разумнік.
— Крута, мне дастанецца больш гульнявога часу,—
задаволена сказаў Патэ, калі даведаўся, што больш ніхто
з нас не мае ані клюшак, ані хакейнай формы.
5

Нарэшце аўтобус паехаў. Мы радаваліся таму, што
зноў сабраліся разам. Праўда, мы ўсе здзівіліся, калі
бацькі, застаўшыся на школьным двары, пачалі так весела скакаць, танцаваць і абдымацца, ажно забыліся нам
памахаць на развітанне.

Ласкава запрашаем
Мы не маглі даць веры сваім вачам, калі ў летніку нас
сустрэў наш дарагі настаўнік. Зрэшты, больш за ўсіх
быў здзіўлены сам настаўнік. Убачыўшы нас, ён, відаць,
ад страшнай радасці і здзіўлення падумаў, што мы памыліліся летнікам.
— Здарылася жахлівая памылка,— сказаў настаўнік
і папрасіў шафёра, каб аўтобус адвёз нас назад у горад.
— Няма тут ніякай памылкі,— заявіў шафёр.
Мы таксама настойвалі на тым, што прыехалі куды
трэба. Усе апроч Патэ, які пайшоў шукаць трэнера па
хакеі.
— Я прыеду за вамі праз тыдзень,— сказаў шафёр.
— Праз тыдзень! — залямантаваў настаўнік і пачаў
прасіцца, каб шафёр завёз назад у горад хоць бы яго аднаго.
Так смешна. Летнік яшчэ нават не пачаўся, а настаўнік ужо сумуе па доме.
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— Злітуйцеся! Выратуйце мяне! У мяне жонка і малое дзіця! — енчыў настаўнік.
Але шафёр зачыніў дзверы аўтобуса, нягледзячы на
тое што паміж імі заставалася нага настаўніка.
— Знаёмыя сімптомы,— шапнула мне Ханна.— Настаўніка зноў давялі да шаленства! Перадай далей.
— Не буду. А то зноў іншым пачуецца лухта накшталт: «Настаўніка давялі да злачынства!»,— шапнула я ў адказ Ханне.
— Якога злачынства? — спытала Ханна.
— Ды любога, якое можа ўтварыць злачынца. Хіба
мы не ведаем…
— Мы ведаем гэтага злачынцу? — здзівілася Ханна.
Аўтобус паехаў.
— З гаручага ды ў балючае,— сказаў настаўнік, паціраючы нагу.
Аднак ніхто на яго не зважаў, таму што ўсе глядзелі на Патэ, які балансаваў на плоце, спрабуючы збіць
клюшкай асінае гняздо з-пад даху.
— Паслухайце мяне ўважліва. Дурэць у летніку строга забаронена,— сказаў настаўнік.
Ён стаяў каля плота, акурат пад самым асіным гняздом.
— Наша немаўля штоночы плакала з-за жывоціка. Я
прыехаў сюды, каб адпачыць і прыйсці ў сябе,— патлумачыў нам настаўнік.
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Патэ махнуў клюшкай — міма.
— Давайце насалоджвацца спакоем на прыродзе.
Вучыцца жыць у гармоніі з цішынёй.
Патэ паспрабаваў зноў — міма.
— Я мяркую, што пасля зімы ціхае вясковае жыццё пойдзе на карысць нам усім. Аніякіх тлуму і мітусні.
Мы будзем узірацца, услухоўвацца і дазнавацца, што
можа даць нам прырода,— заклікаў нас настаўнік, распрастаўшы рукі, як святар.
Акурат у гэты момант Патэ трапіў. Асінае гняздо
шухнула ў левую руку настаўніка.
— Бяжыце адсюль хутчэй! — закрычаў настаўнік і
кінуўся проста на плот.
Выглядала весела. Мы з жахлівым віскатам таксама
спачатку кінуліся на плот, а потым туды-сюды і ва ўсе
бакі, пакуль нарэшце на двары не застаўся толькі Патэ
з клюшкай.
— Куды ўсе пайшлі? Чаму мне ніхто нічога не сказаў, і дзе тут хакейная пляцоўка? — дзівіўся Патэ.
Ён падняў асінае гняздо, якое выпала з рукі настаўніка, і патрос яго.
— Пустое,— сказаў Патэ расчаравана.
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