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РОЗПОВІДІ К^ГП-р

Хто це в нашому садку

у барвистому вінку?
Обізвалася Гвоздика:
- Може, це звірятко дике?
- Може, це співуча пташка? -

обізвалася Ромашка.

- Може, це перлиста рибка? -

обізвалась Маргаритка.
- Може, це нам зірка впала? -

обізвалася Купава.
- Може, це заквітла квітка? -

обізвалася Нагідка.

- Ой, так-так,
-

додала Рожа, -

бо вона на мене схожа!

Обізвалася Жоржина:
- Ні, це дівчинка -

людина.

Я жив далеко від рідного краю, від рідного міста. І була в мене

єдина радість -

невеличка грядка квітів. Щодень я милувався нею,

спостерігав, як поспішають квіти вибуяти за коротке північне літо,
зацвісти і дати насіння. Я навіть навчився розрізняти окремі квіти

ще до того, як вони розгорнуть пуп янки, по одних тільки стеблах

і листочках.
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І коли одна дівчинка запитала в листі про мене, то я відповів їй,
що влітку доглядаю зільник, і описав, які квіти зійшли і заквітли в

ньому. Та це не вдовольнило дівчинку. "Ти розкажи щось про квіти",
-

попросила вона.

Сів я біля клумби і розглядав своє квітуче багатство. Посередині
грядки, мов ялинка з синіми прикрасами на кожній гілочці,
вигналися Черевички. Але квітки Черевички були мало подібні на

теперішні черевички, які взувають дівчатка, певно, у такому взутті могли

ходити хлопчики-мізинчики або Дюймовочка. Золоті кошики

Нагідок, мені здавалося, були набагато густіші, аніж ті, які

запам яталися ще з дитячих літ. Вони наче надягли на себе більше

пелюсткового одягу, готуючись до зустрічі холодної осені. Левині Пащі

покивували головами
-

то джмелі залазили у квітки, шукаючи для себе

смачну поживу. А збоку Духмяний Горошок поплівся по драбинці і

густим плотом відгородив мою грядку від стежки. Він вкрився

тендітними біло-рожевими квіточками - і навкруги плинули такі чудові
пахощі, що годі було байдуже пройти повз нього. А під Духмяним
Горошком посіялися дрібно Незабудки. Ніколи раніше я й гадки не

мав, що вони можуть плекатися, як городні рослини. Бо вони

завжди росли по мокрих, заболочених місцях.
Отак я розглядав квіти, але нічого цікавого про них не міг

оповісти. Та одного разу дівчинка написала, що буває День квітів і тоді
можна зрозуміти їхню мову. Я повірив дівчинці і став терпеливо

очікувати того дня, аби за якимось клопотом його не проґавити. І

День квітів видався на диво чудовим, особливо барвистим, бо квіти

одягли яскраві святкові строї, вмилися росою, а легіт розносив

найкращі у світі пахощі. Тихий гомін стояв над зільником.

Того незабутнього дня я почув розповіді квітів і записав їх для

дівчинки.
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Про шо розповіли Чере&ички
Цитьте, діти, цитьте всі!

Стало тихо
-

маком сій.

Будем тихо-тихо так,

поки зійде в тиші Мак.

Недалеко від нашого дому каменярі мостили дорогу і покинули на

неділю старі тачки, в яких возили пісок і каміння. Прилетіла Плиска

(вона ж і Трясогузка), вподобала собі перекинуті тачки і звила під ними

гніздо. А коли повернулися робітники, то побачили, як туди щораз

залітає пташка. Та й змайстрували собі нові тачки і Плиски не

займали: нехай живе. У вільні від праці хвилини, спостерігаючи за пташкою,

вголос потішались, як вона кумедно, стоячи на ніжках, хилитається,

наче не може знайти собі рівноваги, дійсно-таки: трясогузка.

Ваги-ваги-пере-ваги:
де узяти рівноваги?
Що вчепити до хвоста,

щоб хитатись перестав?

Пташка, звісно, почула таку бесіду й образилася. "От коли б у
мене на ногах було взуття, то я б твердо стояла на землі і

похитувала хвостом", -

подумала Плиска і засумувала.

Ваги-ваги-пере-ваги:
де узяти рівноваги?
Де узяти черевики

-

не малі і не великі?

Та, ганяючи за мухою, натрапила на нас, Черевичків.
- Які гарні черевички! Сині-пресині, як море, над яким я летіла.

Напевно, такий колір наймодніший! -

вигукнула Плиска і

попросила: - Чи не змогли б ви продати пару черевичків?
- Звичайно, можемо,

- відповідаємо. - У нас їх наче у великій

крамниці. Тільки навіщо вони пташці?
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- Коли я взую черевички, то впевненіше стоятиму на землі.
- А в повітрі як воно буде в черевичках? -

запитали ми пташку.
- Там буде мені тепло в ноги, особливо як подує холодний вітер.

А ми, Черевички, поміркували, що у взутті Плисці буде важко літати

і вона не зможе наздоганяти комара, не зможе сідати на галузки

куща, бо за кожним разом треба роззуватися, аби пальцями

обхопити сучок. Але ми про це промовчали, а натомість сказали таке:

- Гаразд, ми дамо тобі пару черевичків, хоч однією парою не

обійтись, бо вони квітяні: дуже тендітні і швидко зношуються. Але

мусимо тебе попередити, що наші черевички не звичайні, а чарівні.
Коли їх взуєш, то відразу перетворишся на маленьку дівчинку,
завбільшки в мізинчик.

- А крильця мені залишаться? -

перелякано запитала Плиска.
- Крила, звичайно, зникнуть. Зате ти твердо стоятимеш на землі,

як людина, хоч і дуже маленька.

- А що станеться з гніздечком? Я зможу в ньому мешкати?
- Людина у гнізді не мешкає,

-

сказали ми, Черевички.
- Тобі

треба буде пошукати собі будиночок з дахом, дверима і вікнами.
- Але ж моє гніздечко таке м якеньке, а тачки затишні! А ще я

забула про яєчка, які треба зогрівати, аби проклювалися з них малі

пташата.

А яєчка, як сердечко:

усе стук-стук:
чий то звук?

- Нічого не подієш, доведеться тобі і яєчка покинути.
- Але ж мені за ними дуже жаль,

-

мало не плаче Плиска.
- Отож тобі шкода крилець, шкода гнізда, шкода яєчок. То

навіщо тобі ота людська рівновага? А на каменярів не зважай, вони

добрі люди. Вони не рушили твоє гніздо і навіть клапоть дороги, де

лежать затишні тачки, не добудували. Видно, люблять люди тебе

пташкою. То й будь собі Плискою.
- Ви мене зовсім розраяли,

- втішилася пташка.
- Але, поки ви

будете цвісти, дозвольте до вас прилітати і милуватися
черевичками. Я ніколи не мешкала в місті й не зазирала у великі вітрини
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крамниць. Я цілком сільська пташина, мене навіть ще називають

Пастушкою. Отака собі босонога Пастушка.
- Ми раді, що черевички припали тобі до серця. Прилітай

скільки завгодно,
- відповіли ми.

І тепер ми з пташкою добрі приятелі.

От і казка невеличка

про розквітлі Черевички.
Більш нікому, лиш

синичкам

личать сині черевички.

Про шо розповіла АеВинаТІаша

Цитьте, діти, цитьте всі!

Стало тихо
-

маком сій.

Будем тихо-тихо так,

аж зросте у тиші Мак.

Я ніколи не була в Африці, але кажуть, що там живуть звірі, дуже
подібні до мене, і називають їх через те левами. Вони дуже люті й

можуть з їсти не тільки джмеля, який сам зазирне їм у пащу, але

навіть тварин, яких ще треба іти шукати, тобто полювати. Я, на

жаль, не можу ходити на полювання, та

Бо я дуже-дуже люта,

лиш стеблинкою прикута.
Мала б ноги, то б ходила
полювать на крокодила.

Ті леви, що в Африці, жовтого кольору, бо там скрізь пісок і їм

добре в ньому маскуватися, аби їх не помітили інші тварини і не

втекли. А я живу серед розмаїтих квітів, тому також замасковуюся
в усякі кольори: білий, жовтий, рожевий, червоний, вишневий...

9



Недавно я була, як завжди, страшно люта і хотіла конче

вполювати якогось звіра. От прилетів джміль. Сів мені на нижню губу - і

роззявилася моя паща. Він заліз у рот і набирав спокійно

передніми лапищами солодкого пилку з тичинок. Саме раз з їсти джмеля.

Тільки я зібралася стулити пащу, а губа не піднімається - такий

важкий джміль. Розлютилася я ще більше на таке невдале

полювання. Бо що виходить? Не я вполювала джмеля, а він мене. Але нічого,
почекаю на меншого звіра. Незабаром прилетіла молоденька

бджілка. Напевно, вперше покинула свою колиску у вулику. Сіла на

листок перепочити. Я затаїла подих, принишкла, аби її не злякати.

Адже бджілку я можу вполювати!

Бо я дуже-дуже люта,
лиш стеблинкою прикута.
А якби літать могла

-

вполювала б і орла.

Моя паща зробилася лагідна-прелагідна, ніби вона ніколи й не

думала бути злою. Кортить бджілці поласувати, глипнула на мене, а

тоді й сіла на губу. А що була дуже легенька, то губа ледь-ледь

подалася донизу. Протиснулася бджілка до середньої пащі - ой

буде ж тобі, ледащо! - і мої губи стулилися. "Ось тепер ти

впольована", -

подумала я і стала злою-презлою.
- Я тебе з їм, -

кажу бджілці.
- А хіба квіти їдять бджілок? -

невпевнено запитала вона.

- Та я ж Левина Паща!
- А мені болітиме? -

схлипнула бджілка і стала протискатися до

виходу. Але я ще міцніше стулила вуста.
- Не дуже болітиме, бо я беззуба і проковтну тебе цілу.
Стала бджілка благати:
- Випустіть мене, прошу вас уклінно. Я більше ніколи не чіпатиму вас!
- Не відпущу! Хіба я даремно так довго полювала, аби враз

відпустити? Хочу ковтнути бджілку, а вона не ковтається. Що ж таке?

Щось із горлом негаразд. Може, до завтра минеться?

Побачивши, що вилізти з моєї пащі -

марна справа, бджілка
притихла, заспокоїлася і запитує:
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- А чому в вас у роті так червоно?
- Бо я дуже-дуже люта, лиш стеблинкою прикута...
- А я по дорозі бачила білі і жовті Левині Пащі

-

вони, певно,

добрі-предобрі.
- Ні, вони також люті, -

заперечую бджілці.
А вона на те:

- У жовтій, певно, приємніше вмирати. Може здатися, що сидиш

у вулику між золотих медових сот.

Отак розбалакавшись, бджілка стала відважнішою.
- Щось я зголодніла, -

каже вона,
-

та й пити хочеться. А ви така

негостинна та ще й лякаєте.
- Це твоє останнє бажання? -

запитую в неї.
- Еге ж.

- Ну, то їж. Люди виконують останнє бажання присуджених на

смерть. І я не гірша.
Бджілка поїла пилку, посмоктала нектару і хвалить:
- Дуже смачно. Можна, я ще трішки?
Ласує і важчає, ласує і підростає. Не один раз я намагалася її

ковтнути, але марно. Це мене геть засмутило: так ще й доброю стану.

Переночувала бджілка в пащі, вранці поснідала і так смачно їла,
що й зовсім забула, де вона. А попоївши, стала такою важкою, що

я й губу донизу опустила. Бджілка угледіла щілину, просунула
передні лапки і голову, а тоді й ціла пролізла надвір. І я нічого не

змогла вдіяти:
- Бач, яка невдячна, наїлася і полетіла. Навіть не попрощалася,

бо я дуже-дуже люта...

Ой, нащо Левина Паща

зимну воду пила натще?
Ніяк бджілку проковтнути

-

треба шийку завинути.
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Про шо розпоВіВ Духмяний Горошок
Цитьте, діти, цитьте всі!

Стало тихо
-

маком сій.

Будем тихо-тихо так,

аж розквітне в тиші Мак.

Одній моїй квітці замало було видно з високої драбинки.
- Одне і те ж бачиш день у день,

- зітхнула вона.
- От коли б

помандрувати далеко-далеко, подивитися, які квіти і трави ростуть
в інших краях, як вони вміють пахнути!

Хочу світом мандрувати
-

тільки треба крила мати.

А не крила, то хоч ноги
-

обійти усі дороги.

А Вітрець, зачувши таку мову, каже:

- Я бувалий-пребувалий мандрівець, давай зі мною

товаришувати.

- Згода, - втішилася квітка Духмяного Горошку. - Тільки як мені

втекти з дому? Мене наче на прив язі тримають,
- і показала на свій

черешок.
- То не велика біда, - відповідає Вітрець.

- Я розженуся, вхоплю

тебе, а ти теж з усієї сили шарпни
- і обірвемо обоє черешок.

Так і зробили. Поніс із розгону Вітрець Духмяного Горошка аж на

узлісся. І так швидко, що той не встиг як слід розгледіти усе в

дорозі. Тільки й того, що склав пісеньку:

Я мандрую, я мандрую,

під собою ніг не чую.
І летить кудись земля

-

о-ля-ля!..

Опустив Вітрець Духмяного Горошка на лопушаний листок, а сам

майнув далі, навіть не попрощався.
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- Не полишай мене самого! -

крикнув услід Горошок. - Я ще

нічого не побачив. Як я без тебе?

Хочу світом мандрувати,

щоб на плечі ноги взяти.

А ще краще взяти крила
-

от була б мандрівка мила!

Та за Вітерцем і слід пропав. Сидить Горошок і журиться: от коли

б я був Коти-Горошком, було б легко. Котися, куди очі дивляться. А

так що?
А на узліссі бігали діти з сачками

- метеликів ловили.

Підкралася дівчинка і вже намірилася накинути сіточку на Горошка, але

раптом розпізнала:
- Ох, то не метелик! Це квіточка Духмяного Горошку. А я

подумала, який маленький гарний метелик.

- Гм, -

помислив Горошок, -

раз я подібний до метелика, то

вдаватиму, ніби я метелик. Може, так і полечу.
- Я метелик, я метелик,

- бубонить собі, та дарма
-

не летиться

і край. А коли затихли дитячі голоси, зі своїх домівок повилітали

метелики, різні-прерізні і ще й з усякими візерунками на крильцях.

Один побачив Духмяного Горошка і питає:
- Хто ти такий?
- Я також метелик,

- відповідає той.
- Начебто і метелик. Тільки чому так пахнеш?
- Бо я не простий метелик, а пахучий. Єдиний у світі, -

став

хизуватися Горошок.
- Коли так, то я скличу сюди усіх наших метеликів. Нехай

подивляться на таке диво.

Злетілися метелики з цілого узлісся, а деякі навіть із поля.

- То це ти пахучий метелик? -

питають.

- Я, -

гордо відповідає Горошок. І справді навкруги чудово пахло.
- А звідки ти взявся?
- Я прилетів з далекого царства, де живуть пахучі метелики. У

тому краю вони царюють,
-

вигадує Горошок різні побрехеньки.
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- Ну, коли ти царського роду, то царюй у нас. Ми ще ніколи не

мали царем пахучого метелика.

- Чого ж, царюватиму, коли просите. А ось моє царське веління:

Треба конче збудувати
для царевича палати

і карету йому дати,

як захоче мандрувати!

- Палац збудуємо. А карети метеликам не потрібно, бо мають

крила.
Не вдалося Горошкові перехитрити метеликів. Але палати

побудували отут, прямо на лопусі, що цар і з місця не рушався.
Та скоро скінчилося Горошкове царювання. Став Духмяний

Горошок із кожним днем слабше пахнути, а то й зовсім перестав.

Слуги царські носами шморгали, а він не пахне. І рознесли вони

вість по цілій околиці. І метелики перестали цікавитися непахучим

царем, а там і зовсім про нього забули. І все сталося тому, що

Духмяний Горошок відірвався від свого стебла, листя і коріння. То

вони визбирували запахущі соки в землі та напували свою квітку,
аби вона квітувала і пахла усім на радість.

І жив бідолашний Духмяний Горошок самітно в палаці, що

потроху розвалювався, і не міг вийти з нього. Але жаль йому було не за

палацом і царюванням, а за тим, що так мало встиг набутися у

широкому світі.

Рук не маю, маю вуса,
ними я доверху пнуся.
А допнувся

-

дуже прошу
-

Хто найвище? Я! Горошок!
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Про шо розповіла Нагідка

Цитьте, діти, цитьте всі!

Стало тихо
-

маком сій.

Будем тихо-тихо так,

Аж достигне в тиші Мак.

Колись давно я жила в теплій Італії і називалася Календулою.
Бо завжди я була молода і квітуча, який би місяць у календарі не

розпочинався. Мала велику пошану і серед бідних, і серед
королів. Бідняків я лікувала безкоштовно різними цілющими напоями.

А багаті для мене навіть пам ятник побудували: на ньому королева

Маргарита з гордістю тримає мене у руці. Та з часу, коли я

довідалася, що на півночі є країна, де взимку випадає білий холодний

пух, який називають снігом, не стало мені спокою. Потягло мене

відвідати ці дивні казкові краї. Якось один мій знайомий музикант

вибирався туди. От я і прошу: візьми та візьми мене зі собою, вік

буду дякувати.
- Та боюся за тебе, -

каже він, - бо мандри не легкі та й холод

нестерпний.
- Я згідна на все. Бо тут я не зможу жити, коли у світі є такі дива,

як сніг.

Вирушили ми з мандрівним музикою. Йдемо та йдемо. У селах

і містах, на ярмаркових майданах він грає на скрипці або флейті.
Люди збираються навколо, радо слухають пісні і дають музикантові,
хто що може: хто монету, а хто хліба і вина. А інколи він і мене

показує публіці, бо вона про таку квітку і не чувала.

Хто це в золоті, нівроку,
і всерединці, і збоку,
мов принцеса, а не квітка?

То чия вона і звідки?

Музикант відповідав людям. І так ми примандрували в країну, де

мав незабаром випасти сніг, бо вже наступив листопад: осипалися

золотим і багряним листом гаї і сади...
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Я дуже хвилювалася, а що коли сніг мені не сподобається і я

розчаруюся? Або він візьме і заморозить мене? І я більше ніколи не

побачу сонця у небі, до якого я дуже схожа. І треба було стільки

подорожувати, аби злякатися в останню хвилину!
І от настав довгожданий день, коли з неба посіялися білі

блискучі зірочки, одна від одної чудовіша. Хто це їх у небі виготовляє? Я

так залюбувалася, що навіть спочатку не відчувала холоду, але він

згодом мене пробрав наскрізь і теплого місця не залишив на моїх

пелюстках. Музикант обережно вмостив мене між долоні, хукав
теплом

- і з цієї хатки я дивилася, як ті зіроньки, летячи, беруться за

руки, мов у колі, обіймаються у пухнасті кульки і вкривають собою

голі дерева, будинки і навіть зависають на бровах музикантові.
- Який чудовий сніг! -

вигукнула я від зачудування, але холод

добирався і до мого затишку.
- Чудовий то чудовий. Але що я діятиму з тобою цілісіньку довгу

зиму? Даху над головою не маю, сказано, бродячий музика.
- Залиш мене до весни десь у хатині. Люди тут теж добрі і

шануватимуть мене не менше, аніж у нас, на батьківщині.
Так і зробили. Вступили до крайньої хати на селі, бо там у вікнах

красувалися густо-прегусто вазони: видно, люблять господарі
квіти, то й мене не скривдять. І, справді, мовлять господарі:

Зоставайся, будь ласка.

Вся ти в золоті, нівроку,
І всерединці, і збоку,
Мов принцеса, а не квітка".

- Поживи у нас до літа. А там, може, полюбиться. Будеш нам за

рідну.
Навесні прийшов по мене музикант, але запізнився. Я

любісінько росла собі на городі, наче тут і народилася. Так я і залишилася

у країні, де кожного року заквітає білими зірками сніг. І завжди
хочеться його дочекатися. Тільки незвично прозвали мене на новій

батьківщині: то Нагідка, то Крокіс, ба, навіть - Нігтики, бо моє

насіння нагадує дитячі нігтики. Цілий кошичок нігтиків. Але я вже

звикла до нових імен.
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Хто це в золоті, нівроку,
І всередині, і збоку,
Мов принцеса, а не квітка? -

З нашого саду НАГІДКА!

Про то розповіла Незабудка
Цитьте, діти, цитьте всі!

Стало тихо
- маком сій.

Будем тихо-тихо так,

аж з їмо у маці Мак.

Приїхала дівчинка з великого міста в село до бабусі на весну,

літо і навіть осінь. І тут вона полюбила квіти, поливала їх літеплом,

розпушувала землю, щоб корінці не позатерпали, полола бур яни,
які хотіли заслонити квітам сонце. І квіти також полюбили дівчинку,
здалеку впізнавали її, махали привітно листям і посилали назустріч
свої пахощі.

Та була в дівчинки одна біда: вона плутала назви квітів і різного
зілля, а то й зовсім забувала, як вони називаються. Або візьме

кошичок, щоб нарвати малини, а вийде за ворота і думає, куди це

зібралася, чи не по гриби. А вийде за село, то не знає, якою

дорогою повертатися. Зустрінеться добра людина і питає: "Тобі куди,

дівчинко?" А вона і назву бабусиного села не згадає.

Квітам було шкода дівчинки. От вони стали радитися, як їй

допомогти. Погомоніли, погомоніли, але нічого не придумали. Та якраз

нагодилась добра чарівниця, вислухала квіти, бо їхню мову знала,
і запитує:

- Чи поливає вас дівчинка?
- Поливає.
- А прополює?
-

Прополює.
- А курей проганяє з грядки?
-

Проганяє.
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- Милується вами?
- Ще й як!

Дівчинка виглянула у вікно: а в саду біля квітів якась бабуся.
"Надворі спека, певно, бабуся дуже втомилася",

-

подумала
дівчинка. Винесла вона для незнайомої бабусі молока з коржиком.
Випила добра чарівниця, відпочила ще трохи, і подалася своєю

дорогою, гадаючи, як допомогти такій ласкавій і чемній дитині.
Пішла наша дівчинка до лісу по суниці. Оглядається - ліс, стежки

попереплутувалися, хоч сядь та й плач. Сіла та й плаче: доведеться

тут і заночувати. А вночі вовки з їдять...

Бризнули з очей дрібні сльози і покотилися у траву. А звідти

раптом визирнули блідо-блакитні дрібні-предрібні квіточки.

"Таких я ще не бачила, -

подумала дівчинка.
- А може, бачила і

забула? Але чому вони так швидко ростуть
-

просто на очах? То,

напевно, чарівні квітки. А з чарівними і побалакати можна".

-Добридень вам, квіточки! - привіталася дівчинка. І квіти

відповіли:
- Доброго дня, дівчинко!
- Хто ви такі?
- А ми Незабудки.
- Які ви щасливі, -

позаздрила дівчинка.
- А я забудько. Пішла

по суниці - забула глечик, забігла в ліс - забула, з якого боку
ввійшла. Отак завжди.

- А ми про тебе знаємо. Нас послала добра чарівниця на

допомогу. Коли що схочеш пригадати, а не зможеш, то прокажи:

Незабудко, Незабудко,
допоможи хутко!

От котрась із нас почує тебе, де б ти не була, і допоможе у скруті.
- То ви допоможете вибратися мені з лісу?
- Еге ж.

- То я зараз попрошу: "Незабудко, Незабудко, допоможи хутко

стежину знайти з лісу".
І чує дівчинка, ніби хтось у вусі шепче: "Ось стежка!" Глянула

вона на квіти, а вони мовчать, ніби і не виростали на очах і не
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розмовляли щойно. Та все одно дівчинка подякувала їм (дякувати,
на диво, вона ніколи не забувала!) і побігла. А на узліссі перестрів
гайовий:

- До якого тобі села, дівчинко?
- Я до...

-

та й забула, трохи знітилася, а тоді пригадала

недавню пригоду і швиденько проказала про себе: "Незабудко,
Незабудко, допоможи хутко назвати село". І враз пригадала і назву села,

і вулицю, і прізвище бабусі.
З того часу дівчинка рідко коли щось забуває. Як не може

відразу відповісти, то хвилину подумає, ніби порадиться з кимось у собі,
а тоді правильно відповідає. Тепер вона всі назви квітів пам ятає і

не переплутує.
А побачить нас, то так і припадає:
- Ой, ви мої милі Незабудки!..
Коли б не була ота дівчинка забудьком, то, може, не було б і нас,

Незабудок.
Кажи мені хутко:
- Хто ти?
- Незабудка.
- Що ти не забула?

- Як в бабусі була.
- Що ти там робила?
- Квіти посадила.
- Що ти там чувала?
- Як пташка кувала.
- Що везеш до міста?

- Бабине намисто,

мальовану дудку,

пісню-незабудку.
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Про шо хотів розповісти Мак

Цитьте, діти, цитьте всі!

Стало тихо -

маком сій.

Та що сіяти, однак?

Діти з їли всенький Мак.

- Та не всенький. А я хто по-вашому?
- Та ніби мак!
- То дайте і мені розповісти.
- А ми про тебе вже чули: від початку до кінця.
- А що ж ви чули?
- От що:

Цитьте, діти, цитьте всі!

Стало тихо -

маком сій.

Будем тихо-тихо так,

поки зійде в тиші Мак.

І так далі й далі так...

- Та я все одно хочу розповісти!
- Ну, то іншим разом, бо ми втомилися слухати. До того ж скін

чився День квітів - квіти замовкли. Замовк і Мак. Можете, діти

погаласувати!
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fOWPlAlTTfO KPHVl

Лічилка

Ой, де, де

Кущ росте?
Що на ньому,

Золотому,
Листя золоте?

Що на ньому

Королева
Рожа-Роженка

Рожева?

В неї вінчик

І перстінчик
Золотий.

Треба Рожу
Берегти.

І при ній,
Запашній,
Ти постій.
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Про те, як Иічиз Фіалка шукала со£ї ім я

У гаю, на лузі, в полі -

скільки там квіток!

Ми нарвали їх доволі,

потім посідали в колі,
щоб сплести вінок.

Раз усілися у коло
-

розповім про Матіолу.

Нічна Фіалка почувалася скривдженою: всі квіти мають свої імена,
а вона носить чуже

- Фіалчине. От вона скаржиться Левкої, своїй

сусідці:
-

Чому мене називають Фіалкою? Чи я подібна до неї? Вона при

самій землі, а в мене високе стебло. Вона свої пахощі береже при

собі, а мої розливаються навколо. Чи ж моя квіточка така

темнофіолетова? У неї п ять пелюсток, а в мене
-

чотири, вони ніби

вітрячок
-

навхрест, до того ж ледь-ледь фіолетові. Кажу тобі, Левкоє, це

несправедливо, і я хочу мати своє ім я.
- Я думаю,

- відповіла Біла Левкоя, -

що називають тебе так за

гарний запах. Бо ніде правди діти: хоч і не розкидається своїми

пахощами Фіалка, але все-таки чудово пахне.

- Ти також гарно пахнеш,
-

зауважила Нічна Фіалка, -

але ніхто

тебе не називає Фіалкою: ні Денною, ні Нічною.

Сестро Левкоє,
пахнем обоє.

Тільки ти Левкоя.

А я? Скажи -

хто я?

Левкоя подумала і сказала:
- Є рада. Піди до королеви квітів Рожі-Троянди Пурпурової,

попроси для себе назву.
Нічна Фіалка так і зробила. Рожа-Троянда мешкала на своєму

королівському кущі посеред великого пишного квітника.
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- Що це за така скромна квіточка з явилася перед мої

королівські очі? -

запитала Рожа-Троянда.
- Моя королево, пробач за турботу. Мене називають Нічною

Фіалкою. А я хочу мати своє ім я. Назви мене якось, коли твоя

королівська ласка.

- Чому тобі не подобається Фіалчине ім я? Фіалка дуже гарна і

пахуча квітка - і ти повинна тим пишатися,
-

сказала Рожа-Троянда.
- Але ж не ім я прикрашає квітку, а квітка - ім я. Я хочу

називатися так, як не називається жодна з квіток. І я сама буду
прикрашати своє ім я, - відповіла Нічна Фіалка.

Та королева квітів запитала:

- Чим ти будеш прикрашати своє ім я? Квіточка твоя бліда і

непримітна.
- А я вмію чудово пахнути ввечері та вночі, коли всі квіти

засинають і навіть ти, моя королево,
- похвалилася Нічна Фіалка.

- Гаразд, -

сказала Рожа-Троянда, - тоді й приходь до мене,

щоб я могла оцінити твої пахощі.
Коли настав вечір, Нічна Фіалка підійшла до королевиного куща.

Вона принесла з собою всі свої незвичайні пахощі.
- Моя королево! Це я

- Нічна Фіалка.
- А-а-а... - позіхнула королева.

- Хто сміє мене тривожити, коли

я вляглася спати? Позачиняйте вікна, бо я не переношу запахів,
якщо вони міцніші від моїх... а-а-а...

З нічим повернулася Нічна Фіалка. Тільки й того, що по дорозі
склала пісеньку:

Маю квітку запашну -

не стуляється до сну.

Тільки, квіточко моя,

маєш ти своє ім я?

- Не журися,
- потішає Біла Левкоя. - Ти вночі не спиш, не спить

і Мудра Сова. Порадься з нею. Ти її впізнаєш по великих окулярах,
які вона накладає, аби в темряві читати.

Справді, вночі Нічна Фіалка побачила, як поблискують величезні

окуляри Мудрої Сови у віконечку на даху будинку.
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Пані Сово! -

гукнула Нічна Фіалка. - Чи можу у вас попросити

поради?
- Хто ти така? -

запитала Сова.
- Я квітка, що також не спить уночі. Хіба до вас не сягає мій запах?
- А що таке запах? - поцікавилася Сова, приготувавшись

записати відповідь у товсту книжку.
- Це те, що занюхаєте носом,

- відповідала Нічна Фіалка.
- Нічна квітко, -

сказала Мудра Сова, -

у мене очі, тобто я маю

зір. У мене вуха, тобто я маю слух. Але в мене нема носа
-

отож, у

мене нема нюху. Тому я не знаю, яка ти на запах.

- Як жаль! - зітхнула квітка. - А я хотіла просити у вас імені для

себе. Мені сказала Левкоя, що ви все на світі знаєте.

- Тобі вповіли щиру правду,
- втішена похвалою, сказала Мудра

Сова. - Я навіть не заглядатиму у свої товстелезні книги-словники,

щоб пошукати тобі ім я. Совина квітка -

от ти хто, або Совичка, бо
також не спиш уночі, як і я. Ось тобі ім я.

Не сподобалося Нічній Фіалці таке ім я. То її називали ім ям

Фіалки, а тепер пропонують ім я Сови. А вона весь час мріяла про

власне, непозичене. А що була добре вихована квітка, то відповіла:
- Дякую за пораду, пані Сово. Я ще подумаю.

Мудра Сова засміялася: "Хо-хо-хо" - і відлетіла, навіть не

знявши окулярів. Бідна квітка мало не вмерла зі страху: такий жахливий

сміх у Сови.

Тут із-за дерев визирнув блискучий Місяць і блакитним

промінням попестив Нічну Фіалку.
- Люба квітко,

-

сказав він. - Я чув твою розмову з Совою. Чи ти

погодишся на її ім я?
- Аж ніяк, - відповіла квітка. - Мені зовсім не хочеться носити

ім я Сови. До того ж вона так жахливо сміється, що я мало не

вмерла від страху.
- Люба квітко,

-

знову обізвався Місяць.
- Я багато мандрую,

але завжди зачарований твоїм запахом: ти найпахучіша квітка у
світі! Я хочу подарувати тобі ім я, якоґо не має ще жодна квітка, бо
я сам його вигадав. Це ім я - Матіола.

- Ма-ті-о-ла, -

повторила Нічна Фіалка. - Яке гарне ім я!

І від тої хвилини вона стала Матіолою.
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Маю квітку запашну
-

не стуляється до сну.

Тепер, квіточко моя,

маєш ти своє ім я!

Звичайно, я цікавий знати, що означає нове ім я квітки. Але

Місяць про це нічого не сказав, словників у мене нема, а звертатися

до Мудрої Сови лячно, бо вона дійсно дуже страшно сміється,

краще не зачіпати. Справді, що воно означає?

Про те, як Гомашка стала ворожкою

У гаю, на лузі, в полі -

скільки там квіток!

Ми нарвали їх доволі,
потім посідали в колі,
щоб сплести вінок.

У віночку є Ромашка,
ось про неї наша казка.

Ромашку, звичайно, кожен знає. Вибігаючи в садок, де цвітуть
Ромашки, і обриваючи пелюстку за пелюсткою від золотого очка,

проказують: "Любить -

не любить, любить -

не любить..." Але як не

боляче Ромашці, вона пишається:

- Я не звичайна собі квітка, а знаменита ворожка. Піду
похвалюся своїй королеві

- Рожі-Троянді Пурпуровій.
Так і зробила. А Рожа-Троянда повеліла:
- Залишайся у моєму палаці. Будеш придворною дамою

-

королевиною знаменитою ворожкою.
І стала жити Ромашка у королівському квітнику. Ото покличе її

Рожа-Троянда до себе і запитує:
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- Скажи мені, знаменита придворна ворожко, чи любить мене

Польовий Мак? Ромашка прошепоче: "Любить -

не любить", -

а тоді

відповідає:
Ой так-так!

Любить-любить тебе Мак.

Згодом знову запитує королева:
- А чи любить мене квіт Ірис?
Стиха поворожить собі Ромашка і каже:

І тепер, як і колись,

Тебе любить квіт Ірис.

А потім цікавилася, чи любить свою королеву Гіацинт? Ромашка

відповідає:
Як же тебе не любить?

Любить-любить Гіацинт.

І як Рожі-Троянді Пурпуровій не бути вдоволеною такою

ворожкою? Рожа-Троянда радіє: "Всі мене в цьому королівстві люблять. Я

прекрасна і добра володарка". Та враз спохмурніла: вона

пригадала, що є один квіт, який нікого-нікого не любить. Покликала

королева Ромашку і запитує:
- Скажи мені, знаменита придворна ворожко, чи є десь на світі

хоч один квіт, який би не любив мене?

Ромашка своїм звичаєм відповідає, тихенько перед тим

повороживши "любить -

не любить":

Я такого не знаходжу,

Що не любить славну Рожу.

Та королева не могла повірити Ромашці, бо є квіт Нарцис, що

любить тільки себе, - квіт-самолюб. Він закоханий тільки у себе

самого - самозакоханий квіт! Королева нічого не сказала Ромашці,
але на другий день знову загадує:
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- Скажи мені, знаменита придворна ворожко, чи любить мене

Нарцис? А Ромашка, як завжди не вагаючись, відповідає:

- і тепер, як і колись,

Тебе любить квіт Нарцис.

Отут Рожа-Троянда цілком розчарувалася у своїй знаменитій

ворожці. Бо коли хтось хоч раз скаже неправду, то вже не хочеш

йому вірити далі, хоч би тепер говорив чистісіньку правду.
- От і не любить! -

вигукнула обурена Рожа-Троянда Пурпурова,
почервонівши ще дужче.

- Нарцис зовсім мене не любить. І

нікогонікого не любить. Мені більше не потрібні у королівському дворі
погані знамениті ворожки. Можеш іти на всі сто вітрів!

Прикро стало Ромашці. Догоджала-догоджала своїй володарці -

і перестаралася. Побрела Ромашка, наче циганка, по усіх усюдах.

Де тільки не зустрінеш її: в садку, при дорозі, в полі, на галявині в

лісі, на подвір ї, на пустирі... Всі знають, що вона знаменита

ворожка, і називають ще порадницею або королицею (напевне, тому, що

була при королеві). І, обриваючи з квітки пелюстку за пелюсткою,

проказують: Любить -

не любить .

Квітку голублю, пелюстку гублю:
- Ромашко-Ромашко, чи тобі не важко?
- Важко не жити, а ворожити.
Любить -

не любить, а мене згубить.

Про те, як Мала Золоток&їткз

тужила за вітриком
У гаю, на лузі, в полі -

скільки там квіток!

Ми нарвали їх доволі,

потім посідали в колі,
щоб сплести вінок.
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Що за квітка: жовто цвіла,
білим пухом облетіла?

Біля штахет, у густій траві, жила собі Мала Золотоквітка. Її

плескатий, ніби сонечко, кошичок, повний дрібних жовтих пелюсток,

щовечора зачинявся, складаючись у пуп янок. І квітка зникала

серед трави. А вранці, коли сонце торкалося теплим промінням землі,
золотий кошичок знову відчинявся і квітка говорила:

- Добридень, рослини добрі! Ось і я.

Але ніхто на неї не звертав уваги, а одна дівчинка сказала:

- Пфі, це якась Куряча Сліпота. Ліпше її не чіпати, а то ще

всліпну. А от на Дику Жовту Жоржину, що на високих стеблах здіймала
аж понад штахетами великі купчасті калачики-квіти, задивлялися

всі. Бо й справді вона була гарною, хоч і пелюстки не були такі

золотосяйні, як у нашої малої квітки.

Якось Мала Золотоквітка почула, як вгорі над нею

зашелестілазатріпотіла Дика Жовта Жоржина. Вона то пригинала високі стебла,
то знову випростовувала їх.

- Що ти робиш, Дика Жовта Жоржино? -

запитала Мала

Золотоквітка.
- А це Вітрик прибув до мене в гості, - відповіла Жоржина.
- А хто це такий? Я ж бо нікого біля себе не бачу, -

сказала Мала

Золотоквітка.
- Я теж його не бачу, - відповіла Жоржина,

- бо він у

шапціневидимці. Але я відчуваю, як він торкає-обвіває стебла, листя і

квіти, як він гойдає мене.

- А тобі не боляче від того? - поцікавилася Мала Золотоквітка.
- А ніскілечки. Це навіть приємно, бо Вітриковий повій свіжий і

прохолодний, а зараз ой яка спека! До того ж Вітрик весь час наспівує:

Щік не маю
-

надимаю,

дмуся, дмуся
- піднімуся.

Рук не маю
- обіймаю,

кого знаю і не знаю.

Крил не маю, а літаю,
білу хмарку підганяю.
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- Поспитай у Вітрика, чи не схотів би він обвіяти і мене? -

попросила Мала Золотоквітка.
- Гаразд, -

згодилася Жоржина і, пошептавшись з Вітриком,
переказала.

- Він мовить, що ти занадто низько живеш, і тому ти

зовсім непримітна квітка. А він не має часу опускатися так низько.

Вітрик весь час дметься вгору, бо мусить здійматися аж до неба -

он до тієї застиглої хмаринки. Вона без Вітрика і кроку не зробить.
- Дуже жаль,

- відповіла Мала Золотоквітка. - Я думаю, що

Вітрикові нічого б не сталося, коли б він один раз опустився нижче,

до землі.

Але Вітрик шугнув у небо і разом із білою пухнастою хмаркою

полинув кудись за місто.

Від того дня в Малої Золотоквітки з явилася мрія. Квітка мріяла,
аби Вітрик побавився з нею, попестив, освіжив стебло, листя і квітку

у спеку. Та Вітрик не звертав уваги на квітку, що жила низько у траві.
А до Дикої Жовтої Жоржини навідувався частенько. Він говорив їй:

- Ця квітка у траві мене зовсім не цікавить. Ти гарно причесана,

а вона
- ні. І, здається, зовсім без запаху. Задля чого мені

опускатися так низько? Нижче трави? В жодному разі!
Сумно було Малій Золотоквітці чути таке.

- Яка я непримітна рослина,
- зітхала вона.

- І гарного запаху не

маю. Нікому в світі не потрібна. Правда, кілька разів випало мені

щастя
- побував у мене Сліпий Дощик. Але він не дуже

роздивлявся, куди випадає, бо осліп від сонця. Тож гостював у всіх рослин

підряд. Він був мокрий, але свіжий і прохолодний. Але чи такий

самий, як Вітрик, я так і не дізнаюся. Яка ж бо я нещаслива...

Одного разу сталося диво: Мала Золотоквітка відчинила зелені

пелюстки свого кошичка
- і замість золотого кошичка всі побачили

білу пухнасту кульку.
- О, який пуханчик,

-

вигукнула дівчинка.
- Це справжнісінька

Кульбаба, а ніяк не Куряча Сліпота. Я хочу, Кульбабко, побавитися

з тобою.
- Постривай, дівчинко, -

раптом обізвався Вітрик, що гойдав

Дику Жовту Жоржину.
- Ця біла пухнаста кулька, що ти називаєш

Кульбабою, мені дуже сподобалася. Вона нагадує мені білу ніжну
хмаринку. Я хочу завітати до неї в траву.
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І Вітрик уперше опустився до землі, нижче трави, аж навкруги

все зашелестіло і хитнулося додолу.
- Гей, бережися, Кульбабко,

-

крикнула дівчинка, але було пізно.

Вітрик надто рвучко гойднув - і вся її чудова пухнаста зачіска звіялася

з голови. Лише навкруги линуло багато-багато волосинок-парашутиків.
- От і маєш! -

сказав зажурено Вітрик. - Приходь на другий раз

до такої делікатної особи в гості!.. Але ти, Кульбабко, виглядала

такою гарною, що я не міг не опуститися навіть так низько.

Перепрошую, дорога Кульбабко! І помчав, виспівуючи:
- Щік не маю

-

надимаю, дмуся, дмуся
- піднімуся, рук не маю

- обіймаю, кого знаю і не знаю. Крил не маю, а літаю, білу хмарку
підганяю, а з Кульбабки пух здуваю.

Шкода Кульбабці своєї пухнастої зачіски, соромно, що світить

лисою голівкою. Але мрія квітки збулася. І колишня Мала Золотоквітка,
а тепер облетіла Кульбабка, була щасливою

- Вітрик її обняв!

Чудернацький Біриіик
Був собі Пуханчик-Пух.
Був собі й Дмуханчик-Дмух.
Тільки пухом пух Пуханчик,
то і дмухом дув Дмуханчик.
Ой на поле-тить,

ой, на луг полетить від дмуху пух!
Як Пуханчику без пуху?
Та шукай у полі Дмуха!..

Про те, як сН&чиика намалювала портрет
гоже&оїТП&оип червоним фломастером

У гаю, на лузі, в полі -

скільки там квіток!

Ми нарвали їх доволі,

ЗО



потім посідали в колі,
щоб сплести вінок.

Хоч іде робота жваво,

та часу у нас чимало:

можна казку пригадати

про Півонію пихату.

Дівчинці подарували гарні кольорові фломастери, і вона сиділа
біля вікна і малювала.

Був сонячний день.

Дівчинка закінчила малювати і сказала:

- Який гарний малюнок! Півонія мені дуже вдалася
- піду

почеплю малюнок біля свого ліжечка.

І вона навіть не зауважила, як Півонія глянула на той малюнок і

запишалася з гордощів: 0, яка я розкішна червона квітка!

Пелюстки у мене, наче з коштовного каміння рубіну, а моє густе листя,

наче із смарагду. І небо над моєю квітучою головою найголубіше -

ніби із сапфіру. І це все я побачила на малюнку дівчинки. Проте я

давно здогадувалася, що я найгарніша рослина. Тільки мені личить

бути королевою квітів - Півонією Пишною Першою".
До квітника плигнула маленька зелена Жабка.
- Маленька зелена Жабко, -

сказала Півонія, -

подивися вгору.

Чи ти бачиш, яка червона квітка у мене? А яке густе зелене листя?
- Я також зелена,

- відповіла Жабка, але Півонія пропустила
Жабчині слова повз вуха і хвалилася далі:

- Наша дівчинка намалювала мій портрет. Це дуже гарний
портрет, але я ще гарніша квітка. Портрет висить у найбільшому покої,
і всі дивом дивуються: "Що за чудова Півонія! Вона повинна бути
королевою квітів".

- Я також була царівною, -

похвалилася маленька зелена Жабка.
-

Царівною Жабкою. Але це у казці.
- А я буду справжньою королевою,

-

сказала Півонія. - Стрибай
собі на здоров я, маленька зелена Жабко, розповідай усім, кого

зустрінеш, про мене і мій чудовий портрет.
- Обов язково, - пообіцяла Жабка і поплигала далі.
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А тим часом на штахетину сів Горобець-Цвіркунець і привітався:

Цвірінь-цвірінь,
сонце і тінь,

чудовий день

від моїх пісень!

- Горобче, -

сказала набундючена Півонія. - День справді
чудовий. І все тому, що моя червона квітка і густе зелене листя ще

чудовіші. Один художник попросив дозволу намалювати мій

портрет, бо кращої квітки, ніж я, він ще не зустрічав. І, напевно, не

зустріне. Я дозволила змалювати себе, бо він не простий маляр, а

дуже вчений. Портрет вдався на славу. Тепер він виставлений у

міському музеї. І всі мешканці нашого міста зачаровані мною: "Що
за прекрасна квітка! -

вигукують вони.
- Краща стократ від

Троянди. Тільки Півонії пасує бути королевою квітів .
- Прецінь-цвірінь, -

погодився Горобець. - Тільки оповідав мені

один мій знайомий, Соловейко, що королева
- Рожа-Троянда

Пурпурова, і що він кожної ночі виспівує для неї свої найкращі пісні.
- Як прикро,

-

скрушно сказала Півонія. - Він міг би і для мене

співати, коли б побачив і мене, і мій знаменитий портрет.
- Не журися, Півоніє! -

сказав Горобець. - Якщо тебе виберуть
королевою квітів, то я перший заспіваю для тебе. Зрештою, навіть

зараз я можу розпочати свій спів:

Цвірінь-цвірінь,
сонце і тінь...

- Дякую тобі, Горобче, - відповіла Півонія. - Ти славний хлопець.

Але ж не гнівайся, коли скажу, що дорівнятися у співі з Соловейком

ти не можеш. Він заслужений королівський артист.
- А я збираюся, -

сказав Горобець, -

повчитися співу в музичній
школі Шпака-Шпаківського, він уміє співати усіма пташиними голосами.

- Оце похвально,
-

сказала Півонія - Та заки ти станеш

знаменитим співаком, розповідай усім, що я найкрасивіша квітка і що я

повинна стати королевою.
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Через годину всі горобці в місті розцвірінькапи новину про Півонію

і про її незвичайної краси портрет.
І під вечір нагодився до Півонії сам заслужений королівський

артист Соловейко-Солов яненко.
- Шановна Півоніє, -

проказав він, - горобці рознесли по всьому

місті, що ти збираєшся стати королевою квітів. Чи то правда?
- Чистісінька правда,

- зарозуміло відповіла Півонія. - Хіба ти не

бачиш, яка в мене яскраво-червона квітка! А яке пишне зелене листя!

А хіба ти не чув, що найзнаменитіший маляр у світі спеціально прибув
сюди тільки для того, щоб я дала дозвіл змалювати мій портрет. І цей

портрет
- найкращий із портретів. Він висить у золотій рамі у

найбільшій залі найбільшого столичного музею. А музей оберігають сто

охоронців - і в кожного значок на грудях: квітка Півонії із щирого золота. З

усіх країн поспішають до музею, аби глянути на мій портрет. Найбільші

знавці живопису і наймудріші знавці квітів твердять в один голос, що

тільки я заслуговую бути королевою квітів - Півонією Пишною І.
- Можливо, все так, як оповідаєш, -

сказав Соловейко. - Але як

буде з Трояндою; коли незабаром вона розцвіте?
- А буде собі звичайною квіткою,

- відповіла Півонія. - Я

дозволятиму їй відвідувати мене у королівському палаці і мою королівську
галерею портретів. А ти будеш співати для мене, і я подарую тобі

новий титул
- двічі презаслужений артист її милості Півонії Пишної І.

- Дякую за милість, -

сказав Соловейко, - будь собі королевою,
скільки завгодно: і першою, і останньою. Але я співатиму тільки для

Троянди, бо кохаю її. І кохаю не за те, що вона королева, а за те, що

вона прекрасна квітка. І кохатиму її навіть тоді, коли стане простою
квіткою. І я відмовляюся від свого титулу заслуженого артиста і буду
простим Соловейком. І моя пісня від того гіршою не стане. До того

ж, той новий титул, який ти мені обіцяєш надати, дуже довгий, і,
поки його мовиш, можна проспівати цілу пісеньку.

- Як жаль, що ти так пропадаєш за Трояндою, -

сказала Півонія.
- Та коли б ти побачив мій портрет, то забув би відразу про неї.

-

Прощай! - відповів Соловейко. - Якщо ти вчуєш випадково
мою пісню, то знай, що вона призначена тільки для моєї Троянди,
яка незабаром розцвіте. І можеш заткати свої рожеві вуха. Я хочу,
щоб моя кохана розцвіла від мого співу. <
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Але ж і дурник,
-

розсердилася Півонія, коли пташка відлетіла.
- Тільки одну пісеньку тягне: Троянда і Троянда!.. Наче на ній світ

клином зійшовся. Пфі! Хіба з неї намалював хто такий портрет, як

ото з мене?

Дівчинка вийшла у садок і почула, як Півонія пихато декламувала
сама собі віршик:

Квітка у мене червона,
на ній золота корона,
бо на цілому світі я

-

королева квітів:

Півонія Пишна Перша -

з-поміж королев
- королевша!

Художники знамениті

малюють мене щомиті,
і по усіх столицях

шанують моє обличчя

у рамках у позолоті -

очі відвести годі!
А знамениті поети

славлять мої портрети:
тільки пелюстки Півоній

такі яскраво-червоні!

І тоді дівчинка обізвалася до Півонії:
- Слухай, Півоніє, у тебе зовсім не яскраво-червоні пелюстки. Це

я лише так намалювала, бо у мене не було рожевого фломастера.
Але не журися, бо як на мене, то рожевий колір нічим не гірший від
червоного.

Про те, як Зірка стала на землі Айстрою
У гаю, на лузі, в полі -

скільки там квіток!

Ми нарвали їх доволі,
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потім посідали в колі,
щоб сплести вінок.

От коли б ще до вінка

впала зіронька яка.

А яка? А така,

як у небі, пломінка!

Нашою мовою Айстра -

це Зірка. Подекуди квітку так і

називають: не Айстрою, а Зірочкою. Багато квіток подібні до небесних

зірок: їхні пелюстки розходяться урізнобіч, як промінці, від золотої

серединки. Але чому тільки Айстру ще називають Зірочкою?
А було так. Дивилася Сумна Зірка з неба на Землю і заздрила

усім тим, що сходять, проростають, буяють, квітнуть і пахнуть на

зеленій Землі. "Як там гарно,
-

думала Сумна Зірка. - Шумлять гаї,
струменять річки, щебечуть пташки, ваблять усіма кольорами квіти!

А тут холодно, сумно, зірка від зірки далеко. Тільки радості, як

князенко Місяць пройде по небі . Нудьгувала Сумна Зірка, а врешті
надумала попроситися у свого князенка Місяця на Землю.

Вислухав Місяць і мовить:

- От коли я стану місяцем Серпнем, тоді я багато зірок відпускаю
на Землю. Та застерігаю тебе: по дорозі до Землі не одна Зірка
згорить, не долетівши, інші впадуть на дно моря, а ще інші з розгону
глибоко вгрузнуть у землю

- і їх там ніхто не побачить. А коли навіть

відкопають, то вони вже не блискучі зірочки, а темні камінці,, які

люди ховають за скло у музеях і називають метеоритами. Нелегка

дорога до Землі, і ще невідомо, як прийме гостей Земля.
- А мені хочеться там рости і цвісти, - виповіла свою мрію Сумна

Зірка. - І не самітною, а вкупі з іншими квітами. І щоб їх було
густопрегусто!

- Гаразд. Чекай мене Серпневого, - відповів князенко Місяць.
Відтоді не спускала Сумна Зірка очей із свого князенка. Кілька разів
він мінявся -

ставав молодиком: вузьким серпочком ріжками
догори. Але на запитання Сумної Зірки відповідав:

- Ще не час. Бо я тепер Травень, а не Серпень (або Червень, або

Липень). А дівчата тим часом на зеленій Землі сплітали вінки і

співали:
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От коли б ще до вінка

впала зіронька яка.

А яка? А така,

як у небі, пломінка!

- Тепер мій серпок означає, що починається Серпень. У цьому

місяці я дозволяю усім охочим зіркам дістатися до Землі. Як

долетиш до неї, то станеш квіткою. Земля прийме тебе не надто глибоко,
саме так, щоб одні твої промінці стали корінцями, а інші - стеблом

і листям. Щасливої дороги, моя Сумна Зірко!
Багато зірок мчало серпневої ночі разом із Сумною Зіркою до

Землі. Невеличкі згоріли, не долетівши, інші шубовснули в річки і

моря (і там, певно, стали морськими зірками). Сумна Зірка
зарилася в м яку грядку, а на ранок зазеленіла.

А дівчинка прийшла у свій зільник і тільки сплеснула в долоні: -

Звідкіль ця рослина? Вже кінець літа, вже всі квіти відцвітають, а

вона тільки буде зав язувати пуп янок. Це, може, пізня осіння квітка?

І справді, Сумна Зірка, яку прозвали на Землі Айстрою, осіння

квітка. Вона не лякається холоду, бо високо в небі було ще

холодніше. Живе вона у товаристві таких же квітів -

густо-прегусто їх. Та

чи стало веселіше у гурті? У квітнику? Ой, ні. Вона була Сумною
Зіркою, а тепер вона

- Сумна Квітка. І дивиться вона із журбою в

осіннє далеке небо. І, можливо, прагне знову зблиснути
справжньою зіркою, тільки про це мовчить.

Я не бачив, щоб із айстр плели вінки: їх плетуть навесні або

влітку з веселих квіток. Але я чув, як співали дівчатка:

Упадь, Зірко, з неба -

нам тебе тут треба.
Будеш на Землі

зірка на стеблі.

Будеш в квітнику
в айстринім вінку!
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Таке Собі, Таке Собі

було якось на світі:

Прийшло до мене на обід
ані в зимі, ні в літі.

Таке Собі, Таке Собі

ні впало, ані сіло,

прийшло у гості без зубів,
а їсти захотіло.

Присіло скраю де-не-де
-

сидіти неохота.

Але чому воно не йде
ні в тин, ані в ворота?

Ані назад, ані вперед

порухатись не може?

Йому ні редька,
ані мед хіба-що допоможе.

У мене столу не було,
у нього нема рота.
Та з їло страви всі на зло:

йому смакують псоти.

Кажу тобі, Таке Собі,
вже вечоріє зрання.

Давно закінчено обід,
почалося снідання.

Кажу тобі, Таке Собі,
вже завтра є сьогодні.
Сидиш мені, сидиш собі

то сите, то голодне.

Таке Собі, Таке Собі,
обідати вже досить!
Як і прийшло, так йди собі
ні взуте, ані босе!
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Столик рококо
Має столик сто літ,
але дармо не стоїть,
бо йде війна столітня

від листопада до квітня.

Це воюють королі,
і дорослі, і малі.

Одні хочуть столик мати,

Інші хочуть поламати.

Іде війна столикова,

і про неї далі слово.

Таке Собі

Королівський столик має три дуже гарні ніжки. Він називається

рококо. За ним король Лю Дванадцятий п є свою королівську каву. А

коли його нема в покою, принцеса Коко вилізає на столик і чеберяє
ніжками, їй дуже подобається чеберяти. Але столикові чеберяння аж

ніяк не до вподоби. Бо його гарні три кривенькі ніжки починають

розхитуватися. Столик від того поскрипує, попискує, ніби мишка.

- Як сміє нечемне дівчисько вилазити на кавовий королівський
столик? - обурюється він. - І куди тільки дивиться королева Люлю?

А королева Люлю інколи дійсно дивиться на чеберяння і свариться:
- Коко, чому ти така неслухняна? Скільки разів я просила тебе не

вилазити на столик і не махати ногами. Твому батькові королю Лю

це не дуже подобається. Він за столиком п є свою королівську
пообідню каву.

Принцеса Коко обіцяє більше не вилазити на столик і не

чеберяти ніжками. Та вже наступного дня вона забуває про обіцянку і знову

чеберяє ніжками зі столика.

Столик терпить-терпить, скрипить-скрипить, а потім візьме і

тупне спересердя вигнутою ніжкою.
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- От завтра королю Лю розіллю каву,
- вирішує столик.

- Нехай

король Лю покарає за це пустунку
- свою кохану доню.

На другий день, як тільки король Лю сідає за столик до кави,

порцелянова філіжанка починає тремтіти. Бо то навмисно хитається

столик. Кілька краплин кави проливається на стільницю. Кава ж

гаряча і обпекла столик.

- Нічого, я витерплю ці опіки, - каже до себе столик і заціплює

зуби з болю. - Лиш би король Лю покарав пустунку.

Але король Лю не карає принцесу Коко.
- Слуги! -

вигукує король.
- Чому поламаний столик? Негайно

винесіть його з покою на смітник. Або порубайте на дрова! Цей
столик розливає мою пообідню каву. Я починаю хвилюватися. А це

погано впливає на державні справи. Бо коли я злюся, то мені

хочеться воювати з Льоляндією.
- Не хвилюйтеся, ваша величносте,

-

каже до короля Лю

королева Люлю. - Цей столик не простий, а сам рококо. Його можна

направити: підклеїти ніжки, витерти плями від кави. Було б дуже

шкода такий столик викинути на дрова.
- Яка дурниця! - відповідає король Лю. - Столик старий і

дрантивий. Мене дратують його три криві ніжки. Я хочу мати столик із

чотирма, які б не хиталися.

Тоді це вже не буде рококо, бо всі меблі, які так називаються,

мусять бути вигнуті, заокруглені і мати криві ніжки. Принцеса Коко

так полюбляє столик рококо,
-

журиться королева Люлю.
- Принцеса і не помітить, що столик замінено, -

каже король Лю.
- Для принцеси годиться будь-який столик, лиш би вона могла

почеберяти ніжками.

Столик помилився: принцесі Коко зовсім не дісталося від
короля Лю. Дісталося столикові рококо. І всій родині меблів, що

називалися рококо. Замість них вносять нові столи, шафи, креденси,

крісла, що мають рівні товсті ніжки. Меблі стоять на них міцно і не

хитаються.

Принцесі Коко зовсім не до душі нові меблі. Вони здаються їй

дуже серйозними, навіть сердитими. Принцесу лякає і слово ампір
-

це так називаються нові меблі. Вона боїться вилізати на них і

чеберяти ногами.
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Тим часом король Льо Десятий із сусідньої країни Льоляндії
довідався від своїх розвідників, що у країні Люляндії, де править

король Лю Дванадцятий, поміняли геть усі меблі рококо на якісь, що
називаються ампір.

- Як вони там у Люляндії посміли поміняти меблі? Це спеціально

зробив король Лю, аби подратувати мене, бо я ще не маю меблів

ампір, -

вигукнув король Льо. - Я мушу оголосити війну королю Лю

і відібрати столик рококо. Бідний столик... Куди його могли

запроторити? Я так любив пити каву за цим столиком, коли приїжджав у
гості до короля Лю.

Починається війна Льоляндії з Люляндією. Війна дуже довга і тому
називається столітньою. Коли виграють льоляндці, то всі меблі ампір
викидають з палацу і знову вносять меблі рококо, їх ще не встигли

спалити у Люляндії. Тоді щаслива принцеса Коко вилазить на свого

улюбленого триногого столика і чеберяє ногами. А коли виграють

люляндці, то замість меблів рококо вносять меблі ампір. Тоді
принцеса Коко проситься у гості до палацу короля Льо, бо цей король,

відступаючи, відвозить столик рококо до себе у Льоляндію. Тепер
король Льо п є за ним свою пообідню королівську каву. Кава часто

розхлюпується по столі, але король терпить вибрики столика. Король
тішиться, що у Люляндії не встигли його порубати на дрова і спалити.

Король Льо має сина
-

принца Жожо, що любить чеберяти ніжками.

Отож, тепер чеберяють обоє: принц Жожо і принцеса Коко. Столик

рококо сердиться, буркоче, рипить, скрипить. Він і далі не любить,
коли діти, навіть якщо вони королівські, чеберяють на ньому ногами.

Коко і Жожо дуже подружилися, сидячи на столику і розмахуючи
ногами. І поки закінчилася столітня війна, вони й одружилися. Тоді
Люляндія об єдналася з Льоляндією в одно королівство
Люльоляндію. А щоб більше люляндці не ворогували з льоляндцями, то

вирішили усі, щоб і меблі рококо, і меблі ампір повідносити з палаців

відразу і замінити їх зовсім новими меблями. І поки виносили меблі,
старі королі і королеви повмирали. Жожо і Коко, тепер уже нові

король і королева, залишили собі тільки столик рококо на згадку

про те, як вони познайомилися на ньому, чеберяючи ногами.

Один рік столик рококо стоїть у палаці Коко, а на другий рік -

у

палаці Жожо. А де столик, там і столиця. А столиця
-

це найголов¬
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ніше місто в країні Люльоляндії. Один рік столиця у Люрку, а на

другий рік у Льорку. Тепер будують нову столицю Люльорк
спеціально для столика рококо, аби його щороку не перевозити. І поки

стоїть столик у світлиці, доти живуть королі на світі. Бо на ньому

дуже зручно маленьким принцам і принцесам, що їх привели на

світ король Жожо і королева Коко, чеберяти ніжками.

Столик рококо пишається своєю столицею. Його дуже дбайливо

доглядають, весь час ремонтують: то підклеюють ніжки, то

забивають у щілини плішки, то покривають свіжим лаком, щоб не було від
плям і знаку.

Калмики і 'Ьаллух
Мало собі крісло
аж чотири ніжки:

не ходило і не лізло

по кімнаті пішки.

І взуватись не хотіло

у чотири тапки
-

так пручалось, що ставало,

то дибки, то цапки.

Таке собі

Ганнуся мала пухнасті капчики, спереду були нашиті на них очі,
а з боків -

вушка. Вони виглядали як звірятка. Ганнуся, коли

визувалася, хвицала ногами
- і капчики розліталися в різні боки. Один

залітав під ліжко, а другий стрибав під стіл. Ганнусі здавалося, що

це бігають білочки.
- Нусю, чому ти боса? -

питала мама.
- Негайно взуй капчики.

- Я не знаю, куди вони пострибали, - відповідала Ганнуся. І

починала шукати капчики. А вони почувалися ображеними на дівчинку,
що та порозкидала їх по цілій хаті. Капчики любили бути тільки укупі.

- Білочки мої милі, відізвіться, -

просила Ганнуся.

41



Але калмики, хоч і сумно їм було порізно, не відповідали. І

дівчинка повзала на колінах по всій кімнаті, аби познаходити їх.

Одного разу вночі, коли вже спала мама, тато і Ганнуся, калмики

стали нарікати на свою долю.
- Ганнуся дуже недбало до нас ставиться,

-

сказав один калмик,

здається лівий. - До того ж обзиває нас білочками.

Вона весь час розлучає нас. А нам дуже сумно, коли ми

порізнені, додав другий калмик, здається правий.
- Ми мусимо пошукати собі інші ноги,

-

запропонував лівий

калмик.

- Ми виберемо ноги Ганнусиної мами або тата? -

сказав правий.
- Але їх ноги завеликі, вони не влізуть у нас,

- поміркував лівий.
- Як жаль, що ми завжди однакові розміром,

-

зажурився правий.
- Еге ж, ми не ростемо,

-

додав лівий калмик.

Отак вони розмовляли і бідкалися. "Ми ж такі гарні, зґрабні, сухі та

теплі. Хто б це міг узути нас? Може, крісло?" І вони підійшли до нього.
- Крісло, ти не могло б нас носити? Ми хочемо іншого власника,

бо Ганнуся нас не шанує,
-

сказали калмики.

- Але ж я маю чотири ноги,
- відповіло крісло. А вас тільки одна

пара. До того ж я не ходжу, мене тільки совають або переносять.
Мені взуття не потрібне.

- Як жаль,
- зітхнули калмики.

- Невже нема нікого в хаті з двома

ногами?

Перебрали усі меблі, але в усіх по чотири ноги.

- От коли б удома був кіт, -

сказав котрийсь калмик, можливо

лівий.
- Я колись бачило кота,

- відказало крісло.
- Як ще мене

продавали у крамниці. До нас часто забігав котик, цілий день
вилежувався на мені. Я добре пам ятаю, що у нього чотири ніжки і один

хвостик. До того ж я ніколи не бачило, аби котик ходив узутий.
- Кого ж тоді нам взути? - бідкалися калмики.

І раптом почувся хриплий голос із лазнички: "Взуйте мене!" У

голосі чулося якесь булькання, сопіння, шипіння.
- А ти хто такий? -

запитали калмики.
- Я той, що мешкає у ванні. Називаюся Ваннух. Буль-буль,

-

пробулькотів голос.
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- Чому ми тебе ніколи не бачили? - поцікавилися капчики.

Ваннух трохи подумав і сказав:

- Коли Ганнуся купається у ванні, то вас залишає у коридорі, аби

ви не змокріли, буль-буль.
- А Ганнуся тебе бачила? -

запитали капчики.

- Не бачила. Вона тільки чула, як я шипів, сопів, свистів, кашляв,

хрипів, коли я гнався по трубах із водою, або булькав у краниках.

Ганнуся тоді питала: "Ваннух, це ти? . А я відповідав: Ага, це я,

Ваннух. Буль-буль." Але я ніколи не показувався Ганнусі на очі, -

розповідав Ваннух.
- А чому ти не показувався? - запитали капчики.

- Я боявся, що можу не сподобатися Ганнусі, - відповів Ваннух.
- Ти такий страшний? -

капчики дуже зацікавилися Ваннухом.
- Я думаю, що я навіть гарний, - сказав Ваннух. - Коли я

вискакую з крану, я маленький як булька. Тоді я сідаю на дно ванни і

починаю рости. І виростаю у велику водяну кулю, що має голову,

руки, ноги. Я дуже подібний на людину. А коли вода стікає із ванни,

то я знову зменшуюся, аж поки не прошмигну в отвір. Буль-буль.
- І ти ніколи не виходив із ванни? запитали капчики. Ти не

бував у вітальні і спальні?

Ваннух зітхнув і сказав:
- Не був. Але мені дуже цікаво оглянути ці кімнати. Буль-буль.
- То в чому справа? -

здивувалися капчики.
- Двері до лазнички

завжди відчинені. Чи ти боїшся людей?
- Я тільки боюся наслідити босими ногами. Мої ноги завжди

мокрі. Вони наймокріші у світі. І повсюди на підлозі я зоставлю

мокрі сліди, - відповів Ваннух.
- Що тоді подумають про мене люди?

Буль-буль. Скажуть, що я не вихований Ваннух.
Капчики задумалися. Трохи поміркували і сказали:

- Повитирай ноги рушником.
- Це нічого не дасть,

- відповів Ваннух.
- Ноги завжди у мене

мокрі, скільки б я їх не витирав. Буль-буль. Наймокріші у світі.

Капчики знову задумалися. Поміркували і сказали:

- Ми тобі допоможемо. Нам дуже хочеться тобі допомогти, аби

ти оглянув помешкання.

- А як? -

запитав Ваннух.
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Капчики трохи порадилися між собою, а тоді порадили Ваннухові:
- Ти взуй нас і трохи походи по кімнатах.
-

Дуже мудра порада. Буль-буль, - втішився Ваннух. Капчики

почули чалапання у ванні, тоді відчинили двері й побачили велику

водяну кульку, що мала голову, руки і ноги, вони також були з

водяних кульок. Ваннух цілком не був страшним, він навіть

сподобався капчикам.

На порозі він натягнув на дуже мокрі ноги капчики.

- Ой, які мокрі ноги,
-

сказали капчики.
- Але якось потерпимо

трохи. Ти ж не будеш цілу ніч ходити по кімнатах?
- Звичайно, що ні, - заспокоїв їх Ваннух, -

я дуже трошки.

Буль-буль.
Спочатку Ваннух пороздивлявся у передпокою, заглянув до кухні,

зайшов до вітальні, а до спальні тільки зазирнув. Світла він не

вмикав, не хотів розбудити тата, маму і Ганнусю. А, можливо, він не

знав, як вмикається світло. У трубах, де він мешкав, завжди темно.

Лише на хвильку присів на крісло і журно зітхнув:
- Яка зручна річ - крісло. Можна відпочити гарненько на ньому.

Шкода, що у моїх трубах нема нічого подібного.
- Як добре, що люди сухі, -

подумало крісло. - Мокрі гості мені

зовсім не до вподоби.
Ваннух встав і почимчикував до ванни.

- Дуже була цікава екскурсія. Буль-буль, -

сказав Ваннух. Я тільки

вештаюся по трубах. Правда, я трохи боявся наштрикнутися на якусь

гостру річ. Бо тоді з мене залишиться хіба мокре місце. Буль-буль.
На порозі лазнички він здоймив капчики, подякував їм - і

покотився до ванни. Там він став зменшуватися, аж поки не вліз в отвір,
куди витікає вода.

Уранці Ганнуся, сидячи в ліжку, стала назирати свої капчики. Але

їх ніде не було видно.
- Куди ви пострибали, мої білочки? -

питалася Ганнуся. Капчики

не відзивалися, як і завжди. Тоді дівчинка босоніж побігла
вмиватися до лазнички. Тут на порозі й зустріла їх. Вона швиденько всунула
ноги в капчики

- і незадоволено скрикнула:
- Що з вами, капчики? Ви мокрі, як хлющ! Хто у вас налив води?

Чи, може, ви скупалися у ванні?
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- А хто замочив крісло? -

запитав тато.
- Хотів би я знати.

Але мама також не знала. Тільки Ганнуся трохи подумала і здо¬

гадалася, що це зробив Ваннух. Але про це вона нікому не сказала.

Ло&ітвяна кулька

Жив маленький чортик

ще й низького зросту.

Із-під куцих шортів
балаламкав хвостик.

Чортик шморгав носом,

мав під носом бульку.
Він вчепив на хвостик

повітряну кульку.

Кульку штрикнув рогом

для розваги раптом:

було гуку трохи

ще й лишився клаптик.

Таке собі

На повітряній кульці були дуже гарно намальовані червоні вуста, що

усміхалися. Таких чудових кульок дуже мало на світі: може п ять, а

може три. Ось таку кульку мала Настуся. Вона любила свою усміхнену
кульку, але завжди тримала її за нитку. Настуся боялася, щоб кулька
не вирвалася з рук і не подалася кудись із вітром. Або, не дай боже,
не накололася на гострі колючки рожі, що високим кущем росли на

подвір ї. Тому Настуся ніколи з кулькою не підходила до куща.
- Ніколи не залітай до рожі, -

наказувала Настуся кульці. - Рожа

гарна, але підступна, бо має гострі колючки. Вона навіть не зверне

уваги, що ти усміхаєшся до неї.

Кульці було непогано в Настусі, але інколи їй хотілося волі, вона

хотіла висмикнути нитку з пальчиків дівчинки - і летіти, летіти...
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- Мені всюди буде добре, бо я до всіх усміхаюся, -

думала кулька.
- Всі будуть радіти, побачивши моє усміхнене лице. Я навіть не боюся

рожі: усміхнуся до неї - і вона не зробить мені жодних прикрощів.
Якось Настуся випустила нитку, якою була прив язана кулька.

Побачила кулька відчинене вікно - і вилетіла крізь нього на подвір я.
Та не подалася до рожі, а відразу піднялася понад кущем, садом,

будинком. Вона полинула у блакитне небо, де пливли невеликі

пухнасті хмарки, їй легко летілося, бо хтось невидимий ніс її на собі.
- Це напевно вітер, -

думала кулька.
- Я помандрую з ним

далеко-далеко, хоч на край світу. Мені набридло сидіти на одному місці.
Вона наздогнала хмаринку, з якої звисав чорний шнурок, і

порівнялася з нею. На пухкій хмаринці лежав малий чорний хлопець із

ріжками. А той чорний шнурок
-

це був його хвіст. Хлопець

висолопив до кульки довгого червоного язика.
- Бе-е, -

сказав він.

Кулька усміхнулася до нього, а він у відповідь тільки насупився.
- Ти чому не посміхаєшся? -

запитала кулька.
- Чого це я маю посміхатися? Я нічого смішного не з їв і нічого

смішного не бачу, - відбуркнув хвостатий хлопець.
- Досить, що ти

смієшся без причини.
- Хто ж ти такий сердитий? -

запитала кулька.
- Я чортик. Невже ти ніколи не чула про мене? -

здивувався

рогатий.
- Ні, - відповіла кулька.

-

моя Настуся ніколи не оповідала про
тебе.

- Вона напевно на святого Миколая дістала різку від мене,
-

сказав чорний хлопець,
-

тому й не хоче мене згадувати.
- Але ж ні, -

не згодилася кулька.
- Настуся дістала від святого

Миколая книжку і кольорові олівці. Про різку вона не згадувала.
- Твоя Настуся казала неправду,

-

сказав чортик.
- Я їй дав не

одну
-

аж десять різок. І ніяких подарунків вона не дістала. Твоя

Настуся
-

нечемна, вередлива, погана. .

- Неправда, - обурилася кулька.
- Вона чемна. Я бачила книжку

й олівці, які їй приніс святий Миколай.
- А вона тебе не любить, -

додав чортик.
- Вона тебе ненавидить.

Вона хоче, щоб тебе прокололи шпилькою або колючкою з рожі.
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- Такого не може бути, - засміялася кулька.
- Вона мене

застерігала від лиха.

Кулька і хмарка з чортиком летіли поруч. Але чортик зірвався на

ноги і нахилився до кульки.
- Як добре, що ти втекла від нечемної Настусі. Нехай плаче. А ми

з тобою трохи побуцаємся. У мене гарні ріжки. Я їх недавно погострив.
- Е, ні! Мені не можна буцатися, -

не згодилася кулька.
- Я можу

тріснути. Настуся оберігала мене від усього колючого.

Кулька відлетіла вбік. Чортик їй не сподобався.
- Який поганий хлопчисько той чортик,

-

думала вона.
- Коли

б у мене був намальований язик, то я на прощання показала б

йому язика.

Кулька наздогнала іншу хмарку. На ній, звісивши ноги у білих

підколінниках, сидів вродливий хлопчик у білій довгій сорочці, за

плечима у нього були білі крила. Він посміхнувся кульці і сказав:
- Привіт, кулько! Як ти гарно усміхаєшся. Тобі дуже до лиця цей

усміх.
- Від нього усім стає радісно. Завжди усміхайся!

- Хто ти, хлопчику! -

запитала кулька.
- Я ангелик,

- відповів білокрилий хлопчик.
- Я про тебе знаю,

бо щойно бачив Настусю. Це чемна дівчинка. Вона дуже зажурена,

плаче за тобою. Вона любить тебе і їй дуже бракує твоєї усмішки.
- Можливо, що так,

-

згодилася кулька.
- Вона любить мене, але

нікуди не відпускає, весь час тримає на нитці. Чи це також любов?

А я захотіла волі - і летіти-летіти...
- Бути вільною -

це добре, - відповів ангелик.
- Але кулько, хіба

ти зараз вільна? Тебе ж несе вітер. Ти линеш туди, куди забажає

вітер, а не туди, куди ти бажаєш.
- Невже я сама не змогла б зараз полетіти туди, куди хочу? -

Задумалася кулька.
- Я хочу повернутися до Настусі.

- Ти залежна від вітру,
-

сказав ангелик.
- Якщо він змінить

напрям і поверне до землі, то й ти тоді зможеш повернутися.
- А куди ж я тепер мандрую? Куди мене несе вітер? -

запитала

кулька.
- Цього ніхто не знає. Вітер такий химерний: раз дме туди, раз

-

сюди, а інколи зовсім десь зникає,
-

пояснив ангелик.

Кулька зажурилася.
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- Як же мені дістатися додому, до Настусі? Я засумувала за нею.

Може попросити вітер, аби він відніс мене до неї? Можливо, вітрові
сподобається моя усмішка?

- Його проси
-

не проси,
- він не послухає. Він упертий. До того

ж його не цікавлять жодні усмішки,
-

сказав ангелик. Але не журися.
Я допоможу тобі повернутися на землю.

Ангелик злетів із хмаринки, взяв кульку за нитку і став спускатися

вниз. Але вітер зі злості так шарпнув кульку, що ще трохи і нитка могла

обірватися. Тоді ангелик притулив кульку до своїх грудей. Кулька
усміхалася, її усміх напевно не сподобався вітрові, бо він свистав і сичав:

-Чого смієшся, кулько? Я тебе шмагаю, а ти усміхаєшся?
Хочешш-ш, аби я тебе пож-ж-бурив на колюч-ч-ч-ч-ки рож-ж-і?

Ти мені нічого не вдієш, - засміялася кулька.
- Мене захищає

ангелик. Я усміхаюся, бо повертаюся до Настусі, яка чекає на мене,

яка любить мене і якій бракує мого усміху.
На землі ангелик став невидимим, але кулька відчувала, як він

пригортає її. Настуся побачила усміхнену кульку, вхопила її за

нитку, притулила до себе і розцілувала в рум яні щоки. Дівчинка
щасливо усміхалася, як і сама кулька.

- Моя дорога кулько,
-

сказала Настуся, -

я тішуся, що ти

повернулася до мене. Мені було сумно без твоєї усмішки.
Кулька підвела очі до неба. По ньому пливли тільки білі пухнасті

хмарки. Кулька усміхнулася до них. Вона знала, що на одній із

хмарин сидить ангелик, звісивши ноги у білих підколінниках.
Ангелик напевно бачить її щасливу усмішку. І він також усміхається.

Молоток, шо ста& поетом

Ток і ток, ток і ток!...

Звідкись чути молоток.

Де він, де він, я не знаю,

але я за ним шукаю.
Ось він, ось він -

я знайшла!

Ха-ха-ха, ха-ха-ха!
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Цей віршик ніколи не друкувався, його недавно, перед своїм

днем народження написала Ганнуся (їй мало виповнитися сім

років). Вона пишалася, що склала вірша, і декілька разів його

декламувала. І треба ж було, щоб молоток, який спокійно лежав у кухні в

скринці на полиці, почув Ганнусиного віршика. І він запишався ще

дужче, адже про нього складено вірша! Він переконаний, що це таки

про нього, а не про інший молоток. У віршику Ганнуся
стверджувала, що знайшла молоток, але це було видумкою. Вона не заглядала

на поличку, де був молоток та різні інші інструменти. У віршах можна

вигадувати, що завгодно, і це називається поетичною видумкою.

Дівчинці цілком не треба було молотка, вона мала забавки значно

цікавіші, аніж він. Але віршик написався
- і тут вже нічого не вдієш.

Та молоток вирішив від цього часу бути самостійним.

Ось як міркував молоток: Я мушу бути послушним кожному, хто

бере мене у свою руку за держак, мушу виконувати чужу волю. А я

хочу визволитися з усяких рук. Бажаю бути незалежним від них. Але

з чого почати?

Вранці, коли Ганнуся збиралася до школи, а тато з мамою до

праці, молоток вчув, як казала мама татові:
- Татусю, забий міцніше того цвяха у покою, бо мені здається,

що він от-от вивалиться
- і картина впаде. Вона важка, бо під

склом.
- Гаразд, - відповів тато,

-

але вже як повернуся з роботи, бо

зараз поспішаю.

"О, я зроблю усім приємну несподіванку, - втішився молоток,
-

я сам заб ю того цвяха, що хитається. Дівчинка варта того, щоб у
неї в покої цвяхи міцно трималися у стіні. Нема проблем!"

І от, коли вдома не залишилося нікого, він виліз із скриньки,

розглянувся по стінах і помітив цвях, що погано тримався.

"Справді, він потребує моєї уваги,
-

подумав молоток,
- бо

інакше може вивалитися з дірки, і картина злетить".

Молоток розігнався, аби ударити по цвяху залізною потилицею.
Але не поцілив, ударив трохи нижче, по рамі.

Від удару пощербилася рама, а цвях вивалився із дірки разом із

шматочком стіни. Картина вдарилася об підлогу - і скло тільки

дзенькнуло. Його осколки посипалися по підлозі.
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"От тобі й на! -

зажурився молоток.
- Та що тепер вдієш?

Почекаю іншої нагоди допомогти. Я таки мушу щось доброго зробити
для Ганнусі".

Увечері мама картала тата, що він допустив до того, аби цвях

таки вивалився зі стіни.
- Ціле щастя,

-

сказала мама,
-

що це не була ікона,
намальована на склі. Бо тоді ми напевно б її не зібрали докупи і не склеїли

б з осколків.

Тато забив іншого цвяха і повісив картину, наразі без скла. Уранці
мама знову звертається до тата:

- Не забудь після роботи полущити горіхи на торт для Ганнусі.
Тільки я не впевнена, чи лускоріхом вдасться, бо дуже тверді горіхи.

"От і добре, -

подумав молоток.
- Я сам поколю ті тверді горіхи,

раз лускоріх не може з ними дати ради. Ганнуся варта того, аби

налущити їй горіхів. Нема проблем!"
Як тільки зачинилися двері за дівчинкою і її батьками, молоток

виліз із скриньки і заглянув до миски з горіхами. То була велика

гуцульська миска з малюнком, якого не було видно з-під горіхів.
Молоток розігнався і загостреним носом ударив по горіхові, трохи
його розколупав

- і ковзнув аж до дна. Інші горіхи, зачеплені

молотком, повискакували з миски, покотилися по столі, розбіглися по

підлозі. А миска взяла і розкололася на дві частини. Тепер стало видно

малюнок: серед зілля стояли два олені, яких тріщина розлучила.
"Не щастить мені з добрими справами", -

зажурився молоток.

Він повернувся до скриньки і так засумував, що аж склав віршика.
Бо коли дуже тужно або, навпаки, дуже весело, то хочеться

говорити віршами:

Ток і ток, ток і ток,

називаюсь молоток,

голова і ще держак
-

саме так, саме так,

не кусак і не різак,
не стискач і не відкрут,
молоток

- і все отут!
Трах-тарах, трах-тарах

забиваю тім ям цвях.

Стук і грюк, стук і грюк,
лиш скоріше, аби з рук.

Ще й на сміх для усіх
носом трощу я горіх.
А коли не втраплю в ціль,
То ударю по руці,
по великому пальці:
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а-я-яй, а-я-яй,

молотку не довіряй!
Стук і грюк, стук і грюк,

хочу вибитися з рук!
бо коли я вільний пан

-

сам вчиняю тарарам.

І тепер я самоук,

самогрюк і самостук,

а ще теж, а ще теж

самолуп і самолеж,

самокол і самобій,
бо я хлопець не дурний.
Ще й до віршів маю дар

-

самопис, самопісняр.
Ток і ток, ток і ток,

став поетом молоток.

"Я розумію, -

роздумував молоток,
-

чому мені так не повелося

з цвяхом і горіхами. Бо я, напевно, вродився поетом, а поети, як

кажуть люди, не вміють забивати цвяхи і лущити горіхи. Вони

вміють тільки складати вірші і за це мають славу. Віршувати -

це

значно легше, аніж тім ям чи носом ударяти по твердих речах. А

самому без чужих рук, не просто ж бо поцілити у цвях чи горіх.
Ввечері всі дивувалися, як це миска тріснула на дві частини.

- Може, миша завелася в хаті? - запитала мама.

- Миша могла б один-другий горіх викотити з миски,
- відповів

тато.
- Але розтрощити її аж ніяк! От великий кіт міг би скинути

миску зі стола, але ми його не маємо. - А може миска тріснула від
температури? -

знову запитала мама.

- Теж ні, - каже тато.
- Температура у нас кімнатна, від неї нічого

у кімнаті не тріскає.
- Це напевно добра фея хотіла допомогти полущити горіхи, але

чомусь не вийшло в неї, -

сказала Ганнуся.
- Добра фея не зробила б шкоди,

-

заперечила мама.
- Словом,

якась загадка.

Тато мав роботу, бо мусів склеювати миску, аби олені зійшлися

докупи. Він цю справу знав добре, бо вже не раз допасовував

черепки, склеював миски і глечики. Таку роботу тато з мамою називали

реставрацією. У хаті було багато старих глеків, мисок і тарелів,
привезених із рідних сіл. Деякі були потріскані і їх треба було
реставрувати. Отож, тато реставрував миску, а потім ще мусів лущити

горіхи і лускоріхом, і ножем, і навіть молотком.

На день народження було все гаразд: жодна картина не впала зі

стіни, і ніяка миска не тріснула. Торт був дуже смачний - всі хвали¬
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ли. Ганнуся мала добрий настрій, заспівала дві чи три пісеньки і на

закінчення свого виступу продекламувала віршик про молоток.

А тим часом молоток лежав у скринці і мугикав під ніс свого

віршика. Йому було дуже прикро, що ніхто не знає, що він став

поетом. Поруч із ним лежали обценьки, викрутка, шило, але вони

цілком не розумілися на поезії.
- Ти спочатку навчися добре забивати цвяхи,

-

казали вони,
-

а

тоді вже складай віршики.
- Я цілком добре забиваю цвяхи,

- відповів ображено молоток,
-

але коли я в чужих руках. Самому ж не вдається. Я хотів бути
незалежним від людських рук. Та це, виявляється, неможливо. Але

коли б я не зробив спроби стати самостійним, то не був би і

поетом. Дуже добрим поетом. Як нікого не буде з дорослих вдома, я

розповім свого віршика Ганнусі. Діти краще розуміються на поезії,
ніж дорослі.

Та йому дуже довго довелося чекати такої нагоди, бо Ганнуся не

хоче залишитися вдома сама.

Ти любиш зиму?. Та хто з дітей не любить зими!

Земля вкривається чистим і пухнастим снігом. І всюди, де тільки

він випаде, обов язково з являться СНІГОБОРОДЬКИ. Я й сам ніколи

про них не знав. І тільки недавно довідався від одного приятеля. Він

родом з невеличкої, але симпатичної країни, яка називається

Естонією. І там в Естонії, кожної зими разом зі снігом з являються маленькі

кумедні чоловічки з великою білою бородою. Ось такою: вона в них

така довга і пишна, що закриває все тіло - від голови і до п ят. І,
здається, що снігобородьки -

то одна борода. Тому їх називають

Снігові Бородайки, Снігові Бороданчики, Снігові Бородульки, Снігові

Бородачі, або просто снігобородьки. Вибирай ім я, яке тобі до

вподоби. Я думаю, що вони живуть і в наших краях, і коли тобі пощастить
їх зустріти, ти обов язково розкажи мені про це.

Отож, снігобородьки такі маленькі, що ти міг би вільно їх брати
на долоню. Та вони й самі інколи дітям вилазять на руки

- і почина¬
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ють чудернацькі танці. Діти регочуть, аж пищать. І, знаєш, чому?
Довгі, пухнасті борідки дуже лоскочуть долоні.

Снігобородьки літати не вміють. Але вони легкі, як сніжинки, і

найменший вітерець може їх підхопити і понести. Тому особливо

снігобородькам подобаються заметілі, метелиці, завірюхи,
хурделиці, Біхоли, сніговії, хуртовини, хуги, сніговиці - тоді вони

налітаються, скільки душі хочеться, їм аби носитися, вертітися,
танцювати, підскакувати, катулятися, порошити снігом! Коли ти станеш на

чистий сніг, від твоїх ніг залишаються сліди. Навіть від лапок

маленького горобчика відтискаються відбитки. А от слідів снігобородьків
ніколи не побачиш. А все через бороди! Вони, наче вінички,
метляються по снігу і замітають усі сліди. І сніг лежить гладенький і

рівний, мовби щойно випав. То снігобородьки його позамітали.

Коли йде сніг, снігобородьки тут як тут
- ні холод, ні мороз їх не

лякає, їм зовсім не холодно, бо густа борода, як тепле футерко. Та

й, крім того, як ти вже знаєш, вони дуже непосидючі: то веселяться,

то підмітають сніг. А коли рухаєшся, щось робиш, то й не мерзнеш.
У снігобородьків чудові рожеві носики, над якими виблискують

задерикуваті очка. У холоднечу носики червоніють. І чим більший

холод, тим вони червоніші. По тому, наскільки червоні носи, можна

визначити, який насправді мороз. Коли вже надто сильний, носики

аж горять. Тоді снігобородьки подібні на жмутик ватки, в яку

ввіткнули ягідку червоної калини.

Снігобородьки люблять різні забави. Ото заховаються, коли діти

санкуються чи ліплять сніговика, потім підкрадуться іззаду і

покличутть: аго-о-ов! І тільки ти оглянешся, як вони махнуть бородою по

снігу
- і засиплять тобі і рот, і ніс, і очі сніговою порошею. І ти нічого

не встигнеш помітити. А вони тим часом утечуть, розсипаючи
довкола дзвіночки сміху. Такі їхні жарти.

Коли із засніжених дахів нависнуть довгі бурульки,
снігобородьки по них видряпуються на дах і звідти з їжджають - і падають

просто у снігові замети. Тільки обдають снігом: бух-бух. Вони певно

смокчуть бурульки, наче солодкі льодяники
- і горло від того у них

не болить.

Буває, заберуться снігобородьки на підвіконня і крізь шибки

роблять дітям різні смішні міни, навіть показують язика, хоч вони,
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коли судити по бороді, зовсім дорослі. І весь час танцюють,

кружляють на підвіконні. І дивно, як їх ніжки не заплутуються у

густійпрегустій бороді. А до танцю приспівують, може, отак:

Ми бородьки,
снігові бородьки,
славим сніг.

Ми співаєм

піснею стрічаєм
сніг, сніг.

Гей сніжинки,

зіроньки-сніжинки,
упадіть!
Мов мітлою,
ми вас бородою
міть!

міть!

Любим холод,

зимоньку і холод,

сніговій.

Нам до танцю,

вітрику-ласкавцю,
вій!

вій!

Отої пісеньки я не чув, хоч вона мені нагадує пісеньку лісових

дзвіночків, про них снігобородьки і не відають. Але я часто чув, як

порипувало за вікном. Звідки я міг знати, що то порипує сніг під
ніжками снігобородьків, які, танцюючи, водять коло. Або

понамальовують на вікнах різні дивні малюнки: блакитні казкові ліси, срібні
квіти і, можливо, самих себе і коли уважно і часто придивлятися, то

можна впізнати. А малювати мають чим! Бороди слугують їм за

пензлі. І їхні малюнки, як сам деколи бачиш, зі снігових зірочок,
морозяних блискіток, льодяних кристаликів.
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Інколи, в дуже тихі місячні вечори, збираються вони чималим

гуртом на підвіконня і співають, взявшись за руки і похитуючись то

в один, то в інший бік до такту співу, немов колядують. Чи не

ДОВОДИЛОСЯ тобі чути їх тиху-претиху, чомусь сумну пісеньку? Адже вони

такі веселі, пустотливі, кумедні, а пісня сумна. Чого б то? Як ти

гадаєш? Я забув запитати про це у приятеля.
Чи заходять снігобородьки через відчинені вікна в кімнату до

дітей, я не знаю. Може, вони б радо завітали в гості, але вікна

взимку дуже рідко відчинені, бо дорослі бояться перестудити дітей.

Дуже погано снігобородькам у вогку погоду. У дощові мокрі дні їх

пишні пухнасті бороди намокають, злипаються, стають важкими,

кудлатими, кострубатими їх жоден гребінець не візьме. То про які

танці тоді балакати? Десь поховаються у снігових заметах
- і ніхто

не знає, що вони тоді роблять. Напевно журяться, що зима не вічна,
що прийде весна.

Ти любиш весну?... Та хто з дітей не любить теплого сонечка,

коли заплачуть бурульки, заспівають струмки, земля одягнеться

травами і квітами, а дерева листям! То що тоді діяти

снігобородькам? Сніг підмітати: але ж снігу немає. І зникають кудись

снігобородьки. Може, разом із зимою відходять у холодні краї, на північ, де

завжди сніг, мороз, крига. А може, знаходять сухі прохолодні
печери і там розчісують один одному бороди і чекають зими...

У гостині бородьки
пили вино солодке:

гльо-гльо-гльо...

по бороді текло,

в рот не попало

ні багато, ні мало.

Злиплась борода -

отака біда!

Не чеши, гребінчику,
хлопчика і дівчинку,
а розчеши бородят
з голови до п ят.
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Весна красна проминає,
чеше-чеше - не вгаває,

не розчеше гребінець -

і кінець.

Літо тепле проминає,
чеше-чеше -

не вгаває,

не розчеше гребінець -

і кінець.

Жовта осінь проминає,
чеше-чеше - не вгаває,

не розчеше гребінець -

і кінець.

А вернулася зима -

Розчесалася сама

У бородьків борода,
Тут скінчилася біда!

Таке Собі
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ЯК НАМАЛЮВАТИ!

ВИГЛЯЛЬКА;

а також Дзуську, Дриська, Цюня, Фуркальце, Фурдичко,
Фурдикало, Фуртака, Скрипця, Скрегітку, Рипуня, Скімлюха, О-ля-ля,

Парасольця, Соляника, фона Те, фону Ле та інших, про яких мовиться

у цій книжечці.

Я не знаю, я не знаю,

як Виглядько виглядає.
- І я також не знаю.

Має лапки він чи ноги?

Має ікла він чи роги?
Очі в нього чи глядальці?
Мацаки чи, може, пальці?
Має хобот він чи ніс?

Чи він лисий, чи заріс?
Я не знаю, я не знаю,

як Виглядько виглядає.
- А як не знаєш?

Має терка він чи зуби?
Має дзьобик він чи губи?
Має вушка чи антени?

Чи він білий, чи зелений?

Має крила він чи хвіст?

І який собі на зріст?
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Я не знаю, я не знаю,

як Виглядько виглядає.
- А ще як не знаєш?

Має рильце він чи щоки?
Чи прямий, чи кособокий?

Бородай чи безбородько?
Міна кисла чи солодка?
Він безличний чи з лицем?
Чи блідий, чи з рум янцем?
Я не знаю, я не знаю,

як Виглядько виглядає.
- А ще, ще як не знаєш?

Має серце чи моторчик?
Голова на нім чи горщик?
А, можливо, що й капуста?
Чи худий, чи дуже тлустий?
Має жало чи язик?

Чи пропелер, чи плавник?

Я не знаю, я не знаю,

як Виглядько виглядає.
-

Невже так безнадійно?
Але я берусь за справу,

розгортаю книжку жваво.

Тут сторінку маю чисту,
а у мене гадка бистра - гей

олівчики, вперед!
І готовий враз портрет.
На портреті сам Виглядько.
Ось і все. Я ставлю крапку.
- Хіба це він?

Як не віриш, то спочатку
намалюй і ти Виглядька.
Чистих сторінок багато -

Треба їх розмалювати.
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А казок у книжці сім -

розмалюй-но ти усі. -

Дякую. Беруся до роботи.
Я вже знаю, я вже знаю,

як Виглядько виглядає.

Дзуська та жил

Дзуська мешкала у млинку для мелення кави. Млинок дуже

давній, ще з тих часів, коли не було електричних. Зверху млинок

має корбу, якою треба крутити, засипаючи каву в отвір. Кава на

жорнах перемелювалася і осипалася на дно млинка, у дерев яну
шуфлядку. Шуфлядку витягували з млинка

- і змелену каву

пересипали у кавник. Отож, Дзуська замешкала у шуфлядці, яка не

була засунена до кінця. І тому через шпаринку можна було
спокійно влізти у шуфлядку або вилізти з неї. Звичайно, можна було
мешкати в отворі зверху млинка, а кришечка, якою той отвір
закривався, не дуже щільно прилягала до поверхні. Але тут мешкати

було небезпечно, бо якби раптом хтось покрутив корбою, то жорна
могли б перемолоти Дзуську на каву. Правда, тепер тим млинком

ніхто не користувався, його виставили на найвищу поличку в кухні
для прикраси. На поличці були й інші давні кухонні речі, що вже

вийшли з ужитку.
Вони були виставлені на огляд, начебто кухня була музеєм. Тому

мешкати в отворі зверху було зовсім безпечно. Але Дзуська
облюбувала собі шуфлядку: в ній так гарно пахло кавою, ніби в кав ярні.
А Дзуська понад усе любила запах кави.

Правда, хтось міг би зачинити шуфлядку до кінця. Тоді була б
небезпека навіки сидіти запертою у шуфлядці, якщо б на той час

Дзуська перебувала в ній. Або залишитися без такої вигідної
дерев яної кімнати, стіни і підлога якої просякли ароматом кави (на той

випадок, коли б Дзуська була поза шуфлядкою). Самостійно

висунути чи засунути шуфлядку Дзуська не мала сили. Але до млинка з

висуненою шуфлядкою нікому не було діла.
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То ж чи млинок до мелення кави не міг бути пристойним
помешканням для Дзуськи? Звичайно, що міг.

На тій же поличці по сусідству мешкав Дрисько. Його домом

була бронзова ступка (або моздір) для товчення перцю. Товкти у

ступці можна було сухарі, цукор, гвоздику та інші заморські
прянощі. Але, напевно, останнім, що товкли у ступці, був перець. А

ступку після перцю забули акуратно витерти. Звичайно, було
небезпечно мешкати на дні ступки. Хтось міг важким бронзовим товкачем

розтерти Дриська, ніби він горошинка перцю. Але тепер у крамниці
можна придбати геть усе розмелене, потовчене, покришене,

розтерте
- і відразу у пакетиках чи коробочках з гарними етикетками. То

ж ступкою ніхто не користувався.

Дрисько полюбляв свій дім, бо той зберігав ще запах перцю, а

Дрисько до всього уживав перець чи паприку, без них він не зміг би

з їсти навіть торта. Він так призвичаївся до запаху перцю,

мешкаючи у ступці, що навіть ніколи не пчихав.

То хіба ступка для товчення перцю не може бути мешканням для

Дриська? Звичайно, що може.

На тій же поличці стоїть давня, трішки надтріснута карафа.
Колись у ній подавали домашнє солодке вино. Ту карафу забули
сполоснути перед тим, як виставити на полицю, і тому на дні загусло у

медвяний клеїк вино. І ось у тій карафі преспокійно замешкав

Цюньо. Йому там подобалося жити. Звичайно, була небезпека

приклеїтися до солодкого дна. Але Цюньо любив вино, і він із

задоволенням лизав солодку масу, до якої все-таки інколи траплялося
приклеїтися. І таким чином відклеював себе. Тепер ніхто не збирався
мити карафу зсередини, тож не було страху, що Цюня можуть
вилити з водою чи розчинити в ній.

То ж хіба карафа для вина не могла бути домом для Цюня?
Преспокійно могла.

Дзуська, Дрисько і Цюньо дуже приємні сусіди, що нечасто

трапляється на білому світі. Але тут, на поличці, вони ніколи не

сваряться між собою. Навпаки, вони люблять ходити в гості один до

одного. От, наприклад, збираються в помешканні Дзуськи.
Повсідаються вкупці, насолоджуються пахощами кави. Часу в них доволі,
тож пригадують собі різні віршики, які колись вивчали у школі. По¬
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тім підуть до Дриська. Там нанюхаються перцю. Дзуська і Цюньо

трохи попчихають. Дрисько їм бажає "на здоров я", а ті -

дякують.

Сам Дрисько не пчихає, бо призвичаївся до запаху перцю. У ступці
їм подобається розповідати забавні історійки й анекдоти. А тоді

йдуть до Цюня. Полижуть загуслого винця
- і трішки-трішки

сп яніють. Тоді співають і сумних, і веселих пісень. На другий день вони

ходять у гостину в іншому порядку.

Спочатку у Дриська попчихають і нарозповідаються потішних

історійок, потім у Цюня, полизавши винця, поспівають різних пісень, а

вкінці у Дзуськи пригадують старі віршики, нанюхавшись кави. На

третій день починають від Цюньового винця і пісень, тоді
декламують віршики, насолоджуючись ароматом кави у Дзуськи, а

закінчують гоститися у Дриська, розповідаючи кумедні історійки і

пчихаючи. Правда, пчихають тільки Дзуська і Цюньо, бо Дрисько на перець

не реагує. На четвертий день знову починають від Дзуськи, і так

далі. Вони вже так звикли ходити один до одного, що ніколи не

переплутають порядку. І їм ніколи не набридає гоститися.

А зрештою, що робити на поличці, коли більше жодних розваг,
навіть телевізора, там немає і більше ніхто там не мешкає?..

Фуркальце. та інші

Є собі Фуркальце. Воно є собі, але воно є і нам. Воно

не завелике і не замале, сам раз. Воно не затовсте і не

затонке, можна сказати
-

струнке. Воно фуркає не грубо
і не тонко, а цілком нормально. Воно не поспішає, але й

не бариться. Словом, дуже звичайне фуркальце.
Ніхто не знає, чи воно живе, чи змайстроване. Але що нам до

того, яке воно, аби фуркало. Бо без фуркання воно і не Фуркальце.
Можна ним бавитися, тобто фуркати ним. Але воно може бавитися

нами: бо ми не можемо відірватися від того фуркання.
Є собі Фурдичко. Воно є собі і є нам. От Фурдичко не таке. Воно

трохи інше, хоч і фуркає. Бо без фуркання воно б не було
Фурдичком. Воно трохи завелике, до того ж затовсте. Тому воно фуркає не

поспішаючи, та й фуркає грубше, аніж фуркальце. Так виглядає,'
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ніби воно чимось невдоволене і тому бурчить. Але, можливо, що це

тільки так видається.

Інколи воно виглядає як живе, а інколи як змайстроване. Але то

нас не обходить, яке воно, аби тільки фуркало. Ним можна

бавитися, але воно може бавитися нами.

Є ще і Фурдикало. Воно також є собі і нам. Воно ще більш не

таке, як Фуркальце і Фурдичко, хоч і фуркає. Воно занадто велике,

занадто товсте, занадто повільне і занадто грубо фуркає. Аж від

того фуркання робиться страшно. Хоч, можливо, воно не є злим.

Розпізнати, який в нього характер,
-

нелегко, бо воно дуже грубо
фуркає. Воно також виглядає то як живе, то як змайстроване. Та яке

б воно не було, воно фуркає. Ним можна забавлятися, але воно

може забавлятися нами.

Є собі і Фуртак. Але він є тільки собі. І не хоче бути нам. Він

затонкий, замалий, дуже жвавий, весь час поспішає: його завжди

відносить убік. Він дуже тонко фуркає. Аж дзеленчить у вухах. Він

також здається то живим, то змайстрованим. Як коли. Але, щоб там

не було, він також фуркає. Тільки ним не можна гратися і він не

грається нами. Бо він Фуртак - і тут нічого не вдієш. Отак!

Спочатку Фуркальце познайомилося з Фурдичком. їм хотілося

приятелювати, тобто фуркати разом. Але їм не вдавалося фуркати
одночасно й однаково. Фурдичко трішки відставало і фуркало на

якийсь там тон нижче, тобто грубше. І це засмучувало їх. Вони то

сумували, то ображалися - і фуркали собі кожен сам по собі. ;Але

потім, нафуркавшись наодинці, сходилися докупи
- і знову фуркали

разом, хоч і не зовсім злагоджено.

Одного разу їх зустріло Фурдикало, що для розваги

профуркувалося неподалік. Йому також було самотньо фуркати. Воно дуже

зраділо, коли дізналося, що Фуркальце і Фурдичко фуркають разом.
- Дуже гарний фуркавий дует,

- фуркнуло воно грубо, що аж

Фуркальцеві і Фурдичкові стало страшно.
- Дует -

це тоді, коли

двоє одночасно фуркають, -

пояснило Фурдикало. - І дуже добре,
що ви фуркаєте неоднаково. Бо як фуркання не відрізниш одне від
одного, то дуету не буде. Треба, щоб у час спільного фуркання було
чути, що тих фуркань є два.
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Фуркальце і Фурдичко були здивовані, що вони фуркають
дуетом. Це було цікавим відкриттям. Отож, вони даремно сердилися

одне на одного, що їх фуркання не співпадали.
- Тепер, будь ласка, пофуркай з нами в дуеті, -

попросили вони

Фурдикала, коли зрозуміли, що Фурдикало зовсім не таке страшне,
як їм видалося через його грубе фуркання.

- Тоді це буде не дует, а тріо, - пояснило Фурдикало. - Я

попробую, чи підходжу вам для фуркання втрьох.

Фурдикало фуркало дуже повільно і дуже басувало, аж все

навколо здригалося від гулу. Воно приєдналося до Фуркальця і

Фурдичка
- фуркали всі разом, утрьох. На щастя, Фурдикало не

приглушило Фуркальця і Фурдичка. Фурдикалося їм чудово.
- Це нічого, що трохи відстаю від Фурдичка, а Фурдичко від

Фуркальця. Наше одночасне фуркання виходить досить пристойно. Ми

ніби наздоганяємо одне одного. І кожен, хто збоку від нас, може

розрізнити, що фуркання не одне, а складається аж з трьох фуркань.
- Отож, тріо,

-

похвалило Фурдикало себе і своїх приятелів.
- Було б непогано знайте ще четверте, аби послухало нас. Дуже

добре, щоб те четверте було котресь, що само фуркає або

розуміється на фурканні у тріо.
Незабаром вони зустріли четверте. Але воно було не воно, а було

він. Це був Фуртак. Але він був непосидющий, неполежачий,
непостоячий, його відносило весь час убік. Він дуже поспішав фуркати,
аж дзеленчало у вухах від його тоненького фуркання. Він не мав ні

часу, ні терпіння, ні бажання познайомитися з фуркавим тріо. Він

або не любив спілкуватися з іншими, або не вмів спілкуватися, хоч

фуркати вмів. І фуркав сам по собі десь збоку.
- Ні, ні, я поспішаю, -

сказав Фуртак.
- Ти не дуже серйозний, -

сказало Фурдикало Фуртакові.
- Я мало надію, що ти будеш фуркати разом із нами. Тоді був би

квартет. Це коли фуркають четверо разом. Але з тобою, Фуртаче,
ніхто ніколи не сфуркається. Фуркай собі на здоров я сам!

Фуртак щось фуркнув на прощання
- і тільки його бачили.

- Хіба він Фуртак? Він не каже слова "так , бо ні з ким не

згоджується. Він тільки каже "ні", бо все заперечує. Він повинен

називатися не Фуртак, а Фурні, -

сказало Фурдикало.
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фуркальце, Фурдичко і Фурдикало зафуркали утрьох і фуркали
собі і нам. Нам дуже подобається їхнє фуркання, і ми дуже часто

шкодуємо, що ніколи не зуміємо фуркати так, як вони.

Скрипцьо та тип

Скрипцьові страшенно не подобається, коли дверні
замки і завіси закапують оливою, аби вони не скрипіли.
Люди чомусь не люблять, як скрегочуть ключі у замках і

скриплять завіси. А для Скрипця цей скрип і скрегіт -

найкраща музика у світі. Тому він покинув змащену бра¬
му в центрі міста і подався шукати іншу, яка б ще скрипіла.

О, який був чудовий час, коли не було оливи в місті і всі брами
і двері рипіли, скреготали, зойкали, скимліли, гарчали, пищали,

шкребли, шурготіли, хрипіли... Тоді Скрипцьо не потребував
вишукувати рипучі брами аж десь на передмісті. Можна було тут, у центрі,
а саме на площі Ринок, годинами вслухатися у сухі голоси брам.
Навіть годинник на Ратуші поскрипував, пересуваючи стрілки. Коли

вже набридали звуки одної брами, можна було перенестися до

сусідньої, яка також скрипіла, але вже трохи інакше. Бо зовсім

однакового скрипіння немає ніде.
Кожної ночі Скрипцьо ночував в іншій щілині від ключа. Він не

боявся, що ключем його виштовхають звідти. Брами давно вже не

замикалися.

Настали дуже погані часи. Недавно мером міста обрали пана

Оливняка, міського доглядача брам. І він дуже ревно взявся за

роботу. У місті звідкись з явилася олива для змащення замків і

завіс, понаправляли геть усі брами до будинків і двері до

помешкань, пивниць і горищ.

Познаходили старі загублені ключі або подоробляли нові. Тільки

десь на передмісті, на Замарстинові, Скрипцьо почув, як любо

скрипить від вітру чи протягу брама. Отже, завісяни, що мешкають у

дверних завісах, Богу дякувати, живі і здорові. Скрипцьові стало

легше на душі.

65



- Нарешті чую милі для мого серця звуки,
-

проказав він до

себе. Будинок був старий і обшарпаний. У вікнах не світилося. "О,

тут можна буде спокійно переночувати,
-

подумав Скрипцьо, -

а

можливо, деякий час і пожити . І він, слухаючи завісян, поліз у

щілину для ключа. Як добре мати хоч який-небудь захисток!
- Обережно, пане! -

почувся тонкий скрипучий голосок.

- Хто тут? -

запитав Скрипцьо.
Я - Скрегітка Шкрибляків, з Вірменської. Мусила втікати звідти,

бо там геть усі замки позаливані оливою. Я мало не захлеснулася і

не втратила голос,
-

поскаржилася Скрегітка.
- Я Скрипцьо з Ринку. Може, чули? - відповів

Скрипцьо і додав, зітхаючи: - Тяжкі часи настали для нас.

- Звичайно, я чула про Вас, пане Скрипцю, про Ваш

надзвичайний немузичний голос,
- зраділа Скрегітка. -

Батько завжди казав, що такого знавця скрипу, як ви, в місті не

було і немає.
- Скажіть, пане Скрипцю, -

по хвилі запитує Скрегітка, -

чи ви не

чули, де зараз мій хрещений батько, пан Рипуньо з Руської?
- Якщо він ще не захлеснувся клятою оливою, то сподіваюся, що

скоро буде тут,
- відповів Скрипцьо.

Вони трохи помовчали, подрімали, заколисані рипінням брами.
Приємно було усвідомлювати, що завісяни живі і здорові. Розбудив
їх шурхіт -

у щілину хтось впихався.

- Тут хтось є? -

охрипло запитав прибулий.
- Влізайте, влізайте, пане Рипуню. Впізнаю вас по голосу,

-

сказав Скрипцьо. - Ми вас уже чекаємо. Тут ваша похресниця

Скрегітка.
- Як ся маєте, любі! Ох і тяжкі часи для нас настали,

- зітхнув
Рипуньо.

- Пане Рипуню, ви часом не зустрічали в місті Скімлюха зі

Сербської,
-

запитав Скрипцьо. - Давненько його не бачив.
- Ні, пане Скрипцю, - відповів Рипуньо.

- Будемо надіятися, що

він живий. Бо ще не було такої халепи, аби він не вийшов сухим із

оливи. Можливо, і до нас діб ються.
Вони ще трохи балакали, трохи дрімали, заколисані голосами

завісян: як добре, що ті живі, здорові і на їх голос збігаються з міста
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такі нещасні, як оце вони, що знайшли притулок в останній

незмащеній брамі. Знову їх розбудив шурхіт -

хтось впихався в отвір.
- Ого, тут вже хтось є? - захрипів невідомий. - Я Скімлюх. Як ся

маєте?
- Заходьте, пане Скімлюху. Ми вже вас вирахували і чекаємо.

Тут є панна Скрегітка з Вірменської, пан Рипуньо з Руської і я,

Скрипцьо з Ринку, -

сказав Скрипцьо і запитав: - Що чути в місті?
- Ой, біда, панове. Мер розперезався. І хто б то міг подумати,

що з такого тихого чоловічка буде такий лютий мер? Геть ціле місто

заливає оливою. І де вона на нашу голову тільки взялася? -

журно

розповідав Скімлюх. - Жодного скрипу не залишилося. А скільки

пропало нашого брата -

захлеснулося у тій масній оливі.

Вони пожурилися та й стали дрімати під милі звуки

заржавілих завіс.

Приємно було знати, що тут завісяни живі і здорові. Це була їх

остання ніч у щілині для ключа.

Недалеко звідси, на Підзамчі, новий мер міста, пан Оливняк,
колишній міський наглядач брам, перевірив, чи наповнені

олив ярки, накрутив будильник на шосту годину ранку. Він прочинив двері
своєї спальні, вони безгучно, без скрипу закрилися. Отак не

скрипітиме завтра вже цілісіньке місто. Залишилось змазати ще одну чи

дві брами на Замарстинові", -

сказав Оливняк сам до себе.

Що пана мера, колишнього доглядача брам, обходить, що

Скрипцьо, Скрегітка, Рипуньо, Скімлюх та завісяни вже завтра вранці
стануть бездомними? І куди ж їм, нещасним, надалі діватися?

О-ля-ля тз інші

О-ля-ля любить чіплятися до дівчаток. Але не до всіх,
а тільки до тих, що мають у своєму імені ля (це
називається склад слова). Оля -

це таке ім я.

До дівчинки Олі О-ля-ля причепилася, як реп яшок. І

як тільки зачує О-ля-ля, що хтось звертається до дівчинки
"Оля", вона починає лоскотати її або над верхньою губкою, або в

куточках уст. Оля не стримується і сміється, бо дуже лоскітно. Ап£
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якщо звертатися "Олю", то дівчинці не лоскітно: О-ля-ля її не зачіпає.

Дивина, та й годі! Особливо О-ля-ля вподобала собі віршик, яким

дражнив Олю Олько:

Оля -

ляля, робить збитки -

рве панчішки і скарпитки.

Оля зауважувала Олькові, що не "скарпитки", а "шкарпетки" - і

тому той віршик неправильний. Олько, недовго думаючи, склав іншого

віршика:

Оля -

ляля, тільки трішки
рве шкарпетки і панчішки.

Це вже було краще. Оля не сердилася на Олька, лише

сміялася. Бо О-ля-ля, зачувши аж три "ля", дуже старанно
лоскотала. Ці хвилини вважала для себе О-ля-ля найщасливішими.

Але справа стала псуватися. Бо спочатку, як діти і дорослі
казали "Оля", то все було гаразд. О-ля-ля мала причину лоскотати

дівчинку. Та щораз частіше замість "ля" казали "лю" "Олю". І

О-ляля не знала, як їй поводитися, їй ставало нудно і нецікаво жити.

А чому так сталося? Олина мама, вчителька мови, усім дітям і

дорослим робила зауваження, що треба звертатися до Олі - Олю.

Бо в українській мові є клична форма. От і попробуй забавлятися,
коли існує клична форма і всі кличуть "Олю", а не "Оля". Зовсім

нема нагоди розважитись.

О-ля-ля вирішила податися до іншої дівчинки. Далеко не треба
було ходити, поруч мешкала Улянка. І тут жодна клична форма не

псувала розваги. Бо як не клич: "Улянка" чи "Улянко" -

є завжди у

слові "ля".

Відтоді Улянка вічно сміється, коли називають її ім я.
- О, яка привітна, завжди усміхнена дівчинка! -

казали одні. Але

були й інші, як-от Олько, що став прозиватися:
- Сміх без причини

-

знак дурачини.
Улянка ображалася і плакала. Олько не вгавав і ще більше

дратував дівчинку:
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- Заплач, Андрійку, дам копійку.
Тут Андрійко, звичайно, був ні до чого. Але Улянка плакала ще

більше: сльози аж бриніли на очах. Тоді О-ля-ля втрачала настрій
бавитися з нею.

"Така плакса з тої Улянки, що мені відпадає всяке бажання її

лоскотати", -

думала О-ля-ля.

Врешті Олько придумав і свого віршика, аби не згадувати

невідомо якого Андрійка:

Заплач, Улянко,
зварю тобі манку

звечора і зранку!

І хоч Улянка любила манну кашу, особливо з конфітурою, все

одно плакала.

"Тут більше сліз, аніж сміху", -

подумала О-ля-ля та й покинула

Улянку.
і знайшла Уську. В імені "Уська", що було скороченням від

повного імені Ганнуська", нема жодного складу "ля", навіть нема

л чи я .

Чому ж тоді О-ля-ля причепилася до дівчинки?.. А ось чому.
Уська вчилася грати і співати з нот. Ці ноти такі: до, ре, мі, фа, соль,

ля, сі. Ноти не були ні сумними, ні веселими, а тим більше

смішними. А от на уроці, коли Уська дійшла до ноти "ля , раптом почала

сміятися.
- Що таке? -

здивувалася вчителька музики.
- Чому ти смієшся?

- Я не знаю,
- відповіла Уська. - Мені смішно, коли співаю "ля".

- Нічого не розумію, -

сказала вчителька.
- Нотка "ля" зовсім не

смішна. Вона така сама, як і всі решта.
- Ні, вона смішна, -

не згодилася Уська. І сміялася далі, коли

повторювала цю нотку. Вчителька мусила перервати урок співів (цей
урок називається сольфеджіо), бо у мелодії, яку вони вчили, аж

кілька разів повторювалася злощасна нота "ля .
- Вивчиш цю пісеньку вдома, раз тобі так смішно в класі.

Зрештою, від завтра
- канікули. До побачення. Гарного відпочинку, -

сказала вчителька.
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Ось так О-ля-ля причепилася до Уськи. Вона почула, як дівчинка
співає. Вікно у класі було відчинене, тож О-ля-ля не мала жодних

перешкод, аби знайти Уську.
По дорозі додому Уська посміхалася, бо ще мугикала мелодію,

де було аж декілька "ля". О-ля-ля не дармувала і лоскотала

дівчинку. До того ж Уська тішилася, що вже починаються канікули -

не

треба буде вчитися грати на піаніно і виспівувати ноти. Усьці
хотілося тільки малювати. От до художньої школи вона б радо ходила.

Удома Уська на прощання відчинила піаніно, аби покласти туди

нотний зошит. Та не втрималася і на прощання одним пальцем

вистукала оту мелодію з багатьма "ля". О-ля-ля зраділа і трохи
полоскотала Уську, а тоді присіла на клавіші "ля". Цей клавіш

чомусь був дуже їй до вподоби, хоч він нічим не відрізнявся від
інших. І саме тоді Уська зачинила кришку піаніно, перекрутила

ключиком, а ключик заховала у потаємний, тільки їй відомий,
сховок. Це на той випадок, коли б мама змушувала Уську грати
вправи на канікулах.

Бідна О-ля-ля! Вона тепер змушена ціле літо сидіти замкнена у
піаніно.

Отакі невдалі в неї будуть канікули!

Парасольцьо та інші

У містечку, де живе Парасольцьо, дуже часто випадає

дощ. Проте бувають погожі дні, коли парасольок не розкривають
-

їх носять у сумках або у руках, розмахуючи ними, мов ціпками. Але
не дай боже забути їх удома

- тоді обов язково почнеться дощ.

У місті були такі мешканці, які вважали, що ніколи не слід
складати парасольок. Бо від того вони псуються, час від часу щось там

у механізмі, який відкриває і закриває, ламається або відлітає. У

майстерні, де ремонтують парасолі, не встигали їх направляти. Ті

мешканці казали, що відкриті парасольки завжди треба тримати
над головою, бо вони захищають від сонячних променів, які

вважаються шкідливими. Адже колись давно всі дами ховалися від
сонця під парасольками і не осмалювали своїх гарних носиків. До
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того ж у старому містечку завжди щось може звалитися на голову:

то кусень дахівки або мох із покрівлі, то викрешуються балкони.

Навіть горщик із квітами може випадково впасти з підвіконня. А як

підливають квіти, то на хідник обов язково дрібно капотить або

густо дзюрчить.

Буває, що збитошники щось спеціально викидають через вікно

на пішоходів. До того всього неприємного можна додати, що у

містечку розвелося дуже багато птахів, які щось переносять у дзьобах,
і часто те, що тримають у дзьобах, опускають на голови перехожих.

Отож, парасолька над головою
- найкращий захист від усяких

недобрих трафунків.
Справді, небезпеки багато. Але супротивники розкритих

парасольок доказують, що дуже незручно весь час тримати парасольку над

головою, бо постійно рука зайнята і швидко втомлюється. Розкриті
парасольки займають дуже багато місця в автомобілях, трамваях і

вдома
-

в передпокої чи в коридорі. Навіть важко розминутися на

вулиці. Міські газети поміщали статті то прихильників розкритих

парасольок, то їх супротивників. Суперечка тяглася довго і кінця їй

не було видно.

Прочитаєш одну статтю
- і здається, що мають рацію ті, що за

розкриті парасольки. А на другий день в іншій газеті прочитаєш

статтю тих, що проти розкритих парасольок,
- і вони теж мають

рацію. Навіть самі газети вже заплуталися, хто має більше рації, і

часто друкували одночасно на одній сторінці статті і тих, й інших: і

розкривати, і не закривати.
Але Парасольцьо мав тверде переконання: парасольок не треба

розкривати.

Крім того, вони менше псуватимуться. І що особи під
парасольками більше захищені від усяких неприємних випадків, то

розкриті парасолі дуже прикрасять місто. Вони різних кольорів. І буде
здаватися, що на вулицях розквітають різні великі квіти, котрі
рухаються сюди-туди. Звичайно, думав пан Парасольцьо, треба, щоб
і чоловіки носили кольорові парасолі, а не чорні. Так було б
гарніше. Чорні парасольки хіба брати на сумні випадки, наприклад, на

похоронні процесії.
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Пан Парасольцьо взявся за роботу. Він у майстерні, де

ремонтують парасолі, уважно придивлявся, як діяв механізм, що відкриває
і закриває парасольку. І він придумав, що зробити у тому механізмі,

аби розкрита парасолька уже ніколи не закривалася.

Тоді зібрав усіх своїх дорогих родичів на таємну вечерю. Ось хто

прийшов: прадід Парасоляр (без прабабки Парасолярки), дідусь
Парасольський (без бабусі Парасольської), татко Парасолець (без
мамці Парасольцевої та сестрички Парасольцівни), брат Парасоляк

(але без братової Парасолячки та їх дочки Парасоляківни), зять

Парасольман (але без дружини Парасольманової та їх дочки

Парасольманівни), стрийко Парасолевич (але без стриянки

Парасолевички та їх дочки Парасолевівни), вуйко Парасолів (але без вуйни
Парасолевої та їх дочки Парасолівни), дядько Парасольник (але без

тети Парасольнички і їх дочки Парасольниківни), небіж

Парасольченко (він не одружений), кузин Парасольчук (але без кузини

Парасольчучки та їх дочки Парасольчуківни), швагро Парасоленко (без
швагрової Парасоленкової та їх дочки Парасоленківни), далекий

родич Парасолюх (без тітки Парасолюхової та їх дочки

Парасолюхівни), кум Парасолян (без куми Парасолянової та їх дочки

Парасолянівни), сусід Парасольозмок (без сусідки Парасольозмочки та їх

дочки Парасольозмоківни).
Отож, зібралося чоловіче товариство. Пан Парасольцьо

втаємничив у свій план завжди розкритих парасольок. Усі згодилися з

паном Парасольцем, бо були такої ж думки. Він навчив усіх, як

зіпсувати парасольковий механізм, аби той ніколи не закривався.

Зібрані на таємну вечерю розділили на мапі місто; кожен вибрав собі

вулицю і на ній позначив будинки, в яких мешкали ті, що не хотіли

розкритих парасольок.

Настала довгождана ніч, коли родичі Парасольця мали

проникнути у помешкання прихильників закритих парасольок. Здійснити
це не було важко для Парасольця і його родичів, які можуть
заховатися у складках закритої парасольки і разом із нею увійти до чужого

помешкання. Вони можуть влізти у будь-який отвір: через шпарину

у дверях, через відчинену кватирку у вікні, в крайньому випадку
-

в

отвір для ключа.

Ось така це спритна родина.

73



За одну ніч вони обійшли усі помешкання прихильників
закритих парасольок, попсували механізми, аби парасольки вже не

закривалися.

Вранці мешканці мусили вийти з домів із розкритими
парасолями, хоч була чудова погода. Бо, як не взяти їх, відразу почнеться

негода. А ті, що були за розкриті парасольки, зраділи, що сталося

поїхньому, вони самі охоче прогулювалися з розкритими парасолями.
Як гарно виглядали вулиці з натовпом людей, які над головами несли

різнобарвні, мов квіти, парасолі! Дуже з цього раділи Діти.
Та найбільше тішилися члени родини пана Парасольця. Вони

винесли крісла і круглі столики на тротуар, прилаштували над ними

великі, замовлені на цей випадок парасолі і смакували пиво, їхні

дружини пили каву, а діточки лизали морозиво. На їх вулиці було
свято.

Правда, не всі тішилися Днем Розкритих Парасольок. Були такі,
що побігли до майстерні, де ремонтували парасолі. Але,
побачивши, що там довга черга, махали на неї рукою і поверталися назад.

Та черга не посувалася, бо майстерню закупив зять Парасольман і

вивісив табличку: Майстерня з ремонту парасольок на ремонті".
Звичайно, ніякого ремонту не велося, бо зять Парасольман разом із

тестем Парасольцем пив пиво. Воно сьогодні, у День Розкритих
Парасольок, дуже їм смакувало.

Соляник та інші

Остапові Манулякові
-

авторові ідеї

Соляни завжди невдоволені. Адже сільничка на столі дуже
маленька. І їм затісно сидіти, звісивши ноги, довкруги на вінчику
сільнички і радити раду. Нарікають соляни і на господиню, і на цілий світ.

Сьогодні вони також обсіли сільничку, і Соляник Перший
виголошував своє мудре слово:

- Дорогі соляни! Брати і сестри! Що з того, що кажуть, ніби ми

сіль землі. Що без солі не обходяться ні люди, ні тварини. Ви гля¬
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ньте, дорогі соляни, скільки лише на цій кухні готується різних страв.

Без солі вони абсолютно несмачні. Страва без солі -

як трава. Сіль

займає величезні простори: у воді, під землею і навіть поверх землі.

Кажуть, що цілі моря і океани солоні. А як багато кам яної солі є під

землею! А тут, на столі, така мініатюрна сільничка, що нам важко

вміститися. Чи це не ганьба?
- Ганьба! Ганьба! -

згоджувалися соляни. Вони гомоніли,

кожний щось пропонував або виливав уголос свій жаль, що така

мізерна їхня сільничка. Як трохи соляни вгомонювалися і притихали,

Соляник Перший промовляв:
- Дорогі соляни, брати і сестри! Є дві ради. Або забратися геть

із цієї кухні
- і пошукати іншу. А без нас сіль перестане бути

солоною, і господиня зрозуміє, що ставилась до нас несправедливо.

Або піти війною на цукрян і відібрати силою їхню цукерничку. Цукор
не є такий потрібний, як сіль. Його вживають хіба до чаю і кави, та

й то не кожен. Або до чогось солодкого на десерт. А дивіться, яка

велика і розкішна цукерничка! Ще й кришталева. Скільки б то нас

могло розміститися на ній!

Соляни задумувалися, а тоді один поперед іншого вигукували.

Одні, що треба забиратися з цієї кухні від невдячної господині. А

інші, що треба відвойовувати цукерницю. Словом, ділилися на два

табори, і було не зрозуміло, на боці якого табору була перевага.

Тоді Соляник Перший просив утихомиритися і продовжував
промовляти:

- Дорогі соляни, брати і сестри! Розглянемо першу пропозицію.
Тобто покинути цей стіл, оцю кухню і помандрувати до іншого столу,

до іншої кухні в нашому домі. Але ми не впевнені, що там сільничка

більша. І що тамтешні соляни радо приймуть нас до себе. Вони

можуть сказати, що нас разом із ними буде забагато. А як скажуть:

"Забирайтеся геть ? Тоді доведеться воювати з ними, тобто - зі

своїми кровними братами і сестрами із сусідньої сільнички. Зі

Соляником Другим або Соляником Третім. Може, усі загинуть у цій
війні - і тоді сіль буде і тут, і там несолоною. Вона опрісніє. А це
ганьба для усіх солян світу.

Ганьба! Ганьба! -

знову згоджувалися соляни. Ганьбитися ми не

повинні. Ліпше терпіти у тісноті. Лиш би сіль не опрісніла.
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Тоді поміркуємо над другою пропозицією, дорогі соляни, брати
і сестри! -

продовжував Соляник Перший. - Чи вигнати цукрян із

цукернички? Звичайно, цукерничка чудова, кришталева. Та

основне, що велика, її вінчик не гострий, яку сільнички, і на ньому значно

вигідніше сидіти, звісивши ноги, і радити раду. То ж як вигнати

цукрян звідти? Вони також люблять сидіти довкруж цукернички на її

бережку і щось радити. Правда, ми не знаємо, про що їхня рада.

Але добровільно звідти вони не вступляться. Бо без них цукор
перестане бути солодким. А це ганьба для цукрян усього світу.

- Ганьба! Ганьба! -

ще раз згоджувалися соляни. А Соляник

Перший провадив своє:

- Дорогі соляни, брати і сестри! Ми можемо попросити їх

покинути цукерничку. Але це нічого не дасть. Перейти до сільнички їм

невигідно: і цукор тут не поміститься, і цукрянам буде ще тісніше,
аніж нам, бо їх значно більше. Піти на них війною: де впевненість,
що ми переможемо? А якщо ми загинемо, то сіль перестане бути
солоною. А це ганьба для усіх солян світу.

- Ганьба! Ганьба!... -

ще раз і ще раз згоджувалися соляни. А

Соляник Перший продовжував:
- Дорогі соляни, брати і сестри! Якщо загинуть тільки

цукряни, то цукор перестане бути солодким. І це ганьба для цукрян

усього світу.
- Ганьба! Ганьба! - і далі погоджувалися соляни. А як затихали,

то Соляник Перший вів далі:
- А якщо поляжемо і ми, і вони, то сіль буде несолоною, і цукор

несолодким. І буде ганьба для усіх солян і цукрян світу.
- Ганьба! Ганьба!.. -

повторювали соляни.
- Буде ганьба і нам,

і їм. То що ж тоді робити? Який вихід? І так зле, і так недобре.
Вони ще довго радили раду: сперечалися, погоджувалися,

чухали потилиці, розмахували ногами. Інколи від різкого чеберяння
ногами той чи інший соляний звалювався з краєчка сільнички і

падав на стіл.

Сільничка була дуже невигідною: і краї загострі, і місця мало на ній.

Але знову видряпувалися на сільничку і продовжували раду. Бо

що робити солянам день у день, як не раду радити? Отож радяться,
чи забратися звідси, чи на цукрян стати?
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Цукрянам, напевно, краще жити
-

вони мають доволі місця на

бережку цукернички. Вона у них велика і ще до того кришталева, їм

не треба ні покидати цукерничку, ні йти війною на солян. У них

справді солодке життя. Про що ж тоді вони радяться, всівшись

довкола і звісивши ноги?

Напевно, розповідають веселі історії й анекдоти і регочуть.

Отакий несправедливий світ. І нема на то ради.

4?оиТе та тіш

Фон Те має незвичне ім я. Можливо, він з Німеччини

або з Франції. Але він дуже добре розуміє українську
мову. Він її навіть любить і настільки любить, що сидить

у телефонній слухавці день і ніч, аби послухати розмови

і насолоджуватися ними. Сидить там тихо, але іноді починає

ворушитися. А це заважає при розмові, бо появляються шум, тріск або

й пищання у слухавці.
- Щось негаразд із телефоном, -

каже тоді господиня, що

телефонує до приятельки.
- Відтоді, як голландська фірма підключає

телефони у нашому місті, не можна нормально порозмовляти.
Раніше так не було. Дарма що іноземна фірма!

Тоді фон Те перестає вовтузитися
-

у телефоні стає тихо, і кожне

слово чути виразно.
- О, вже краще,

- відповідає приятелька,
-

це напевно

магнітні бурі.
- Які там бурі, - обурюється господиня.

- Це такі погані

телефонні станції.
Фон Те вміє також щось маніпулювати у телефоні. Тоді можна

вчути чужу розмову. Або поєднає телефон з іншим, якого ніхто і не

набирав. Фон Те - великий фахівець. Можливо, він дійсно прибув
до нашого міста разом із голландською фірмою. Приятелька
господині каже, що з телефонами коїлося щось дивне ще задовго до

приїзду голландців. Але фон Те думає, що і до нього хтось сидів у

телефоні і підслуховував розмови.
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Фон Те не зовсім самітний. Він мав кількох товаришів, фонів,
які також мешкали у телефонах. Один навіть жив у телефонній
будці. Взимку мусив перебиратися у тепліше приміщення. А

навесні знову повертався, бо дуже полюбляв розмови незнайомих

людей з вулиці.
Недавно відбулося ще одне знайомство фона Те. Було це так.

Господар приніс додому новий телефон.
- Тепер оцей телефон буде в тебе у спальні,

-

сказав він своїй

дружині. - А той, що у вітальні, буде мій. Новий телефон - останній

крик моди. Він навіть може записувати розмови, бо має у собі

магнітофон.
Спочатку було все добре при телефонуванні з нового апарата.

Але згодом господиня стала скаржитися:
- І новий телефон не в порядку: то тріщить, то перестає

з єднувати як слід. Може, до нього, як і до старого, хтось підключається,
аби підслуховувати.

Тепер не підслуховують розмов,
-

не згоджувалася її приятелька.
Але фон Те відразу збагнув, що у новому телефоні хтось поселився.

Коли не було господарів удома, він вирішив вияснити, хто є в

новому телефоні.
- Альо, -

сказав він. - Говорить фон Те. Хто замешкав у новому

телефоні?
- Альо, я

- фона Ле, -

почув він у відповідь. - Я рада вас чути,

фоне Те.
- Дуже приємно, фоно Ле, - зрадів фон Те. - Ви, здається, тут

недавно?
- Щойно вчора поселилася,

- відповіла фона Ле. - Чи тут є що

слухати?
- Доволі цікаві розмови, досить інтелігентні, - відповів фон Те. -

Напевно, це чудово підслуховувати разом одні і ті ж розмови?
- О, так! -

згодилася фона Ле. - Мабуть, це велика

приємність. А потім можна обговорювати те, що вчуємо. Нам не буде
нудно, еге ж?

- Авжеж. Ви така мила співбесідниця, -

похвалив її фон Те.
- Дякую, - відповіла фона Ле. - Ви такі чемні.
- Я думаю, що ви також і мила співслухівниця, -

додав фон Те.
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- Ну, що ви! Не захвалюйте завчасу,
- сказала фона Ле. - Я не

впевнена, що вмію підслуховувати краще від вас.

- Ви чарівна! -

палко вигукнув фон Те.
- Дякую ще раз,

- відповіла фона Ле. - Але ж ви мене навіть не

бачили.
- Досить того, що я чую ваш голос,

-

мовив фон Те. - Я ще не чув

гарнішого голосу! Я згоряю від нетерпіння зустрітися з його

власницею. Сподіваюся, що і ваші вушка такі ж гарненькі.
Тоді не баріться і приходьте до мене на каву, запропонувала

фона Ле.
- Щиро дякую. Через хвилинку буду, - радісно пообіцяв фон Те.

На столі у вітальні він побачив букет троянд. Фон Те відщипнув три

червоні пелюстки
- і дійсно за мить стукав до нового телефону,

фона Ле запросила увійти. Вона справді була чарівною фоною. І ще

чарівнішою зробилася, коли побачила трояндні пелюстки.

- Невже для мене? -

запитала, усміхаючись і зашарівшись,
фона Ле.

- О, ви варті оцих пелюсток. Я не помилився, коли говорив про

ваші вушка. Вони гарніші навіть від пелюсток,
-

палко запевнив

фон Те.

Кава була дуже смачна. Розмовляли про всяку всячину: хто що чув

цікавого у телефонах. Вони довгенько гостилися. Інколи дзвонив

телефон, але ніхто не знімав слухавки: вдома ж господарів не було.
- Який жаль,

-

казала тоді фона Ле, -

що ми не можемо разом

підслухати розмову.
- Справді шкода,

-

згоджувався фон Те і зітхав. Сподіваюся, що

не востаннє я п ю у вас смачну каву?
- Звичайно. Заходьте частіше: у новому телефоні просторо. Може,

нам пощастить почути щось новенького і цікавенького вкупі!-
відповіла фона Ле.

-

Дякую за запрошення. Я неодмінно скористаюся з нього,
-

подякував фон Те. - До речі, у наших телефонах ми будемо чути

одну і ту ж розмову, бо телефони паралельні.
-

Прекрасно! -

зраділа фона Ле. - Те, що слухатиму я, і ви

будете чути, і навпаки.
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- У вас так приємно. І кава смачна. Дуже дякую за гостину і

перепрошую, що засидівся, -

сказав на прощання фон Те. Він

поцілував вушко фони Ле (фони цілують своїх фон не в руку, а у вушко)
і повернувся до свого старенького телефону.

Увечері, коли господарі повернулися додому, фон Те і фона Ле

підслуховували розмови. А вночі, коли господарі спали, ще довго

обговорювали почуте. З тих пір їм стало дуже радісно жити.

Уже наступного дня їм було цікавіше розмовляти одне з одним,

аніж підслуховувати чужу балаканину. А згодом вони тільки те й

робили, що розмовляли і по телефону, і на каві у фони Ле. Це
нечувано, аби фони перестали цікавитися чужими розмовами!

Коли господар чи господиня хотіли зателефонувати до своїх

друзів, то не могли. Бо, знявши трубку, мусили довго слухати чужі
розмови, які неможливо було перервати.

- Та голландська фірма нікудишня, - казала господиня.
-

Неможливо нормально порозмовляти. Завжди вриваються якісь дивні

голоси.

Спочатку вона обурювалася, а згодом стала вслухатися в ті

розмови. Зрештою, було що послухати! Фон Те щедро розхвалював

фону Ле, а фона Ле скромно дякувала, запрошуючи завітати на

каву. Це були дуже милі розмови.
- Які щасливі ті люди, що їх розмову нехотячи ми підслуховуємо,

- зітхала господиня.
- Я відпочиваю душею, слухаючи їх. Вони

нічим не турбуються - ні грошима, ні політикою. Вони тільки хвалять

одне одного. І це їм ніколи не набридає робити.
Господиня не знала, що ті щасливі люди, яким вона заздрила,

цілком не люди, а Те, Ле, фони, і що вони знаходяться зовсім

близенько коло неї.
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ВУЛИЧНИМ МУЗИКА

Сестричка Теофіля, молоденька монахиня,

проходячи Галицькою вулицею, зупинилася біля старого
скрипаля. Скрипка його не слухала

-

вона рипіла,
деренчала... Та все-таки можна було впізнати мелодію Шуберта
"Аве Марія", яку дуже любила сестра Теофіля. Сумно їй від

незграбної музики і від убогого скрипаля. Поклала до капелюха на

хіднику все, що мала у гаманці, і, відходячи, просила у Бога

милосердя для жебрака. Перед очима ще довго мала непослушні,
покручені хворобою пальці. Охопив сестру Теофілю і жаль до людей,
які байдуже минали старця: капелюх його був майже порожній.

- Сестри, - розповідала згодом Теофіля монахиням, коли вони,

помолившись, обідали, -

поверталась я з уроку релігії у 28-й школі

і на Галицькій побачила старого музиканта, який грав "Аве Марія".
Грав зле, бо має покручені пальці, й ніхто не давав йому милостині.

- Сестро Теофіле, -

сказала старша монахиня,
-

якщо зустрінеш
його колись, то гарненько розпитай, хто він, де мешкає.

Ми подумаємо, як допомогти. А наразі сьогодні на вечірні
помолимося за нього, а також за всіх нужденних.

Через тиждень, у п ятницю, сестра Теофіля знову поверталася зі
школи і на тому самому місці застала жебрака. Музика його була
така ж вимучена, а капелюх

- порожній. Сестра Теофіля почекала,

поки він закінчить грати (крім "Аве Марія" виконав відому мелодію
Скорика, яку сестричка впізнала), а тоді запитала:

Перепрошую, пане, ви вже йдете? Я могла б вас відпровадити
трохи.
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- Йду-йду, сестричко. Ви такі ласкаві до мене, знов мене щедро

обдарували (хай вас Бог благословить), що нема потреби тут

довше стояти. Дякую щиро!
Він уклав скрипку до футляра, одягнув капелюх. Вони поволі

перетнули площу Ринок і далі простували Друкарською. Дорогою
скрипаль розповів про себе молодій монахині.

- Я називаюся Модест Березинський, колись був добрим
музикою, мені пророкували славне майбутнє. Грав у найкращих
львівських оркестрах. Жив я з батьками у гарному помешканні у самому

центрі міста -

на Академічній. Саме це помешкання й стало

причиною нашого нещастя. Бо прийшли москалі, нишпорили вони по

будинках, аби собі нагледіти добрі квартири. Якщо знаходили, то їхніх

мешканців вивозили на Сибір. Наше помешкання їм дуже
сподобалося

- і однієї ночі забрали мене та моїх батьків і повезли спочатку
до пересильної тюрми на Замарстинові, де вже було багато таких, як

ми. Не встигли ми тоді навіть як слід одягнутися і зібрати пожитки та

їжу. Була пізня осінь, а взимку повезли нас у вагонах для худоби в

Сибір. Батьки не витримали тяжкої, холодної і голодної дороги,

повмирали у поїзді. Мамця, напевно, від запалення легенів: жодних-бо
ліків не було. А за нею

- і татко, можливо, більше побиваючись за

мамцею, ніж від хвороби. Поскидали їхні тіла десь у лісі, просто у
сніг. Я працював лісорубом, пальці мої згрубли на морозі, стали

незграбними до скрипки. Десять літ відкарався на каторзі, дивом

лишився живим. Трохи проживав у Росії, а потім повернувся до Львова.

Комуністи не давали дозволу прописатися у місті. Сам дивуюся, як

мені вдалося влаштуватися двірником і знайти темну комірчину для

мешкання. Потім ще трохи грав у оркестрі в театрі, але приспішила
хвороба пальців -

попсувала до решти мої руки. Та й зараз мучуся,
не заробивши доброї пенсії на старість. Тепер, коли вже маємо

Україну, звернувся з проханням до влади, щоб дали мені більшу пенсію,
аби хоч на хліб і молоко вистачило і не треба було жебракувати. Та

ні слуху, ні духу на ту мою заяву. Отаке, сестричко.
- А чи ви, пане Березинський, заходили до свого колишнього

помешкання? -

запитала сестра Теофіля.
- О, так-так! - відповів скрипаль.

- Якось набрався сміливості й

задзвонив. Двері відчинили якісь молоді, Я сказав, що колись тут
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мешкав і хотів би попросити у них свою скрипку, якщо вона

збереглася. Згоден навіть заплатити за неї. "Ідіте отсюда. Нікакой скріпкі

у нас нєт! Ходят тут всякіє! Убірайтесь, а то міліцію визовйом!" -

отакою була відповідь. Я вже й пошкодував, що зайшов. Але я

встигтаки побачити наші меблі, навіть картини ті ж самі висіли у

передпокою. Добре, що я вчасно висмикнувся у коридор, бо з покою

вискочив величезний пес.

Усе це переказала сестра Теофіля монахиням.

- Я так перейнялася розповіддю пана

Березинського, що й знову забула довідатися його адресу. Що це

таке зі мною? - збентежилася вона.

Згодом, по вечірні, сестра Теофіля довго не виходила з

каплички. Вона щиро молилася за Модеста Березинського. І раптом

здалося їй, наче сколихнулося повітря і війнуло свіжим леготом. І вчула

вона тихий, але виразний, доймаючий душу, голос:

- Іди, Теофіле, до своєї келії. З музикантом усе владнається.

Вранці Теофіля із ще однією сестричкою подалися на Галицьку, але

пана Березинського не застали. Не було скрипаля і в наступні дні.
Теофіля зажурилася й картала себе, що, заслухавшись розповіддю
музиканта, забула розпитати, де він мешкає. І все ж вона не

втрачала надії, бо не могла забути хвилюючого голосу в капличці.
У п ятницю, коли Теофіля верталася зі школи, пан Березинський

був на своєму місці.
- Слава Ісусу Христу! - привіталася монахиня.

- Як вам, пане,

сьогодні ведеться?
- Навіки слава! - зрадів Теофілі музикант.

- Тішуся, що бачу вас.

Заграю для вас Аве Марія", а потім - Скорикову мелодію.
І тільки-но він повів смичком, як сестра Теофіля відчула свіжий

подув вітерця. З тремтливих несміливих звуків нараз зродилася

чудова музика. Монахиня здригнулася: вона побачила, як музикант

випустив із скарлючених пальців скрипку
-

хтось невидимий грав
на ній. Скрипка одзивалася сама. Перехожі, зазвичай байдужі, на

хвилину здивовано завмерли. Саме у цю хвилину (невже то від

Бога?) Галицькою йшов славний композитор Мирослав Скорик із

відомим львівським журналістом. Вони теж застигли на місці.
Композитор носив окуляри: певно, трохи недобачав. Тому він був пере¬
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конаний, що грає сам жебрак. Натомість журналіст достеменно

бачив, що грала тільки скрипка, бо музикант не торкався пальцями

до струн. Але, як би там не було, музику вони чули пречудову.

Скрипка замовкла. Свіжий легіт пронісся повз зачарованих

слухачів, повз монахиню
- і в цьому подуві вона вчула знайомий голос:

"Це я, твій Ангел. Я обіцяв допомогти." Сестра Теофіля, мов

заворожена, мимоволі подалася за голосом, що схвилював її душу...

Проте, що діялося там, на Галицькій вулиці, вона довідалася
опісля з газет. Вони писали про диво, яке сталося зі старим

музикою, подали світлини пана Березинського і його сумну біографію.
Згодом газети повідомили, що пана Модеста запросили до голови

міста і той дав йому світлу суху кімнату та збільшив пенсію. Спілка

композиторів подарувала музикантові японський програвач і багато

платівок із записами класичної музики.

Старенький вже не грав на вулиці, та щоп ятниці тягнуло його на

Галицьку: може зустріне сестричку Теофілю. Він не міг знати, що

уроки релігії у школі закінчилися - і молода монахиня Галицькою
вже не проходила. Але у своїх молитвах вона ніколи не забувала
про Модеста Березинського.

По&ериеиия Ді&ц Марії
Це не казка. Зрештою, запитай про цю історію

Славчика, який вчиться у третьому класі Першої школи. Він мешкає за рікою.
Так називається околиця містечка, бо вона справді за рікою. А річка
витікає з великого ставу, паде на лотоки млинського колеса

- і тече

собі далі попри город Славчика. Правда, млинове коло тепер не

обертається, бо млин працює від електрики. Потім річка
вигинається, робить коліно: воно і широке, а далі від берега

- глибоке.

Доросла людина з піднятими руками ледве торкається дна.

Славчик виріс на річковому закруті: він чудово володіє усіма
стилями, норкує, дістає дна. Тільки шкодує, що нема звідки
стрибнути у воду. Хіба тільки зі старої верби, яка росте відразу за

городом, але там річка завузька, аби поплавати.
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Та повернімося до нашої історії. На Великдень після обіду
Славчик із товаришем пішов до церкви, бо всі казали, що будуть гаївки.

Давно, коли ще тато з мамою були такі, як Славчик, міська рада

розігнала ці весняні забави на церковному подвір ї. Навіть учителі
мусіли ходити під церкву, аби впізнати своїх учнів і завертати їх

додому. Священик мав наказ зачиняти браму відразу після

свячення пасок. Рік чи два діти водили хороводи майже на дорозі і в

невеликому скверику побіч. Та й звідти прогнали. Поволі гаївки

призабулися. Ото коли у Львові, у Шевченківському гаю біля

давньої дерев яної церкви Товариство Лева відновило гаївки, у

нашому містечку зібралися люди, аби подивитися на молодечі забави.

Та забава не вдавалася: ті, хто пам ятав слова і відповідні рухи,

були застарі, щоб посеред білого дня бавитися. Вони наче

соромилися. Середущі мало що пригадували, а їхні діти зовсім не знали

гаївок. Хлопці гасали поза дзвіницю, на якій сиротливо баламкав

невеликий дзвін (бо інші десь попропадали), і стріляли з моздирів,
револьверів на пістони. Це якось не забулося.

- Чому вас у школі не навчили гаївок? -

запитували старші люди
у дітей. - Вміли учителі колись розганяти, хай би тепер виправляли
свої гріхи.

Діти не знали, що відповісти. Ніхто їх не вчив, навіть колишня

піонервожата, тепер вихователька учнівської молоді, яка мала

обов язок знайомити дітей з призабутими і забороненими традиціями.
Не знав, що відповісти, і Славчик. Хоч колядувати все-таки вмів.

І ось тоді біля церкви під дощаним дахом він побачив дивну

кам яну скульптуру. Дивну, бо була без голови. А подобала вона

на жінку в довгому одязі, що руки мала складені на грудях як до

молитви.

- Мамо, що це за фіґура без голови? -

запитав Славчик,
- Це Діва Марія, її недавно витягли зі ставу,

-

пояснила мама.
- А чому зі ставу?
- Фіґура стояла у скверику біля церкви, там, де тепер ваза з

квітами, -

продовжувала мама.
- Колись давно, як я була такою, як

ти, комсомольці ломами підважили скульптуру, скинули її з

підвищення і при тому відбили голову. Вивезли машиною за місто - і

втопили у ставі. Кривий Семко, який мешкає при березі, бачив, де
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саме. І недавно показав місце. Але голови не вдалося віднайти, як

не шукали.
- А чому комсомольці не любили Діву Марію? -

допитувався

Славчик.
- Вони - безбожники, не вірили ні в Бога, ні в Богоматір, їхній

вождь Сталін наказував нищити хрести, статуї, навіть церкви. Вони

глумилися над віруючими, казали, що віра -

то темні забобони. І

гордилися, що чинять капості.
- А чому ж люди не заступилися за Діву Марію?

-

не міг

зрозуміти хлопчик.

- Усі були налякані. - відповіла мама,
- бо багатьох

арештовували, вивозили на Сибір. Люди хіба потайки бажали руйнівникам
Господньої кари. Розповідали, що той, хто наказав зруйнувати
фіґуру, невдовзі розбився насмерть на мотоциклі.

- Мамо, а де ділася голова Діви Марії?
- Десь на дні ставу, але як не шукали, не могли віднайти:

спробуй-но цілий став обмацати,
"Я мушу знайти голову Божої Матері!" -

раптом промайнула
думка. І від тієї миті хлопчик ні про що не мріяв.

...Того літа татко подарував Славчикові підводні

окуляри. Вони мали гумові обвідки, які щільно прилягали до

обличчя. У таких можна спокійно роздивлятися у воді.
Хлопчик ходив на став, хоч там ніхто не купався, хіба

плавали човнами для приємності або щоб порибалити.
Однак, пошуки були невтішними, бо дно було замулене. Обмацуючи
його, Славчик ще більше каламутив воду, аж зовсім чорно
робилося. Не допомагали й окуляри.

Славчик готувався до першого Причастя. Ходив зі своїми

товаришами на катехізацію, тобто на науку до священика. Перед
сповіддю він сам собі пообіцяв не грішити. Навіть склав десять ось

таких правил:

По-перше. Не вживати негарних слів. (Хоч він їх не вживав, але

не робив зауваження іншим хлопцям, які часом лихословили).
По-друге. Не говорити неправди, навіть маленької.

По-третє. Завжди слухати батьків і не пискувати до них.

По-четверте. Добре вчитися, аби не було жодної трійки.
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По-п яте. Завжди поступатися місЦеМ Старшим. (Хоч, правіє

годі було це здійснити, бо містечко не мало трамваїв, навіть

автобусів).
По-шосте. Першому ввічливо, ще здалеку, вітатися зі знайомим?.

По-сьоме. Ходити в неділю до церкви, не крутитись і

не балакати там, які б довгі відправи не відбувалися.
По-восьме. Ніколи не курити цигарок. (Але це на

майбутнє. Він ще не пробував цього робити).
По-дев яте. Не кривдити слабших, а навпаки, завжди

їх захищати. За них можна встрявати у бійку.
По-десяте. Не лазити у сусідський садок, де дуже смачна

грушаспасівка.
Виконати ці обіцянки не було аж так важко, бо він і до сповіді

мало яку зі своїх настанов порушував. Хіба іноді задовго, аж до

вечора, мокнув у воді, за що діставав прочухана вдома.

"Допоможи мені, Боже, знайти голову Діви Марії. Я буду за то

завжди чемним", -

просив Славчик. І засинав зі своєю палкою мрією.
Йому зовсім не здавалося, що його прохання скидається на торг із

Богом.

Після причастя, що відбулося дуже урочисто, Славчикові

наснився сон. Ніби Діва Марія, розбудивши його, взяла за руку й повела

аж до ставу.

-Дивися, Славчику, куди я йду, -

промовила вона до нього і

пішла по воді, не замочуючи босих стіп. Потім спинилася і

сказала: "Отут". Та й розтанула, тільки сяєво ще довго мерехтіло над

водою. Славчик прокинувся: він лежав у ліжку, але був
переконаний, що все-таки виходив із дому. Ноги були холодні й наче

зарошені.
"Був я чи не був біля ставу, не має значення,

- міркував він, -

але

Мати Божа показала мені місце, я запам ятав його. Оце важливо".

І, змовивши "Богородице Діво, радуйся", заснув щасливий.
...У нашому містечку велелюдне свято: відновлену скульптуру Діви

Марії переносять на її давнє місце у скверику. Йде від церкви
велика процесія. Несуть хоругви і фани, а також синьо-жовті стяги.

Співають аж три хори: церковний, з Народного дому і шкільний.

Приїхали священики з сусідніх сіл. Попереду несуть фігуру поважні
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пани
- церковні братчики. З боків -

почесна варта
-

це стрільці в

одностроях і мазепинках. Діти несуть предовгу гірлянду із квітів та

зелені. І найперший серед них Славчик: ціле містечко тільки й

говорить, що про нього. Бо це він віднайшов голову Божої Матері.

Чер&оиї маки

Про цей випадок, напевно, вже не пам ятають у Львові,
але про нього ніколи не забуде Яринка. Тепер вона пані Ярина, а

тоді була цибатим дівчиськом із п ятого класу.

Змалечку на Зелені свята Яринка з батьками ходила на

Янівське кладовище, де знаходилися зруйновані могили стрільців
Української Галицької Армії. Сімсот могил

- й усіх їх сплюндрували

комсомольці та комуністи. Лише декілька хрестів уціліло, на

кожному з них проглядали викарбувані тризуб і напис - "Невідомий

стрілець". Яким дивом вони врятувалися
-

не збагнути. І от настав

час, коли люди трохи оговталися, відійшли від страху і взялися

упорядковувати запущені гроби. Повиполювали бур яни,
повикорчовували кущі, постинали багато дерев, що були зумисне

посаджені на кожній могилці, аби, виростаючи, потрощили
залізобетонні береги-облямівки гробів. Опісля львів яни понасаджували

барвінок та маки і стали знову сходитися на стрілецькому
цвинтарі у свята, як раніше, коли ще не було у Львові комуністичної
влади. Люди запалювали свічки, молилися, співали стрілецькі пісні,
"Вічную пам ять", а найбільше "Видиш, брате мій". Іноді
відправляли панахиду

-

якщо знаходилися відважні священики. Однак,
таких свят не було аж так багато. Яринка бачила, як від
зворушення люди плакали.

На третій рік оговталася і міліція, і таємна поліція (каґебе)
-

фотографували усіх, хто підходив покласти квітку чи запалити

свічку, аби потім покарати сміливців: звільнити з праці, з інституту, а

навіть посадити на десять діб до тюрми. Дядько Валерій, який

вчився на художника, мусив попрощатися з художнім інститутом, бо

показав дулю до фотоапарата. Лихі люди з міліції топтали квіти і

гасили свічки, відпихали людей на бічні алеї або навіть проганяли
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звідти. А тих, хто протестував чи опирався, хапали і запихали до

міліцейського авта, яке народ прозивав чорним вороном". Так

тривало декілька років. Усім було прикро
- і сльози котилися від

кривди й безсилля.

Одного разу вхопили тата і маму Яринки, повезли у відділ міліції,

де записали їх прізвища та місце праці. Наступного дня на

підприємстві, де працював батько, комуністи скликали збори і

допитувались, чому він ходив на стрілецький цвинтар. Тато відповів, що

українці здавна на Зелені свята ходять на могили своїх

воїнів, бо стрільці воювали з поляками, аби Україна була
вільна. Навіть коли була Польська держава, можна було
відправляти панахиди на стрілецьких могилах. Тата за

таке пояснення звільнили з праці й назвали "українсь¬
ким буржуазним націоналістом". А мама, яку покликали до кабінету
начальника, де були якісь невідомі особи (напевно, каґебісти),
пояснила, що на кладовищі похований її дідусь і вона не винна, що

воював він в Українській Галицькій Армії (хоч насправді її дідусь
лежав у братській стрілецькій могилі в Рогатині). Невідомі сказали:

якщо ще раз побачать маму на тому цвинтарі - звільнять з роботи,
Знову людей охопив страх

- і вони не зважувалися підходити до

стрілецьких могил, квітчати їх. Цвинтарне поле позаростало

бур янами, позасмічувалося, і від цього Ярині було дуже сумно, аж

плакати хотілося. Вона часто мріяла вечорами, що як трішки підросте,
то збере хлопців та дівчат - і вони підуть уночі впорядковувати
могилки. От коли б знайти таких майстрів, щоб могли потаємно за

одну ніч зробити кам яні хрести і поставити їх на понівечених

гробах! Але хіба тепер є такі сміливці? А от якби ще на свята, думала

дівчинка, на могилі стрілецького генерала Мирона Тарнавського
встановити синьо-жовтий прапор і табличку, що прапор заміновано!

Можливо, прапор до вечора майорів би...
- Боже, -

молилася Яринка, -

одне у Тебе прошу: здійсни мою

мрію - врятуй стрілецькі могили! І зроби так, аби ми усі, діти й

дорослі, могли ходити до них, замаювати їх, відправляти панахиди
і співати "Видиш, брате мій ...

Любі діти, тепер, коли ви читаєте оцю книжечку, можна вільно

ходити із нашими стягами на могили українських героїв. Нині цви¬
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нтар відновлюють, виготовляють нові кам яні хрести і до наступних

Зелених свят, напевно, його відтворять. А на урочистості з цієї

нагоди пані Ярина обов язково зустріне і вас.

...Однак, маленька Яринка не знала тоді, що так невдовзі
станеться. Вона уповала тільки на Бога: він обов язково вчинить чудо.

Перед самими святами вони з вірною приятелькою Оленкою

забігли на Янівський цвинтар, аби вдвох бодай трохи впорядкувати

могили. По доріжках прогулювалися міліціонери і всіх, хто

наближався, пильно та підозріло міряли злим поглядом. Дівчатка побачили

свіжу руїну: декілька могил було розкопано, а поверх домовин

стрільців здійснювали нові поховання. Дівчатам стало страшно. Яринка
пригадала, як тато з мамою говорили, що вони підписали

заявупротест проти того, аби на кістках стрільців висипали гроби
новопомерлих, і що заяву підписали їх знайомі -

поет Ростислав і

журналіст В ячеслав.

Стрілецьке поле виглядало зарослим, засміченим.
- Боже, -

молилася Яринка, -

невже Ти допустиш, щоб так

сумно виглядав цвинтар завтра? На такі чудові наші Зелені свята!

Господи, зроби щось Сам, якщо ми, люди, не годні!
У Зелену неділю Яринка з батьками заледве впхалася до

трамваю (міська влада навмисне тоді пускала менше трамваїв до

кладовища). Біля цвинтаря
- цілий ринок із квітами, вінками, в язанками

шувару, гіллям липи, свічками, лямпадками... А люду
- біля входу,

на алеях, на гробах!
Яринка та її батьки поклали маєво до могили Ольги Басараб, яку

закатували за Україну, завернули до поета Богдана-Ігоря Антонича,
а тоді пішли до стрільців, аби хоч здалеку поклонитися їм.

Підійшовши, оніміли з дива: на кожній могилці палали багряні маки, справжні,
живі, а не штучні! Стрілецьке поле маяло, колихалося, палахкотіло

вогнистими чашами, аж дух забивало. Оце так!

Чудо, чудо,
- шепотіла Яринка. -

Дякую Тобі, Боже, що вислухав

мене, і дякуватиму Тобі усе своє життя.

Сльози котилися по дівочому личку, щасливі сльози. Раптом

з явилася міліція і ще якісь особи у цивільному одязі (мабуть, каґебісти,
які уникали привселюдно появлятися у своїх мундирах). Вони не

знали, з чого почати: чи розганяти людей, чи топтати квіти. Ті, що
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кинулися виривати маки, тут же злякано відсахалися: квіти вдаряли

струмом! Справжнім електричним струмом! А люди оживали, їх лиця

ясніли: не все ще пропало... не все пропало...
- Розходитеся!

Розходитеся!
-

верещали, але ніхто не вступався. Тоді лиходії стали

клацати фотоапаратами, знимкували всіх підряд. Але і це не

злякало схвилиованих людей.
Згодом ливів яни довідалися, що на фотоплівці проявилися не

обличчя, а тілики -

маки... сотні червоних маків! Навіти на

чорнобілій плівці ті квіти були червоними.

...Щораз нові гурти людей підходили до стрілециких могил,

робилося тісно, зате радісно. До вечора співали, кепкували з

розгубленої міліції та каґебістів, що не змогли вони зірвати жодного квіту.
На другий день свят маків не стало

-

як з явилися раптово, так

раптово і відцвіли. Але не зникли вони для Яринки: в її пам яті ті

маки квітнуть і досі. І цвістимуть вічно.

Жай&оронки з тіста

Кілька років тому на вулиці Пекарській молодий пекар відчинив

пекарню і крамничку "Паляниця". Він вчився у пекарській школі, а

від батька-пекаря успадкував силу-силенну давніх книг і зшитків із

рецептами випікання хлібів і різного тіста. Він довго і пильно вивчав

рецепти, а потім жваво взявся за справу. Від батька він пізнав

таємницю випікання свіжого хліба, аби той не черствів, а довго

зберігався. Навчився випікати паляниці, пряники, книші, баби,

короваї, верчі, плетеники, завиванці, перекладанці, сухарі, рогалі,
обаринки, бублики-свистуни, плетуни, сирники, медівники,
пундики, коржики, солоні пальчики, прецлі, соложеники, рурки,

макорженики, маківники, пухкеники, пампушки, хрусти, шишки, марципани,

капами, пироги, тістечка, торти, пляцки...

Крім того, на Різдво випікав калачі й корочуни для колядників,
на Великдень -

паски, баби, баранчики, курочки і півники, навесні

на Сорок святих
- жайворонки або сороки, влітку на Петра і Павла

-

мандрики, на святого Миколая - миколайчики, а у Великий Піст
-

вергуни.
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Зажив молодий пекар слави на всю Пекарську та сусідні вулиці,
а згодом

-

на ціле місто. Бо ніде не було іншої крамниці, такої

багатої на різні сорти хліба і булок, і смаколикого печива. Юнак

мусив сам працювати від світанку до пізньої ночі, хоч узяв собі

кількох помічників. Ніколи було погортати газети, а дивитися

телевізор - тим паче. Правда, у місті, яке ще недавно вирувало вічами

і процесіями, потроху ставало тихо, буденно і нецікаво. У молодого

пекаря часу не було на відпочинок, однак він щоранку знаходив

кілька хвилин, щоб підійти до вікна. Навпроти, через вулицю, в

одному з вікон він бачив чарівну дівчину, від якої не міг відірвати
очей. Вона відчиняла навстіж вікно і двері балкона, ледь киваючи

пекареві голівкою. А тоді напевно посеред кімнати (через фіранку
не було видно) займалася гімнастикою. Молодий пекар закохався у

дівчину з першого погляду, але був дуже несміливий і тому не

відважувався вголос відповісти на привітання або щось запитати у

дівчини. Наприклад, як вона називається.

На жаль, він не міг довго вистоювати біля вікна, не мав часу
вибігти на вулицю і піти за дівчиною, аби зачепити її і

познайомитися.

Дівчина ніколи не заходила до його крамнички. Пекар сушив
собі голову тим, роздумуючи, де б вона могла купувати хліб і

булочки. Та, взагалі, чи вона їх купує? Може, такі чарівні істоти

нічого не їдять?
Дівчина була пластункою. Молодий пекар іноді бачив,

як вона з являлася у пластовому однострої, з личками,

відзнаками і значками, і це вбрання було їй дуже до

лиця.

"От коли б я не був пекарем,
-

думав хлопець,
- і мав доволі

часу, то також ходив би у походи в гори, таборував би там, був би

на різних ватрах і вічах. Тоді б напевно познайомився з нею".

Не раз на свята він хотів віднести їй свого печива
-

найсмачнішого, найпишнішого, найкрухкішого, найпахучішого,
найапетитнішого... Та ба! Бракувало відваги на такий вчинок.

Торік на Сорок святих (а це було 21 березня, в час прильоту

бузьків) він напік пташок-жайворонків. У часописі "Світ дитини" -

пекар вичитав про це свято, на яке давніше діти ходили по хатах і,
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обдаровані печеними з тіста пташками, забавлялися надворі,
підносячи пташок над головою і закликаючи:

Злітай, пташко, злітай,
нам вирій вертай
і весну-розмай!..

Жайворонки молодого пекаря були легкі, майже невагомі,

здавалося, дмухни на них
- і полетять. Пекар простягав долоню, на якій

лежав жайворонок. Однак той, звичайно, не злітав. А летіти було
зовсім близько, лишень через дорогу, до дівчини, котра саме

відчиняла вікно.

Відтоді молодий пекар не міг позбутися думки: як спекти таких

жайворонків, що перелетіли б вулицю? Бо якщо пташка оживе
-

дівчина тоді напевно його покохає. Він знову ночами засів за старі
книги різних магів, чарівників і знаменитих пекарів, аби довідатися,

чи можна щось подібне сотворити. Та відповіді не знаходив.

"Я мушу,
-

казав до себе молодий пекар,
-

спекти жайворонків,
які оживають у руці. Бо інакше навіщо жити?"

Одного ранку дівчина не вийшла на балкон. "Напевно вирушила

у мандри", -

подумав пекар. Минув день, другий, тиждень, навіть

місяць, а дівчина не поверталася. Засумував пекар. Відтепер
годинами вдивлявся він у будинок навпроти. Потроху став занедбувати
пекарню: нецікаво стало йому розчиняти та місити тісто, наповняти

ним форми, а потім вкладати до печі... Нецікаво читати старі
нерозбірливі рецепти... Людям не завжди смакувала його випічка.

Торгівля занепадала. Щораз менше сортів хліба, булок і печива

з являлося на полицях крамнички.

Молодий пекар бездумно лежав у своєму покоїку і вдивлявся у
стелю. На вікна навпроти він уже не поглядав: там були інші люди.
А він навіть не знав, як називається дівчина, аби розшукати її через

довідкове бюро.
Надійшла весна, але вона не тішила пекаря. Йому ще тужніше

ставало від того, що молоде сонечко радісно діставалося через

фіранки до кімнати: скоро над містом закурличать журавлі.
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Вночі проти свята Сорока святих, коли треба було випікати

жайворонків, він відчинив вікно, ліг і вперше, відтоді як зникла дівчина,
твердо заснув. Уві сні, мов наяву, вона з явилася до нього. Дівчина
йшла по сонячному промінні, що прослалося понад вулицею до його

вікна. Внизу бігали авта, квапилися люди, стояв гамір. Пекар
злякався, аби дівчина не впала на бруківку. Легка і зґрабна, вона увійшла
до нього і, усміхаючись, промовила: "Мій сумний пекарю! Не зітхай

і не лінуйся. Спечи краще жайворонків. Вони такі чудові у тебе".

Молодий пекар прокинувся і, здивований, озирнувся по кімнаті.

Поруч нікого не було. Світив місяць, його холодне проміння лилося

просто на підлогу. Пекар зачинив вікно. До ранку було далеко, але він

усе-таки зійшов до пекарні. "Ще раз, останній раз спечу пташок", -

вирішив. Трудився до сходу сонця, кілька разів починав заново:

жайворонки мусять бути як живі! Врешті сорок пташок, підрум янені, з

маковими очима, розплесканими хвостиками і крильцями, лежали

готові. Усі вдалися, але одна була зовсім як справжня. Взяв її на

долоню молодий пекар, простягнув руку крізь відчинене вікно.
- Боже, якщо на світі є кохання,

-

промовив він, -

то ти, пташко,
полетиш!

Злітай, пташко, злітай,
нам вирій вертай
і весну-розмай!

Дмухнув вітерець, а, може, палке дихання молодого пекаря

оживило пташку: вона стрепенулася і полетіла. Пекар висунувся у вікно

услід за нею: йому здавалося, що вона ось-ось упаде на землю. Але

ж ні -

пташка линула над вулицею Пекарською, над людьми й

автами, над дахами будинків, аж поки не загубилася у сліпучому
сонячному промінні.

Пекареві стало радісно на душі. Його мрія про летючого

жайворонка збулася. Та на цьому наша весняна казочка не закінчується.
Другого дня зранку до крамнички "Паляниця" увійшла
дівчина-пластунка. У долоні вона обережно тримала жайворонка з тіста.

- Мене знайшла ваша пташка,
-

сказала дівчина молодому
пекареві,

-

хоч я мешкаю в іншій дільниці міста. Дякую вам за чудовий
подарунок.
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Якщо ітимеш, читачу, по Пекарській, то обов язково вступи до

"Паляниці", і не тільки тому, що там
- пахучий хліб і чудове печиво.

Там за лядою дуже часто стоїть вродлива дівчина. Лишень не

заходь у суботу чи неділю, бо вона разом із своїм чоловіком, молодим

пекарем, у ті дні мандрує у гори.

Чзрі&нз ручкз
- Чи є живі поети? -

запитала третьокласниця Мартуся у своєї

вчительки, коли та розповіла у класі про поетів, які колись були в

Україні: Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Олександр
Олесь.

- Напевно є,
- усміхнулася вчителька,

- навіть у Львові.
- Я здавна мрію побачити живого поета,

-

сказала Мартуся.
- Чи міг би живий поет прийти на наше запрошення до школи?
- Гаразд, я попробую знайти живого поета або, як треба казати,

нашого сучасника,
- відповіла вчителька. Вона зателефонувала до

Спілки письменників, але, на жаль, у Львові зі знаних поетів на той

час не було нікого. Один перебував в Америці на засіданні
Організації Об єднаних Націй, інший відпочивав у письменницькому

санаторії на морі, ще інший у Будинку письменників в Ірпені, коло

Києва, ще хтось лікувався в лікарні для партійного начальства. І тоді
вчителька пригадала поета Ігоря Гулея, якого колись вчила. Але той

не належав до письменницької спілки, бо не хотів писати віршів про

комуністичну партію. То ж його не друкували, навіть іноді лаяли, що

він не радянський патріот, а напевно український націоналіст.
"Може, мені якось обійдеться у школі, -

думала вчителька,
-

коли я запрошу Гулея. Скажу, що він мій учень і що я не знала, що

він пише не так, як того хоче влада. А, може, ніхто й не довідається

про його візит до школи. Треба ж конче задля Мартусі запросити
живого поета".

Ігор Гулей був ще молодий, його рідко запрошували на виступи.
Хіба часом у гості, де збиралися гарні люди, які не боялися

зустрітися з поетом, що потрапив у немилість влади. Через знайомих

вчителька розшукала поета. Він не надто відмовлявся від зустрічі,
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хоча, правда, не знав, про що має бесідувати з малими школярами.

Але урок пройшов несогірше. Спочатку, трохи ніяковіючи, поет

сказав, що ніколи не писав для дітей. А позаяк їх учителька була колись

і його улюбленим педагогом, то згадав веселі історійки
про себе і свій клас. Ще й прочитав трохи незрозумілих
віршів про природу і мистецтво, навіть їх пояснив.

Мартуся була трохи розчарована: поет вочевидь був
замолодий. У читанках поетів малювали старими і поважними.

Невже вони колись теж були такі самі, як усі діти? Щось тут не так.

І вона піднесла руку і запитала:
- А коли ви дізналися, що ви поет?
- Коли вже закінчував університет, - відповів Ігор Гулей і,

жартуючи, додав,
- тоді хтось мені вірші нашіптував до вуха. Казали

давні поети, що то муза.
- А невже до того часу, в дитинстві, ви не знали, що ви поет? -

не вгавала дівчинка. - Невже тоді ніхто не шептав до вуха?
- На жаль, хіба ангел-хоронитель, аби я не робив збитки, -

усміхнувся поет.

- Чому ви нічого не пишете для дітей? -

не давала спокою

Мартуся.
- Видно, я поганий поет: не все вмію писати. А для дітей писати

найважче, бо треба бути весь час самому дитиною і не старітися.
- Напишіть книжечку для дітей. Про те, як вчилися у нашої

вчительки. Я дуже хочу, щоб таку книжечку мені підписав живий поет,
-

попросила дівчинка.
- Спробую, - пообіцяв Ігор Гулей.

- Від сьогодні буду думати

про таку книжечку.
- Чи можу я вам подарувати ручку, щоб ви нею написали

книжечку? - запитала Мартуся, коли учні вже повибігали на перерву.
- Звичайно, -

погодився поет. Він був зворушений увагою
дівчинки.

- Тією ручкою обов язково щось напишу для дітей.
На ручку із золотим пером грошей, зекономлених на морозиві,

Мартусі не вистачило. Але купила вона дуже гарну, здається,

закордонну, кулькову ручку у вишневому футлярчику. Дівчинка
підійшла до вчительки, аби передати ручку поетові. Вчителька

враз посумніла.
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- Знаєш, Мартусю,
-

сказала вона,
- тільки не говори нікому, що

Ігор Гулей був у нас у класі. Можемо мати неприємність. Його

заарештували за вірші про Україну і вже засудили на дев ять років

ув язнення. Ручку твою я постараюся передати через батьків поета.

Може, вони якось перешлють до в язниці.

Одного разу Ігор Гулей знайшов ручку у бандерольці, що їх

мав право отримувати аж дві на рік. А згодом із листа з дому

довідався, що то - обіцяний подарунок від малої Мартусі, яка

просила написати дитячу книжку. Він пригадав зустріч у школі й

допитливу дівчинку.
В язничний табір був обнесений високими колючими

огорожами. Біля бараку, де мешкали в язні, був невеличкий городчик, і там

старші люди плекали квіти, що нагадували їм про дім, про рідний
край. Табірні наглядачі дивилися на такі розваги в язнів крізь пальці,
бо самі часто потребували гарних букетів. Поза табором квітів ніхто

не вирощував. Добре, що не картоплю садять, думали наглядачі.

Молодий поет милувався різноквіттям, бо серед сірих мурів,
сірих парканів, сірого одягу та й сірих стомлених облич воно було
радісним барвистим острівцем. Що ж мені написати для

Мартусі? - журився він. - Тут так сіро і сумно. Хіба описати наші квіти?

Але ж вона має їх доволі там, у себе... Не можу нічого придумати...

Не раз сідав він до столу, щоб почати писати будь-що, аби лиш

зачепитися за перше речення. Одначе і воно не вдавалося.

Писалося різне, а от для Мартусі - нічогісінько. Якось закінчилася паста

в ручці і він витяг зі своїх маленьких скарбів у шуфлядці
Мартусину ручку. Поет саме писав якусь заяву, але дивно

-

новою ручкою
та заява не хотіла компонуватися. А натомість страшенно закортіло
писати про Дівчинку, яка милується городцем. Дівчинка
зовсімзовсім скидалася на Мартусю. Тримаючи ручку, він виразно чув її

голос -

вона ніби диктувала, як муза чи ангел-хоронитель. Не

вчувся, як з явилася казочка про півонію. Хотів ще написати про

ромашку, але не можна було порушувати табірного режиму
-

мусив іти спати.

За кілька вечорів, після праці на табірному заводі, він написав

подарованою ручкою десять казочок, що їх начебто розповіла
Дівчинка про квіти або які мовби квіти самі про себе розповіли Дівчинці.,
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Але досить було взяти іншу ручку (Ігор Гулей навіть спеціально

спробував це робити), як писання обривалося: більше одного речення він

не міг вимучити про квіти. Зате гарно тоді писалися заяви.

Минуло чимало літ. Поет вийшов на волю. Згодом змінилися

часи
- і в незалежній Україні він міг видрукувати кілька своїх

книжок: і для дорослих, і для дітей.
На одному з літературних вечорів до поета підійшла молода

жінка і, простягнувши книжечку "Про Дівчинку і Квіти", сказали:

- Пане Ігоре, двадцять років тому ви пообіцяли на моє прохання

написати книжечку для дітей і дати мені автограф. Отож, будь ласка.

Поет уважно подивився на молоду даму і написав:

"Милій маленькій Мартусі з третього класу з подякою за чарівне
перо.

- Живий поет І.Г."

Пані Марта зауважила, що поет підписував книжечку кульковою

ручкою, яку вона колись подарувала.

Казка» і син

Наше місто не надто велике, але й не мале, якраз

таке, щоб у ньому міг творити відомий казкар. Бо як тільки-но

появляється нова казка пана Нестора, її тут же публікують усі три

щоденні газети і дитячий журнал "Фуркальце". Тут же казка

звучить на нашому радіо і телебаченні. Школи записуються на чергу,

щоб запросити пана Нестора на зустріч із дітьми. Кожного року
письменник готує для видавництва нову збірку казок

- їх буває у

книжці обов язково дванадцять: одна казка на місяць. Завжди
навесні чудово ілюстрована книжка виходить із друку і

розходиться по всій країні. А 7 травня місто влаштовує фестиваль або, як

тепер кажуть, презентацію цієї книжки. Це відбувається в

чудовому театрі. А перед ним, на майдані, за десятками столиками під

парасольками діти частуються безкоштовно різнобарвними
кульками морозива від пана Кашинського. У самому театрі на початку

презентації одну казочку зачитує сам пан Нестор. а тоді вже

актори і дитячий театрик "Цвіркунець" інсценізують інші. Лунає музика
- пісеньки, написані до тих казок.
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На фестиваль прибуває багато гостей: письменники, видавці,

мультиплікатори, дитячі театри з інших міст, навіть діти, які самі

пробують складати казки. Для них пан Нестор заснував премію
"Гостинчик від цвіркуна". Останнім часом приїжджають гості з-за

кордону: казки стали перекладати на чужі мови. Словом, у місті свято.

- Це казка! -

вигукнеш, читачу. І маєш рацію, але все далі на

казку мало схоже.

Шість років тому, коли пан Нестор ще не був казкарем, а тільки

молодим учителем географії, він одружився з такою ж юною

учителькою української мови з тієї ж школи Дариною. Вони мріяли
про хлопчика і, коли паню Дарину повезли до пологового будинку,
вона вже звідти не повернулася: померла під час пологів. Це була
неймовірна трагедія для пана Нестора: він так тяжко побивався,
що й сам занедужав, і з того горя навіть не попросив глянути на

немовля, яке, як йому повідомили лікарі, народилося мертвим.

Поховавши дружину, пан Нестор нікого не хотів бачити, навіть

кілька місяців не показувався у школі. Він щодня відносив квіти на

могилу Дарини, а потім бездумно сидів у фотелі перед

телевізором: нічого не чув і не бачив. Але одного разу йому здалося, що на

екрані щось сталося: застрибали наполохано кольорові хвилі, звук

немилосердно зашкварчав, а тоді раптом усе заспокоїлося -

втишилося. На чистому фоні з явилася Дарина, на одну якусь мить, і

промовила. Можливо, це навіть були не проказані слова, а сама

думка, яку нараз осягнув пан Нестор: "Наш син живий. Моли,ся і

шукай його".

І тільки. Далі на екрані йшов американський бойовик з

автомобільними катастрофами і бійками. Пан Нестор не хотів вірити, що

бачив Даринку, але з тої хвилини відчув, як чудодійна сила влилася

в нього,
- і він ожив.

"Я маю сина! Я буду жити для нього!"

Зранку він поїхав до лікарні, але там запевнили, що син помер і

вони його поховали.

- Але ж я не бачив тіла мого сина,
-

заперечив пан Нестор.
Це нічого не означає,

-

запевняли у лікарні. - Ми не видаємо тіл

мертвонароджених, тим паче, якщо діти народжуються каліками чи

спотвореними.
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Тут щось не так, подумав пан Нестор, я таке маю відчуття, що мій

син живе. Вечорами він подумки розмовляв зі своїм хлопчиком,

розповідав ріжні дитячі історійки. А якось раз сів за стіл і записав

перед тим скомпоновану таким чином казочку. Ось так пан Нестор
зробився письменником. Раз у місяць викінчував казку. Друзі
переконували, що треба їх друкувати, бо шкода, щоб такі гарні речі
лежали у шуфляді без ужитку. Пан Нестор згодився. Якщо я матиму
славне ім я, думав він, мені легше буде відшукати сина.

Коли він молився у церкві, мав відчуття, що поруч стоїть Дарина.
На душі ставало легко

- він чекав, що вона допоможе натрапити на

сліди дитини. Чекав рік, два, три ... За той час він став знаменитою

людиною.

А на четвертий рік місто сповнилось чутками, що у пологовій

лікарні викрадали немовлят і продавали їх за кордон. Потім про це

написали газети.

Он воно що! Напевно і мого хлопчика продали, подумав пан

Нестор і пішов до прокурора міста.
- Ми ще нічого певного не знаємо

-

ведеться слідство, - відповів
той. - Цілком можливо, що ваш син живий. Почекайте ще.

Пан Нестор міцнів у своїй надії. Спочатку заарештували тих

нечестивих людей, що продавали немовлят. Всі очікували, що будуть
ув язнені і ті начальники в місті, які позволяли злим людям

торгувати дітьми і підписували документи-дозволи на їх вивіз. Пан Нестор
згоряв від нетерпіння: коли вже закінчиться слідство?

В останній місяць (а це вже був грудень) жодна казка не

приходила на ум. А це мала бути дванадцята для книжки. Від хвилювання пан

Нестор нічого не міг створити. Але хвилювалися і редактори газет,

дитячого журналу "Фуркальце" -

казка запізнювалася. Лунали
телефонні дзвінки, надходили листи від читачів: де ж груднева казка?

Та найбільше переживав директор видавництва
- він вже мусив

приготовляти книжку до друку, бо інакше вона не встигне вийти до

фестивалю. А переносити свято на інший час не випадало, бо вже

така встановилася традиція -

це був день смерті дружини пана

Нестора і день народження його сина. Зрештою, про це, окрім
нього, ніхто не знав. Але на той день, 7 травня, гості з-за кордону
заздалегідь замовляли і місця в літаку, і номери в готелях.
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Було чого хвилюватися!

Врешті наше телебачення запросило пана Нестора до студії: хай

розповість, чому не написалося останньої, дванадцятої, казки. На

екрані знаменитий письменник зовсім не виглядав винним. А,

навпаки, він був піднесений і радісно схвильований. Він сказав:

- Пані і панове! Мені прикро зізнатися, що мушу вас розчарувати
- казки грудневої я не написав. Я зараз не в стані її скласти. Але

тішить мене ваша увага. Однак я хочу вам сповістити дуже важливе:

п ять років тому мій син не помер
-

померла тільки моя незабутня
дружина. Він живий, його викрали і продали, як і багатьох інших

дітей. І оце щойно мене сповістив прокурор, що мого сина

віднайдено в одній американській родині. Можливо, він, як підросте, то

зрозуміє, що трапилося. Може, він визнає і мене як батька. Я був
переконаний, що він живе, і для нього я складав усі ці казки. Пані і

панове! Мій син знайшовся - і це моя казка! Найкраща!
Коли появилася навесні книжечка з одинадцяти казок, пан

Нестор навіть не був на фестивалі - він перебував в Америці.

Марка з Америки
У секретарки Орисі є свої маленькі радощі. А недавно трапилося

щось дивовижне. Однак усе по-порядку. Отож, секретарка Орися
працювала в міністерській установі, що займалася міжнародними
зв язками. Робота секретарки не зовсім спокійна: завжди приходять
квапливі відвідувачі, без угаву дзеленчать телефони і факси та ще

повно всіляких інших канцелярських клопотів. Жодної вільної

хвилинки! Хіба тоді, як директор у від їзді. До обов язків секретарки
належало переглядати пошту, розпечатувати листи і вписувати їх до
книги. Отут і маленькі радощі: секретарка Орися збирала поштові марки
лише з приємності, бо не була справжнім колекціонером. Вона мала

дозвіл від директора відклеювати марки. Потім удома вкладала їх до

альбому за країнами, звідки надходили листи. Звичайно, дізнатися
про якусь країну із марок можна мало. Значно більше можна

довідатися з телевізійних фільмів, з енциклопедій чи путівників. Та от

секретарка Орися любила уявляти ті незнайомі світи, дивлячись на марку,
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мов би на екран телевізора. Інколи їй здавалося, що зображення
оживає

-

сколихнеться, а тоді виростає і виповнюється, стає

об ємним, як на стереокартках. Воно втягувало до себе - і Орися на якусь

секунду опинялася в країні, що була зображена на марці.
"Може, то я на хвильку здрімалася і все це мені наснилося?" -

думала секретарка. Вона боялася повірити в таке диво і нікому про
нього не розповідала.

Ось яка казка трапилася із секретаркою Орисею. Вона саме

відклеювала американську марку: на ній був приморський краєвид з

написом "Фльорида" і "50" центів. Звичайно, написано англійською

мовою, яку секретарка Орися вивчала, вчащаючи на уроки до однієї

старенької вчительки. Всього по одному долярові за годину науки.

Задзвонив телефон, далекий чоловічий голос українською мовою,
хоч трохи з акцентом, запитав, чи це Міжнародний центр, а якщо

так, то чи отримали листа з Фльориди, в якому йшлося, що з

Америки має прийти вантаж із книжками.

- Я буду, супроводжувати вантаж,
-

казав молодий голос.

- Називаюся Юрко Закалюжний. Будьте готові до зустрічі. Про
все решта

-

в листі.
- Листа щойно отримали,

- відповіла секретарка Орися. -

Чекаємо вас.

Голос пана Юрка був дуже милий -

здається, секретарка

закохалася в нього з першого слова. Але й голос секретарки Орисі був
не менше приємним: всі зачаровувалися його ніжним, м яким і

мелодійним тембром. Тому цілком можливо, що і Юркові
Закалюжному він запав у душу також відразу, з першого слова.

- Чи я вас побачу у Львові? -

запитав він. - Як ваше ім я?
- Орися, пане Юрку. Я буду на місці. Чекаю вашого приїзду.

Щасливої дороги! - відповіла секретарка, трішки збентежившись.
Вона уважно перечитала листа, що був видрукуваний на

комп ютері, але чогось більше про Юрка Закалюжного не довідалася.
Цікаво, як виглядає хлопець з таким приємним, як у священика,

голосом?

Увечері вдома вона вийняла альбом, щоб вкласти марку із

Фльориди у вільне віконечко. Але не втрималася від спокуси, аби ще раз
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не позирнути на марку. Дівчина стала пильно

вдивлятися у краєвид, де море, пальма, котедж. Вона навіть

боялася собі признатися у тому, що хоче, аби марка

ожила. І сталося те, що часто траплялося, коли Орися
заглиблювала свій зір у картинку. Краєвид почав наближати¬

ся, втягувати у себе, збільшуючись, набираючи об ємності. І

незчулася дівчина, як опинилася в іншому краю
-

далеко від дому, в

протилежному кінці світу.
Був, здається, ранок, плюскотіли лагідно хвилі, свіжий вологий

легіт обвіяв дівчину, яка потрапила на цей пляж у зовсім

невідповідному одязі. До моря з котеджу йшов стрункий юнак, у шортах. Він

здивовано зміряв дівчину і зупинився.
- Гелов, - привітався він і продовжував англійською мовою.

-

Звідки ви тут взялися? Я ніколи вас тут не зустрічав.
Секретарка Орися стрепенулася, бо впізнала голос, який чула

сьогодні у телефонній трубці - і від цього збентежилася ще більше.
- Та я... тут випадково... приїхала до рідних, з України, -

невпевнено відповідала англійською.
- З України! -

вигукнув радісно юнак уже по-нашому.
- 3 вашої

англійської я відчув, що ви нетутешня. Мені здається, наче я знаю

ваш голос. Десь недавно я його чув, чи це можливо?
- Ні-ні! -

заперечила дівчина, хоч уже не сумнівалася, що

розмовляє з Юрком Закалюжним. Однак не хотіла признатися, хто

вона: бо як розповісти фантастичну історію про марку і про

входження у неї?
- Дуже радий з вами запізнатися, краянко. Саме збираюся до

Львова. Чи ви не звідти?
- Так, я зі Львова, -

не злукавила Орися, -

але, подаючи руку,

сказала неправду:
- Мирослава.
- Юрко. Дуже приємно.
Вони ще трохи погомоніли. Секретарка Орися довідалася, що

він студіює богослов я у Римі, тобто вчиться на священика. Тепер
йому, щоб висвятитися на священика, треба одружитися. Отож, він

має нагоду відвідати Україну, можливо, пощастить знайти там, у

рідному краї, суджену. Але він дуже бажає познайомитися з "Миро-
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славою". Чи не завітає вона сьогодні увечері до української
домівки, що побіля церкви? Як жаль, що він завтра відлітає до Львова...

- Гаразд, - відповіла секретарка Орися, аби нарешті якось

спекатися молодика, в якого почала закохуватися. Але треба було
якось повернутися додому: вона ще так довго ніколи не входила у

марку. Раніше -

на якусь частку секунди, що й сама не мала

певності, чи це було наяву, чи примарилося, її пройняв страх: ану
ж вона не зможе повернутися? І вдома буде паніка, коли батьки
виявлять, що кімната порожня. І як отут, на Фльориді, пояснити

людям, хай і українцям, що з нею трапилося? Звичайно, їй

допоможуть повернутися в Україну, але скільки то буде клопотів,
хвилювань, пояснень та й взагалі галасу. Ще у газетах розпишуть про

загадковий випадок.
Вона бачила море, що недалечке плескалося, пальму і збоку

котедж. Хлопець уже віддалявся, аж поки не зник з її поля зору.
Тоді без надуми вона повернулася спиною до краєвиду, який був
і на поштівці. І як тільки вона це зробила, то опинилася у своїй

кімнатці, у Львові. Секретарка Орися полегшено зітхнула. Альбом
лежав у неї на колінах. Вона вклала в альбом марку, на яку вже

боялася дивитись.
- Буде мене Юрко шукати ввечері в українській домівці, -

засміялася щаслива дівчина. Вона вже навіть не називала хлопця паном

Юрком, а просто на ймення. - Але ж здивується, коли незабаром
зустріне мене у Міжнародному Центрі.

Тієї ночі їй напевно снилися море і пальма - Фльорида з

поштової марки.
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KOfOArPHAr
I rfAtP МУРМИРЧИИСЬКИЙ

Сидить котик на чатах:

може, мишка де писне?

І велить нам мовчати
-

не сполохати мишки.

Шепче кіт: "Милі діти,
ви сідайте навпроти!"
Та при нірці сидіти
нам ніяк не охота.

Бо ми, коте, не хочем

полювати на мишку.
Ми тим часом охоче

уполюємо книжку.

В одній країні королівна переплутала ніч з днем, а день із ніччю.

Це було велике нещастя для всього королівства. Усі королівські
проворні, перепрошую, придворні, навіть самі король і королева

мусіли упень, перепрошую, удень спати, а вночі займатися

державними стравами, перепрошую, справами. Як у палаці, так і по всій

столиці, а як у столиці, так і по всьому королівстві люди увечері
вставали, а вранці лягали. Вони майже не бачили сонця, а

електрики в королівстві вже не вистачало. Треба було її заощаджувати і

жити при свічках у напівтемряві. Діти плакали, бо не хотіли вночі

бавитися, а тільки куняли. Телепередачу "На добраніч" показували
на світанку, але дитячі оченята заледве затулялися до сну. Та що'
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вдіяти, коли смачно виспавшись удень, королівна вночі хотіла

бавитися? Покої вночі були яскраво освітлені (в палаці електрики не

економили), а вдень
- засонені, перепрошую, заслонені.

Королівна мала своє розкішне ліжечко, що стояло під вишневого

кольору балдахином, з якого звисали золоті китиці і бахрома.
Чудове ліжечко: тільки б солодко спати у ньому цілу нічку!

А тут ще біда: став король програвати бійну, перепрошую, війну,
бо бояки, перепрошую, вояки не спали, то й невиспані зле воювали.

Зідрав, перепрошую, зібрав король усіх своїх міністрів та радних
і вимагає (король ніколи не просить) від них ради на королівнину
ваду. Зголосився до слова міністр сільського господарства:

- Ваша милосте! -

звертається він до короля.
-

Нехай увечері королівна рачкує, звиняйте на слові, рахує
баранів до ста або й до тисячі. Бир-бир! І тоді, аж боки,
звиняйте на слові, поки не засне. Спочатку отак: один

білий баран, два білі барани, три білі барани і мак далі,
звиняйте на слові, і так далі. Бир-бир!

Якщо з білими баранами упорається і не засне, то хай бракує,
звиняйте на слові, рахує чорних баранів від самої печатки, даруйте
на слові, від самого початку. Обов язково засне. Я засипаю на

десятому банані, звиняйте на слові, барані. Бир-бир!
Міністр сільського господарства дуже полюбляв уживати слово

"бир-бир", бо так вигукуючи, пастухи на пасовищах скликали овець

і баранів докупи. Вислухав король параду, перепрошую, пораду й

увечері велить королівні:
- Має мило кольорівно чисти бідних і чортових барабанів: бир-бир!
А що король ніколи не може помилитися, то він і не перепрошує

нікого і не виправляє своєї мови. Ось що сказав він у виправленні
на нашу мову:

"Моя мила королівно, числи білих і чорних баранів: бир-бир!" Рахує
королівна і білих, і чорних. Дійшла до тисячі -

не спиться. А далі питає:

- А якого королю, ой, кольору ще бувають барани? Бо я далі хочу

рахувати: бир-бир!
Ніхто з королівських приборних, перепрошую, придворних не

відповів, бо всі загнулись, перепрошую, заснули на білих баранах. Навіть

сам міністер сільського господарства. Заголосувала, перепрошую,
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загаласувала королівна з усіх жил, перепрошую, сил, поки своїх

фрейлін не розпудила, перепрошую, не розбудила: не було з ким бавитися.

Знову збирає (бир-бир!) король раду, але вже без міністра
сільського господарства

- він велів йому пасти королівських баранів.
Каже королівський скубник, перепрошую, скарбник:

- Ваша милосте! На то є вада, даруйте, рада: треба лоскотати

королівну пір ячком, аби вона вдень не спала. Та не всяке пір ячко
має чортівну, даруйте, чарівну силу. Доносить наша розвідка, що у

сусіднього короля в його королівському зимовому саду є заморська

кава, даруйте, пава. У неї на шийці найм якіше і найлоскотніше

пір я. Одне таке пірце жартує, даруйте, вартує цілого нашого

королівського скарбу. Сусід-король не дуже радо продає пір я, бо пава

вже геть на шиї общипана. Вели, ваша милосте, послати капців,

даруйте, купців до сусіднього каваря, даруйте, короля по пірце.
- Бир-бир! Мої мініздири і зрадні!

- забідкався король.
- Як нам

бути без карбу у скубниці? Та кольорівна кварта всього карбу. Мерці
полайте курців - хай почаркуються!

Ось що сказав король:

"Бир-бир, мої міністри і радні! Як нам бути без скарбу у

скарбниці? Та королівна варта всього скарбу. Мерщій посилайте купців -

хай поторгуються!"
Словами "бир-бир" скликаються барани і вівці, але не міністри

і радні. Та королю все можна.

Тут же подалися купці до сусіднього королівства. А що вміли

торгуватися, то виторгували пір ячко за півскарбу.
Вкладають уранці королівну до ліжечка. Тільки вона стишилася

задрімати -

тут її пір ячком взялися лоскотати: і довкола вуст, і по

щічках, і по шийці, і поза вушками, навіть у вушку. Лоскотали і по

п ятках. Та дармо. Спочатку королівна трішки скривилася, трішки
усміхнулася від лоскоту, а тоді міцно заснула. Не помогло пір ячко.
Лоскотали королівну і гусячими перами, і віями, перепрошую,
віялами, навіть індійськими опахалами, та де там! Розщедрився,
перепрошую, розсердився король на пір ячко, що за півскарбу, і викинув
його у відчинене вікно. Підхопив протяг пірце

-

отак за вітром
відлетіло пів королівського скарбу. Розгнівався король на скарбника -

послав його у пташиний двір общипувати пір я з гусей на подушки.
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Знову збирає (бир-бир!) король засідання міністрів і радних без

міністра сільського господарства і без скарбника. Військовий

міністер, сам генерал-адмірал, ричить, перепрошую, рече на засіданні

(слово "ректи" дуже давнє, що й забулося, і означає "говорити"):
- Враша миросте! Ри-ри! Беріть під віркнами кор-ровівни

стрррірати цірий дрень із гар-рмат. Ри-ри! Аби не драти їй

задррімати. Я дуже рюбрю насорроджуватися гур-рркотом і гр-рромом

гар-ррмат і бар-ррабанів - нікори тоді не спрю, ри-ри!
Міністр виробляв, перепрошую, вимовляв звук "р" і там, де має

бути "л" і де не має ні "р", ні л". А де є "р", то він вимовляв аж два

або й три "р". Улюблене словечко його "ри-ри!" Можливо, це було
його слово перепрошування. Генерал-адміралу дуже подобалося
воювати, але він не любив слова "війна", бо у ньому не було звуку "р".

Отож так і зробири. Із самісінького р-ранку почарася канонада
чи пак стр-ррррррріррянина під вікнами коррорівни. Чимаро тоді
шибок повирітало. А коррорівна нічичир-рк: спить собі без жадніх,
ри-ри, без задніх ніг. Стр-ріряли цірий день, аж поки у параді всі не

погрухли упень.

Розсердився король на військового міністра, генерал-адмірала,
і послав його до школи, до першого класу, між малюків, учитися
вимовляти звук л".

Знов збирається (бир-бир!) королівська рада, але без міністра
сільського господарства, без скарбника і без військового міністра.
Міністр, що відає пивом, перепрошую, співом і музикою, пропонує:

- Ваша милосте! Намажіть, вибачте, накажіть королівській
крамарній, вибачте, камерній оркестрі увечері стихенька грати

квасничну, вибачте, класичну музику. Королівна напиво, вибачте, напевно

засне. Бо я завжди на кожному корсеті, вибачте, концерті засипаю.

Спробували. Грала оркестра п яно-п яно, перепрошую,
піано-піано (мовою музики це означає "тихо-тихо") цілий вечір, аби

приколисати королівну. Та ба! Королівна трішки поскакала то на одній, то

на другій нічці, перепрошую, ніжці, ще й закрутилася на таці,

перепрошую, у танці. Дивиться вона: геть усі поснули під квасничну

музику, а найперше сам міністр співів і музики. Мучила,
перепрошую, мусіла їх будити, бо не мала з ким тапцювати, перепрошую,

тупцювати, ще раз перепрошую, танцювати.
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Розгнівався король і на цього міністра - і послав його за кару на

всі підряд концерти класичної музики. Буде нарешті де виспатися

міністрові.
Знову таємна рада в короля, але без покараних міністрів і

скарбника. Міністр опіки над старенькими людьми, сам уже дідуган,
ледве морить, перепрошую, мовить, ще й до того шепелявить:

- Каша милосте! ...Далеко... у горах... мешкає... шта-ренький...
заштужений,... прошу пробашення,... зашлужений...
кашкар... Він жнає... довгі-предовгі... качки, прошу

пробашення... кашки... і коли... їх рожкажує... то геть ушім...
жліпаються оші... і я теж... шплю... як жабитий!...

Нака...шіть... каша милосте... жнайти того кашкаря...

Поки міністр тягнув своє слово, то й сам король захропів, а за

ним і його придворні. Та все-таки послали за казкарем. Коли врешті
він прибув до столиці, поклали звечора королівну до її розкішного
ліжечка під балдахином. Штав байкар блеїти, перепрошую, баяти

довгу і пренудну казочку, отаку як наша.

Бубонів-бубонів - і шам жашнув. Та й вші дружно шпали. А

королівні хоч би що: розбурила, о перепрошую, розбудила фрейлін і

стали вони збиткуватися над казкарем: розмалювали його

барвами, перепрошую, фарбами і модною помодою (чи може, помадою?)
губи, бороду, вуса, щоки, чоло і навіть кінчики вух.

І міністра опіки над старенькими людьми розмалювала
королівна. На то вона і кольорівна: її за це не покартають і не покарають.
Розгнівався король на міністра опіки і відправив його в дитячий
садок варити казку та складати кашку, перепрошую, варити кашку

і складати казку.

Знову скрикує, перепрошую, скликує король раду, але без міністра
сільського господарства, без скарбника, без військового міністра, без

міністра співів і музики і нарешті без міністра опіки над старенькими.
- Бир-бир, мої мініздири і зрадні! -

каже король.
- Розженю усіх,

якщо не ночую мурої породи. Ні додна з лих не була ще до пиття.

Це означає: "Бир-бир, мої міністри і радні! Розжену всіх, якщо

не почую мудрої поради. Ні одна з них не була ще до пуття!"
Ваша милосте! -

виступає міністр безпардонних, перепрошую,

закордонних справ.
- Моя розвідка донесла, що далеко десь посе¬
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ред Європи є невідомий край. Там живе народ, що співає

найчарніші, пардон, найгарніші колискові. Треба туди почвалати, пардон,
послати наукову експедицію. Хай вона запише на магнатофон,
пардон, на магнітофон усі сонливі пісні-котискові, пардон, колискові.

- Нехайно зліть навколо кекспедицію, -

наказав король. Це
означало: "негайно шліть наукову експедицію".

Минуло немило чаду, перепрошую, немало часу, поки знайшли ту

далеку країну. Походила експедиція по хатах і в селах, і в містечках,
де гойдалися у колисках діти, що їм мами наспівували колисанок до

сну. Записала експедиція геть усі колискові - і повернулася.
Поклали звечора до лічечка, перепрошую, до ліжечка королівну і

увімкнули японський магнітофон до сну, що так спеціально і

називається "соні". Залунали чудові колискові. І така ось:

Ой, люлі, коточок,

поїв бабин медочок

та й сів у куточок,
тільки видно хвосточок

та лапки шматочок. Бери
коте, шнурочок,

-

гойдни люлю разочок,

гойдни нашу колиску
-

зловлю тобі мишку,

покладу у миску
-

їж!

Умить усі заснули, хоч ніхто не розумів мови колискових, навіть

сам міністр закордонних справ. Не було кому зупинити марнотофон,
перепрошую, магнітофон. Зрештою, його не треба було вимикати, бо

королівна навіть не позіхнула. Стала вона під пісеньки заколисувати
своїх ляльок. Звичайно, що вони заснули, бо ляльки слухняні - не

такі, як королівни. Самій королівні нудно бабратися, перепрошую,
бавитися з барбі, то й побудила, як завжди, своїх фрейлін.

Це тільки початок нашого нещастя,
-

скаржиться королева
королю.

- Скоро королівна підросте і треба їй шукати пудженого,

простіть, судженого. Правда, якщо прокраємо королівство, простіть,
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програємо королівство у війні, то лишимося без нього. Тоді ніхто до

нас не скоче, простіть, не схоче прийти сватати королівну. А не

програємо, то хто візьме собі за дрючину, простіть, за дружину

королівну, що переплутала ніч із днем, а день із ніччю. Треба ж

такого самого добивати, простіть, добирати королевича
-

жениха,

що теж усе переплутав. Веліть довідатися, ваша милосте, чи можна

знайти десь у світі такого ж наперченого, простіть, нареченого.

Знову збирає (бир-бир) король раду. Дуже мало залишилося

міністрів, бо і міністра закордонних справ він відіслав за кару

послом у той далекий край у нетрях Європи. Дере, перепрошую, бере
слово міністр плекання королівської мови і мови короля. Він мав

великі заслуги у тому плаканні, перепрошую, плеканні мови,

особливо короля. Тому то така дивна мова в короля: її без перекладання

і не второпаєш. Отож, міністр каже:

- Ваша милосте! Може королівна заснула б, коли б зрозуміла
слова колискових пісень. Треба перекрасти, вибачаюсь,
перекласти на нашу чудову королівську моду, вибачаюсь, мову. Вона у нас

найбалакучіша, найпишучіша, найдрукованіша, найспівучіша. Все,
що завгодно, можна набалакати, написати, видрюкувати,

вибачаюсь, видрукувати і заспівати по-королівськи. До того ж вона така

милопінуча, вибачаюсь, милозвучна.
- Бир-бир, мої мініздири і зрадні! Немаймо знайки перекликана

із корискової моди,
-

наказав король, що означало: "Негайно

знайти перекладача із колискової мови!"

Нелегко було знайти такого. Та все ж таки на одного натрапили.

Він був завзятим мандаринником, перепрошую, мандрівником і тому
знав банано, перепрошую, багато мов. Він відвідав Америку,
Африку, Азію, Австралію, Антарктиду

- усі ті краї, що починаються з

літери "А" і називаються континентами. Тепер він шукав континентів

на букву "Б", а до букви "Є" (Європа) було ще далеко; шукав же він

ті краї за алфавітом. В Америці він зустрів одну людину з Європи,
яка його навчила сто колискових слів. Отож, переклав він п яте

через десяте колискові пісні і доповідає на королівській раді:
- Ваша милосте! Панове міністри і радні! Мандруючи світом, я

випадково вивчив сто колоскових, прошу-перепрошую, колискових

слів. Тому зрозумів, про що там їдеться, прошу-перепрошую, йдеться.

111



мальовані

Там весь чар, прошу-перепрошую, час спікається,

прошу-перепрошую, співається про якогось кота Мурка, що гойдає яворову

колиску із якимись розмальованими бильцями на якихось шовкових

вербичках, прошу-перепрошую, вервичках. Але, що це таке, я не

знаю, треба довідатися через нашого осла, прошу-перепрошую, посла

в колисковій країні, що посеред Європи.
- Мої мініздери і зрадні! Бир-бир! Негарно привести з кута

Чмурка чи Жмурка! -

наказує король.
- І образу куріть якірове

коромисло з мурованими рильцями на сокових овечках. Це означало:

Негайно привезти кота Мурка. І відразу купіть яворову колиску з

мальованими бильцями на шовкових вервечках .
Спорудили, перепрошую, спорядили дорогацію,

перепрошую, делегацію у колискову країну. Там вже був
королівський посол, що почав учитися колискової мови.

Зі словника він довідався, що таке яворова колиска,

бильця і шовкові вервечки. А ось що: колиска
-

дитяче

ліжечко, яке висить на шнурках, що називаються вервечками, і

гойдається
-

колишеться, підвішене до стелі в хаті. Колиска зроблена
із дерева, яке називається явір і росте в лісах колискової країни, а

бильце - обвідка з обох боків колиски, розмальвана для краси.

Делегація розгубилася, бо є тих Мурків у кожному домі: не знати

котрого брати. Та й у кожному домі
-

дитина в яворовій колисці.
Купила делегація в одної бідної жінки за сто королівських талярів чи

долярів і кота, і колиску. Але без дитини, звичайно. Втішилася бідна
жінка, бо могла тепер своїй дитині накупувати прерізних лестощів,
перепрошую, ласощів. Хотіла делегація привезти Мурка в золотій

клітці, але той запротестував:
- Мур і мир! Я поскаржуся Товариству захисту тварин,

-

завив,

перепрошую, заявив Мурко. - Я не жоден хапуга, за

перепрошенням, папуга, аби возитися в клітці. Везіть мене у звичайному мішку,
бо котів тільки у мішку купують. Мур і мир! Але прошу не катувати,
за перепрошенням, не котувати, ще раз за перепрошенням, не

кантувати, тобто не кидати мішка до зомління, за перепрошенням, до

землі. Мур і мир!
Кіт Мурко полюбляв словечка мур і мир . "Мур", можливо,

означало, що кіт дуже твердий і стійкий як мур. а "мир" -

що він воліє
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не сваритися, а мирно залагоджувати справи. Оцей вислів був

курковим привітанням і прощанням.

Делегація виконала побажання Мурка. І от настав довгожданий

вечір, коли кіт мав приступити у палаці до своїх обов язків міністра
заколисування королівни, яка переплутала день і ніч. А міністром
його призначив сам король, опісля того, як королівський перукар

добре його вимив шампаном, перепрошую, шампунем і висушив

феном. Кіт виглядав дуже пристойно і дуже достойно... Його взули

у чоботи, бо не пасувало, щоб міністр ходив босим по палаці і по

паласі. На таку королівську милість він промурликав своє улюблене
"мур і мир", і король навіть не образився, що Мурко такий

маломовний. Навпаки, він навіть надав йому титул графа. Тепер Мурко
називається Мурко-Мурлика граф Мурмирчинський. У колисковій

країні дотепер ще графів не було.
Яворову колиску почепили до скелі, перепрошую, до стелі на

вервичках. Стеля у палаці страх як високо, то ж треба було
вервички доточувати. Взявся Мурко за мальовані бильця і муркаючи під
ніс, а також під ніч, розгойдав колиску.

І СТАЛОСЯ ДИВО: КОРОЛІВНА ЗАСНУЛА.

І всі заснули. Тільки міністр заколисування не смів заснути. Він

пильнував сан, перепрошую, сон королівни і на крик, перепрошую,
ні на крок не відходив від колиски. Ледь королівна поворухнеться у
сні чи зітхне - він легенько колискою хитне. Отак уперше спала

королівна уночі.
У королівстві радість. Мурка на руках носять, по

голівці і під бородою гладять. Одна фрейліна вив язує йому
розкішний бант, інша розчісує золотим гребінчиком вуса,
а третя

-

вишиває на пальцях, перепрошую, на п яльцях

подушечку, аби кіт мав на чому подрімати у вільний час. На всіх

королівських плаканих, перепрошую, плеканих породистих пишних

котів ніхто у палаці тепер не звертає уваги. Сам король начепив на

шию Муркові орден "Вірний королю до смерті". Такий же орден
дістав міністр плекання королівської мови. Для покараних міністрів
король оголосив помилування

-

вони могли повернутися до палацу,
навіть міністр закордонних справ, що був послом у далекому краю

посеред Європи. Йому теж почепили орден. Собі король наказав,
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виготовити золотий перстень, на якому було викарбувано напис

"Мур і мир".
А їсти чого тільки не дають Муркові: рибу свіжу, варену, морочену,

перепрошую, морожену, у сметані і по-жидівськи; сирі і варені яйця,
свиняче і куряче м ясце, всілякі паштетики, печінку, сиру картоплю,
печені каштани, засмажену перепілку, пражену сметанку, сири

-

сякітакі - сто чортів, перепрошую, сортів; фіґу з маком, начинених

мухами горобців та й інші котячі делікатеси. Всього й не перерахувати.

Водичку засмажували, перепрошую, засмачували крапелькою

валер янки, а з пива давали йому злизувати слинку, перепрошую, пінку.
Нарешті все формально, перепрошую, нормально у королівстві.

Електрики було вдосталь і не потрібно було світити свічками.

Королівське військо виграло війну, бо вояки висипалися в ножі,

перепрошую, вночі. Діти росли здорові, засмаглі на сонці та свіжому
повітрі. Ще гарнішою стала королівна і не було жури, що не

знайдеться для неї підхожий наречений. Уже на другу ніч не було
потреби котихати, перепрошую, колихати королівну. Вона навіть не

підійшла до яворової колиски. Щиро кажучи, колиска була невигідною,
бо замаленькою. Після забав у подвір ї та садку королівна, як

мертва, падала у своє розкішне ліжечко під вишневим балдахіном із

золотими китицями. А колиска з розмальованими бильцями
помандрувала до кітнографічного, перепрошую, етнографічного музею.

Кіт Мурко, хоч і займав пост міністра заколисування і називався

графом Мурмирчинським, понудьгував на урочистій нараді у

короля, трохи подрімав. Ще день-два помарудив у палаці. А тоді взяв і

тихенько висмикнувся звідти
-

дременув із королівства. Він не любив

байдики бити навіть на міністерській посаді. Роботи, перепрошую,
чоботи він залишив у передпокою палацу, сам подався додому і

пішки, і босим, бо так зручніше. Тільки прихопив із собою орден,
який він із неуважності прочитав ось так: "Вірний королю аж до

смерку". А саме смеркалося. Тому кіт Мурко Мурлика граф
Мурмичанський зі спокійною совістю повернувся додому. Можливо, що й

добре вчинив, бо королівством рознеслася вістка, що кіт Мурко
-

знаменитий лікар-екстрасенс, який виліковує безсоння. Перед
паяцом, перепрошую, палацом зібрався великий натовп людей, які

прагнули потрапити до Мурка. Довелося поліції розганяти нещас¬
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них людей, які мали безсоння від того, що королівна переплутала

ніч і день. Тоді ті люди ставали в чергу до музею, щоб глипнути

бодай на колиску. Вони доторкалися до неї, хоч торкатись

експонатів у музеї суворо заборонено, і потім казали, що те мацання їм

допомогло. Вони виліковувалися від безсоння.

Бідна жінка дуже зраділа Муркові: помічник буде -

дитину

заколише. Вона навіть не підозрювала (газет вона ж бо не читала,

політику у телевізорі пропускала
-

дивилася тільки серіяли), що він не

просто Мурко, а граф та й ще міністр. За останній таляр чи доляр

купила йому віскасів. Але Мурко, що навчився у палаці

смальцненько, перепрошую, смачненько попоїсти, від тих віскасів відвернувся.
До того ж за час урядування в королівському палаці кіт Мурко

занудьгував за живою мишкою. У королівських покоях не було ні

однієї (який жах!) справжньої мишки. Хіба можна там довго

витримати, навіть будучи міністром із орденом на шиї й чоботями на

лапах? Отож, засів граф Мурмирчинський біля мишачої нирки,

перепрошую, нірки в куточку
- і зачаївся. Поки він частував,

перепрошую, чатував на мишку, ми прочитали усеньку книжку. Ще й

віршика в котика вкрали, перепрошую, про котика склали:

Сидить котик на чатах:

може мишка де писне?

І велить нам мовчати
-

не сполохати мишки.

Шепче кіт: "Милі діти,
ви сідайте навпроти!"
Та при нірці сидіти
нам ніяк не охота.

Полювати не хочем

із котячої ласки.

Бо тим часом охоче

вполювали ми казку.
Вполювали ми більше

між сторінками книжки,

казочка нам смачніша,
аніж тисяча мишок.

115



ХЛОПЧИК'ФІГУГКЛ
який задоволений совою

(трохи казка)

Ганнуся поверталася додому трамваєм. Була пізня осіння пора,
вікна запотіли і на них можна було пальчиком намалювати що

завгодно. То й дівчинка не втрималася:

Крапка, крапка,

дужок пара:
очі це

без окулярів.
Риска вниз

-

то є ніс,
а під ним

риска
-

рот:

риска груба чи тонка

приховала язика.

От.

Потім коло

і два вуха
-

голова без капелюха.

А від кола

аж додолу

роздвоїлась
довга тичка:

ноги це без черевичків.
Трохи вище

із боків

палки дві -

руки це

без рукавів.

Ось

закінчена картинка:

нарисована людинка.
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Потім подумала
- і домалювала людинці великі окуляри

-

вийшов досить пристойний Хлопчик, Хлопчик-Фіґурка.
Виходячи з трамваю, Ганнуся почула:
- Дівчинко, подай мені руку, бо сам не зійду: можу загубити

окуляри.
Ганнуся оглянулася: Хлопчик-Фіґурка (далі будемо його

скорочено називати Ха-еФ, але не Ха-Фе, як часто хочеться літеру Ф назвати)
стояв поруч

- вікно було чисте. Йому справді було важко зійти по

східцях. Ганнуся взяла його за руку і вони опинилися на хіднику.
- Як ти, хлопчику, зійшов із вікна? - запитала дівчинка.
- А просто: узяв і відклеївся. Я не люблю возитися трамваями,

щоб усі гапилися на мене: можуть і стерти,
-

пояснив він. - Краще
візьми мене зі собою.

- Йти важко, бо мокро під ногами,
- сказала Ганнуся. Ліпше

залазь до мого наплічника.

Вона відчинила ранець
- і Ха-еФ дуже спритно скочив у альбом.

- О, тут альбом для малювання! -

вигукнув він. - Я поживу в ньому.

Яка дивна пригода трапилася зі мною, думала дівчинка, ніколи б

не сказала, що нарисована людинка може ожити.

Удома перед сном Ганнуся пригадала про Ха-еФа. Вона вийняла

альбом -

хлопчик якраз умістився на аркуші, ніби його там нарисували.

Що ж робити, міркувала школярка, чи вирвати аркуш, чи може вдасться

Ха-еФа звідти вигнати. Бо за такий рисунок можна отримати одиницю.

Хлопчику, чи ти можеш відклеїтися з альбому, отак як ти

відклеївся з вікна? -

запитала дівчинка.
- Звичайно. Але ж ти мені дозволила тут розташуватися. Я дуже

полюбляю альбоми. Можеш мене навіть розмалювати кольоровими

олівцями.
- Добре, розмалюю,

- пообіцяла Ганнуся.
- Але я хочу, аби ти

забрався з альбому на урок малювання. Бо ще схоплю двійку!
- Як скажеш,

-

згодився Ха-еФ. - Але вже нехай переночую в

альбомі. А, зрештою, хіба я не вартую п ятірки?
- Авжеж, що вартуєш. Але спробуй довести це вчителеві

малювання! Дякуй, що я не примовляла, як деякі хлопчиська, коли

рисувала: "Крапка, риска, крапка, риска
- фотографія твого писка !

Тоді б ти не вартував доброї оцінки.
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- Не будемо сперечатися,
-

сказав Ха-еФ. - Я вже нарисований і

мені видається, що цілком пристойно. Дякую. Я задоволений собою.
Та наступного дня Ганнуся не мала й маленької хвилинки, аби

згадати про гостя в альбомі. Вона геть забула про нього, ніби то був
сон. І коли вчитель малювання переглядав домашні завдання, то,

розкривши Ганнусин альбом, засміявся:
- Ганнусю, що тебе потягло на дитячий малюнок? Чи,

може, тобі меншенький братик нарисував цю людинку?

Ганнуся почервоніла, але змовчала: в неї не було
меншого братика.

То я ... так бавилася, - відповіла вона. Це трохи було
правдою, але не всією.

В усю правду вчитель ніколи б не повірив.
- Гаразд, -

сказав учитель малювання.
- За попередній малюнок

"Зима на нашому подвір ї ставлю тобі п ятірку. А забавляйся

другий раз на окремому аркуші, а не в альбомі.

І на сторінці, де спокійно прилип Ха-еФ, що не подавав жодних

ознак життя, учитель виписав великий червоний знак запитання.

"От, я тепер із червоним знаком запитання. Це надає мені

таємничості, -

запишався Ха-еФ. - Нехай думають про мене бозна-що,
нікому не розкрию таємниці. Я задоволений собою."

Ха-еФ продовжував міркувати: "Але ж яка у мене таємниця?

Нарисувала мене дівчинка на запотілій шибці - і все тут! Треба
щось вигадати, щоб червоний знак запитання даремно не

стовбичив на аркуші.
Конче треба придумати собі загадкову історію."
Ха-еФ надовго задумався: він мав час, поки Ганнуся добереться

зі школи додому. Увечері вона вийняла альбом і стала розмовляти
із Ха-еФом.

- По-перше, -

сказала вона,
-

ти не виконав мого прохання: не

покинув альбом на уроці малювання. Ти сам чув, що говорив учитель!
Мені було неприємно вислуховувати його кпини. По-друге, я

подумала, що ти не є насправді і що тебе в альбомі давно нема. Та, на жаль...

- Чому "на жаль"? -

запитав Ха-еФ. - Я думаю, що на щастя!
Адже не кожна фіґурка, намальована не кожною дівчинкою не на

кожному трамвайному вікні, оживає. Хіба не так?
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- О так-так! -

згодилася дівчинка. - Оте на жаль" у мене просто

вихопилося. Перепрошую. Я пригадала клятий знак запитання в

альбомі.
- Ніякий не клятий, -

заперечив Ха-еФ. - Навпаки, він надав

мені таємничості. Бо навіть сам учитель малювання, що закінчив

Академію мистецтв, нічого не знає про мене. Інакше він не ставив

би знак питання, а виписав би знак оклику!
- Оклику? -

здивувалася Ганнуся. -Чому оклику? Той знак

означав би, що рисунок саме враз.
- А я саме такий, -

запевнив Ха-еФ. - Я задоволений собою! Я

мав би бути в оточенні цих обох знаків: з одного боку, я не всім

зрозумілий
-

тут і знак запитання. А з другого, я найдостойніший
зпоміж хлопчиків-фіґурок

-

тому і знак оклику. І тільки червоний.
- Можливо, що й так. Але я мусила б про тебе щось довідатися.

Придумай собі біографію, -

мовила дівчинка.
- Нема проблеми, - відказав Ха-еФ. - Залиши мене до ранку в

наплічнику. Чи можу я скористатися твоєю ручкою і зошитом? А

також твоїм почерком?
- Користуйся на здоров я, - байдуже згодилася Ганнуся. Вона не

сприйняла всерйоз говорення Ха-еФа. Вона вважала, що він ні

писати, ні читати не вміє. Адже його цьому ніхто не вчив. Навіть вона.

Адже до цього він ніколи ніде не існував. Та й до школи не ходив. Хіба

оце сьогодні. Але там азбуки не вчили, бо то уже не перший клас.

Ганнуся не подумала, що ось він не вчився ходити, а ходив, .не

вчився говорити, а розмовляв як дорослий. Словом, злегковажила

собі дівчинка. А зранку, на уроці української мови, вона розгорнула
зошит

- і вжахнулася: кілька сторінок було списано зовсім її

почерком, що й не розрізниш. Але ж я не писала, мало не заплакала вона.

Ось що було написано в Ганнусиному зошиті.

Автобіографія
Відразу пояснюю, що складне слово "автобіографія"

складається із трьох неукраїнських частин, що означають:

авто -

сам,

біо -

життя,

графія -

опис,

тобто сам описую життя. Або по-нашому
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МІЙ життєпис
Я походжу з далекої планети Хвіґурія, де всі мешканці такі, як я -

хвіґурки. Наша планета вигідна для життя хвіґурок, бо вся

забудована довгими скляними стінами. Вона нагадує скляний лябіринт. До
стін легко причіплятися. Отож, на одній такій стіні мешкав я з цілою

родиною. Але щоразу більше нас ставало на планеті -

не було вже

де розміщуватися. Тоді наш володар Хвіґурій Десятий зібрав
Велику Раду Хвіґурії, щоб вирішити, як далі маємо жити. Він промовив:

Мої дорогі хвіґуряниі Наша Хвіґурія стає затісною -

нас щораз

густіше. Коли хтось покидає своє місце на стіні задля гостювання чи

прогулянки, то немає певності, що, повертаючись, застане його

вільним. Країна перенаселена. До того ж, у боротьбі за незайняте місце всі

хвіґурки вимішались. Отож, розпадається сім я, родина, бо чужі
хвіґурки втискуються за найменшою можливістю. Також нема місця на нові

скляні стіни. Настає чистий тобі Вавилон. Який же вихід із нашої
сутужної ситуації? Або стерти частинухвіґурок зі стін, або вислати частину
нашого населення на інші планети, наприклад, на Землю.

- Вислати на Землю! - загуділа громада, бо ніхто не хотів бути
стертим зі стіни з лиця Хвіґурії. Отже, із життя. Хоч і тісненько, а

всетаки ліпше існувати, аніж не існувати.
Отож, кілька тисяч добровольців-хвіґурян, у тому числі і я,

подалися в космічні мандри. Я попрощався з рідними, хоч це було
нелегко, вони в пошуку за вільним місцем були розкидані по цілій
планеті. Прощання забрало декілька місяців і ось я на Землі. Дорога
була доволі довгою. Ми лежали спресовані у скляних штабелях.

Коли наш космічний корабель увійшов в атмосферу Землі

(атмосфера -

це повітря, яке огортає планету Земля), скло терлося об

повітря, а від тертя стало нагріватися, аж плавитися. Ми вчасно

повідтулялися - і порозсіювалися по усій землі. Я причаївся,
невидимий, на трамвайній шибці, аж поки дівчинка Гзннуся не

відновила моє існування, накресливши пальчиком мою подобизну - саме

там, де я був. Тепер я замешкав у її альбомі.

Хлопчик-Хвіґурка.

Ганнуся ледве встигла прочитати
-

коло неї стояла учителька
української мови, що саме збирала для перевірки зошити з дома-
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щніми вправами. Ганнуся тільки зітхнула: знову буде клопіт, треба

буде пояснювати, як з явився у зошиті життєпис Ха-еФа. Що

сказати? Хто повірить у правду?
- О, як багато ти, Ганнусю, написала,

- сказала вчителька тут же.

- Що це за такий "життєпис ? Цікаво, цікаво...
Поки вчителька читала життєпис, у класі було тихо, як

у вусі. Тоді вона запитала зовсім похнюплену дівчинку,
на очах якої блиснули слізки:

- Це ти сама, Ганнусю, написала оповідання?

Дівчинка ще дужче почервоніла і щось невиразне промугикала.

Відповісти, що хтось написав у її зошиті її ж таки почерком, не годилося.
- Це я ... переписала... з дитячого журналу,

-

раптом спало на

гадку Ганнусі.
- Отож, воно тобі сподобалося, якщо переписала. А з якого

журналу?
- не облишила бідну дівчинку вчителька.

Ганнуся хотіла відповісти, що із "Соняшника", але згадала, що

вчителька отримує цей часопис і часто читає з нього на уроках.

Краще хай буде, що сама придумала. А там якось буде. Так і зробила.
- То я тебе вітаю, Ганнусю! Ти написала гарний твір. І без

помилок. Правда, тепер в українській мові пишемо літеру "ф", а не "хв ,
як колись давніше вимовляли подекуди в народі. Молодець, що ти

у слові "фіґурка" пишеш "ґ", а не "г". Можливо, будеш
письменницею,

- похвалила вчителька.

От і скочила в халепу, думала дівчинка. Тепер даватимуть мені

завдання складати казки чи оповідання. І що буде? Тільки навіки

осоромлюся. А може й навчуся писати? Варто лише почати.

Вчителька повернула зошит. Після "Мого життєпису" червоним

олівцем було написано "гарно". І стояв велично-червоний знак оклику.
Ха-еФ буде задоволений з такої оцінки, подумала Ганнуся.

На перерві Богданко бігав за Ганнусею і дражнився:
- Ганнуся-письменниця, Ганнуся-письменниця!..
- А тобі заздрісно? Сам такого не вмієш написати, тому й

обзиваєшся,
- заспокоїла хлопця Соломійка, Ганнусина приятелька. Та

Ганнуся не зовсім добре почувалася: твір все-таки не її. А тут ще

наступного уроку (це був урок читання) вчителька викликали

дівчинку на середину класу і попросила для усіх прочитати "Життєпис".
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Стало тихо, хоч маком сій, а після читання учні плескали. Це ще
більше занепокоїло Ганнусю. Як мені викрутитися з цієї катавасії? -

думала вона.

- В оповіданні бракує опису того хлопчика,
-

сказала вчителька,
-

не зовсім зрозуміло, як виглядають оті фіґурки.
Дівчинка вийняла альбом і показала портрет Ха-еФа, який

преспокійно, мов би нічого не трапилося, лежав нарисований. Богданко,
який чувся трішки винним перед Ганнусею, попросив дозволу

крейдою на таблиці нарисувати такого ж хлопчика. Це було дуже просто:

Крапка, крапка,

дужок пара:
очі це

без окулярів...
(і так далі)

Правда, потім він, хвилинку поміркувавши, дорисував і окуляри.
Вчителька запитала, чи дітям сподобалося оповідання, і всі

хором підтвердили, що так.
- Отож, діти, як ви гадаєте: це казочка чи фантастичне оповідання?
- Мабуть, фантастичне оповідання, -

сказала Соломійка, - бо там

є про далеку планету Фіґурію, про зовсім інший світ, аніж на землі.
- Добре, -

згодилася вчителька.
-

може, ще хтось спробує за

вихідні скласти оповідання на вільну тему.
- Позич мені свого Ха-еФа, -

попросила Ганнусю Соломійка. - Я

буду дивитися на нього - і спробую щось вигадати.
- Бери, -

радо погодилася Ганнуся. Вона вирвала аркуш із

альбому і Ха-еФ помандрував у ранець приятельки.
Соломійка сиділа над рисунком цілий суботній вечір замість

дивитися фільм про інопланетянина Альфа, але нічого цікавого не

могла придумати. Правда, їй пригадалася печера в Дуднищі, яку
вона відвідала з пластунами на літніх канікулах. Звичайно,
Соломійці не спало на гадку порадитися з Ха-еФом, бо Ганнуся не

призналася навіть їй, що той уміє розмовляти і писати. І коли почула
голос -

то аж стрепенулася від несподіванки
- говорив-бо Ха-еФ:

- Не журися, Соломійко, іди спати. Я щось придумаю.
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Може, мені вчувається, подумала дівчинка, напевно я задрімала

над зошитом. Піду вже спати.

- Ні-ні!И Ти не задрімала, -

почула Соломійка. - Це я Хлопчик

фіґурка. Я вмію розмовляти і писати життєписи. Хіба ти не чула

мого життєпису з Ганнусиного зошиту. Я даремно не отримую

знаків окликів! До речі, червоним олівцем. Я задоволений собою!

То це ти склав Ганнусине фантастичне оповідання? -

зачудувалася Соломійка
- А Ганнуся не призналася...

- А хто б ще? -

вигукнув хвалькувато Ха-еФ. Я це роблю чудово

на п ятірки зі знаком оклику. Тому не журися, іди до ліжка, бо вже

пізня година. Чи дозволяєш мені скористатися твоїм зошитом і

ручкою? І почерком?
- Дозволяю, - відповіла Соломійка, дедалі зачудованіша.
- Дякую, - сказав Ха-еФ, але поки Соломійка не встала з-за

столу, попросив.
- Нарисуй на моєму аркуші червоним олівцем

знак оклику для рівноваги зі знаком запитання, будь ласка.

Задовільнивши прохання Ха-еФа, дівчинка залишила аркуш на

столі. А назавтра у зошиті було:

МІЙ ДРУГИЙ ЖИТТЄПИС
Татарська орда розтеклася, як повінь, по нашій країні: диміли

села та міста, людей хапали в полон або ясир (це по-татарськи).
Жителі втікали в ліси і дебри, ховалися по ярах і вертепах, шукали

схову в печерах. Тільки ті, що вміли тримати зброю, збиралися у

боярських дворах, щоб з єднатися у загони для захисту.

До одної печери набилося багато челяді: жінок, стареньких,
дітей. Малий Івасик з іншими дітьми забився у темний куток. Від

ватри, що палала посередині, відблиски миготіли по стінах. Івасик

роздивлявся дивні малюнки, хоч, може, нічого дивного в них не

було: хвіґурки людей і тварин. Вони були різані у камені дуже

просто, ніби по-дитячому.
- Тут певно колись мешкали люди ідіти вирізали рисунки на стінах,

-

думав Івасик. - А, можливо, вони, як і ми, ховалися від ворогів.
Івасик пальцем водив по заглибленнях рисунків. Саме там і я,

Хлопчик-Хвіґурка, був нарисований у печері. Мені було приємно від

теплого людського дотику. Здавалося, що я оживаю, починаю мис¬

123



лити і згадувати минуле. Ні, Івасик помилявся: то не діти нас

рисували, а сивобороді жерці-волхви різали хвіґурки, промовляючи якісь

молитви-заклинання. Це було дуже і дуже давно, і я вже не міг

пригадати, що то були за чудодійні заклинання. Та нам

передавалася їхня чарівна сила. Тому Івась, котрий торкався мене пальцем, теж

сповнювався нею. Він виріс розумною і богобоязливою людиною.

Він жив довго в монастирі й писав мудрі книги, навіть сам вирізав
рисунки на дошках. Це були дереворити, що ними, покритими

хварбою, відтискалися ілюстрації у книгах. І підписувався він під ними
як Іоан Печерський.

А ось зовсім недавно діти з товариства "Спадщина", що уЛьвові,
відвідали нашу печеру. Один із них, освітлюючи собі дорогу

ліхтаркою, ковзнув променем по стіні - він вихопив мене з пітьми. І, коли
він обмацав мене пальцем, мені здалося, що я перейшов у нього.

По мандрах у горах спадщанці повернулися до Львова. Хлопець,
добираючись трамваєм додому, пальцем повторив мою хвіґурку на

вікні. Потім він вийшов, залишивши мене самого мандрувати
містом. Та не надовго. Бо коли до мене усміхнулася школярка, я

подався за нею до виходу з трамваю. Тепер мандрую на її аркуші з

альбому і ці мандри мені до вподоби. Я задоволений собою.

Хлопчик-Хвіґурка.

- І це оповідання гарне,
-

похвалила вчителька на уроці
літератури. Вона також вивела великий червоний знак оклику після слова

гарно". - Тільки ти, Соломійко, повторяєш Ганнусину помилку,

пишучи "ф" через "хв". Хто скаже, яке це оповідання?
- Географічне! -

вигукнув поперед усіх Богданко. - Бо там

розповідається про печеру в Дуднищі.
- Дещо географічне,

-

згодилася вчителька.
- А ще яке?

- Історичне, -

мовила Ганнуся. - Там є про нашу історію, як у

книжці Лотоцького "Княжа слава".
- Та й пригодницьке,

-

додала Соломійка, - бо там йдеться про
пригоди Хлопчика-Фіґурки колись і тепер.

- Дуже добре,
-

сказала вчителька.
- От бачите, такий

невеличкий твір, але він одночасно історичний, пригодницький,
географічний, а навіть, якщо ви згодні зі мною, і фантастичний.
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На великій перерві Ганнуся і Соломійка замість тішитися, що їх

усі, разом з учителькою, вважають авторами чудових оповідань,

засумували.
- Що ж нам робити, Соломійко? - каже Ганнуся. - Адже ми

нічого не написали. А неправда завжди вилазить боком.

Напевно будуть і неприємності. Тільки наїмося сорому.
- Може варто признатися,

-

запропонувала

приятелька,
-

що то написав Хлопчик-Фіґурка?
- Я б дуже хотіла це зробити, - сказала Ганнуся, -

але

хто повірить, що нарисована людинка може писати оповідання?
Тільки нас засміють.

- Почекаймо ще день-два,
-

на це озвалася Соломійка, -

а там

подивимося, що буде. Може, Хлопчик-Фіґурка якось сам себе викаже?
- У мене з явилася ідея, - зраділа Ганнуся. - Запхаймо рисунок

із Ха-еФом Богданкові в ранець. Може, у нього в зошиті також

з явиться якийсь життєпис. А тоді буде нагода признатися. Бо

вчителька напевно вже не повірить, що Богданко може щось написати.

Дівчатка втішилися такій гадці. Вкласти непомітно аркуш з

альбому було не важко
-

ранець хлопця лежав відчинений: з нього

неохайно стирчали зошити і книжки. Ледь защіпнувши його,
Богданко помчав додому. До уроків і не думав братися: побіг до хлопців

на подвір я, потім читав свого улюбленого "Тома Сойєра", врешті
позабавлявся на татковому комп ютері.

- Уроки зробив? -

запитала мама, що пізно повернулася з праці.
- Угу, -

невиразно відповів Богданко, а сам подумав, що на

перервах повідписує домашні завдання.

Коли він вкладався спати, то виразно вчув голос:

- Я Хлопчик-Фіґурка. Ти чого мене не вийняв із ранця?
- А хіба я тебе замикав? У моєму ранці тебе ніколи не було.
- Я вже півдня сиджу запертий у твому ранці. Ти повинен був,

роблячи уроки, наткнутися на мене і порозмовляти.
- Порозмовляти? -

здивувався Богданко.
- Ти ж нарисований,

хіба ти можеш говорити?
- А що я роблю зараз? Сподіваюся, ти не оглух? - ображено

відповів Ха-еФ. - До того ж, я вмію краще від тебе писати: без

помилок і каліграфічне. Пишу я на п ятірки зі знаком оклику! От! ,
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- А що ц§ таке калікофічно писати? - запитав хлопець. Він таки

підвівся і витйг рисунок із торби. І як він туди потрапив, дивувався

Богданко.
- Каліграфічно, поправйв Ха-еФ. - каліграфія -

це дуже raphe,
акуратне гійсання. Ти хіба не читав Франкове оповідання Красне
писання ?

- Ні, - зізнався хлопець.
- Я читав "Грицеву шкільну науку" про

бабу галамагу. Там про калідрапію не було. Але хіба отима

грабельками, що маєш замість пальців, можеш калідрапічно писати?
- У всякому разі, - ображено відповів Ха-еФ, -

отими

грабельками можу писати як завгодно. І дуже гарно насамперед.

Каліграфічно, а не калідрапічно. От ти своїми пальцями шкрябаєш,
дряпаєш, як курка лабою, таки калідрапічно.

- Не зовсім як курка
-

прочитати можна. Тепер каліграфії нікому
не треба: є друкарські машинки, ксерокси, комп ютери, -

знайшовся на відповідь Богданко. - До речі, на комп ютері вмію класно

бавитися. І завжди виграю.
- Овва! Є чим хвалитися,

- відповів Ха-еФ. - Я сам хлопчик із

комп ютера. І зі мною ледве чи виграєш. Я тут задоволений собою!
- Заклад, що виграю? -

запитав хлопець.
- Згода! - відповів Ха-еФ. - Якщо ти програєш, то носитимеш

мене на плечах своєї майки ціле літо.
- А як виграю? -

не погодився Богданко. Він соромився носити

на майці такий дитячий рисунок.
- Тоді допомагатиму тобі писати домашні вправи. Хоч до цього

не дійде, бо я не програю.
- Ти вмієш писати твори? -

здивувався хлопець.
- Хоч, правда,

чого я дивуюся? Ти вмієш говорити і грати.
- Хіба ти, Богданку, не слухав моїх життєписів із зошитів дівчаток?
- Оце так! То ти утнув ці оповідання? А я думав...

-

не докінчив
Богданко. Він був розчарований, що не дівчатка написали твори

про Хлопчика-Фіґурку. А він їх вважав письменницями.

Хлопець із рисунком підійшов до комп ютера. Вправно увімкнув
його і став відшукувати на екрані гру.

- Я ніколи не бачив гри з тобою, -

сказав він.
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- Гра простенька,
- відповів Ха-еФ, -

мене рисує кольоровими

«рейдами дівчинка на тротуарі. З-за рогу раптом з являється

двірничка і мокрою шваброю береться малюнок стерти. Отже, ти будеш
тою двірничкою і водитимеш пультом ("мишкою" -

як усі
називають). Поки стираєш, дівчинка мене вирисовує в іншому місці. Тільки

встигай за нею.

- Стерти можна швидше, аніж нарисувати,
-

не розгубився
Богданко.

- Починаймо! Я майже готовий,
-

мовив Ха-еФ.

Хлопцеві зовсім не дивно було, як Ха-еФ опинився на екрані.
Його справді вималювала крейдою дівчинка, досить подібна до

Ганнусі.
З-за рогу наблизилися двірничка зі щіткою. Тепер треба було

нею покерувати. Тож Богданко став маніпулювати комп ютерною
мишкою, щоб стерти фіґурку. Всього Ха-еФа неможливо було
захопити щіткою -

вона не була настільки широкою. Змивати треба було
частинами: окремо півголови, руку і ногу, а тоді вже іншу частину

голови, другу руку та другу ногу. Звичайно, можна було водити

щіткою і в інший спосіб для того була забава. Та дівчинка завжди

випереджувала. Богданко напружився
- він за два помахи навчився

затерти рисунок. І тому десь на десятій фїґурці наздогнав дівчинку:
вона не могла малювати, бо щітка відразу поїхала по її руці.

- Я виграв! Я виграв! - зрадів хлопець.
- Я ж тобі казав, що

класно граю. Тепер будеш мені служити!
- Заклад е заклад,

-

промовив розважливо Ха-еФ із аркуша

альбому: він знову там появився. Сам. Зі знаком запитання і

знаком оклику.
- Отож, пиши оповідання. Але не каліграфічно, а так, як я пишу.

Я також хочу бути письменником. Моє оповідання має бути
найкращим,

-

розкомандувався Богданко.
- Гаразд, -

каже Ха-еФ. - Спочатку обведи мене кольоровими

олівцями, бо хочу веселіше виглядати: я мушу бути задоволений
собою. Тоді поклади мене до ранця на ніч: оповідання буде. Тільки

дозволь мені скористатися твоєю ручкою і зошитом. І хоч я програв,
все одно я задоволений собою, і ось воно, оповідання:
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МІЙ ТРЕТІЙ ЖИТТЄПИС
Я жив у коморі-пам яті комп ютера. Там, можливо, тісно, а,

можливо, не тісно. Бо я був і в той же час не був. Там я не виглядав

хвіґуркою. Але в кожну мить я міг стати цілим собою. Чи там був час?

Може був, а може не був -

я не відчував нічого і не знав, чи

минають дні і ночі. Я не бачив і не чув, що робиться поза мною.

Навіть коли вмикали комп ютер та вибирали різні інші програми, я

про них абсолютно не здогадувався. Бо в мені нічого не діялося.

Але, лише викликали програму зі мною, тобто коли посилали

виклик по мене, я тоді отримував тіло, прокидався зі сну, в якому
нічого ніколи не снилося. Навколо все теж оживало для мене.

Напевно, так було не часто. Тож коли я став собою, намагався ухвилини

появи на екрані не животіти, а жити повноцінно, не змарнувати ні

секунди. І ще я думав, як не дати себе стерти з лиця землі (чи то з

тротуару, як у грі, де мене вирисовувала дівчинка). Я так напружено

думав, що моя думка, мої відчуття передавалися хлопчикові

Богданкові, який сидів біля комп ютера з мишкою у руці. Він, здається,
вловлював їх розумом. Я часто гадав, як би то залишитися

хвіґуркою і після забави, не зникати у невідомості, а якось визволитися з

комп ютера на волю, опинитися у Богданковому світі. Я не хотів

повертатися у ніщо. Мені хотілося самому водити мишкою.

Одного разу я почув, як Богданків татко розповідав йому про

шкідливий комп ютерний вірус, що поїдає усі програми і може

стерти навіть мене. Тобто ні з мене нічого не залишилось би, ні з моєї

гри також. І я уявляв себе лицарем, що вийшов на поєдинок із

вірусом і побиває його списом на смерть. Може, тоді мені як

переможцю дозволять не зникати, а жити вільно і вийти на волю поза

екран. Але то були марні сподівання.
Якось мені здалося, що Богданко вловив моїдумки-бажання, бо

у нього прохопилося:
Як жаль мені Хлопчика-Хвіґурку: його вічно стирають з лиця землі.

Я визволю його з цієї гри.
Він попросив свого татка, аби татко видрукував Ха-еФа на

папері. Це робиться на диво просто. Відбивається на принтері (так
називається друкарка, що пов язана з комп ютером) буквально за

якісь секунди те, що є на екрані. Мій відбиток був побільшений у

128



розмірі, наскільки він міг зміститися на аркуші паперу. Богданків

гатко сказав, що коли мою програму вкласти в інші, ліпшої марки

комп ютер і принтер, то рисунок може вийти кольоровим. Але я

радий навіть із чорно-білого друку. Краще бути вільним

чорно-білим, аніж кольоровим у неволі.

Богданко втішився Ха-еФом на папері, він обвів рисунок

кольоровими олівцями. Ось таким я тепер мандрую по білому світі,
завжди задоволений собою.

Хлопчик-Хвіґурка.

Вчителька усміхнулася, прочитавши оповідання у Богданковім

зошиті, заледве даючи собі раду з нерозбірливим почерком.
- Признайся, Богданку, хто тобі допоміг скласти цей життєпис

Хлопчика-Фіґурки? І що це за змова цілого класу писати тільки "хв"

замість ф"? - запитала вона. - Начебто рука твоя: більше ніхто у

світі не має такого жахливого почерку.
- Я сам придумав оповідання, - невпевнено пробелькотів хлопець.

А тоді сталося щось дивне: у Богданка вирвалося якось

несподівано навіть для нього самого:

- То написав Хлопчик-Фіґурка!
Вчителька та й цілий клас недовірливо глянули на хлопця -ще

мить і всі стали б сміятися з такого жарту. Богданко на

підтвердження витяг аркуш, той, з Ганнусиного альбому, на якому Ха-еФ

був поміж червоними знаками запитання й оклику. Та несподіванка
на цьому не скінчилася: з-за парт одночасно схопилися Ганнуся і

Соломійка і так само разом проказали на цілий клас:

- І нам оповідання писав Хлопчик-Фіґурка, але ми боялися

признатися: бо хто ж у таке повірить?
Довелося усім повірити в існування Ха-еФа, що пише свої

життєписи. До того ж через "хв". Хіба це не доказ? Врешті сам Ха-еФ

подав голос, запевнюючи усіх, що він напише кожному учневі свою

біографію. Тільки істота, що задоволена собою, може це зробити,
запевнив він на цілий клас.

Мені здається, що оця пригода трапилася тільки тому, що
Ганнуся мала необережність дорисувати Ха-еФові на трамвайній шибці
окуляри. Тому він такий розумний. Буває ж таке! Хіба ні?
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ЛАИИІХТС

Були два хлопчики: Янчик (Маркіянчик) і Арчик (Назарчик).
Арчик

- меншенький, але головніший у нашій казці. І ось чому. Він мав

рукавичку. Та всі мають рукавички! І Янчик має. Але не всі гублять.
Арчик загубив. От що з того вийшло. Тобто не вийшло, а увійшло. В

рукавичку. Спочатку трапилося так, як у казці про рукавичку.

Сорока Рока, що вела передачу на пташиному радіо, оголосила:
- Увага! Увага! Говорить пташине радіо. У саду, під яблунею,

лежить ще тепла рукавичка. Хто хоче погрітися, хай поспішає! У

рукавичці мешкає ніхто. Повторюю, в рукавичці мешкає ніхто.

Сорока Рока повинна була сказати, що в рукавичці не мешкає

ніхто. Але вона помилилася, хоч диктори радіо не сміють

помилятися. І от що з того вийшло. Тобто не вийшло, а увійшло. Прилетіла
першою синичка Ичка:

- Хто в рукавичці? Хто?

А звідти:
- Пан Ніхто.
- А я синичка Ичка. Пусти погрітися.
Залізла вона в рукавичку, зігрілася - і роздивляється,

де той пан Ніхто.
- Я тебе не бачу, -

каже синичка.
- Не тут не видно,

- відповів пан Ніхто.

Коли прилітає горобець Бець:
- Хто в рукавичці живе?
- Пан Ніхто і синичка Ичка.
- То ще буду я, горобець Бець.
Вліз горобець. Тісненько в рукавичці. Напевно, пан Ніхто дуже

товстий.
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- Ти товстий, пане Ніхто? - запитав горобець.
- Не я не товстий, - відповів той.

А знадвору запитують:
- Хто в рукавичці живе?
- Пан Ніхто, синичка Ичка, горобець Бець.
- Пустіть ще мене. Я снігур-балагур.
Впустили. Тіснота страшенна

-

мало рукавичка не трісне.
- Хто тут такий товстий? -

питає новенький.
- Та пан Ніхто, - відповідають пташки. А тим часом кинувся

Арчик шукати свою рукавичку. Заскрекотала Сорока по радіо:
- Увага! Наближається хлопчик. Хто гріється в рукавичці,

негайно звільніть приміщення!
Випурхнув снігур-балагур, бо був найближче до отвору, а за ним

горобець Бець, вкінці синичка Ичка. І більше ніхто не вилетів.

Сорока Рока знову оголосила:

- Всі пташки покинули рукавичку. Там живе ніхто. Кінець передачі.
Вона мала б сказати: там не живе ніхто. Але помилилася знову.

І от що з того вийшло. Тобто увійшло.

2

Побачив Арчик, як пташки випурхнули з рукавички, то й запитав,

чи хтось ще там залишився:

- Хто ще в моїй рукавичці? Хто?

А звідти:
- Пан Ніхто.

Здивувався Арчик і став далі допитуватися:
- Ти пташка?
- Не пташка,

- відповіло з рукавички.
- А хто?
- А Ніхто!
- А який ти?
- А ніякий.
- А звідки ти?
- А нізвідки.
- А чий?
- А нічий.
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- А для чого ти?
- А для нічого.
- А чому?
- А нічому.
І так далі. Аж розгнівався Арчик і мовить грізно:
- То вилазь звідти.
- Не вилізу не звідти, - відповів пан Ніхто.
- То моя рукавичка,

-

наполягає Арчик.
- То не моя не рукавичка,

-

каже пан Ніхто.
- Моїм пальчикам буде тісно, -

переконує Арчик.
- Не моїм пальчикам буде тісно, - відповідає той. "От і розмовляй

з таким! Та нехай собі там живе,
-

подумав Арчик і підняв рукавичку.
- Не буду одягати рукавичку, бо ще задушу того пана Ніхга. Якось

зиму перебуду. Піду похвалюся Янчикові. Він умре від заздрощів, бо
такого пана Ніхта ще в нас не було". Злагіднів Арчик та й каже:

- Я тебе не виганятиму більше. Будь собі в рукавичці.
- Не буду не собі, -

отак погоджується пан Ніхто.

Пішли вони додому. Точніше, йшов Арчик, бо пан Ніхто сидів у

рукавичці. Дорогою вони розмовляли.
- Що ти вмієш? -

питався Арчик.
- Нічого, - відповідав пан Ніхто.
- Бавитися можеш? -

це Арчик питає.

- Не бавитися не можу,
-

а це пан Ніхто відповідає.
- То не цікаво з тобою, -

засумував Арчик, бо не міг з такої

чудернацької відповіді зрозуміти, чи пан Ніхто вміє бавитися, чи не

вміє. А той, знай, своє теревенить:
- То не цікаво не зі мною.

А тоді ще й заспівав тоненько, як комарик:
Я ніякий і нізвідки
і мене не бачать дітки.
З рукавички тільки чують:

тут я днюю і ночую,

бо нема у мене звички

не влізати в рукавички.
Вилізати з рукавички
я також не маю звички.
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Увійшли вони до хати. Точніше, увійшов сам Арчик, а пана Ніхта

ніхто й не побачив у рукавичці. Але він там таки був.
і от що з того вийшло.

з

Вдома Янчик запитав Арчика:
- Де ти був?
- Ніде не був, -

каже Арчик.
- А що робив?
- Нічого не робив, - відповідає Арчик.
- Як це так? -

дивується Янчик. - Ніде не був, нічого не робив.
От який ти!

- А от ніякий я! - відповів ображеному братові Арчик
- і

розсміявся. Бо він так точнісінько відповідав, як перед тим йому пан Ніхто.

Тут і похвалився:
- А в мене пан Ніхто. У рукавичці.
- Покажи, -

попросив Янчик.
- А він не показується,

-

каже братчик.
- Хіба він невидимка? -

запитав Янчик.
- Я не знаю,

- зітхнув Арчик. Йому самому хотілося побачити

пана Ніхта.

Янчик обмацав рукавичку, всунув обережно три пальці, бо

більше не всувалося, але там нікого не було. І нічого не було. Він

вивернув рукавичку, але ніхто не випав звідтам. І нічого не випало теж.
- Ти брехунець, - засміявся Янчик.

Тоді Арчик попросив рукавичку:
- Пане Ніхто, відізвися, бо Янчик обзивається.
- Не відізвуся, -

почувся голос із рукавички.
- Ти там? - зрадів Янчик.
- Не я не там,

-

каже той же голос.

- Я не брехунець! Я не брехунець! Хто обзивається, на того

вертається! - втішився Арчик і аж затанцював із радощів. А пан

Ніхто й собі почав виспівувати комариком:
Я ніякий і нізвідки,

і мене не бачать дітки...

(і так далі).
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- Ура! -

закричав Янчик. - Він там є! Давай, Арчику, мінятися

рукавичками.
- Не хочу, не хочу! -

не погоджується Арчик.
- Твої рукавички

завеликі для мене, а мої - замалі для тебе. У моїй рукавичці є пан

Ніхто, а в твоїй -

нема пана Ніхта. Ага!

А що Арчик казав правду, то старший братчик вже не

сумнівався. У рукавичці таки був пан Ніхто.

І от що з того вийшло.

4

На це все Янчик відповідає:
- Скоро твоя рука виросте і моя рукавичка буде сам раз. За

мінянку я сам тобі дам збільшувальне скло.

- Е, ні! -

каже Арчик. - Давай миритися без мінянок. Краще
подивімося на пана Ніхта через скло. Тільки спочатку я. Цур я!

- Ні, я! Скло моє! -

не згоджується Янчик.
- Ні, не я! Ні, не я! - і собі став вигукувати пан Ніхто.

Хлопці почали виривати один в одного скельце і рукавичку,

почали борюкатися -

через хвилину поперевертали крісла,
поскручували килимок на підлозі, стіл випхали аж під стіну, мало телевізор
не перекинули. І весь час вигукували:

- Мій пан Ніхто!
- Ні, мій пан Ніхто!

На той розгардіяш увійшла мамуся Муся - і аж перелякалася:
- Господи, що тут діється?!
Хлопці враз принишкли і почали виправдовуватися:
- То не ми, мамусю...
- То хто ж? -

запитала мама.

- Та ніхто,
-

каже малий Арчик, а старший Янчик схитрував:
- Не ніхто, а пан Ніхто!
- Пан Ніхто! Пан Ніхто! - і собі підхопив Арчик. Мамуся Муся

всміхнулася і запропонувала:
- То ж нехай той пан Ніхто негайно прибере покій. Я перевірю.
Мамуся вийшла з кімнати, а хлопці геть скисли.

- То все твій пан Ніхто, -

каже Янчик. - Нехай він і прибирає.
- Пане Ніхто, ти прибереш? -

питають хлопці.
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- Не я не приберу, - відповідає той. От і зрозумій.
- Давайте всі троє,

-

радить Арчик.
Вони за мить навели порядок у хаті. І все їм так легко вдавалося

зробити
- напевно тут не обійшлося без допомоги пана Ніхта. Коли

мамуся зазирнула до покою, то сказала:

- Дякую пану Нікому за такий порядок.

Тоді Арчик попросив:
- Мамусю, нехай пан Ніхто залишиться у нас.

- Нехай! - усміхнулася мама.

І от що з того вийшло.

5

Янчик вибіг у сад
- він задумав спіймати свого пана Ніхота. Він

навмисне підійшов до тої яблуні, де вранці загубилася Арчикова

рукавичка, і ніби ненароком упустив свою. Тоді присів за парканом

і став чекати, що з того буде. А з того нічого не вийшло, бо нічого не

увійшло. Якраз диктором пташиного радіо була Мудра Ворона, яка

вміла правильно говорити. Вона й оголосила:

- Увага! Увага! Біля яблуні, в саду, лежить тепла рукавичка. Хто

хоче погрітися, нехай поспішає. У рукавичці нема нікого. У

рукавичці нема нікого! '

Знову прилетіла першою синичка Ичка і запитала:
- Хто в рукавичці?
Але ніхто не відзивався. Вона влізла туди. А за нею горобець Бець,

тоді снігур-балагур, навіть щиглик Дзиґлик, бо Янчикова рукавичка,

звичайно, була більшою, аніж Арчикова. Крім того, у ній не було пана

Ніхота, то ж було вільніше. Гріються. Через деякий час вертається

Янчик, вдає, що розшукує свою рукавичку. Мудра Ворона, яка правильно

говорить, попередила через гучномовець про небезпеку. Пташки

встигли зігрітися - і раді випурхнули звідти. А Мудра Ворона оголосила:
- У рукавичці нема більше нікого. Кінець передачі.
Підняв Янчик свою згубу і питається:
- Хто в моїй рукавичці?
А з рукавички жодної відповіді. Янчикові це не дуже сподобалося

і він допитується далі:
- Пане Ніхто, ти там?
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Мовчанка у рукавичці. Зітхнув хлопчик, що нічого з того не вийшло.
Хоч би якийсь снігобородько виліз. А вдома тим часом сталася пригода,
бо в Арчиковій рукавичці, як ми уже добре знаємо, замешкав пан Ніхто.

І от що з того вийшло.

6

Як тільки Янчик вибіг у сад, Арчик відчинив дверцята креденсу, де
на поличці стояла миска з налущеними горіхами. Бабуся Рузя
приготувала їх для торта, який збиралася пекти на Арчикові іменини. "І так

для мене ці горіхи,
-

думав Арчик: - Яка біда, коли я їх з їм раніше. Не
всі горіхи, а тільки свою порцію, певна річ". Що й зробив тут же. Але
з їлося більше чомусь. Щось із половину миски. А тоді Арчик засів до
своїх автомобілів, щоб повозити пана Ніхта. А що пан Ніхто не хотів

вилізти з рукавички, то довелось разом із рукавичкою возити його

зверху на машині. Перепробував пан Ніхто і вантажне, і легкове, і

спортивне авто, навіть самоскид, що викидав рукавичку на підлогу.
- Ти не потовкся? -

запитував Арчик пана Ніхта.
- Не я не потовкся,

- відповідав той.
І тут раптом почув Арчик голос бабусі Рузі:
- Ти з їв горішки, Арчику? Ті для торта?
Хлопчик, звичайно, хотів сказати, що з їв. Бо що тут злого? Він же

з їв свою порцію, ну, трішки більше. Він відкрив рот, аби сказати

"це я з їв", коли ж вимовляються інші слова:

- Це з їв пан Ніхто.

Аж Арчикові власні вуха не повірили.
- Чекай, буде тобі пан Ніхто! -

розсердилася бабуся. - Я цьому
панові Нікому пригадаю горіхи. Буде йому й на горішки.

І бабуся пішла до кухні. Арчик зажурився, що так негарно
вийшло. Тепер він брехунець: сам з їв, а зіпхав на пана Ніхта. Попробую
кілька разів уголос повторити "я з їв горіхи", а тоді піду до бабусі
признаватися. Але вголос проказувалося: "це з їв пан Ніхто".

- Отакий маю клопіт, -

думав Арчик. - Тепер я вже не зможу

говорити правди. Тепер мені діставатиметься на горіхи. Все через
пана Ніхта, що непроханий увійшов у мою рукавичку.

І от що з того вийшло.
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7

Арчик попросив пана Ніхта вилізти з рукавички і забиратися
геть. Та пан Ніхто і слухати не хотів:

- Не я не вилізу, -

казав він і співав на підтвердження свою

пісеньку, одну й ту ж:

Я ніякий і нізвідки
і мене не бачать дітки.
З рукавички тільки чують

-

в рукавичці заночую,
бо нема у мене звички

не влізати в рукавички.
Вилізати з рукавички
я також не маю звички.

- Ну, гаразд,
- зітхнув Арчик, -

я придумаю щось інше.

І став думати. Раз пан Ніхто такий розумний, що не хоче

забиратися геть, то нехай йому перепаде на ті горіхи. Хай скаже бабусі, що
він їх з їв. І буде по-всьому.

- Пане Ніхто, -

попросив Арчик, -

чи можеш сказати бабусі, що

ти з їв горіхи? Всього раз. І більше я не буду змушувати тебе

говорити неправду.
- Не я не можу не сказати,

- відрубав пан Ніхто.

Арчик думав далі. Пан Ніхто все говорить навпаки. Коли казати

йому "я з їв , то він повторює "я не з їв . От я його попрошу сказати

"я не з їв , то він повторить "я з їв". Те, що мені треба. І Арчик враз
повеселів.

- Пане Ніхто, скажи бабусі, що ти не з їв горіхи.
- Не я не з їв, - далі твердить пан Ніхто. От і навпаки не виходить.
- А чому ти не сказав навпаки? -

запитав хлопчик.

- Не я не говорю без "не" і "ні", - нарешті признався той пан.

Видно, що йому стало жаль хлопчика і не хотів більше морочити

йому голови.

- Тоді я зовсім пропав,
-

ще більше зажурився Арчик. - Бо, щоб
сказати "я з їв горіхи", не треба ніяких "не" і "ні". І він попросив
пана Ніхта:

-

Будь ласка, відчаруй мене. Щоб я міг говорити те, що правда.

Так, як було до тебе.
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- Не я не відчарую,
- відповів пан Ніхто. - Це не від мене не

залежить.

- А від кого? - поцікавився Арчик.
- А від нікого, - була відповідь.
- А чому? -

не вгавав хлопчик.

- А нічому.
"Даремно запитувати," -

подумав Арчик і ще дужче

зажурився. Тут і Янчик повернувся невеселий: в його рукавичку не

поселився ніякий тобі пан. А в Арчиковій був.
І от що з того вийшло.

8
- Янчику, ти ще маєш збільшувальне скло? - зустрів Арчик

свого брата.
- Маю. Або що?
- Давай мінятися на мою рукавичку.
- Давай, -

радо погодився Янчик: він так хотів мати свого пана

Ніхота. Брати помінялися рукавичками, а в додаток Арчик дістав
скельце. Звичайно, він не розповів про свою пригоду з горіхами і

про те, що він не може говорити правди, маючи рукавичку з паном

Ніхтом. А позбувшись пана разом із рукавичкою, Арчик попробував
сказати "я з їв горіхи". І сказав правильно. З радості, що минулися

чари, він заскакав на одній нозі і загаласував на цілий дім:
- Я з їв горіхи! Я з їв горіхи!
- Які? На торт? -

запитав Янчик. - Ой, дістанеться тобі від
бабусі. Ліпше не кричи. Може, не побачить.

- Вже бачила, - відповів Арчик.
- І буду кричати. Бо я з їв! Бо

я з їв!

І радий побіг до кухні.
- Бабусю! Це я з їв горіхи.
- Гарний хлопчик, що признався,

-

сказала бабуся, - А то

вигадав якогось пана Нікого.
- А от і не вигадав,

-

заперечив хлопчик.
- Ну, добре. Хай буде пан Ніхто, -

погодилася бабуся і

погладила Арчика по голові. - Звичайно, краще було б горіхи не їсти

сьогодні, а вже потерпіти до іменин. А то ще тобі не дістанеться торта.
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- Давай зробимо так,
-

запропонував Арчик. - Візьми моє

збільшувальне скло. Коли пектимеш торт, то побільши ним горіхи.
То й вистачить.

- Дякую за пораду,
- відповіла бабуся.

- На іменини приходи

теж із тим скельцем.

Ось так Арчикові минулося з горіхами. Та найбільше він тішився,

що знову може говорити правду. А не навпаки. Хоч було шкода

втратити пана Ніхта. Зате він мав завеликі Янчикові рукавички. А коло

Арчикових рукавичок заходився щасливий Янчик. Він мав пана Ніхота.

І от що з того вийшло.

9

Янчик хотів Похвалитися паном Ніхотом, але на подвір ї ні душі.
Він виглянув на вулицю, там також не було нікого зі знайомих.

Звідкись надбіг песик Есик, став радісно скавучати і потягнув Янчика

за полу курточки.
- Це песик Есик, -

пояснив Янчик свому панові у рукавичці.
- Він

живе у тітоньки Оньки. Це він запрошує до себе в гості.
- Не давай не зайдемо, -

погодився чи не погодився пан Ніхто.
- У тітоньки Оньки, -

продовжував розповідати Янчик, -

є дуже

цікаві журнали з різними автами. Я тобі їх покажу.
Та в тітоньки були не тільки журнали. У її креденсі була поличка,

де для Арчика і Янчика завжди були наготовлені смаколики. І,
можливо, Янчикові захотілося поласувати. Та про це він не став

звірятися панові Ніхоту. До тітоньки Оньки було недалечке
- тільки

відчинити фіртку в сад
- і її подвір я. Янчик постукав до дверей, бо

дзвінок ще був зависоко. Але Есик сам їх відчинив. Янчик увійшов
за Есиком і хотів, як завжди, привітатися. Він був, так усі казали,

вихований хлопчик. Але він тільки роззявив рота, з якого не

вискочило жодне слово. Він так і стояв із відчиненим ротом. Тітонька

Онька здивовано подивилась на хлопчика і порадила:
-

Янчику, закрий рот. Ти ж не вовк, а я не бабуся Червоної
Шапочки. Чи ти прийшов мене проковтнути?

Янчик засоромився, закрив рота і навіть прокашляв "кхи-кхи".
- Ти напевно перестудився,

- забідкалася тітонька Онька. - Я

приготую тобі липового чаю з малиновою конфітурою.
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Але Янчик заперечливо хитав головою, що мало означати, що він не

перестудився і що не хоче чаю. Правда, конфітуру він би посмакував.
Та як про це дати знати тітоньці, коли слова не вимовляються і голова
хитається з боку в бік, що має означати "не хочу". Геть кепські справи,
думав Янчик. Так і не поласуєш у тітоньки. А вона як на збитки запитує:

- То, може, тобі помаранчі?
А Янчик далі заперечує головою.

- А шоколядку? -

вже дивується тітонька Онька. І знову Янчик
хитає "ні". А так хочеться і помаранчі, і шоколядки.

- Янчику, що це з тобою? Я тебе не впізнаю, - бідкається тітонька.
Саме тоді Янчик пригадав, що збирався панові Ніхоту показати

малюнки всіляких авт. Він втішився, що тепер зможе тітоньці
розповісти про того пана і чого вони прийшли в гості. Та вдалося Янчикові
вимовити тільки два слова: "Пан Ніхто..."

- А-а, - зраділа тітонька, що Янчик не зовсім німий. - Я тепер

розумію. Ти пан Ніхто, це така забава. А раз ти пан Ніхто, то ти нічого
не хочеш. Навіть розмовляти.

Та Янчик, побачивши, що тітонька нічого не зрозуміла, помахав

перед нею Арчиковою рукавичкою.
- Еге ж,

-

додала тітонька, -

пан Ніхто - славний розбійник, що

здобув чужу рукавичку.
Янчик не бавився у таку гру. Він хотів дати знати, що в рукавичці

є пан Ніхто. І що цей пан мав бажання оглянути малюнки з автами.

І от що з того вийшло.

10

Тобто нічого не вийшло. Вийшов з тітчиного дому сам Янчик

мало не зі сльозами на очах. І покинув тітоньку навіть без "до

побачення". А він був вихований хлопчик. І як тільки він опинився за

фірткою, на самому подвір ї до нього повернулася мова. І він

проказав все відразу, що не зміг вимовити у тітоньки Оньки:
- Цілую ручки, тето. Я хочу малинової конфітури, я з їм

помаранчу і шоколядку. І я хочу з паном Ніхотом .подивитися на журнали з

машинами. Дякую за гостинці. До побачення, тето.

Але тут тітоньки не було і вона не могла переконатися, який

Янчик вихований. Навіть не було песика Есика - він залишився

140



вдома. Однак Янчикові полегшало на душі: він тепер може

говорити і бути чемним. Тим часом із рукавички почувся

комариний голосок
-

це співав пан Ніхто:

Я ніякий і нізвідки...

(і так далі).
Янчик аж розсердився:
- Пане Ніхото, чому ти у тітоньки не заспівав, коли я онімів?
- Не я не онімів, - була відповідь із рукавички.
- Якби ти там відізвався, то тітонька не назвала б мене якимсь

розбійником, що відвоював Арчикову рукавичку. І ми б змогли

подивитися малюнки. Через тебе я відмовився від гостинців.

Признайся, що ти винен у всьому.
- Не я не винен,

- відповів той пан.

- І не кажи. Винен - і все. Вертатися до тітоньки Оньки не пасує,

бо не можна так часто надокучати. А от завтра я зайду знов до неї.
- Не я не зайду, -

на це каже пан Ніхто. Та Янчик вже вирішив не

брати зі собою рукавички. "Бо знов втрачу дар мови,
-

думав Янчик,
- і не вдасться поласувати". Він увійшов до будинку. У покою на канапі

спав дідусь Обійдусь. Більше не було нікого. Але телевізор
розривався: показували бійки дорослих. Зайшла бабуся Рузя і запитала:

- Хто ж дивиться ці вар яції?
- Пан Ніхто, -

вирвалося в Янчика, хоч він зовсім не хотів

згадувати цього пана.

- Раз пан Ніхто, -

сказала бабуся, -

то нема чого спрацьовувати

телевізор.
Вона погасила екран і вийшла. Дідусь так і не прокинувся. А

Янчикові не сподобалося, що знову сказав про пана Ніхота, коли

цього йому цілком не хотілося казати. Такий клопіт із тим паном.

Треба відмінятися з Арчиком і забрати збільшувальне скло. Але хай

завтра. "А до завтра я краще десь сховаю рукавичку, щоб мені не

псувала гумору,
-

подумав Янчик. - То й не буду говорити

дурниць." Він оглянувся по кімнаті, а тоді, не знайшовши нічого

кращого, як дідусева подушка, тихенько й обережно, щоб не розбудити
дідуся, засунув Арчикову рукавичку під неї. А на подушці,
посвистуючи носом, спала голова дідуся.

І от що з того вийшло.
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11

Вранці всі встали, як годиться. Не вставав тільки дідусь
Обійдусь. Звичайно, він собі міг спати скільки завгодно: була субота і

дідусеві не треба було йти до праці. Але у цю суботу була дуже

важлива справа. До містечка приїхав зооцирк. У парку були
виставлені клітки із звірами і птахами. Навіть було чути, як там лунає

музика. А дідусь пообіцяв хлопцям повести їх у суботу до парку.
- Чого це дідусь так довго спить? хвилювалися хлопці.
- То розбудіть дідуся, -

радила бабуся.
- Дідусю, вставай, -

просили Арчик і Янчик.

Дідусь розплющив очі і, позіхаючи, ледве промовив:
- Що-ось не-е хо-о-четься вста-ава-ати-и...

А з кухні гукає бабуся:
- Вставай, вставай, бо снідання готове, вистигне.

- Не буду-у сні-да-а-ти, хай-й со-обі сти-игне,
- бурчить дідусь

і повертається на другий бік.
- Дідусю, може, ти заслаб? -

запитують хлопці.
- Ні, я тільки не хочу вставати.

- Але ж дідусю, сьогодні субота, -

кажуть хлопці.
- Ти нас обіцяв

повести до зооцирку.
- Невже обіцяв? -

дивується дідусь. - Не може того бути.
- Може бути, може бути! -

каже Арчик. - Я пам ятаю добре.
- Гм... -

почав дідусь. - Може обійдемося без цирку? Або

завтра.... краще...
- Завтра не краще. Ми хочемо зараз,

-

наполягають хлопці.
- А мені не хочеться зараз,

-

каже дідусь, позіхаючи. - Я ще посплю.

Арчик і Янчик зажурилися. Як це відкладати на потім, коли

пообіцяно зранку. Хоч дідусь - Обійдусь, але ми не хочемо обходитися
без зооцирку, отак. Тут появилася бабуся:

- Хіба ти, дідусю, не чув, що снідання готове?
- Не чув,

-

каже дідусь.
-

Тепер вже чуєш? То ж вставай.
- А я й тепер не чую,

- відповідає дідусь.
- Бабусю, -

скаржаться хлопці, -

ми мали з дідусем йти

дивитися на звірів. А дідусь каже, що ми обійдемося без них.
- Я обійдусь, - підтвердив дідусь. - То й не встану.
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- Ах, так,
- розгнівалася бабуся.

- Зараз я тебе попрошу встати.

Вічно ото "обійдусь".
Вона підійшла до дідуся і вихопила з-під його голови подушку. А

з подушкою вихопилася Арчикова рукавичка і впала на підлогу.
- Арчику, -

строго промовила бабуся, -

то ти в такому порядку

тримаєш свої речі? Я тобі пришию рукавичку на шнурочку, якщо ти

їх сієш по хаті.
- Це не я,

-

оправдовується Арчик. І сказав правду. Але бабуся
не хотіла йому вірити. Вона сказала:

- Ти ж обіцяв говорити правду, а знову спихаєш на інших; то хто?
- Пан Ніхто, -

повторив Арчик. Він не хотів спихати на пана Ніхта,

але щойно підняв свою рукавичку і знову той пан приклеївся до язика.

А дідусь тим часом спокійно встав, ніби то й не він віднікувався
в ліжку. Він сказав хлопцям:

- Через півгодини рушаєм до парку.

Хлопці прокричали "ура!". Арчик все таки вирішив іти без

рукавички. Бо можуть знову трапитися з ним якісь непорозуміння. До
того ж він мав Янчикові рукавички і йому було тепло. Арчик одягся

і вискочив на подвір ї. Там стояла недоліплена Снігова Баба.

Хлопчик викатуляв голову, насадив її Бабі, приладив очі, ніс і рот із

камінців і прутиків. А з більших паличок
-

руки. Це все він робив у

братових рукавичках. Вони були трохи незручні, бо завеликі.

Коли дідусь Обійдусь вийшов з Янчиком з хати,

Арчик із кишені курточки витяг рукавичку з паном Ніхтом,
яка ночувала під дідусевою подушкою. І цю рукавичку
він поспішно насунув на руку Снігової Баби.

і от що з того вийшло.

12
- Не розумію, -

сказала Снігова Баба до синички Ички, яка

сиділа на кущі, -

чому цей хлопчик одягнув мені рукавичку? Адже я

ніколи не змерзаю. Навпаки, тепло мені дуже шкодить.
- О, я впізнаю рукавичку,

-

сказала синичка.
- Недавно я в ній

грілася. Мені потрібне тепло, а шкодить холод. Всі пташки люблять

тепло. Деякі навіть відлітають у теплі краї.
- А я не пташка,

- відповіла Снігова Баба. -

Тому я не люблю тепла.
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- Люди також люблять тепло,
-

додала синичка. - Тому вони

одягають на себе взимку дуже багато різного пір я, щоб не змерзнути.
- А я не людина,

-

сказала Снігова Баба. - Я нічого не одягаю на

себе. Хоч часом мені роблять ґудзики з камінців, але вони мені не

потрібні.
- Усі, хто живий, любить тепло,

-

сказала синичка.

- То хіба я нежива,
-

розсердилася Снігова Баба, -

якщо не люблю
тепла? Коли б я не була живою, то б не розмовляла оце з тобою.

- Ви також живі, -

сказала синичка, лиш би не дратувати Снігову
Бабу. - Якщо рукавичка вам зайва, то подаруйте мені.

- Охоче, -

згодилася Снігова Баба. - Але як це зробити?
- А ви зніміть рукавичку з руки і киньте мені на кущ,

-

порадила

пташка.

- Але в мене не рухаються руки,
-

сказала Баба.
- У всіх, хто живий, руки, ноги і крильця рухаються, -

відповіла синичка.

- Ти знову хочеш сказати, що я нежива, якщо в мене

не рухаються руки? -

запитала Снігова Баба; їй дуже не

сподобалися слова синички.

- Ні-ні, ви живісінька. У вас тільки мертві руки, бо не рухаються.
Але тут від гніву Снігової Баби врятував спів, схожий на комариний:

Я ніякий і нізвідки...

(і так далі).
- Це, певно, співає радіо, -

сказала Снігова Баба, -

десь зовсім

близько.
- Ні, це не радіо, це ваша рукавичка,

-

заперечила синичка.

- Як? -

здивувалася Баба. - То виходить, що рукавичка
-

жива,

якщо вона співає? Може, вона сама і рухається?
- Не рукавичка,

-

поправила пташка,
-

а співають із рукавички.
- Хто ж може співати із рукавички, як там моя рука? Хіба моя

рука може співати, коли вона мертва і не рухається? -

запитала

Снігова Баба.
- У тій рукавичці живе пан Ніхто, -

пояснила синичка. - Я з ним

разом грілася у рукавичці.
І вона звернулася до пана Нікого:
- Пане, ви весь час мешкаєте у цій рукавичці?
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- Не я не мешкаю,
- відповів той.

- От бачите, -

звернулася синичка до Снігової Баби. - Він там.

- Ні, -

не згодилася Баба, - він сказав, що він не мешкає.

- Тоді де ж він, як не в рукавичці? -

здивувалася синичка.
- Я

пам ятаю, як ми разом грілися. У мене є свідки: горобець Бець і

снігур-балагур. І ще пам ятаю, що пан Ніхто дуже товстий, бо нам

усім було тоді затісно.

Із подвір я тітоньки Оньки вискочив песик Есик. Синичка

пурхнула в сад, а Снігова Баба вдала, що вона
-

нежива. Песик повів

носом. Він занюхав Арчикову рукавичку, загарчав на Снігову Бабу,
підскочив і вхопив рукавичку зубами. Снігова Баба зраділа, що

рукавичка більше не грітиме її руку. А синичка зажурилася, що

тепер їй не вдасться погрітися у рукавичці.
Песик Есик поніс рукавичку, але чомусь до свого дому, тобто, до

дому тітоньки Оньки. Песик не знав, що в рукавичці замешкав пан

Ніхто. Він його не занюхав, хоч мав чудовий нюх. Бо пан Ніхто був
ніхто. А як можна занюхати нікого?

І от що з того вийшло.

13

Песик Есик мав намір віднести рукавичку Арчикові. "Але чому це я

біжу не до нього, а до тітоньки Оньки", -

думав песик. Він хотів

повернутися назад, але жодна власна лапа не слухалася його. Аж перед
самим ґанком він зупинив передні, сів на задні, щоб віддихатися.

Рукавичку випустив із зубів і висолопив довгого рожевого язика.

Рукавичка лежала на чистому снігу, полежала хвильку, а тоді обізвалася. І

озвалася людським голосом, а не собачим, наприклад. Добре, що

песик розумів людську мову! Він умить скочив на лапи і загарчав. Він

ще ніколи не чув, аби рукавичка розмовляла або співала. А про що

співала рукавичка, всім відомо. Ота пісенька вже почала набридати.
Але Есик чув її вперше. Він обережно обнюхав рукавичку, вона пахла

лише волічкою, ніяка тваринка туди не могла влізти. Врешті, тваринки
не співають людським голосом. "А може мій нюх зіпсувався, -

занепокоївся песик.
- Може, я перестудив носа? Спробую рукавичку

зубами". І він кілька разів прокусив її. Рукавичка була порожня
- нікого там

не було. Песик розгубився, бо пісня не припинилася.
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- Ти чого співаєш? -

запитав Есик.
- Не я не співаю, - відповіла рукавичка.
- Гм-м... -

замислився песик. Він був мудрий пес і дуже часто

думав.
- Як це не ти? Хіба я глухий? Ти рукавичка чи не рукавичка?

- Не я не рукавичка,
- було у відповідь. Але песик не розумів

такої відповіді, він ще трохи подумав і сказав:
- Як ти рукавичка, то мовчи. Рукавички не співають. А коли ти не

рукавичка і можеш співати, то я тебе з їм. Як пташок, що вміють

співати. Я їх вже тисячу з їв, -

погрозив песик. Він трохи

перебільшив, бо ще жодної пташки йому не вдалося спіймати. Але

рукавичка не злякалася і повторила:
- Не я не рукавичка,

- і додала,
-

не я не пташка.

їсти вовну песику зовсім не хотілося, бо несмачно. Він клацнув

зубами і знову гаркнув. Тут нагодилася тітонька Онька і

здивувалася, що песик лає на рукавичку.
- Есику, що ти витворяєш? Не смій рвати таку гарну рукавичку. Не

впізнаєш, чия це? Вона підняла прокушену рукавичку і забідкалася:
- Ой, лишенько! Треба зацерувати скоріше.

І от що з того вийшло.

14

Стала тітонька Оі іька зашивати дірочки. Котик Отик муркотів у неї

на колінах. Пан Ніхто і звуку не подав, тому тітонька і подумати не

сміла, що хтось є там всередині. Для неї це була звичайнісінька

рукавичка. Поки вона церувала, їй нестерпно захотілося

поласувати, наче вона стала знову маленькою дівчинкою Онечкою:
- І чого це мені так забаглося солоденького?

-

сама до себе

вголос промовила тітонька. - Тільки-но пообідала, та й за

солодощами не пропадаю. Дивина!
Вона дістала з креденсу обидві шоколядки і обидві помаранчі,

які були приготовлені для Арчика і Янчика.
- Але ж смачно,

- облизалася тітонька. - Ніколи ще так не смакувало.
Тільки впоралася із ласощами, як хтось постукав. Тітонька

запхала рукавичку до кишені фартуха - і відчинила двері. На порозі
стояли хлопчики. Янчик, згадавши про те, як він вчора забув
привітатися з тітонькою, дуже чемно сказав:
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- Цілую ручки, тето!

Арчик також вклонився і сказав так само.

- Ми ходили дивитися на звірів, - відразу похвалилися хлопці.
- Та невже? -

здивувалася тітонька.
- Та вже, вже,

- підтвердив Арчик.
- Кого ж ви там бачили? -

запитала тітонька. Арчик став

перераховувати усіх тварин і птахів, що були в клітках у міському парку.

Янчик поправляв Арчика, коли той щось не так казав, і думав, чого

це тітонька не запрошує їх ближче до порогу, не пропонує, як

завжди, роздягнутися. Невже тітонька забуде їх почастувати? Такого

ще не було. Він пригадав собі вчорашні відвідини і те, як тітонька

хотіла пригостити чаєм з конфітурою. "Треба вдати, що ми

простудилися
- і тоді тітонька захоче нас напоїти", -

подумав хитрий
Янчик. І він став кашляти: ка-хи, ка-хи... І носа став сякати, ніби в

нього нежить.
- Ой, Господи, - занепокоїлася тітонька. - Треба вам тепліше

вдягатися. Біжіть скоріше додому, хай вас бабуся Рузя полікує і

вкладе до ліжка.
- Та я не дуже простуджений, -

став викручуватися Янчик. Іти

додому йому зовсім не хотілося. Бо як тоді з гостинцями?
- І я не дуже простуджений, - Заявив Арчик. - Я дуже мало

простудився.
- І не кажіть, -

заперечила тітонька. - Я добре бачу, що ви обоє

захворіли, аж носи почервоніли. У вас напевно гарячка. Шапки на

голову
- і гайда в ліжко. Я за хвилю перевірю, як ви слухаєтесь

тітоньки.

Хлопцям не хотілось відходити від тітоньки Оньки ні з чим, без

почастунків. А тітонька понасувала їм шапки аж на очі,
понакручувала шалики

-

випхала за двері. Довелося йти.
- Геть забула, - навздогін сказала тітонька. - Ось Арчикова

рукавичка.
- Ну, певно, ходять без рукавичок у мороз, тому й

простуджуються. Хутко додому!
Арчик взяв свою рукавичку і поплівся услід за братом.
І от що з того вийшло.
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15

Хлопцям не хотілось поспішати, а тим більше лягати в ліжко і

ковтати таблетки. Адже вони здорові, тітонька помилилася, а навколо -

чудова зима. Тому йшли похнюплені, бо знали, що тітонька дотримає

слова - і незабаром провідає їх, аби перевірити, чи лягли до ліжок.
- Візьми свою рукавичку і не кашляй, -

сказав Арчик братові j

простяг рукавичку, в якій мешкав пан Ніхто.
- Це твоя рукавичка,

- відповів Янчик. - Ось тобі друга. Я

відмінююся. Твої рукавички замалі.
- Але ми насправді помінялися, - із жалем промовив Арчик.

Йому не хотілося повертати збільшувальне скло.

- Ми насправді помінялися, але тільки на вчора. Хіба ти вже

забув? -

запитав Янчик.
- Забув, -

признався Арчик, хоч йому здавалося, що про ніякі

"вчора" мова не йшла. Тут Арчикові прийшла до голови дуже мудра
і справедлива думка і він сказав:

- Треба запитати пана Ніхта, чий він хоче бути. "А коли він скаже,

що хоче бути моїм, -

подумав Янчик, - тоді все життя буду мати

через нього неприємності. Ні, краще не запитувати". І щоб Арчика
відволікти від тої думки, Янчик вирішив звернути увагу на зовсім

інші речі. Він став повчати брата, як правильно говорити:
- Арчику, треба казати не "пана Ніхта", а пана "Ніхота".
- А чому? Ліпше казати "пана Ніхта", -

не згоджується Арчик. -

Ти неправильно говориш.
- Ні, пана Ніхота!
- Ні, пана Ніхта!

І поки вони сперечалися щораз голосніше і завзятіше, відізвався
і сам пан Ніхто - він, зачувши гамір, репетував на ціле горло, аби
своїм комариним голосом перекричати хлопців. Пан Ніхто співав

відому усім пісеньку "Я ніякий і нізвідки".
Арчик пригадав собі свою мудру думку, яка була прийшла до

голови, а потім через Янчика вилетіла. І він сам запитав пана Ніхта:
- Ти чий хочеш бути, пане Ніхто?
- Нічий не хочу не бути, - відповів той.
- Мій чи Янчиків? -

уточнив запитання Арчик.
- Не твій і не Янчиків, - була відповідь.
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- Так не може бути. Або мій, або Янчиків. То чий?
- А нічий, -

сказав пан Ніхто.
- Ура! Нічий! -

вигукнув Янчик. Йому така відповідь

сподобалася. Янчик не хотів мати пана Ніхота. Тому й він зрадів, що аж став

жбурляти снігом в Арчика і кричати:
- Викидуй рукавичку з паном Ніхотом! Хай собі живе сам. Аж

поки не замерзне.
Та Арчик подумав, що йому може перепасти за загублену

рукавичку від мамусі і бабусі. Та й стало жаль пана Ніхта, який буде
самсамісінький на снігу замерзати. Він сховав рукавичку до кишені.

- Ура! -

ще радісніше верещав Янчик, вхопивши свої рукавички.

І ще більше снігу посипалося в Арчика
- заліпило йому геть все

лице. Арчик взявся й собі ліпити сніжки і кидати в брата. Обоє були
засніжені, ніби їх хтось виліпив зі снігу. Ставало весело.

- От як ви лікуєтеся! -

раптом вчули над собою голос тітоньки Оньки.

Хлопці принишкли, стали обмітатися від снігу. Тітонька вхопила

обох за коміри і повела додому, охаючи та ахаючи. Арчик пробував
оправдатися:

- Тето, це ми шукали в снігу рукавичку, посковзнулися та й

попадали...

І він зрозумів, що каже неправду. Бо рукавичка була в кишені.

І от що з того вийшло.

16

Тітонька Онька привела засніжених забіяк, тримаючи їх за

коміри. Відразу з порога вона почала скаржитися на них:

- Ваші шибеники перестуджені, з носа тече, напевно мають

гарячку. Я їм наказала бігцем іти додому і лягати до ліжка. А вони,

збитошники, бач, що виробляють: снігом обсипаються. Ціле щастя,

що я надійшла. Он які рум янці -

то від гарячки.
Хлопці хотіли заперечити, але тітонька так багато говорила, що

не дала їм вставити слівця. Налякана бабуся Рузя стала хлопців
роздягати, прикладаючи руку до чола то одному, то другому. А

тітонька, знай, своє торочить:
-

Прошу напоїти їх липовим чаєм. І порошечки від кашлю. Оце
вам свіженькі гірчичники. І в носи їм закапати...
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І так далі. Крім гірчичників, тітонька принесла слоїк малинової

конфітури. Може, "її мучила совість, що вона не почастувала Арчика
і Янчика, а навіть сама полакомилася гостинцями для хлопців.
Тітонька Онька і сама не розуміла, чому так сталося. Вона заспокоїлася
тільки тоді, як хлопці вже в піжамах лежали в ліжку. Бабуся поміряла
температуру, але вона в обох була нормальною.

- Ми не перестудилися,
- раділи брати, як тільки тітонька

забралася від них.
- Ми не кашляємо, нам з носа не тече, нам не треба

порошків, нам не треба гірчичників!
- Добре-добре! - заспокоїла їх бабуся, - напийтеся наразі чаю.

Але з хати сьогодні не випущу. А якщо будете вночі кашляти, то і

завтра будете сидіти вдома. Якраз на Арчикові іменини.

Лежати, звичайно, нудно. Хлопці вже переглянули альбом із

марками, які збирав Янчик, розглядали ілюстровані книжечки, а деякі

навіть ще раз перечитали. Читав Янчик.
- Давай бавитися в театр,

-

запропонував Арчик.
- Ліпше в телевізор, -

сказав Янчик.
- Добре, в телевізор, -

згодився Арчик. Вони приставили до
ліжка крісло і вийняли спинку в кріслі - і вийшов гарний екран, в

який можна встромляти навіть цілу голову.
- Я покажу "На добраніч, дітки", -

сказав Арчик, - і розповім
казку про курочку рябу.

- А що ж мені передати? -

задумався Янчик. - Я буду
професором, що розповідає про тварин. Арчик встромив голову в екран і

розповів дуже гарно казку про діда і бабу, що мали курочку рябу.
Від початку і до кінця. А Янчик приклеїв борідку з паперу, наклав

бабусині окуляри і сказав з телевізора:
- Шановні телеглядачі! Я професор і знаю про всіх тварин у світі.

Кожний день я ходжу до зооцирку і дивлюся на них, скільки мені

хочеться. Найбільша тварина
-

це слон. Але слон добрий, бо має

хобот і ним підносить, як піднімальним краном, людей на себе, щоб
їх повозити. Лев - менший від слона, але він найстрашніший звір.
Всі звірі його бояться, тому називають його царем. Він має

величезну гриву, щоб усі знали, що то лев, а не левиця.

Потім Янчик розповів і про царя птахів -

орла. Але помітив, що

слухачі і глядачі (ними був Арчик) стали позіхати і вертітися, сказав:
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- Завтра буде продовження передачі, а на сьогодні - кінець,

дрчик ніби вимкнув телевізор, і стали обоє гадати, яку б ще

передачу показати.

- Давай, цирк із паном Ніхотом, -

пригадав Янчик про існування
того пана. Арчик приніс рукавичку.

- Пане Ніхто, чи будете виступати у цирку? -

запитав Янчик.
- Не буду не виступати,

- відповів той. Арчик прив язав нитку за

великий палюх. Янчик знову "включив" телевізор. В екрані
появилася рукавичка, опущена на нитці зверху. Арчик сіпав, щоб

виглядало, ніби пан Ніхто пританцьовує. Арчик оголосив:

- Виступає великий чарівник пан Ніхто. Він живе у рукавичці. Він
- невидимець, але вміє розмовляти і співати.

Пан Ніхто і справді заспівав ту пісеньку, що вже не раз співав.
- Чудово! -

вигукнув Янчик. - Ану, ще якусь штуку втни, пане Ніхто.

Але чарівник більше штук не хотів утинати
- він без кінця

повторював свою пісеньку. Хлопцям такий цирк набрид і вони вимкнули

свого телевізора.
- Увечері покажемо наш телевізор для всіх, -

сказав Янчик.

І от що з того вийшло.

17

Увечері зросло число глядачів. Приїхала на уродини

двоюрідна сестра
- дівчинка Інка. Вона була старшою і

вже ходила до ...ого класу. Коли всі нагомонілись, про все

довідалися в Інки, хлопці попросили дорослих погасити справжній
телевізор, на якого і так ніхто не звертав уваги.

- Ми вам самі покажемо передачі у нашому телевізорі, -

заявили Арчик і Янчик.

Поки глядачі зручно вмощувалися, хлопці швиденько спорудили
свій екран з крісла, почепили заслону із серветки, а також заслону для
себе - артистів. Арчик непомітно приклеїв собі довгі вуса, як у

казкаря, а Янчик - борідку й наклав на ніс окуляри, як у професора, що знає

всіх тварин. Тут була захована і рукавичка для циркової програми.
- Інко, прошу увімкнути телевізор, -

сказав Янчик. Інка ніби щось

покрутила. Янчик стягнув серветку з екрана
- і всі побачили

обличчя діда казкаря з довгими вусами.

151



- Добрий вечір, дітки, -

проказав дід Арчиковим голосом. -

Послухайте казку про курочку рябу. Не було ні діда, ні баби, не було
у них курочки-ряби, а що не було ні курочки, ні гніздечка, то не було
ніякого яєчка.

Всі слухали здивовано, бо такої казки ще не чули. Навіть Арчик.
Але слова вискакували з уст

- і він їх не міг завернути назад, аби
почати справжню казку, в якій були б і дід, і баба, і курочка ряба...
Він продовжував:

- Ані золотого, ані простого
- ніякісінького. І не було кому Що

розбити, і ніяка мишка не пробігала, і ніякого хвостика вона не

мала. На добраніч, дітки.
Арчик засоромився, що плів такі небилиці, але всім глядачам

казка дуже сподобалася, вони аж заплескали, хоч то був
телевізор, а не театр. Арчик став кланятися раз у раз, як справжній

артист на сцені.
На екрані появилося обличчя професора. Це був Янчик. Він хотів

трохи покахикати, як старі дідусі, але пригадав, що бабуся подумає,
ніби він насправді простуджений. Тож не став кашляти, а промовив:

- Шановні телеглядачі! Я мудрий професор, я немудрий
професор, я знаю і я не знаю всіх тварин на світі.

І далі професор став верзти казна-що:
- Наймогутніша і найбільша тварина у світі -

це мишка. Вона має

величезний хобот, страшну гриву навколо голови. Вона -цариця

звірів і всі її бояться. Слона або лева вона може збити своїм

довгимпредовгим хвостом. А царем птахів є горобець. Це дуже страшний і

величезний птах. Він має дзьоб, яким може заклювати орла, і довгі

гострі кігті, в яких може понести слона до свого гнізда на скелі.

Глядачам сподобалася і ця передача. Вони думали, що Янчик -

професор спеціально їх смішить. Інка навіть сказала:

- Дуже веселі передачі.
Янчик знав, що він хотів розповісти про тварин те, що розказував

удень. Але чомусь виходили нісенітниці. Врешті, йому сподобалося
плести небилиці - і сам став вигадувати їх. Янчикові також

плескали. Далі хлопці оголосили, що буде циркова програма. Коли зникла

заслона, глядачі побачили, як на нитці гойдається Арчикова
рукавичка. Залунав Арчиків голос:
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- Зараз виступить чарівник пан Ніхто. Його не видно, бо живе у

рукавичці. Але ви почуєте його улюблену пісеньку "Я ніякий і нізвідки .

Рукавичка мовчала. Хлопці пошепки просили, аби чарівник
відізвався. Та дарма.

- Може, це не ця рукавичка? - запитала Інка. - Ця права,

візьміть ліву.
- Та ні,

-

впевнено сказали хлопці, -

рукавичка ця, Ніхтова. Та

щоб не провалилася передача, самі проспівали пісеньку.
Вона сподобалася усім. Були оплески і запитання, де хлопці

навчилися такого смішного віршика. Телевізор скінчився.

Хлопці думали-гадали, чому не відізвався пан Ніхто. Може, при

дорослих пан Ніхто не відчинив рота, бо дорослі такі люди, що

ніколи не повірять у невидимку, навіть коли б і почули його голос.

Вони б сказали: Цього не може бути!
Цікаво, чи повірила б Інка в пана Ніхта? Чи вона дитина, чи

доросла? Адже вчилася аж в ...ому класі у великому місті ...ові.
- Інко, ти дитина, чи доросла? -

запитав Арчик сестру. Вона

усміхнулася й відповіла:
- З дітьми я дитина, з дорослими

-

доросла.
- Зі мною і Янчиком ти дитина? -

допитувався Арчик.
- Звичайно, з вами я дитина,
- Тоді ми тобі відкриємо таємницю. У рукавичці насправді живе

пан Ніхто, але він при дорослих не хоче відзиватися. Почекаємо до

завтра, як не буде дорослих, він заговорить.

Вкладаючись спати, Арчик біля себе поклав

рукавичку. Він уже не гнівався на пана Ніхта, що той попсував

увесь цирк. Всі спали, став дрімати й Арчик.
І от що з того вийшло.

18

Арчикові не вдалося відразу заснути. Він почув якесь шарудіння:
на підлозі, біля його ліжечка, у місячному сяйві стояла на задніх
лапках мишка. Звичайна маленька сіра мишка. Хоч не зовсім

звичайна: вона була без хвостика. Мишка промовила жалібним голоском:

-

Арчику! Я мишка Нишка. Я мешкаю у вашій хаті: у мене є дірка
під шафою. Я мала нещастя почути, як ти розповідав казку про'

153



курочку рябу. І коли ти сказав, що не було ні мишки, ні хвостика, у
мене враз пропав хвостик. Я кинулася шукати під шафою, та

даремно. Він щез безслідно. Краще було б мені цілій пропасти, аніж
хвостикові. Як я тепер житиму? Як я тепер покажуся на очі мишам?

Така безхвоста... Чи тобі відомо, що найкраща та миша, яка має

хвоста довшого, аніж сама? У мене був довгий-предовгий хвостик.
І тому мене обрали на конкурсі краси Королевою мишей. В мене на

голові була золота корона, виготовлена зі шкаралупки золотого

яєчка. Разом із хвостиком пропала моя корона. Тепер мені краще

вмерти, аніж повертатися до мишей. Як жаль, що у вас нема кота.
- Я завтра принесу тобі від тітоньки Оньки. В неї є котик Отик, -

вирішив потішити бідну мишку Арчик. - А як він тобі допоможе?
- Ех, - зітхнула мишка.

- Допоможи спочатку сам.

- А як? -

запитав хлопчик,
- Серед моїх забавок нема мишачого

хвостика. Може, зробити з дротику й обмотати ниткою?
- Це не годиться,

- відповіла мишка.
- Мені потрібний справжній

хвіст. Ти зачарував мого хвостика, тепер
- відчаруй. От і вся

розмова. Інакше я погризу твої книжечки.

І тоді Арчик збагнув, що не він зачарував мишачий хвостик, а пан

Ніхто. Бо й сам Арчик був зачарований тим паном і верз дурниці. І

він сказав мишці:
- Це все наробив пан Ніхто. Він у рукавичці. Попроси його сама.

Мишка Нишка стала кланятися до рукавички і благати:
- Змилуйся, пане, наді мною, нещасною. Поверни мені мій

хвостик. Інакше я вмру. Піду до котика Отика - хай мене з їсть.

І сталося диво. З рукавички вийшла маленька людинка, менша від
гномика. І стала надиматися: дулася, дулася, аж поки не зробилася
завбільшки у велику ляльку. Людинка була одягнена у довгий чорний
фрак, на руках білі рукавички, в одній руці

- чарівна паличка. На голові
- високий чорний капелюх. А борідку мав таку саму, як недавно Янчик.

Пан відклонився мишці, чемно здоймивши циліндра, а тоді промовив:
- Нишко! Королево мишей! Я дуже шкодую, що через мою

необачність ти втратила свій пречудовий хвостик. У мене добре серце,
мені завжди жаль всіх маленьких звіряток і пташок. Я допоможу тобі.

Він витяг з кишені білу хустку, накрив циліндр і проказав кілька

незрозумілих чарівних слів:
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- Куд-кудак, як кулак, куд-кудак, як кулак, золоте оте, золоте оте,

так! Тик-хвос-тик-хвос-ти-рос-ти-рос...
Потім чарівною паличкою підняв хустку, повернув уверх дном

циліндр І З нього викотилося золоте яєчко. Воно освітило всю кімнату.

Тоді чарівник вдарив паличкою по яєчку
-

воно розкололося на дрібні
шматочки. Над одним осколком чарівник паличкою у повітрі
намалював корону. І з того шматочка золота у ту ж мить зробилася чудова

маленька корона, якраз на голівку мишки. Він поклав корону на

мишку, тобто, увінчав, або коронував її. І коли це зробив, у мишки Нишки

враз відріс хвостик, можливо, ще довший, аніж був раніше.
- Я дуже вам вдячна, пане чарівник, -

зворушено сказала

мишка.
- Ви найкращий чарівник у світі.

Маленька людинка запишалася, поважно поклонилася мишці і

навіть Арчикові. Тоді одягнула капелюха, сховала хустку, махнула

тричі паличкою
- і стала зменшуватися. І заки зайшла у рукавичку,

зовсім розтанула, наче й не було її.
- От бачиш, мишко чи Королево мишей, -

поправив себе Арчик,
- я сказав, що пан Ніхто все може зробити. Як добре, що в нього

золоте серце. Бо я думав, що він злий і приносить тільки клопоти.

Ти ще хочеш бачити котика Отика?
- У жодному разі! -

перелякалася мишка Нишка. - Я страх як

ненавиджу котів! Жити -

дуже гарно, коли маєш такого довгого

хвоста. Дякую і до побачення.

Мишка шуснула в темряву, тільки по короні, що сяяла, можна було
здогадатися, куди. Звісна річ, під шафу. Потім і корони не стало видно.

Арчик подумав, що справді жити гарно, навіть і без хвостика. Навкруги
гарні люди і тварини. І пан Ніхто теж добрий: пошкодував нещасну

мишку. А от котик Отик міг і не пошкодувати. Мишка навіть зверталася

до пана Ніхта на "ви". Невже мишка більше вихована, аніж я та Янчик?

Хлопчик міцно заснув. Поруч спав пан Ніхто.

І от що з того вийшло.

19

Янчик вже спав, коли його хтось потермосив. Він

розплющив очі і побачив велику темну постать. Янчик

злякався, але постать прошептала незнайомим голосом:
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- Не бійся, бо я твій приятель. Ти сьогодні розповідав про мене
-

про наймогутнішу тварину миш. І ось я тут. Як тільки ти сказав, що
я найбільша і найсильніша серед звірів, я стала рости і міцніти. Вже
виросла грива, ніс перетворився у хобот, а зубки -

в ікла...

Спочатку я не змогла втиснутися в нірку, потім не змістилася за шафою,
а скоро мені буде тісно в кімнаті. А то й в цілому домі. Будь добрий,
поки я ще влізаюся в двері, відчини їх і випусти мене надвір. Бо
потім доведеться ламати стіну.

- Не роби цього,
-

попросив Янчик, оговтавшись від страху, -

я

зараз відчиню двері.
- Ти щось говорив про звіринець у парку. Чи не порадиш, як

туди добратися? Адже я ніколи не вибігала на вулицю,
-

сказала

велетенська потворна миш.

- Вночі звіринець не працює,
- він обгороджений високим

парканом і ворота зачинені.
- Тим краще,

-

сказало страховисько,
-

я спробую власну силу і

повалю ворота. Ти говорив ще про якогось слона і лева, ніби я можу їх
вбити самим хвостом. Ану, глянь на хвоста, чи він годиться для цього.

- Але ж для чого вбивати? -

злякано запитав Янчик. - Хай собі

живуть, щоб діти могли їх оглядати.
- Я мушу щось їсти, - відповіло чудовисько.

- Я тепер потребую
багато їжі.

Кепські справи, подумав Янчик. Не можна допустити оце

страхів я до зооцирку. А не відчинити дверей, то розвалить стіну або й

будинок. Роздумувати не було часу, і Янчик збрехав:
- Як тільки вийдеш з воріт, зверни ліворуч. Недалеко буде

ринок, а потім - річка. А там за нею
- звіринець.

- А куди це, ліворуч? -

запитала почвара.
- Це наліво, -

пояснив хлопчик.

- А куди це, наліво? -

знову запитало страховиддя.
Янчик задумався, а тоді сказав:

- Це треба повертати за лівою рукою.
- Але в мене нема лівої руки, ні якоїсь іншої, -

заявило страхіття.
- інша -

це права,
-

пояснив Янчик.
- Не мороч мені голови. Нехай права, все одно в мене нема

ніяких рук. У мене лапки, ні, тепер лапища. І вони в мене передні і
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задні. Могутні передні і могутні задні лапища. То за якими

повертати?
-

допитується страхота.
- Не знаю,

-

сумно каже Янчик. - Можливо, за передніми, а,

можливо, за задніми.
- Нема часу розмовляти,

- перебило Янчикові міркування
чудисько.

- Спробую знайти сама.

Янчик відчинив усі двері і випустив потвору на подвір я. Ще
хвилинку

- і вона не влізла б у жодні двері. Адже потворисько росло

на очах. Янчик підійшов до вікна, щоб подивитися, в який бік

помчить жахіття. Надворі було місячно - було видно, як чуднота

зупинилася на тротуарі. Вона стала оглядати свої то передні могутні
лапища, то задні. Тоді обкрутилася кілька разів навколо себе, але

куди йти, не знала. На щастя, побачила у вікні Янчика - і він показав

рукою, в який бік треба йти. Тобто, у протилежний бік від зоопарку.

Дивовижа зраділа і помчала. У бік річки погупало страхопудище.

І от що з того вийшло.

20

Янчикові не спалося - він зажурився. Треба було рятувати звірів
від жорстокої миші. Рано чи пізно вона допитається, де парк. Хто міг

Янчикові допомогти? Звичайно, велетенське ляковище
-

це не

Янчикова справа, хоч то він плів небилиці про нього у телевізорі. Але

ж я не чарівник! У всьому винен пан Ніхто. Та спробуй з ним

балакати, коли він не вживає слів без не" і "ні".

Рукавичка лежала на кріслі біля Арчика. Треба все-таки

побалакати з паном Ніхотом, вирішив Янчик.
- Пане Ніхто, ти спиш? -

покликав Янчик.
- Не я не сплю,

- було у відповідь.
- От добре, - зрадів хлопчик.

- Сталося нещастя. Якась наша

мишка дуже виросла за сьогоднішній вечір
-

попросилася до

звіринця. Вона хоче вбити і слона, і лева. Допоможи врятувати звірів.
- Не я не допоможу не врятувати,

- відізвався пан.
- Все через тебе, - обурився Янчик. - Адже ти мене зачарував,

щоб я базікав казна-що. І от маєш! Таке жаховище, з хоботом,
лев ячою гривою. Відчаровуй - і все!

- Не хочеться,
- пробуркотів пан Ніхто.
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- Якщо ти приятель, то допоможи. Дуже прошу,
- благав Янчик.

І сталося диво. Це було вже друге диво цієї ночі.

Але Янчик про перше не знав. З рукавички вийшла маленька

людинка і сказала:

- Одягайся - поїдемо. Вибери найліпший свій автомобіль.
- Навіщо? Він іграшковий! -

здивувався Янчик.
- Це вже моя справа,

-

сказала людинка. Янчик одягнувся, вибрав
авто. Все робилося пошепки, щоб не розбудити Арчика та й дорослих

у сусідніх покоях. На подвір ї пан Ніхто вліз в автомобіль. А тоді з

кишені фрака витяг чарівну паличку і проказав незрозумілі слова:
- Шуйся-збіль-шуйся-збіль, сти-ро-сти-ро...
Авто і сам пан Ніхто стали збільшуватися - і через хвилину біля

Янчика стояла справжня машина, а в ній сиділа поважна людина

нормального зросту в циліндрі. Пан Ніхто наказав Янчикові сідати
за кермо.

- Я на справжньому не вмію, -

злякався хлопець.
- А яка різниця? здивувався пан у циліндрі. - Сідай, бо нема часу.
Виявилося, що керувати справжнім автом

-

досить просто.

Виїхали на дорогу.
- А тепер спробуємо наздогнати чудернацьку миш,

-

сказав пан у білих рукавичках. Вони гнали у бік річки.
І от що з того вийшло.

21

Гігантська миш була вже далеко. І, на щастя, віддалялася від
звіринця. Вулиця була безлюдна, тільки на Ринку зустрівся
міліціонер, що сидів на мотоциклі. Миш запитала в нього:

- Скажіть, будь ласка, чи далеко до зоопарку?
- Не-е ду-уже,

- відповів міліціонер,
-

а-але-е не-е в то-ой бік...

Він так розтягнув відповідь, що дивовижний звір не став

дослуховуватися до кінця. І дарма, бо був би почув правду.

Міліціонер був сміливою людиною, а затинатися став від
здивування. Такої дивної тварини він ще ніколи не бачив, хоч регулярно
дивився передачі "У світі тварин". Він довго сидів і думав, що

найбільше його здивувало у тварині - хобот, ікла, грива чи довгий
хвіст? І врешті збагнув, що найдивнішим було те, що потвора обі¬
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звалася до нього людською мовою. Що папуги можуть говорити, він

знав. Але щоб тварини?!
- Дивина та й годі! -

сказав міліціонер сам до себе, зліз із

мотоцикла, увійшов до канцелярії, щоб зателефонувати.
- Гальо! -

сказав він. - Це звіринець? Скажіть, у вас не втекла

якась тварина з клітки?
- Не знаю. А яка саме? -

запитало у слухавці.
- Якась дуже дивна. Я не впізнав. Вона мчала, як кенгуру. Тільки

мала хобот і гриву,
-

пояснив міліціонер.
- Ви дивак,

-

вчулося у слухавці. - Не можете впізнати тварини?
Навіть діти знають усіх наших тварин, не читаючи написів біля

кліток. Чим ще вона вас здивувала?
- Вона розмовляла по-людськи,

- відповів міліціонер.
- Не крутіть нам голови. У нас ніколи не було таких тварин. Ідіть

краще поспіть, -

сказала слухавка.
- Ви мене ображаєте. З вами розмовляє міліціонер, а не

жартівник.
- Добраніч, -

попрощалася трубка.
Міліціонер вийшов на вулицю. Гнався автомобіль, перевищуючи

дозволену швидкість. Міліціонер підняв руку і зупинив його.
- Ви чому женете, як шалені? -

запитав дуже строго.
- Я вас

оштрафую.
- Ми дуже поспішаємо, у нас нещастя,

-

сказав пан у фраці. Та

міліціонер зауважив ще одне порушення:
- Чому дитина за кермом?
- А це не дитина,

- поспішив відповісти пан у білих рукавичках, бо

Янчик не знав, що казати.
- Це дорослий мужчина, тільки карлик.

- А-а, -

промимрив міліціонер. Він не знав, чи карликам
дозволяється керувати справжніми автомобілями. - А ви хто такі?

- Ми з цирку,
- відповів пан у циліндрі. - Я чарівник і маг, а

карлик
- мій помічник.

- Я так і думав,
-

сказав міліціонер. Він ще раз окинув оком

машину і знову помітив непорядок.
- Чому машина без номера? -

запитав він.
- Бо це циркова машина, якою їздять на арені, їй номерів не

потрібно, - збрехав чарівник.
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Янчик здивовано прислухався до розмови: пан Ніхто,

виявляється, був великим хитруном.
- Міська дорога

-

не цирк! -

сказав міліціонер.
- Я складу

протокол і візьму з вас штраф. Повертайтеся назад до цирку.

Зрештою, я не чув, аби до нас приїжджав цирк. Звіринець тільки.
- Цирк прибув тільки ввечері. У нас втекла тварина, тому нам

ніколи розмовляти,
-

сказав чарівник.
- Я її бачив! -

вигукнув міліціонер. - Тільки не впізнав, що це за

такий звір. Дуже дивацький.
- Так-так, -

погодився чарівник. - Таких всього залишилося три у
світі: в моєму цирку та ще на Гонолюлю і Галапагосі. Є такі острови.

- А як називається ваша тварина? - поцікавився міліціонер.
- Шим, - без надуми відповів чарівник.
- Вона говорила по-людськи,

-

додав міліціонер.
- Шим -

учена тварина. Не дай Бог, аби вона пропала. Мені і вам

знесуть голови,
-

сказав чарівник.
То поспішайте, не стану більше затримувати. Я їду за вами, -

закінчив розмову міліціонер і кинувся до мотоцикла. Автомобіль

рушив у погоню за шимом чи шимою.

І от що з того вийшло.

22

Авто мчало, минаючи Ринок. Янчик бачив у дзеркалі, що

міліціонер наздоганяє їх.
- Чому ти миш назвав шимом? - поцікавився хлопчик.

- Коли прочитати слово миш назад, то вийде шим.

- Я думаю, що не варто міліціонерові бачити, як ми будемо
зменшувати шима у мишу. Він може нас заарештувати за те, що ми

знищили дуже рідкісну тварину з Гонолюлю, - міркував Янчик.

Чарівник підняв свою паличку, але Янчик злякався, аби з

міліціонера не зробився карлик. Це було б негарно. 1 він попросив:
- Тільки не зменшуй його. Бо не оберемося неприємностей від

міліції. Та й він добрий дядечко.
- Я тільки зменшу його заднє колесо, а завтра він

маленьке колісце замінить на справжнє, ото тільки

всього неприємностей.
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Він так і зробив: шись-змен-шись-змен, сце-лі-ко-сце-лі-ко...

Мотоцикл почав відставати, аж поки врешті не зупинився. Напевно,

міліціонер був здивований і, напевно, погрожував чарівникові,
тільки погроз не було чути. А насправді він казав таке:

- Знову якась чудасія! Колесо не відлетіло, на місці. Але то

колісце з дитячого автомобільчика! О! Я знаю, чия це робота. То маг із

цирку вчинив. Доберуся до телефону і зателефоную директорові

цирку, аби він покарав його. І ще потелефоную до звіринця і скажу

їм, що я при своєму розумі, що я дійсно бачив дивного звіра, який

називається шим. І ще скажу їм, що таких шимів - всього три на

світі: тут і десь на Гонолюлю та на Галапагосі...

І він пошкандибав назад. А тим часом Янчик і чарівник помітили

шима. Він добіг до річки, перейшов міст і зупинився,

роздивляючись за звіринцем. Але за річкою лежало всніжене поле, ніякого

парку не було. Авто зупинилося.
- Я не бачу жодного звіринця, - сказав шим до Арчика. Він був

ще більшим, аніж вдома.
- Я помилився,

- відповів Янчик, -

я не в той бік показав дорогу.
- Сідай з нами,

-

запропонував чарівник,
-

ми тебе довеземо до

звіринця.
- Дякую, - відповів шим.

- Я не влізуся в авто.

- Ще як влізешся! -

сказав чарівник,
- Я допоможу. Адже дорога

неблизька, а ми вмить тебе підкинемо.
Він швиденько, щоб шим не опам ятався, махнув магічною

паличкою, проказуючи: шись-змен-шись-змен... із шима в миш із

шима в миш...

Одоробло стало маліти; вміщуючись на задньому сидінні, сказало:

- О, як ви збільшуєте авто. Чи спеціально для мене?

Але не машина збільшувалася, а шим малів - і перетворився у

звичайну мишку. Кудись поділися і грива і хобот.
-

Куди дівається мій хвіст, мої ікла, мій хобот? - хотіла людською

мовою запитати миш. Але вийшов тільки мишачий писк...
- Візьми мишку до кишені, а вдома відпустиш, -

сказав чарівник.
- Ой, ні, -

злякався Янчик. - Вона ще вкусить.
- Хі, - засміявся чарівник. - Велетенської шими не боявся, а

маленької мишки страшно.
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- Шим казав, що він мій приятель,
- відповів хлопчик.

- А ця
мишка не любить ні тебе, ні мене, бо ми її обдурили.

- А коли б вона добралася до звіринця і вчинила там розбій? -

запитав чарівник.
- Це було б краще?

- Звичайно, ні, -

згодився Янчик. - Хай миш буде мишею, а не

шимом.

Вони повернулися додому. Янчик вийшов з авта, а чарівник
попросив залишити йому рукавичку в машині. Він підніс паличку, щось

проказав, але Янчик не почув, що саме. Через мить на снігу лежав

іграшковий автомобільчик із рукавичкою і мишкою всередині.
Янчик вніс його до хати. Мишка метнулася в темний куток. Він витяг

рукавичку, поклав на крісло побіч Арчикового ліжка і сказав:
- Дякую тобі, пане Ніхто. Ти добрий маг і чарівник. Заснув і

Янчик. Завтра ж Арчикові іменини.

І от що з того вийшло.

23

Хлопці ще спали, коли в неділю вранці дівчинка Інка ввійшла до
їхньої кімнати. Вона не стала будити їх, тільки поклала на крісло, на

якому лежав Арчиковий одяг, довгу коробку. У ній був подарунок -

рушниця, яка стріляла дерев яною стрілою, з наконечником
-

плескатою гумкою, подібною до корка з аптечної пляшечки. Гумовим
наконечником стріла могла чіплятися до чого завгодно. Хіба не

чудовий подарунок? Хоч Інка, як дівчинка, була байдужа до зброї, але

ця рушниця їй самій сподобалася. Звичайно, Інка трохи

переживала, щоб Арчик не стріляв у пташок, людей, чи у різні делікатні скляні

речі. Але вона його попередить.
Інка ще раз зазирнула до пуделка, щоб полюбуватися

подарунком. У ту хвилину вона більше нагадувала дитину, аніж дорослу. І

пан Ніхто, який був недалечке від коробки, відразу це відчув. Він

вирішив розпочати розмову з Інкою. Але не знав, з чого. Можна було
заспівати пісеньку, але Інка вже її чула у виконанні хлопчиків. Тому
пан Ніхто оголосив своє улюблене слівце: - Не!

- Що "не"? -

запитала без здивування Інка. Вона відразу
здогадалася, що говорить пан Ніхто, який вчора ввечері не хотів

показувати цирку.
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- Ні!
- Що "ні"? -

знову запитала Інка. - Можливо, ви хочете сказати,

що "не" і "ні" як службові слова є заперечними частками? Про це

вчать у ...ому класі. Пфі!
- Не я не вчу,

-

заперечив пан Ніхто.
- Звичайно, у рукавичці цього не навчишся,

-

сказала Інка. -

Треба вчитися в школі. Он Янчик вже ходить до підготовчого класу.
Хай візьме і вас зі собою.

- Не я не хочу,
- відповів пан у рукавичці.

- Ви неправильно будуєте речення,
- сказала Інка. - Треба

тільки раз вживати частку "не". Отак: "я не хочу".
- Ні, - обізвався пан Ніхто. - Не я не хочу.
- Ого, ви вперті, -

сказала Інка. - І не хочете зрозуміти, що вжита

два рази частка "не" означає ствердження, а не заперечення.

Тобто, речення "не я не хочу" означає "я хочу". Ви це хотіли сказати?
- Не і ні, -

знає своє пан Ніхто.

Дівчинка Інка говорила, можливо, і розумні, але занадто вчені

речі. Добре, що хлопці спали. Бо вони, як і пан у рукавичці, не

зрозуміли б Інки. Пан Ніхто пошкодував, що затіяв розмову. І він

більше не хотів відзиватися. А Інка далі провадила своє:

- Знову ж неправильно. На запитання слід відповідати тільки

часткою "ні".

Ця Інка напевно буде вчителькою, можливо

собі пан Ніхто. Врешті вона запитала:

- Ви зрозуміли моє пояснення?

Пан Ніхто, замість сказати "ні", відповів:
тільки махнула рукою:

- Вам двійка з української мови. Тут прокинулися Арчик і Янчик.
- Який мені дивний сон приснився! -

оголосив Янчик. Але,
подумавши, сказав: "А, може, то не сон, а правда?"

- І мені приснилася правда! -

також пригадав Арчик.
- Потім розповісте свої сни чи правди,

- перебила Інка. -

Дивись, Арчику, що коло тебе лежить.

Хлопці забули свої сни, як побачили рушницю.
І от що з того вийшло.
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24
- Ходімо на подвір я стріляти! -

запропонував Янчик після сніданку.
Вони по черзі стріляли в різні предмети. Потім на дверях комори

нарисували коло і намагалися поцілити в нього. Чи тому, що воно

таки було досить криве, втрапити було нелегко. Янчик сказав:

- Давай бавитися у мисливців. Тільки на кого ж полювати?
- На пташок не можна,

-

пригадав собі Арчик повчання Інки.
- А ми будемо полювати на тигра, а тигром буде котик Отик, -

сказав Янчик.

Але котика не було на сусідському подвір ї - він завжди

вигрівався у кухні тітоньки Оньки. Хлопці покликали песика Есика, він радо

прибіг до них.

- Перший полюватиму я,
-

заявив Янчик.
- Ні, я! - не згодився Арчик. - Рушниця моя і сьогодні мої іменини.
- Ну, добре, -

сказав Янчик. Але завтра я зроблю собі лук і таку

саму, як у тебе, стрілу. З лука ліпше стріляти, бо летить дальше.
- А мені даси з лука постріляти? -

запитав Арчик.
- Ще не знаю,

- відповів Янчик.
- А я тобі дам першому полювати,

-

згодився Арчик.
-

Есику, -

звернувся до собачки Янчик,
-

ти будеш тигром, а я

полюватиму на тебе.
- Гав, гав,

- відповів Есик.
- То біжи, а я наздоганятиму тебе.

Але Есик не хотів втікати, а лащився біля ніг хлопців. Вони

відходили, а він вмить підскакував до них
- і не давав можливості

вистрілити. Словом, з. полювання нічого не виходило. Янчик

вистрілив просто так, поперед себе. І враз Есик зірвався і помчав за

стрілою. Повертався дуже задоволений зі стрілою в зубах. Це
сподобалося хлопцям -

вони стріляли в різні сторони і песик,
незважаючи на снігові замети на городі, знаходив стрілу. Це мисливський

пес, казали хлопці. Та ця забава врешті надокучила. І Янчик

придумав нову гру:
- Ми запустимо пана Ніхота у космос.
- У що? -

запитав Арчик.
- У космос. Це високо на небі, де аж зірки, -

пояснив Янчик.
- А як? -

знову питає Арчик.
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- Натягнемо рукавичку на стрілу - і вистрілимо. Це буде ніби

космічна ракета,
- відповів Янчик, -

а пан Ніхто стане космонавтом.

- Ким стане? -

перепитав Арчик.
- Кос-мо-нав-том. Це той, що летить у космосі.

Вони так і зробили. Але стріла з рукавичкою не злетіла надто

високо вона швидко впала на землю.

- Невдалий запуск,
-

сказав Янчик і звернувся до пана Ніхота. -

Як тобі летілося, пане Ніхто?
- Не летілося,

- відповів той і це було майже правдою.
- Давай ще раз,

-

сказав Арчик. - Тепер я стрілю в мос-кос.

- У кос-мос,
-

поправив Янчик. - Не встрілю, а запущу. Стріла з

рукавичкою, або космічна ракета, злетіла уверх і зачепилася на гілці

грушки. Рукавичка повисла, а стріла вислизнула з неї і впала

додолу. Есик охоче її підібрав.
- А тепер ми вдало запустили в космос? -

запитав Арчик. Янчик

задумався: він не знав, чи вважати гілля грушки космосом. Але

корабель із космонавтом не повернувся на землю. Отож, можна

вважати, що корабель -

у космосі.
- Тепер вдало,

- відповів Янчик. - Раз космонавт пан Ніхто не

падає на землю.

- А він довго висітиме на грушці? -

запитав Арчик.
- Не на грушці, а в космосі, -

поправив Янчик.
- Ага, -

згодився Арчик. - Чи довго?
Відповісти було нелегко. Янчик не знав, як досягти і зняти

рукавичку. Але подумав і сказав:
- Хай ще побуде. А тоді ми вистрелимо і зіб ємо його на землю.

Але поцілити не вдалося.
- Треба вилізти на грушку,

-

порадив Арчик.
-

Взимку ніхто на дерева не лазить,
-

заявив Янчик. -

Треба знайти довгу тичку і збити.

Але тут хлопців покликали йти до церкви.
- Потім пошукаємо,

-

сказав Янчик.
- Але пан Ніхто замерзне у грушкосі, -

зажурився Арчик.
- Ні, не замерзне, бо він у ска-фан-дрі, - заспокоїв Янчик.
- У чому? -

запитав Арчик.
/
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- У ска-фан-дрі. Це такий теплий одяг із шоломом,
- відповів

Янчик.

Що таке шолом, Арчик знав. Але йому все-таки було жаль пана

Ніхта-космонавта, що завис у космосі. І от що з того вийшло.

25

Пан Ніхто висів на грушці, йому було сумно у цім грушкосі, то ж

для розради затягнув свою пісеньку "Я ніякий і нізвідки . Саме тоді
запрацювало пташине радіо:

- До уваги пташок! На грушці зависла рукавичка. Можливо, хтось

хоче погрітися, поспішайте, поки вона ще тепла. У рукавичці поки

що нема нікого, вона порожня. Поспішайте! Поспішайте!

Це говорила Мудра Ворона. Вона вміла правильно говорити,

звичайно, по-пташиному. І коли Ворона сказала, що нема нікого ,
у рукавичці обірвалася пісенька на словах тут я днюю .

Першою, як завжди, встигла синичка Ичка:
- Хто в рукавичці живе, хто?

Рукавичка мовчала. Синичка навіть здивувалася, що ніхто не

відповідає. Куди ж подівся пан Ніхто? Такий був веселий пан.

Поживу сама, поки рукавичка висить на дереві. Вона встромила

голівку, а коли влізла вся, то враз гілочка вломилася
- і синичка

в рукавичці полетіла стрімголов у сніговий замет. Пташка навіть

не встигла пікнути про порятунок. Важка рукавичка застрягла
глибоко в снігу. Ичка пробувала вибратися з рукавички, але не

вдавалося, бо отвір рукавички був внизу у снігу. "Доведеться
гинути у холоді, - жалісливо подумала пташка.

- Поки настане

весна і зійде сніг, мене вже не буде серед живих. Бо як не

замерзну, то помру з голоду."
Але Мудра Ворона, яка спостерігала в садку з найвищого

дерева, оголосила по радіо:
- Увага! Трапилося нещастя. Синичка Ичка в рукавичці

провалилася у сніг. Поспішайте на допомогу!
Сама вона не могла поспішати рятувати, бо була дуже стара.

Прилетіли горобець Бець та снігур-балагур. Вони пірнали в сніг,
збивали крильцями порошу, наче снігобородьки, але дістатися до

рукавички не могли.
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Та звідкись взялася мишка. Звичайна мишка, хоч декому

здалося, що в неї був довгий-предовгий хвостик і на голівці зблискувала

золота корона. Бо це була Нишка. Отож, вона сказала пташкам:

- Я прорию тунель у снігу і визволю синичку, а також пана Нікого,

бо він мій друг.

Вона зграбно розгрібала сніг і досить скоро дісталася до

рукавички.
- Ви тут, синичко і пане Ніхто?
- Я тут сама,

- відізвалася радісно синичка.
- А де ж пан Ніхто?

- запитала мишка.

- Його не було, - відповіла синичка.

- А, може, ти його склювала? -

не повірила мишка.

- Як ти можеш таке говорити, мишко? - обурилася синичка.
- Я

дуже шаную пана Нікого. Він такий товстенький і забавний. Він

пісеньку співає.
- Не гнівайся, що я так зле подумала про тебе, -

сказала мишка,

лізь за мною діркою, яку я прорила, і вийдеш на білий світ.

Ичка ледве протискувалася тунелем за Нишкою. На поверхні їх

радісно зустріли горобець і снігур.
- А як же бути з рукавичкою? -

запитала синичка.

- Не журися, я подбаю і про неї, -

запевнила мишка.

Вона підбігла до паркану і стала пищати. Котика Отика не було
на подвір ї (він завжди вигрівається у кухні тітоньки Оньки), але

песик Есик зірвався на ноги і щодуху кинувся за мишкою. Вона

спритно підбігла до грушки і шуснула в тунель. Есик кинувся за нею,

став розгрібати сніг. Гріб-гріб, аж поки не занюхав рукавичку.
Вхопив її у зуби і поніс до тітоньки Оньки. Про мишку він забув. Але

мишки давно вже не було на подвір ї. Вона, заманивши Есика до

рукавички, сама подалася таємним ходом аж під хату. Та з думки в

неї не сходило питання: куди ж подівся пан Ніхто? Добрий пан Ніхто.

Може, хлопці щось знають? І мишка помандрувала під шафу. В

покою було гамірно. Мишці трохи було лячно.

І от що з того вийшло. І
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Арчикові іменини відбулися дуже гарно. Він дістав багато

подарунків. Був все-таки горіховий торт, на якому горіло кілька свічок.
Дістав Арчик після того, як загасив свічечки, повну порцію торта,
так що йому не треба було дивитися у свою тарілочку через

побільшуюче скло. Він ковтнув торт одним духом, аж за вухами залящало.

Прийшов у гості і песик Есик з тітонькою Онькою, що принесла

Арчикові рукавичку. Він отримав смачний шматок ковбаси. А за

Есиком прослизнув до хати і котик Отик - він чув, де пахне ласим. Мишка
Нишка, зачувши Отика, мусила назад влізти у нірку. Вона не хотіла
безглуздо пропадати, маючи такий чудовий хвостик і золоту корону.

Арчик дуже зрадів, побачивши свою рукавичку. Він схопив її, бо
хотів почути пана Ніхта. Хлопчик вийшов до порожньої кімнатки,
щоб на самоті побалакати з паном з рукавички. Але ніхто не

озивався. Арчик розплакався, бо зрозумів, що рукавичка тепер

зовсімзовсім порожня. Зарюмсаний, він повернувся до гостей.
- Не-ема мо-го па-на Ніхта-а, -

хлипав хлопчик.
- Він, певно,

залишився в оскомі на грушці.
- Хто? Де? -

стали допитуватися дорослі.
- Не в оскомі, -

поправив Арчика Янчик, -

а в космосі.

І він пояснив гостям, що в Арчиковій рукавичці жив пан Ніхто,
якого запустили в космос і звідти він вже не повернувся. Гості, ясна

річ, подумали, що Янчик жартує і що ніякого пана Нікого взагалі не

було. Але дівчинка Інка знала, що такий пан існував. Вона ж сама

вранці розмовляла з ним. їй дорослі могли повірити, бо вона дуже

серйозна дівчинка і вчиться аж в ...ому класі. Інка сказала, щоб
заспокоїти Арчика, адже він ще й іменинник:

- Не плач, Арчику. Той пан неправильно розмовляв, був дуже

упертим. Ніяк не хотів навчитися правильно вживати частку не".

Але хіба така відповідь могла розрадити хлопчика? Хай би

розмовляв неправильно, але хай би був!
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ЛАНКА I KfAK

Посість

про кілька незабутніх трз&ие&их с>иі&

Моїй похресниці
Богданці

Коли моя похресниця була маленькою, вона часто розмовляла з

півнем Кукуріком, який прилітав до неї аж на п ятий поверх. Коли я

довідався про це, то написав ось такого віршика:

Таємниця про Кукуріка
Моя хресниця Богданка

має мудрих мамцю й татка.

А живуть вони у місті -

мають в телеку всі вісті

і не знають, що Богданка
знає інші вповіданки,
бо до неї Кукурік
прилітає цілий рік.
Уникає він дорослих,
їх нема

- іде у гості.

Він постукає в вікно,
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оповість вже не одно,

а про все на білім світі,

про що мають знати діти.
Я хотів хоча би раз
те почути, але

- зась!

І тому ніяк не можу
оповісти щось підхоже.

Тільки й того, що прорік,
що існує Кукурік.
І хай вибачить Богданка,
що секрет я розбаламкав.

І ось тепер інша дівчинка, як не дивно, також Богданка, аж цілих

два тижні була знайома з круком, який розмовляв. І про це недовге,
але цікаве знайомство наша розповідь.

Сто тисяч слів

Це трапилося навесні. Через відчинене вікно линув пташиний

щебет, вливалися пахощі розквітлого білого саду. На голій гілці
високої старезної грушки навпроти вікна сидів великий чорний птах.

Данка з острахом підійшла до вікна -

воно немов притягувало її.
- Прривіт! -

сказав птах. Отак просто людською мовою. Данка
не могла не відповісти. По-перше, вона була вихованою дитиною,

принаймні так вважали усі, хто приходив до них додому.

Подруге, вона не могла не відповісти - і край. Хоч, признатися,

трішки було лячно. Зрештою, вона читала Івана Франка "Коли ще

звірі говорили" та інші книжки, де усі тварини і птахи говорять

так, як і люди.
- Привіт! - відповіла Данка.
- Я називаюся Кррак. Так найзрручніше. Бо насправді моє ім я

дуже довге "Той найстарріший львів янин, що замешкує у

Винниківському лісі біля каменя".
- Я Данка, -

представилися дівчинка.
- Дуже прриємно,

-

це знову Крак.

170



- То ти вмієш розмовляти? -

все-таки поцікавилася Данка.
- Як бачиш і чуєш.
- І багато слів знаєш? - Данка вже оговталася, стала сміливішою.
- Напевно дуже багато, - відповів Крак.
- Ого! -

вигукнула Данка. - Я також знаю багато слів,
-

похвалилася дівчина. Сказати "сто", чи не забагато? І вона назвала

скромнішу цифру:
- Може, сорок!

- Це зовсім мало,
-

розчарував її Крак.
- Ти вже, мабуть,

наговорила сорок слів.
- То, може, сто? -

з надією запитала Данка.
- Я думаю,

-

поважно сказав Крак,
-

що ти знаєш набагато

більше. Назви тільки те, що бачиш у кімнаті, в якій ти перебуваєш
оце, і те, що бачиш через вікно, то буде не менше аніж сто слів.

Попрробуй!
- Але я,

- Данка трохи зніяковіла,
-

не дуже вмію числити до ста.

Особливо після десяти.

Данці було соромно.
- Це не біда, -

розрадив її Крак. - Я тебе зарраз навчу, якщо

хочеш.
- Звичайно, -

вигукнула Данка, -

а ти скільки знаєш слів?
- і багато.
- Може, тисячу?

-

здивувалася дівчинка.
- Доррога Данко, - Крак промовляв дуже поважно.

- Ти навіть

собі не уявляєш, що сама вже знаєш тисячу слів.
- Не може бути?! - Данка була і здивована, і захоплена від

почутого.
На якусь мить запала мовчанка. Данка сповнювалася

гордістю за себе: адже вона знала таку неймовірну
кількість слів. їй навіть захотілося комусь похвалитися.

Вдома була тільки бабуся -

вона поралася на кухні, татко з

мамусею пішли до праці. Дівчинка обережно виглянуло

садку ганяв чорний песик Гавчик, більше не було нікого. Гавчик

зовсім не знав людських слів, ніколи їх не вимовляв, але розумів
багато. Оце недавно наша кицька Мнявка впала чи зіскочила з

балкона третього поверху (Данка мешкає на третім поверсі) - і десь

загубилася в кущах. А вже стемніло, і годі було в садку знайти/
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Мнявку. І пані Оля з першого поверху, господиня Гавчика, зверну,
лася до нього:

- Гавчику, пошукай кицю, але не нашу, а чужу!
І Гавчик тут же занюхав у кущах Мнявку і загавкав на неї. Отак і

знайшлася кицька. Отож, Гавчик добре зрозумів, що йому казала
пані Оля.

- Знаєш, Краку, он той внизу песик розуміє слова, але не може

їх вимовляти,
- сказала Данка.

- Я це знаю. Собаки чи котики розмовляють по-людськи тільки у
казках,

- відповів Крак.
- А чому ти можеш? -

запитала дівчинка.
- Я -

це зовсім інше. Старі мудрі крруки недаремно проживають
багато сотень літ. Вони мають так багато часу, що навчитися мови

їм далебі не важко. Правда, не всі. Але ті, що дуже хочуть. Я хотів то

й навчився!
- То ти такий старий і мудрий? -

запитала дівчинка.
- Старрий -

то старий, але чи мудррий, сказати важко. Бо є

мудрріші птахи від мене,
- відповів Крак.

- Але ти... ви,
-

поправилася Данка, - стільки знаєте слів,
тисячі-тисячі слів. Ви, напевно, найрозумніший?

- Кажи мені "ти" -

я не буду чутися аж таким старрим. Гарразд?
-

попросив Крак.
-

Гаразд! -

згодилася Данка. - У нас є різні словники. Татко весь

час заглядає до словника української мови. Цікаво, скільки там

слів? Чи є тисяча?
- Того словника, що має одинадцять томів? -

запитав Крак.
- Не знаю скільки. Прошу трохи зачекати, я порахую,

-

сказала

Данка і побігла до другого покою, де у зашкленій шафі стояли

словники. Вона порахувала усі товсті зелені томи
- вийшло десять

і ще один.
- Є десять і ще один,

- повідомила Данка.
- Оце і є одинадцять. Один на дцять. Оте "дцять" колись

означало "десять". Один на дцять є одинадцять, два на дцять
-

дванадцять. І так далі.
- Три на дцять

-

тринадцять,
-

вже сама додала дівчинка,
радарадіська.
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- От бачиш, як усе прросто,
-

промовив птах.
- У тому словнику

майже сто сорок тисяч слів. Це дуже-дуже багато. Але це ще не всі

укрраїнські слова. Навіть доросла, освічена людина не може їх усіх
знати. І як щось не знає, то й заглядає до словника.

- Як мій татко,
-

додала Данка. І тут же похвалилася:
- А я знаю

трохи англійських слів, більше аніж десять.
- О, це вже немало як на початок! -

сказав Крак. - Наразі я

мушу попррощатися з тобою -

лечу далі. Отож, побачимося

завтра? Добрре?
- Добре!
Сумно стало Данці. Гавчик порпався у щойно скопаних грядках

-

що він там шукав? Може, черв яків? Вона подалася до кухні, щоб
похвалитися бабусі:

- Бабусю, чотири на дцять
-

є чотирнадцять і так далі.
- Хто тебе цього навчив? -

запитала бабуся. - Я тобі такого ще

не казала.

- Це ...

-

вже хотіла сказати, що Крак, але похопилася. Бабуся
скаже, як завжди, Ти вигадуєш! Ти така фантазерка! . - Я сама

додумалася.
- Важко в це повірити, -

сказала бабуся. - Та всяке на світі

буває. Я тішуся, що ти у нас така розумниця.
- І ще я знаю, бабусю, що українських слів є більше, ніж у

словнику, що має один-на-дцять томів. їх там більше ста тисяч.

- Ну, це вже, напевно, знаєш від татка,
- заспокоїла себе бабуся.

- Я навіть сама не знаю, скільки їх у тім словнику.
- Угу, - відповіла невиразно Данка і вийшла на балкон, де

вилежувалася у затінку Мнявка. Бо їй було б задушно на сонечку. Мнявка

дуже пухнаста, мовби перська. А може, й таки перська. Весь балкон

був обтягнений сіточкою, аби Мнявка знову не зістрибнула вниз.

Але вона вже змудріла - і тільки очима водила за Гавчиком у саду.
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£. Ааичиис ім'я

На другий день Данка біля відчиненого вікна чекала на Крака: і

той не забарився - сів на гілці, трохи похитався і після

"прривітпрривіт!" запитав:

- Твоє повне ім я - Данута?
- Зовсім ні,

- відповіла Данка, - моє повне ім я Богдана.
- Он як! Дуже цікаво, -

сказав Крак,
- Гаррне ім я. Від нього

можна утворювати багато різних форрм: Богданка, Богданочка,
Богдася, Бодюня, Данка, Даночка, Дасечка, Даня ...

- Я це знаю,
- відповіла Данка. -

татко мене кличе Даночка,
мамуся

- Дануся. А бабуся просто Данка - і це мені найбільше

подобається, бо я вже не така маленька, аби мені сюсюкали.
- Авжеж, -

згодився Крак.
- А тебе також можна по-різному називати? - поцікавилася

дівчинка.
- Гадаю, що ні. Крак -

та й усе. Та й хто б мене мав кликати

інакше? Старрі кррукки? А розмовляю я з небагатьма. І однією із тих

осіб зараз є Богдана. Чи ти чула про Богдана Хмельницького?
- Аякже, - відповіла Данка. - Мене й назвали на його честь.

- І що ти про нього знаєш? -

запитав Крак.
- Татко вже розповідав. Глянь сюди, на оцю стіну - бачиш

картину? Це Богдан Хмельницький на коні в їжджає до Києва. Через
Золоті Ворота. За ним різні козаки, полковники. Його зустрічають
священики, люди. А Київ -

то наша столиця.
- Знаю, Данко, знаю і хто такий Богдан Хмельницький, і про

Київ. Я навіть тобі прризнаюсь, що бачив його особисто під
Львовом. Тобі відомо, що він вчився у Львові, а коли став гетьманом,

хотів здобути Львів?
- Знаю, - відповіла Данка. На це Крак тільки підніс голівку,

мовляв, оця дівчинка усе знає! Данка продовжила:
- Знаю усе від татка.

Крак ще раз уважно глянув на стіну і сказав:
- Ваш "В їзд Хмельницького до Києва" -

це не сама картина, а

тільки репрродукція. Сама картина набагато більша і висить у музеї.
А от, хто намалював її, ти напевно не знаєш?
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- Не знаю. А хто?
- Був колись такий художник Микола Івасюк. Він, до речі, трохи

жив у Львові, і в центрі міста навіть є пам ятна таблиця.
- О, Івасюк! -

вигукнула Данка. - Звичайно, знаю. Ми з мамусею

недавно були на концерті, де співали його пісні, "Червону руту ...
- А ти пригадуєш ім я того композитора? -

запитав Крак.
- Та Івасюк ...Микола, ти ж оце сказав,

- відповіла Данка.
- А от і ні. Він називався Володимир. То два різні Івасюки;

художник і композитор. Але походять з одного крраю
- Буковини.

- О, тепер буду вже знати! -

запевнила Данка. - Казав татко, що

отого, який писав музику, вбили у лісі вороги. Наші вороги.
- А хто це наші ворроги? -

запитав Крак.
- А ти хіба не знаєш? -

здивувалася Данка. - Вороги -

то

вороги. Я їх не бачила. Татко бачив. І бабуся бачила.
- Гарразд, -

згодився Крак. - А що робив Богдан
Хмельницький?

Але Данка і це знала. Вона сказала:

- Він визволяв Україну від ворогів. І певно, Київ? Тут
я добре не знаю. Але мушу все знати про нього, бо маю

його ім я.
- О це похвально! - потішив Данку Крак.
Вона ще раз повернулася, щоб оглянути картину. На ній було

дуже людно, багато прапорів і церковних хоругов, немов на якімсь

великім вічі. Саме у цю мить до покою повагом увійшла Мнявка -

враз зупинилася. На дереві в отворі відчиненого вікна сидів

великий чорний птах. Мнявка випнула спинку, настовбурчила хвоста
-

зовсім готова до бою. Але Крак навіть не звернув на неї уваги. Така

кішечка, звичайно, не могла нічого йому заподіяти: він же не

горобець. Зрештою, і горобець має крила
- фу-урр і нема!

- Мнявко, не заважай, -

сказала Данка. - Ми тут розмовляємо

про дуже цікаві речі. Ти того не зрозумієш.
- Атож, - підтримав дівчинку Крак. - Я б хотів додати до всього,

що Богдан Хмельницький визволяв і Львів, але ...

- Але що? - перебила Данка.
- Але не визволив. Чи ти була у церкві Юрра?
- Ага. Була, ми інколи ходимо туди на великі свята.
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- Уяви собі, -

провадив далі Крак
-

там, на цій же горрі, була

церква, тільки інша, не така гарна, як ця, бо цю збудували вже

згодом, а внизу, де тепер центр міста, розкинулося власне саме

місто Львів, обгороджене високими валами із вежами. Довкола

церкви були ліси і поля; біля церкви і розмістився табір
Хмельницького. Табір -

це шатро для гетьмана і багато шатер для козаків.

Він міг відвоювати у ворогів місто, але йому жаль було
обстрілювати з гаррмат гарні палаци і дивовижні соборри, руйнувати місто, в

якому вчився. Він взяв із міщан, львів ян, викуп грошима
-

золотом

і відійшов геть. Не знаю, чи добре зробив, чи зле, але десятки

чудових будівель, що збереглися у центрі міста, особливо на

Рринку довкола Рратуші, він не повалив і не пошкодив. А тоді приїхав до
Києва

- і там кияни радісно його зустріли. Хоч він і не визволив

Львова. Отак! Чи ти щось вторропала?
- Хіба трохи. Раз не визволив Львова, то за що так радо

зустрічати? От коли б у Львові жила в замку князівна чи королівна, а в неї

б закохався Богдан Хмельницький, то може він би здобув місто і

замок, щоб одружитися з нею,
-

дуже гарно пояснила собі дівчинка.

Крак помовчав, мабуть, щось обдумував, а тоді промовив:
- Ти маєш ррацію. Бо так чинять люди не тільки у казках. Як

жаль, що у Львові тоді не було якоїсь прринцеси.
Сказавши оце, він вклонився Данці -

голову на мить опустив

донизу, трохи розгорнувши крила, мов якийсь принц, і відлетів.
- Як жаль,

-

сказала до Мнявки Данка, -

що я не жила тоді у
Львові і не була королівною.

5. ^иіии&зиий Юрій
Цього дня Данка не бачилася з Краком. Було свято

Юрія, у Львові -

храмовий празник, а тепер ще й

іменини міста. Бабуся розповідала, що вона запропонувала на

зібранні Союзу українок, до якого ходила, аби всі

львів яни на той день одягнули вишиванки. Справді, по радіо і

телебаченню (Данка сама це чула) оголошували про національну ношу, в

якій слід прийти до церкви св. Юра. Татко зодяг вишивану сорочку,
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яку йому вже давно вишила бабуся, мамця
-

свою подільську (так
вона казала) сорочку, рукави якої були геть чисто позашивані

вишивкою, а бабуся -

вишиту сукню. А от Данка мала цілий народ,
ний стрій

-

мамуся казала, що то галицький: вишита сорочка мало
не до п ят, по ній підв язувалася вишита запаска з довгими

торочками
- "френзлями" (то бабусине слово) і обшитий блискітками,

кораликами та бісером - "пацьорками" (це також вислів бабусі) -

корсет. На грудях кілька разків намиста. А голівка була пов язана
голубою стрічкою. Данка не могла налюбуватися у дзеркалі.

- Дуже тобі, Данечко, пасує цей стрій
-

ну, справжня україночка
та ще й галичаночка! -

сказав татко.

Данка зашарілася.
На подвір ї собору Юра вона була не одною такою

- багато

дівчаток пишалися народною ношею. Хлопчики мали вишиванки. Та й

старші люди теж всі були "вишивані". Це було дуже гарно, і бабуся
тішилася, бо її бажання щодо "вишиваного Юрія" здійснилося. Навіть
священики, що вийшли із церкви на обхід, мали вишиваний одяг -

ризи "фелони". і хор теж у вишиванках. І хоругви несли вишивані.

Опісля відправи діти на подвір ї водили коло
- бавилися гаївок, бо

зовсім недавно відсвяткували Великдень. Данка теж була у

хороводі, гаївок вона знала чимало і на сам Великдень ходила бавитися
з батьками у Шевченківський гай. Тоді, в гаю з дітьми водили

хоровод сестри-монахині на подвір ї дерев яної церкви. Навіть сам

церковний владика з довгою білою бородою підійшов до кола, і,
погладивши по голівці Данку, сказав, що вони всі дуже милі дітки і він

тішиться, що вони вміють так гарно бавитися.
- Як ти називаєшся, дівчинко? -

запитав владика чомусь саме

Данку, і вона назвала себе повним ім ям "Богдана", бо не можна

було пропустити ту частинку імені, що пов язана була з Богом отому

Божому чоловікові.
- Богдано, будь і надалі такою милою і так гарно прославляй

Бога своїм ім ям і своїми вчинками,
-

сказав старець.

Данка так розгубилася, що навіть забула подякувати.
І ось сьогодні той владика ("кардинал", як мовила бабуся) йшов

в оточенні дуже багатьох священиків, а потім з балкона

митрополичих палат приглядався, як бавляться діти.
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Це був гарний сонячний та й дуже радісний день.
- "Вишиваний Юрій" вдався,

-

сказала бабуся, коли вже на

підвищенні в кінці подвір я співали різні хори та ансамблі. А збоку
на нижньому подвір ї хлопці і дівчата у футболках з червоними

хрестиками та написами "харітас" подавали обід убогим людям й

старцям, що завжди просили милостині біля церковної брами. Всі

вони сиділи тепер за довгими столами.

На другий день Данка про все це розповідала Кракові.
- Гаррно, -

сказав птах.
- Твоя бабуся, мабуть, була дуже

щасливою. "Вишиваний Юрій" - гаррно! Шкода тільки, що я не бачив

тебе в нарродному одязі. Напевно, ти ще не чула про ще одного

вишиваного, а саме Василя.
- Ні, бабуся нічого такого не оповідала, - відповіла дівчинка.
- Колись про нього прочитаєш у книжках. До речі, чи ти вже

читаєш? - Данка лише збиралася пояснити, що вже поволі складає

літери в слова, але Крак не дав її похвалитися, бо продовжував:
- Сто літ тому, а це для мене ніби вчора, проживав собі

австрійський принц Вільгельм. Австрія -

то така держава, вона недалеко

від України, люди там балакають не по-австрійськи, а німецькою
мовою. А двісті літ тому ця мала Австрія захопила Львів і Галичину,
Буковину і Волинь -

ти чула про такі краї?
- Львів - місто, знаю і Галичину, бо татко каже, що я

галичаночка,
-

це, певно, той край, де ми живемо,
- відповіла Данка.

- Справді, так. А Буковина і Волинь -

це сусідні з

Галичиною краї. Пам ятаєш про Івасюків, що з

Буковини? І всі ці краї українські, бо Україна складається із

таких крраїв-земель. Отож, в австрійського цісаря
(цісар

-

це імператор, царр і корроль, тобто він мав усі ці
назви-титули) було декілька принців, один із них називався

Вільгельмом. Він був офіцером австрійської армії, сотником, служив у

полку, де були вояки-українці. Вільгельм полюбив їх. Дуже йому
сподобалася українська мова. Любив принц відпочивати в

Карпатах на Гуцульщині. Словом, закохався в наші звичаї, одяг, мову.
Став носити вишиванку, а як створилась укрраїнська армія, то став

її полковником. Тоді він себе назвав Василем Вишиваним. Цісар
спочатку дуже сердився, але скоро помер. Отой принц так любив,
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нашу мову і пісні, що навіть написав книжечку віршів українською
мовою. Отакий був принц.

- А чи одружився принц із нашою королівною? - запитала Данка.
- Та ні, у нас (тобто у вас, українців) -

виправився Крак -

на той
час не було принцес-королівен чи князівен. Та й України не вдалося

тоді визволити від різних ворогів. То Василь Вишиваний не став

українським корролем. А потім росіяни, що були ворогами України,
впіймали у Відні принца, вивезли до Москви і там його розстріляли,
їм не подобалося, що він став Василем Вишиваним.

Дівчинка засмутилася. Вона гладила Мнявку, яка вже звикла до

Крака, але сиділа побіч Данки ще не зовсім довірливо і спокійно.
Кицька відчула, що дівчинка засумувала

- і легенько вмостилася їй

на коліна. Це було чи не вперше з боку Мнявки, яка чомусь не

дозволяла себе гладити.
- Як жаль того принца,

-

тихенько сказала дівчинка. - Розкажи
мені, Краку, ще щось про принців і принцес.

Крак тут же згодився.
- А чи ти чула щось про княжича Лева, який убив змія, що жив

у печері на тій горі, де тепер собор св. Юра?
- Зовсім не чула.
- Ця гора серед лісів так і називалася Гора. Тепер вона

-

Святоюрська гора. Там була печера, в якій жив лихий змій. Інші люди

кажуть, що лютий лев. Княжич Лев пішов у бій з лиходієм і вбив

його. А печеру зайняв монах, який молився, аби княжич переміг.
Однак чернець недовго пробував у печері, бо князенко із вдячності

збудував дерев яну церкву, яка стала називатися на честь святого

Юрія, що теж колись убив злого дракона. Чи ти бачила його

скульптуру над входом до церкви?
- Я не дуже добре розгледіла, бо треба було страх як задирати

голову вверх, а мені було цікавіше вчора дивитися вниз
-

на

подвір я. Але наступного разу роздивлюся. А тепер,
-

попросила

дівчинка,
-

про принцесу.
- Про принцесу? Гм...Гаразд, але давай завтра, бо я вже

втомився, полечу додому і трохи відпочну.
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<г. Князь Ле&

Данка їла свою вівсянку з родзинками і горішками, Мнявка -

порізані кусочки нирки, а бабуся пила чорну каву і хвалилася, як то

гарно вона задумала це вишиване свято і як на славу воно вдалося.
- Навіть сам владика-кардинал мені потім подякував за свято.

Хіба тобі, Данко, не сподобалося? -

звернулася раптом до внучки.
- Дуже сподобалося, бабусю! Тільки ти могла додуматися до

такого! Бо ти так любиш вишивати. Ти, напевно, вишила б цілий

Львів! Або й цілий світ! -

щиро вигукнула Данка, що аж Мнявка, яка

вже достеменно не розумілася на вишивці, піднесла здивовано

мордочку з довгими білими вусами.
- Не перебільшуй, дитинко! А от яка ти була розкішна у свому

вбранні, Данко! Особливо, як тебе вибрали царівною до середини

кола
- і всі співали: "Жила-була царівна молода", -

продовжувала

бабуся, тепер розхвалюючи внучку.
- Ой, царівна!

-

вигукнула Данка, пригадавши
останню розмову з Краком. Він напевно вже чекає на неї.

Бабуся не зрозуміла, до чого цей вигук, думаючи про

свято. А дівчинка, подякувавши за сніданок, поспішила

до великого покою. Крак був її таємницею і, окрім Мня-

вки, ніхто про нього ще не знав. Але Мнявка, слава Богу, людської
мови не знала, і напевно, не буде знати, хоч дещо і розуміла.

- Привіт, Краку! -

вона привіталася і всілася біля вікна. - На

чому ми зупинилися? Ага, на князенкові Левові.
- О, так-так. Отож, ти вчора не роздивилася добре, хто там

височить над входом до собору св. Юра, а дивилася вниз, а потім

там, унизу, бавилася в гаївки. Чи ти бачила печеру і скульптуру

довгобородого старця у ній? -

запитав Крак.
- Звичайно. Мамуся сказала, що то св. Онуфрій -

це ім я знаю,

бо мого прадіда так називали.

- Отож. А чи не подумала, що має той святий до церкви св.

Юрія?
- Не подумала.
- Та хто б це думав! Такий самий святий був при сходах до

церкви св. Онуфрія. Але там йому і належиться бути. А тут, біля
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церкви св. Юрія, він поміщений, напевно, тому, що той князь Лев

мав ще одне хрещене ім я - Онуфрій.
- От як! -

сказала Данка. - Правда, мене більше цікавить, чи мав

він якусь принцесу.
- Звичайно, раз одружився. Чи знаєш, хто був його

тато? -

запитав Крак.
- Не знаю.

- А бачила ти у центрі міста пам ятник воїну на коні?

І що там написано на постаменті?
- Ага! Король Данило. Він, казав татко, побудував місто Львів.
- Дуже добре сказав татко. Отож, той Данило і мав сина Лева. І,

можливо, для нього будував місто між двома горами. Про одну гору

ми вже говорили. Це ...

- Гора св. Юра, - поспішила сказати Данка.
- А другу гору ти напевно знаєш, хоч ми про неї ще не згадували.
- Напевно, Високий Замок. Я там вже була, на самому вершку,

- похвалилася дівчинка. - Звідти чудово видно усе місто!
- Отож, між цими двома горами князь Данило заклав місто.

Правда, ближче до Високого Замку, під самою горою, хоч вона тоді
так не називалася. А як

-

не знаю. Потім вона стала зватися

Княжою. Коли після низького замку біля підніжжя гори, де жив князь

Лев, було збудовано замок на горі -

то й гора стала Високим

Замком,
-

провадив свою розмову старий птах.

Данка уважно слухала, Мнявка також принишкла. Лише в саду
ганяв невідомо за чим Гавчик і в повільну мову Крака інколи

вставляв своє "гав". Часто гуркотіли трамваї, риплячи на скруті вулиці.
- Настав час одружувати князенка,

-

продовжував Крак. - Місто

було обгороджене валами, тому воно й було "город", був уже
низький замок і на вулиці, що називалася Під брамкою, церква святого

Миколая -

княжа церква. Князенко був гарним хлопцем, струнким
і спритним. А ще вправним воїном і, коли мав 17 років, урятував у
битві свого батька Данила. Аж списа зламав на ворожім воякові!

Правда, пишуть про нього історики, що був дуже невитриманим і

гарячковим. Він уже змалку уподобав собі угорську королівну, коли

з батьком Данилом гостював в угорського короля. Та Данило мовив

йому: "Ти ще замолодий одружуватися". Аж коли Левові сповнило¬
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ся 22 роки, угорський король прислав гінця, який повідомив, щ0
хоче нарешті одружити королівну за князенка. І поїхав Данило з

Левом до угорського короля
- і там повінчалися молоді. Чи ти,

Данко, втомилася слухати? -

запитав Крак, зауваживши, що

Мнявка солодко, аж похрапуючи, спить.

- Ще ні, - відповіла Данка, хоч розповідь видалася їй не такою,
яку б вона хотіла чути. То князенко мав би під їхати до якоїсь

кришталевої гори, на вершку якої у палаці сидить небаченої вроди

принцеса. Ніхто із вершників не міг виїхати на гору, дістатися до

палацу. І тільки наш князенко Лев, що мав якогось чарівного коня,
дістався до принцеси. А тут так нецікаво, батько із сином, як усі
прості люди, їдуть свататися.

- От і привіз Лев, -

не переставав розповідати Крак, -

молоду
королівну Констанцію до Львова, подарував для неї та її

придворних із Угорщини малу церковцю, яка і стоїть донині. Хай тебе колись

поведуть батьки і покажуть
-

це храм св. Івана під Високим Замком.
- І що сталося потім? -

запитала Данка більше з поваги до

оповідача, ніж із цікавості, і сама продовжила:
- "Жили собі

поживали, діток наживали..."
- Та ніби так,

-

згодився птах,
-

князював Лев дуже довго. Його
батько Данило став королем, потім помер. Мав князь Лев дві доньки
й одного сина. І той син по смерті Лева став королем Юрієм
Першим. От і все. Занудив я тебе, дитино, але не все з князями та

королями таке цікаве, як у казках.

- О! Казки мені більше подобаються, -

погодилася дівчинка.
- Ах, я тобі ще одну цікавинку мав про Лева розповісти: він

придумав таку машину, що розбивала мури городів.
- То й що з того? -

сказала Данка. - Краще, якби він навчив

свого сина, як свої мури обороняти. А то чого Львів узяли вороги,

що й Богдана Хмельницького не впустили до міста. Або хай би був
Хмельницький тою машиною порозбивав мури

- і не треба було б

стріляти з гармат по церквах і палацах. Правду кажу?
- Ти мудра дівчинка, -

сказав Крак і полетів геть.
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псом.

5. "Телефонна розмова
Зранку пішов дощ. Бабуся зачинила вікно -

за ним аж потемніло.

Напевно, Крака сьогодні не буде", -

подумала Данка. І справді

було порожньо на гілці, шумів дощ, час від часу блискало і гриміло.
І тут задзвонив телефон. Бабуся із кухні гукнула:
- Данко, візьми трубку. І якщо то мене, то попроси

перетелефонувати через хвилин десять, бо маю руки в тісті.

Данка, якій майже ніхто ще не телефонує, раптом почула

хрипкий голос Крака:
- Алло. Це ти, Данко?
- Так, то я. Доброго ранку! - привіталася Данка.
- Хіба він добррий? Ллє як з відра.
- Ні, то з неба, з хмари,

-

уточнила Данка.
- Звичайно, -

згодився Крак, -

погода, як кажуть, під
- Яким псом, Краку? Бо Гавчика і не видно.
- Та так поляки кажуть на погану погоду,

-

пояснив Крак.
- Між іншим, Краку, я забула тобі сказати, що добре розумію

польську мову, я все життя дивлюся мультики тільки на польськім

каналі.
- Дуже добре! Але чому? -

запитав Крак.
Данка мусила пояснити, що татко не хоче, аби вона дивилася на

наших чи російських каналах фільми російською мовою. "Мені не

треба суржику в хаті", -

так казав татко.

- Ніби я б стала суржиком. Але хто такий цей суржик, татко не

пояснив. Хто ж це? -

запитала вона Крака.
- А це така попсута мова: і не українська, і не російська -

слово

таке, слово сяке. Чи розумієш?
- Не дуже,

- відповіла Данка.
- А що, від польської мови суржику

нема?
- Наче нема,

-

каже Крак, -

ось ти говориш гарно українською,
зовсім твоя мова не помішана, не засмічена.

-

Направду? А я навіть вмію по-польськи говорити, знаю багато

польських віршиків. Це не суржик?
- Та ні, - заспокоїв Крак, - ой, і темно стало, хоч в око стрель!
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Цього Данка не зрозуміла: нащо стріляти в око
- тоді тим більше

буде темно, як втратиш око. Але не це вона хотіла запитати в Крака.
- Слухай, Краку, а як це ти і телефон?
- Так само як і без нього,

- була його відповідь.
- Ти мене не зрозумів,

-

сказала Данка. - Тобто, звідки в тебе у
лісі на дереві, в гнізді, телефон? То для мене дивно.

- А-а, - нарешті зрозумів Крак,
-

я маю у Винниках
такого знайомого серед людей, який радо мене впускає

до себе і дозволяє користуватися і телефоном, і

книжками. А книжки у нього різні-прерізні. Є дуже старовинні,
якими користувалися чарівники і чорнокнижники.

Тепер Данці довелося протягнути своє довге "а-а". А тоді
запитала:

- Це книжки на чорному папері?
- Ні, то книжки для недобрих чарівників і магів, - відповів Крак.
Настала тиша. Данка трохи подумала, а тоді випалила:

- Знаєш, твоя розмова по телефону для мене, як грім з ясного

неба -

це так говорить моя бабуся.
- Хоч зараз нема ясного неба, а грому багато. Або ще кажуть: як

сніг на голову.
- Бабуся теж так іноді каже. Та який там сніг! Дощ, що аж гай гуде.
- Ого! -

здивувався Крак. - І це ти знаєш? Справді, такий дощ

припустив, що аж потемніло в очах.

- Аж іскри з очей посипалися,
-

додала Данка. У слухавці вона

почула сміх Крака. - Щось я не так сказала?
- Так-так, - заспокоїв птах.

- Це також так бабуся говорить?
- Вона. А татко каже до мамусі: це буря у склянці води. А як це

-

не розумію.
- Хе-хе, -

озвалася слухавка.
- Це означає "наробити галасу з

нічого". Бо яка там буря у склянці? От на морі буря
-

то буря! Та й

у нас ллє та й ллє, скоро почну клювати носом. На сон, певно.

Дівчинка образилася.
- То тобі так нецікаво зі мною балакати, що спати захотів. Тоді до

побачення, - ображено сказала вона.
- Ой, ні-ні, не клади слухавку. Це я так, до слова. Трохи туману

напустив.
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- Якого ще туману? Тут нема жодного туману,
-

здивувалася

Данка.
- То теж так мовиться, та я не дуже чемно висловився. Словом,

не варто слів на вітер кидати.
- Вітер ...вітер, ага, шукай вітра в полі, - знайшлася Данка. - Це

також бабуся каже. Ого, скільки ми наговорили про погоду?
- І про погоду. Та й ще самі розмовою робимо погоду,

- сказав

Крак.
- Як робимо? -

запитала Данка. - Надворі - нічого не міняється
- дощ не вщухає.

- А це ми робимо гарну погоду поміж нами. Чи у тебе добрий
настрій?

- Добрий. Спочатку не мала, бо дощ і бабуся зачинила вікна. І

тебе на дереві не було. Але ти зателефонував
- і я вже маю добрий

настрій.
- От бачиш, -

мовить Крак. -

ми самі собі зробили гарну погоду.

А могло бути гірше. Тоді б ми сказали
-

втекли з-під ринви на дощ.

І так зле, і так не добре.
- А я ще знаю одну примовку

-

також бабусину: вискочити сухим

із води. Це добре чи зле? -

запитала Данка.
- Не знаю. Дивлячись коли. От нині сухим із води не вискочиш.

Але цей дощ ненадовго, бо він весняний, теплий. Після нього враз

усе покриється листом і квітом. А ми собі вискочили із води, бо

зустрілися телефоном, не мусили йти у зливу
- з-під ринви та у

дощ один до одного в гості.

Тут перервалася розмова
-

у трубці з явилися гудки. Крака вже

не було чути. "Наче вітром його змело", -

подумала Данка і

засміялася. Це так сказала б бабуся.
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6. Про рід крук№
Розповідають по радіо, що вчорашня гроза наробила чимало шкоди

десь на передмісті та й по селах. Данка сама це чула на власні вуха.

Але сьогодні начебто і нічого страшного не відбулося: сонячно,

пташки співають, дерева ще більш зазеленіли, навіть Кракова гілка

забрунькувалася. Знову радість, на балконі мружиться

на осонні Мнявка, внизу, як шаленець, гасає Гавчик. І в

покою знову відчинені вікна, а не тільки вгорі кватирка.
!

Сьогодні нема потреби телефонувати - Крак напевно

прилетить. Данка очікує його з нетерпінням, і справді!
- Добррого рранку, Данко! -

каже він.
- Ой, як ти несподівано з явився! Як грім з ясного неба! Доброго

ранку!
- Не ранок, а вино! -

мовить Крак. - Так мовлять поети.

- Не знаю, не пробувала. Мені ще не можна. Але віршики
складаю,

- відповідає Данка. - А чого ти, Краку, вчора поклав трубку,
навіть не попрощався?

- А це не моя вина, телефон сам відключився і вже потім годі

було набрати. Та ми і так славно порозмовляли.
- Дуже славно. А про що ж ми так довго говорили? Здається, про

погоду,
-

стала собі пригадувати Данка.
- Еге ж, ми собі робили погоду.
- Ага, я собі пригадала, що коли ти відключився, то я подумала,

"наче вітром змело". Правда, цікаво?
- Навіть дуже. Хоч мене тоді ніякий вітер не здув. А бувало...

оххо! навіть згадувати не хочеться. Які шалені вітри! Які жорстокі бурі!
І гнізда скидали, і дерева ламали. Тут навіть не скажеш "погода під
псом", бо зам яко буде, - зі сумом закінчив Крак.

- О Краку, розповіж про себе, про свою родину. Можеш сумне

пропускати,
-

попросила Данка. - Ти так добре знаєш людську

історію та й про птахів, певно, знаєш. А я нічого не знаю про ворон.
Чи треба казати

-

про воронів?
- А це різні слова. Ворони -

це рід, зграя, коли їх багато. А ворон
-

це один з них, є така пісня "Летить ворон з чужих сторон". Але
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українці кажуть ворона, дві ворони. А ворон-він
-

це "крук . То ж не

будемо говорити про ворон, а тільки про круків.
- То ти тільки крук? -

уточнила Данка.
- Я крук. Ми тільки в пісні з воронами одне і теж. А наш народ -

дуже-дуже великий. Ти здивуєшся, коли я скажу, що горобець -

ТО

також наша рідня.
- Не може бути? -

подивувалася Данка.
- Так воно є. І маленькі горобці, і найбільші круки

- усі належать

до горобиного народу. І кого там тільки нема! Такий собі королик,
який ще менший від горобця, також з того роду. Хто найкраще
зпоміж птахів співає?

- Та соловейко! - відповіла Данка. - Минулого року він навіть

співав у нашому саду. Може, і цього року буде? Йому ще не час

співати?
- Уже скоро. Але й він з того ж народу. А в кого спів, що людям,

а, може, й тобі найменше подобається? -

запитав Крак.
- Хіба у сороки, що не співає, а скрегоче? - була відповідь.
- І ще в кого? -

допитується птах.

- Мені незручно казати, але, вибач, хіба ще у ворон: це не спів,
а каркання.

- Що ж, правда є правдою. Для людей спів ворон (та й наш,

круків) зовсім не співучий, не мелодійний. Але це для вас, людей.
А ми у кожному "кра, кро" чуємо стільки звуків, стільки значень!

Кожне каркання таке багате на різні відтінки, що може замінити

навіть пісню соловейка чи людську музику. Отаке просте і негарне

для когось "кра". А от людям чомусь подобається журавлине "кру"
- навіть пісню співають "кру-кру в чужині помру . Можливо, воно

сумніше, аніж "кра". Хоч на могилі одного українського поета

написано:

На чужині не заплаче

Ніхто по мені.

Хіба чорний крук закряче,

Чорна хмаронька заплаче

Дощем по мені...

Чи ти ці слова чула?
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- А таки чула,
-

сказала врадувана Данка. - Недавно, як були у

нас гості, то співали сумну пісню про чорний колір і там були оті

слова. Але я ту пісню за один раз не запам ятала. Бабуся знає.

- Отож, і чорний крук може пригодитися для людини. І про нього

згадано в пісні. О, про нас багато у піснях спогадано,
-

похвалився

Крак, але в тоні його мови не було радості. - Не дуже добре про нас

співають. Особливо, колись давно ваші козаки. Ти чула про таких?
- Ну, звичайно. Ти забув? Ми балакали з тобою про них, про

Богдана Хмельницького на нашій картині.
- Вибач, я забув, -

сказав Крак і продовжував,
-

отож, співали

вони, що налетіли вороги, як ті круки. І чому не злюбилися ми

людям? Може, тому, що чорні і що немелодійно каркаємо. Люди ще

кажуть, що ми чортячого роду. Ти чула щось таке?
- Про чортів чула. До нас приходив вертеп. Про чортика та й про

ангела-хоронителя розповідає бабуся, бо ангел шепче в одно вушко

добру пораду, а в друге злу
-

чортик,
-

сказала Данка.
Крак трішки помовчав, напевно, йому було сумно говорити про

неприємні речі, а тоді продовжив розповідь:
- Або кажуть, що ми приносимо людям нещастя, коли

покаркаємо над домом. "Ворон кряче, недолю віщує" -

є така приказка.

Але, ти, Данко, не переживай -

я не стану над вашим домом

каркати. Ти казки любиш? Скажи мені, хто приносить живу і мертву воду
зі самого краю землі, щоб порятувати порубаного царевича?

- Ой, справді, ворон!
-

вигукнула радісно Данка.
- От бачиш, не такі ми вже погані. А колись жив народ

-

стародавні греки, то вони нас шанували, мовляв, ми священні птахи, і

шляхетні, і мудрі.
- Я також як той стародавній грек, бо вважаю тебе і дуже

розумним, і шляхетним.
- Дякую. Можливо, не всі круки такі, як я. Не хочу хвалити себе.

Є різні. Правда, я не дуже вирізняюсь з-поміж своїх -

я не білий

крук. Хоч дуже близько до того!
- Зовсім ні! Та хто б сказав, що ти білий, -

заперечила Данка, -

ти такий чорний, аж синій.
- Еге. А чи ти чула про вороного коня? Наприклад, такі слова у

пісні "Ти, конику вороненький, лети та гуляй"?
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- Може, й чула. Напевно, - відповіла Данка.
- Здається, колись

бабуся мені наспівувала замість колискової. А це коник воронячий?
- Так, той коник такий чорний, як і ми, ворони чи круки,

-

пояснив Крак.
- Ага-а... А я ще чула про карого коника. Це також вороний?
- Звичайно, що ні, це темно-коричневий.
- У мене карі очі, так усі кажуть,

- похвалилася Данка.
- От вороних очей не буває, -

сказав Крак.
- Бо так не кажуть.

А кажуть
- чорні.

Тут до кімнати увійшла, підозріло поглядаючи на вікно, Мнявка. У

кухні бабуся насварилась на неї -

щось мусила кицька накоїти.
- Мушу бігти до бабусі, -

сказала Данка, - бо чую, що кличе. А
ми так і не дійшли до оповідання про круків: як вони живуть?

- О, ми ще встигнемо про це побалакати. Пррощай!
Вони попрощалися. Дівчинка вже в кухні запитала бабусю:
- А що ти, бабусю, знаєш про круків?
Бабусі чомусь вирвалось:
- То не штука вбити крука! Ти це хотіла почути?
- І це також, бабусю.

Суд нас) Ланкою

Данка йшла узліссям. Вгорі кричало вороння
-

на деревах було
повно чорних гнізд. Не росло квіток, які вона любила збирати, навіть

травичка рідко де пробивалася. Сухе хмиззя тріщало під ногами.

Данка взяла на руки Мнявку, що бігла перелякано за нею. Сердечко
кицьки несамовито товклося. Неспокій охоплював і дівчинку. Данка
раптом вийшла на зелену галявину, довкола якої тягнулося вориння
-

така загорода із поперечок, всіяна чорними великими птахами: чи

то ворони, чи то круки? Крак так і не встиг навчити її розрізняти.
Данка зупинилася посеред галявини

-

вона не знала, куди йти далі.
- Зупинися отут,

-

почула вона голос. Це проказав якийсь птах.

-Ми тебе будемо судити.
"За що", -

лише подумала Данка, бо сказати чомусь не змогла

-

голос не видовбувався з горла.
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- От бачиш, тебе заціпило, бо ти напевно винувата. Але ми тобі

дамо найкращого нашого захисника
-

адвоката, який буде
говорити замість тебе.

Налякана Данка трішки заспокоїлася - і змогла спокійніше

роздивитися навкруги. Це не було просто вороння чи круки: ті, що в

центрі, поверх свойого чорного пір я мали мовби чорно-білі (білі -

зі споду) тоги. По обидва боки - публіка, зодягнена, здається, у

чорні фраки.
- Заспокій кицьку,

-

знову сказав той самий голос.
- Ми не

збираємося її клювати. А тепер я надаю слово панові прокурору,

нехай оголосить звинувачення.

Данка не могла відрізнити ні судді, ні прокурора, зрештою,

жодного птаха
- всі вони на лице та й на одяг були однакові. Вона хотіла

б побачити Крака. Промовив прокурор
- справді, голос був інший.

- Скажи, Данко, що ти мала на увазі, кажучи "то не штука вбити

крука"?
То не я таке казала,

-

подумала дівчинка, але говорити вона далі
не могла. І тут інший голос проказав у відповідь

-

це, певно, був
адвокат.

- Ваша честь,
- він так звернувся до судді, -

пан прокурор не

сказав, коли і при яких обставинах були сказані слова. А, можливо,

то й не Данка говорила. Зрештою, це українське народне прислів я
і воно не конче означає, що мовець хоче вбити крука, якого, мовляв,
не так вже й важко вбити. Але штука зробити щось інше. А що інше

хотіла зробити ця дівчинка, пане прокуроре?
- Не знаю, про це мені не сказали,

- відповів прокурор.
-

Гаразд, цей пункт звинувачення я знімаю. Ідемо далі. Данка, певно, не

один раз казала: крук круку ока не вибере. Що вона мала на увазі?
Данка замотала головою, що такого вона ніколи не говорила,

бо й направду не знала такого вислову. Адвокат зрозумів її, бо
запитав:

- Ваша честь, чи є хоч один свідок, що може підтвердити це?
Пан суддя сказав, що свідків нема.

- Отож, -

продовжував адвокат.
- Це, по-перше. По-друге, хіба

таке висловлювання зле свідчить про нас, круків: ми собі не

завдаємо кривди. Правда, люди дещо інший зміст вкладають у ці слова,
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мовляв, негідник негідникові не заподіє зла. Але то вже людські

справи, чи не так, ваша честь?
- Маєте рацію, -

озвався суддя.
- Знімаю і це обвинувачення.

Що там ще, пане прокуроре?
- Ця дівчинка, ваша честь,

-

говорив той, -

не раз

висловлювалася образливо про круків. Наприклад: "Ворон кряче, недолю віщує".
Або "налітали вороги, як ті круки". Хіба цього мало?

- Та це ж не я говорила,
- пробувала казати Данка, але не могла,

це ж сам Крак таке казав.

- Я знову хочу запитати, ваша честь, чи є свідки? Ага, нема.

Данка заперечує також. Перший вислів придумали забобонні

неосвічені люди. Але яке до них має відношення дівчинка? Так само

другий вислів не придуманий самою дівчинкою. А дуже давно, ще

у давні княжі часи або козацькі часи. Бо й справді, де війна, де

битва, наш рід злітається на поле бою. Така наша природа, так Бог

дав, і тут я не бачу нічого образливого.
- Чи є ще якісь звинувачення, пане прокуроре? -

запитав суддя.
- Та є. Але вони також не дуже переконливі. Це, мовляв,

підсудна (та, що під судом) порівнює нас птахів із чортячим плем ям або

каже, що нас полюбляють відьми і чарівниці, і всяка нечисть, -

сказав прокурор.

Тут знов взяв слово адвокат.
- Пане прокуроре, ви самі кажете, що не маєте переконливих

доказів, що саме так говорила дівчинка Данка. Звичайно, вона могла

про такі речі чути, але знову ж підкреслюю, що ці думки побутують
серед народу вже дуже давно і, зрештою, не всі люди такі думки

поділяють. Можливо, Данка належить саме до них, я навіть

переконаний в цьому. Навпаки, Данка є дуже прихильна до нас. Мені

відомо, що вона спілкується із шановним паном Краком. Ми всі

його знаємо, як мудрого і поважного професора, - і він нічому
злому не навчав би дівчинку. Я прошу запросити пана професора у

свідки. Бо то хтось неправду доніс на Данку.
- Гаразд, -

погодився суддя.
- Чи є тут присутній професор

Крак? Нема? Поки він з явиться на наше судове засідання, чи пан

прокурор або пан адвокат хочуть ще щось додати?
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Прокурор тільки подякував і відмовився від слова. Адвокат радо

продовжував:
- Мені відомо, що Данка любить народні казки, в яких мовиться

про крука, що приносить мертву і живу воду. Хіба людина, яка знає

такі казки, могла б щось погане сказати про нас?

Кицька цілком заспокоїлась на руках дівчинки
- заспокоїлась і

вона сама. От, чомусь і далі й слова не могла вимовити. Лише коли

на галявині з явився Крак, вона на повен голос вигукнула: "Краку!

Краку!"
- і пробудилася.

- Що тобі приснилося, Данусю? -

запитала мамуся.
-

Заспокійся. Спи, маленька.

Але Данку не треба було заспокоювати. Вона знала, що Крак її

приятель, і з цією гадкою заснула.

&. Мо&з птахів

Цілий ранок Данка не могла позбутися спогаду про

сон
- такий він був виразний. Мнявка також щось

пам ятала, але не могла сказати. Точнісінько, як Данка під час

суду. А, зрештою, то був її сон, а не Мнявки.

І коли появився на гілці Крак, Данка запитала, чи йому часом, ну

випадково, не приснився суд над нею.

- Знаєш, Данко, мушу тобі зізнатися, що мені також снився суд.

Правда, вже в самому кінці, коли ти викрикнула моє ім я.
- Ой, вибач, Краку! Я недаремно хотіла одного разу до тебе

звертатися на "ви". А тепер я довідалася, що ти професор.,- то ж не

випадає тикати,
-

сказала Данка.
- Хай буде, як було перед тим. Зрештою, я не людський

професор і тобі нема чого кремпуватися. Отож, я прибув на закінчення

суду, будучи дуже подивованим, чому вони тебе судили. На якій

підставі? Адже ти не нашого роду, не птах. До того ж за тобою нема

жодної вини. Потім я вже довідався, що нашу останню розмову

підслухала якась клята ворона, якої ми не помітили, і нашептала на

вухо, словом, донесла прокурору. Але й він не зовсім у все повірив
і тому так делікатно, -

чи ти зауважила? -

звинувачував. Після моїх
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роз яснень або свідчень, я гадаю, ти завжди будеш користуватися

прихильністю серед мого роду.
- Дякую тобі, Краку!

-

сказала дівчинка. - Я чомусь більше не
могла повернутися у той сон і я не чула твоїх пояснень. І що далі ми

будем робити? Розмовляти?
- Звичайно, розмовляти, якщо є така нагода. Бо не так часто

відчинене вікно, а у вікні розумна дівчинка. До того ж одна в кімнаті.
Таке не часто трапляється. Мнявки не беремо до уваги

-

вона не є

перешкодою для розмови.
Та на цей раз перешкодила бабуся

-

вона увійшла до покою чи

то у якійсь справі, чи тільки запитати:

- Може мені причулося, що хтось розмовляв? У кухні говорить
радіо, а тут ніби не увімкнено телевізор. Що це було?

- Ой, бабусю,
-

то я сама з собою, з іграшками балакаю, -

не

призналася до правди Данка. На ту мить Крак заховався у листі,
але бабуся навіть не здогадувалася подивитися за вікно.

- A-а, так-так,
-

задоволена відповіддю, вона вийшла з кімнати.

Безперечно, негарно казати неправду старшим та й ще бабусі,
Данка це добре знала: вона ж готувалася до першого причастя. А

сказати, то ніхто не повірить, що вона розмовляє з круком.

Вважатимуть її фантазеркою. А дівчинці так хотілося мати свою таємницю.

Можливо, колись все викриється, але поки що їй хочеться, аби той

Крак, шановний професор круків, був тільки її.
- Чи добре я зробила, Краку, що не оповіла бабусі правди?
Крак виглянув з-поза листу і мусив признати рацію. Бо старші

люди мало того, що не повірять, ще й не дадуть їм спокійно

спілкуватися. Скажуть Данці бути в кухні разом з бабусею, вікно

напевно зачинять, а може, ще й полохатимуть птахів за вікном, навіть

мене старого.
- Хоч я ніколи, -

продовжував він, -

не вчитиму тебе говорити

неправду, брехати, обдурювати, обманювати, ошуковувати,
вводити в блуд. Звичайно, і я можу інколи помилитися, коли розповідаю
тобі різні речі, навіть небилиці, але без злого умислу, щиро. Може,

колись ти у книжках довідаєшся щось зовсім інше, але не май мені

це за зле
-

я не хотів тебе обдурити. Видно, мої знання не є повні

та досконалі.
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- Ніколи такого й не подумаю,
- палко запевнила Данка. - Мені

дуже подобається розмовляти з тобою.

І тут знову пех
-

повернулася передчасно додому мамуся і

сказала швиденько збиратися. Вони пішли на купити Данці сандалики

і( може, ще чогось. По дорозі дівчинка запитала маму, чи птахи

говорять.
- Аякже, - відповіла мамуся, що була, до речі, біологом -

це ті,

що знають усе про рослини і тварин.
- Усі вони розмовляють між

собою.
- Я маю на увазі людською мовою,

-

уточнила Данка.
- Ні, хіба папуги, якщо їх навчити. Та й то вони не розуміють

значення слів. Можливо, ще якийсь птах вимовить одне-два

людських слова. Але це не мова. А властива мова птахів дуже складна,

багата на різні музичні тони. І дуже різна: соловейкова одна,

зозулина інша, а жайворонка ще інакша. І так далі. Напевно, вони себе

не розуміють. І чужої мови вони, от як люди, не вчаться. Наприклад,
є птахи, що можуть наслідувати звуки інших птахів чи навіть тварин.

І за це їх називають пересмішниками.
- Напевно тому, що вони ніби насміхаються над кимось,

мавпують його. Пам ятаєш, мамусю, як я, коли була малою, любила

покривлятися тобі чи таткові - і повторяла те, що ви казали? То я була
ніби пересмішник?

- Справді. Діти часом дразняться: люблять бути такими

пересмішниками. Але діти вже напевно розуміють ті слова, які вони

повторюють услід за дорослими. А птахи-пересмішники нічого з того не

розуміють.
- А який пташок

- пересмішник? Чи я його вже чула? -

запитала

Данка.
- Думаю, що могла чути. Часто в нашому садку виспівує чужі

пісні шпак. Шпаки -

дуже вправні пересмішники. Вміють це
робити і галки, і граки. Дідусь розповідав цікаву історію ще як був
ув язнений в Сибіру: у них посеред табору висів гучномовець. І

десь поблизу мався шпак. Одного разу по радіо передавали спів

соловейка, який у тих краях не водиться. Шпак, зачувши ту

трансляцію, дуже часто витьохкував, як соловейко -

це було людям у

таборі і потішно, і водночас сумно. Сумно тому, що їм хотілося
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повернутися на Україну, до співу соловейка, якого не чули

довгими роками.
- Як цікаво, мамусю! А чи міг би бути якийсь дуже розумний

птах, щоб навчитися людської мови і нею розмовляти. Хоч один

випадок у світі? -

запитала з якоюсь маленькою надією Данка.
- Ні, це неможливо,

-

категорично відповіла мамуся.
- Навіть у

цирку. Можна навчити їх розуміти деякі слова, але навчити

розмовляти
- ніколи!

Це було сумно. Бо хто ж тоді старий Крак? Єдиний на цілий світ
виняток? Чи, може, він і його розмова мені привиджуються, може,
це я у сні з ним балакаю?

Вони успішно повернулися додому з покупками: і сандалики, і

ще дещо (та знайте всі, це ласощі для Данки!), але після такої

розмови з мамусею Данка довго не могла отямитися. Як бути?
Признатися? Чи ще почекати? А може, нема жодного Крака. Це мені

дрімається, думала вона, я себе при наступній розмові з Краком
непомітно ущипну. Або вколю голкою. Кажуть, що це помагає, бо

тоді пробуджуєшся, якщо дрімаєш, і пересвідчуєшся, чи це сон, чи

правда. Лиш би скоріше дочекатися наступного ранку!

яапи.иіпіііііпіітд

про рід круків
І він не забарився - гарний, свіжий ранок. Зацвіли

бузки в садку. Жовті кульбабки порозбігалися, як

каченятка, по траві. Данка обережно виглядала через вікно,
чекаючи Крака. Мнявка намагалася вистрибнути на

підвіконня, гасаючи по кріслах у покою. Але її не можна

було допустити до відчиненого вікна, бо могла б з розгону не

втриматися на лутці, і упасти надвір -

просто-таки на бузок.
- Ні-ні, цього не можна робити, -

сказала вона Мнявці. - Іди собі
на балкон.

І тут несподівано зі своєї гілки обізвався Крак:
- Пр-ривіт! Що нового?
- Ніби нічого цікавого. Ну, хіба завтра Свято Матері - і я мушу ще

приготуватися. Напевно складу віршик - або намалюю картину. От
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коли б ще живу квітку до цього. Квітів тепер море. Навіть зацвів

бузок. Чуєш?
- І бачу, і чую. З бузком для мамусі не проблема. Щось

придумаємо. Звичайно, малювати чи складати вірша я не стану помагати

- сама собі даси раду,
-

сказав Крак.
- Звичайно, я вмію сама писати вірші, -

погодилася дівчинка. І

тут вона згадала, що мала себе перевірити на сон. Отож, стала себе

щипати за руку, тягти за вухо, навіть заткала надовго носа. От тільки

шпильку забула взяти. Але це, мабуть, боляче. Та нічого не мінялося

- на гілці таки сидів птах! Крак, певно, зрозумів маніпуляції Данки,
бо сказав трішки насмішливо своїм рипучим голосом:

- Ні, ні! Ти не спиш! Я тут і я ррозмовляю з тобою.

Дівчинка зніяковіла, трохи зашарілася і відповіла:
- Та ні ... То я просто почухалася. Здається, влетів комарик ...

Але був і сон ...

- Знаєш, мені важко тобі, Данку, все роз яснити, -

сказав Крак.
- Я знаю, звідки в мене з явився дар людської мови. Але зараз я

тобі ще не можу признатися. Мої одноплемінники цим похвалитися

не можуть. Я серед них, як кажуть, все-таки біла ворона.
- Біла? -

здивувалася Данка.
- Я ж зауважив як кажуть". Бо є винятки, щось невластиве,

подиву гідне - і на це кажуть "біла ворона", бо сама знаєш, що вони

сіро-чорні.
- Ага! -

сказала Данка. - Давай про круків. Ти ж мав мені про
них оповісти.

- Ну, то слухай. Я вже казав тобі, що ми, оці великі птахи,

належимо до горобинного народу. Родина наша також величенька
-

називається воронячі. До тих воронячих входить багато родів: це

галки, граки, сірі ворони і, нарешті, ми, круки. А чому нарешті? Бо

наш рід не тільки дуже давній і славний, але ми наймогутніші
-

великі на зріст, та й важчі, наприклад, від ворон удвічі. Ми вміємо

впевнено ходити по землі на відміну від інших названих родаків, бо

маємо сильні ноги.

Також найвправніше ширяємо у повітрі, бо маємо міцні довгі
крила. Словом, ми переважаємо інші роди. Вміємо перебувати разом

у зграї, але можемо відокремитися від неї і жити собі окремо у парі.
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Нашого крука на кожнім буку. Хіба чомусь нема нас у Зеландії і на
північнім полюсі.

- А це де? Далеко? -

запитала Данка.
- Дуже далеко. Тому й нас нема,

-

продовжував розповідати
Крак. - Як ми живемо, будуємо гнізда, вирощуємо немовлят і так

далі, ще оповім при нагоді, не все відразу. Бо й не запам ятаєш
усього. Але, напевно, не це тебе турбує. Бо про такі речі можна

довідатися з книжок про птахів. Люди понаписували чимало книг та

й багато альбомів повидавали про птахів -

там є і про нас. А ось

історія мого роду
-

роду привілейованих круків
- невідома нікому.

Навіть переважній більшості круків. Бо їм то навіщо? О, не дивуйся!
Хіба всі люди знають свою історію? Наприклад, українці -

історію
України? Сумніваюся. То що вже казати про птахів! Але птахи, що

знають, то вже не забувають, а міцно тримають у своїй пам яті, а ще

більше у серці те, що набули. Люди часто називають нашу пам ять

інстинктом. І ми того інстинкту міцно тримаємося. Наш рід
Крукинецьких, Львівських і Підпьвівських, дуже давній - ніхто не знає, коли

і як він розпочався. Найстаріші наші знання
-

з часів початку
Львова. Мешкали ми переважно за містом, а обгороджене місто було не

дуже велике
- навіть не доходило до університету, який біля парку

ім. Івана Франка.
- О я знаю, Франко -

це "Лис Микита" й "Абу-Касимові капці",
-

вигукнула Данка.
- І не тільки це. А й "Коли ще звірі говорили , -

додав Крак.
- Я знаю,

- відповіла дівчина. - "Мальований Лис". От бачиш, і

звірі колись говорили.
- Справді, але це було ще за давніх-давен. Ти молодець, Данко,

що стільки всього знаєш. Та повернемося до парку Франка. О, десь

там між містом і церквою св. Юра ми мешкали сотні-сотні років.
Тому я знаю далеко більше про Львів, аніж інші круки, що жили у

Винниках чи Білогорщі. Наш рід був дуже чисельний, і в кожне

століття з являвся вельми мудрий крук, що переймав у спадок знання

від такого ж попереднього. Окремі навіть знали людську грамоту, бо

радо давали себе приручати на якийсь час людям-мудрецям. І,

врешті, настала черга на мене. Все запам ятати від моїх розумних
попередників і самому стати таким. Між іншим, ми так, як і люди,
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наймудріших називаємо професорами. От саме з таким ти

познайомилася.
- Он як! Дуже цікаво! Ти ще молодий професор чи дуже старий?

- поцікавилася Данка. - Чи ти вже всього навчився? І чи маєш сам

кого навчати?
- Десь посередині. Ще живі мої навчителі, але й вже й мене

відвідують молодші, що виявилися дуже здібними учнями, з

доброю пам яттю і дуже до всього цікаві.

Справді, все було не так просто з Краком. Він мусив би бути
дуже зайнятим. То чого він прилітає до мене,

-

подумала Данка. І

вже хотіла про це запитати, але Крак продовжував і вона не сміла

такого поважного професора перебивати. А той провадив своє:

- Коли давні монахи (університету ще там не було збудовано)
стали впорядковувати парк, тоді й нас потіснили звідти. Ото ж люди

стріляли по нас, руйнували й струшували гнізда, щоб ми забралися.
Ми переселилися недалечко, з боку Святоюрської гори. І хоч наше

каркання дещо засмучувало вірних, але вони ще якось нас терпіли.
Правда, нас стало менше, бо частина подалася на Залізні Води.

- А тепер де ви? -

запитала Данка. - Біля церкви Юра я не

помітила ворон.
- Крруків, -

поправив Крак. - Тоді, як єпископи Шептицькі

збудували нову церкву, оту, що тепер, то вони стали упорядковувати
біля своїх палат сад

- і прогнали нас. Довелося податися за місто.
- Можна ще тебе запитати, але не загніваєшся? -

попросили Данка.
- Ніколи у світі! Запитуй!
Данка нарешті набралася відваги запитати те, що

давно не давало їй спокою.
- Чого ти прилітаєш до мене? Ти маєш старих учителів і молодих

учнів. То й часу в тебе не так багато зостається. Чим я тебе

зацікавила?
- Оцього, - відповів щиро Крак,

-

сам пояснити не можу. Маю

якесь відчуття, що, потоваришувавши з тобою, довідаюся про щось

дуже мені потрібне. А, може, й ні. Я ще заприятелював з одним

письменником-чорнокнижником у Винниках -

це пан Юрко
Виннищук. Від нього, власне,я тобі телефонував. У нього чудова бібліотека!

VanxxcE
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- Але ж я не чорнокнижниця. Чому я тобі цікава?
- Ти просто мені подобаєшся, -

сказав Крак. Зашелестіло листя
- і він зник. Куди, не було видно. Тільки хиталася гілка. Цвіли
бузкові кущі. Під ними ганяв Гавчик. Мнявка, провівши поглядом

Крака, таки задрімала. Можна було братися за віршик. Він написався

легко, бо допоміг початок скласти Іван Франко.
Ось що вийшло:

Надійшла весна прекрасна,

надійшло вже свято.

І найкраща в світі мати
-

це моя мамуся.

Я до неї пригорнуся
-

і скажу без свідків:
- Я тобі дарую квіти -

ти сама, як квітка!

Правда, записувала віршик бабуся - Данка їй тільки

диктувала. Данка вміла писати тільки друкованими літерами та й то не

кожне слово. Але такі, як м а м а, все-таки вона могла написати.

Опісля вона уважно і з невеликими відхиленнями відмалювала

бабусин запис. "То я оце як пересмішник
- підмальовую", -

засміялася вона.
- "А, може, й ні, бо я той віршик сама склала і все

розумію. Отак!"
- Знаєш, бабусю, ти тільки не гнівайся, але запиши сама для

себе такий віршик, а я, як схочеш, також перепишу. Це був такий

віршик:

Надійшла весна прекрасна,

надійшло вже свято.

Ти найкраща в нас бабуся -

мамусі мамуся.

Я до неї притулюся
-

і скажу без свідків:
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- Я тобі також дарую
-

Від мамусі квітку!

- Мняв, - закінчила Мнявка, мов поставила крапку.

10. С&ято Матері
Як тільки защебетали в садку пташки, на підвіконні

лежали великі китиці білого бузку
- свіжого, ще з росою

- і неймовірно пахучого. Який молодець той Крак,
подумала дівчинка. Із квітами та віршиком вона обережно,
начебто не хотіла розбудити мамусю, але так, щоб вона

все таки прокинулася, підійшла до неї. Мамуся розплющила очі -

перед нею великий пухнастий букет білого бузку і папірець з

віршиком, обведений розмальованими візерунками.
- Господи, яка краса! -

вигукнула мамуся.
- Дякую тобі, донечко.

Вона пригорнула Данку, встигши прочитати віршика, і

проказала:
-

це ти
-

моя найкраща квіточка.

І так далі. Не будемо аж дуже описувати вранішньої втіхи

мамусі, бабусі та Данки. Звичайно, татко теж приєднався до

привітання. Отож, після тої церемонії з вітаннями, поцілунками та

дякуваннями якось само собою виникло запитання, а звідки ж свіжі

квіти у хаті. Данка зніяковіло відмовчувалася. Бабуся та мамуся

підозріло дивилися на татка, мовляв, це він потихенько вибіг у

садок по бузок. Найбільше мучився татко, бо він знав, що цього не

робив. Була в нього думка, що це, можливо, Данка домовилася

потаємно із сусідкою з першого поверху, щоб та принесла їй квіти.

Словом, загадка не була розв язана, але часу було обмаль на неї,
бо чекала церква, концерт у театрі ім. Марії Заньковецької до

Свята Матері - і цей концерт якраз був посеред дня
-

вполудне.
А потім Данці хотілося ще піти (зрозуміло, що із батьками) до

Шевченківського гаю, бо там будуть виступи різних народних
колективів. І, можливо, там привезуть козацьку чайку, про яку татко

оповідав, що вона об їхала багато морів - і нарешті повернулася
до Львова. Татко пропадав за тою чайкою, бо сам трохи помагав Ї'Ґ
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будувати, коли Данка була зовсім-зовсім маленькою, що навіть не

запам ятала, як та чайка виглядала. Словом, день мав би бути
дуже цікавим, не менш, аніж недавній Великдень.

Концерт видався трохи задовгим, але усім дуже сподобався -

виступало багато дітей: і співали, і танцювали на сцені, в глибині
якої був гарний великий образ Божої Матері. І все було присвячене

то мамі, то Україні, то Діві Марії. А на закінчення всі артисти і

дорослі ансамблю "Ватра" заспівали гарну пісню "Мамина

світлиця", яку Данка вже не раз чула. І сьогодні вона довідалася від татка,
що того композитора також вбили вороги.

- А це що таке? Усіх композиторів убивають? Треба, щоб їх

оберігала міліція. Скажи, татку, про це міліції.
- Ой, дитинко... То ж треба ще одну міліцію, аби пильнувала

першу, щоб та пильнувала композиторів, - відповів якось

заскладно татко.

- Не розумію нічого з твого говорення,
- сказала Данка.

- Колись ми повернемося до цієї теми,
- пообіцяв татко, він

часто так обіцяє.
Поласувавши улюбленим з полуничкою морозивом і

бабусиними рогаликами без бабусі (бо "туди далеко пішки йти під гору,
мене ноги болять", -

так вона сказала і повернулася додому),
подалися до Шевченківського гаю. Тут завжди цікаво, навіть тоді,
коли концертів чи гаївок нема, бо є що розглядати довкруж: і

хати під стріхою, і дерев яні церкви, і кози у загороді. Виступи на

літній сцені були цікаві, але вони трохи повторювали ті, що були
в театрі, навіть деякі ансамблі були ті самі, то ми пропустимо

розповідь про них. Але чайку обминути не можемо. Татко ніби

ожив, коли побачив величезний човен із щоглою, опущеним

вітрилом. На саму чайку треба було діставатися східцями - і до них

була чимала черга дітлахів: усім хотілося побувати на чайці.
Закортіло, звичайно, і Данці.

- А чому вона чайка? Бо чайка -

то такий птах чи ще чомусь?
- Справді, птах? Від того, що той птах чайка лине понад водою,

легко ковзаючи об хвилі. От і великий човен мовби та чайка.
- А чайка -

то вже корабель? -

питала Данка.
- Щось посередині. Мовби маленький корабель.
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- А що, кораблі більші від неї? -

подивувалася Данка. Чайка

видалася їй досить великою.

- Як горобець проти слона,
-

сказав татко.
- Але це тепер. Але

тоді давно, коли були ще козаки,
- чайка була майже як півкорабля.

На чайці було легше пливти і оточити великий ворожий корабель
багатьма чайками. Козаки так і робили. Але на морі. А до моря ще

треба було допливти по ріці Дніпрі -

це найбільша ріка в Україні.
- Про Дніпро я знаю,

- сказала Данка.
- Козаки будували свої чайки на Січі (це таке місце, де вони

мали своє укріплене місто - табір), а тоді пливли до Чорного моря,

потім морем аж до Туреччини. А по дорозі траплялися великі

турецькі кораблі, що звалися галерами. І козаки часто перемагали

ці галери.
- А навіщо було воювати з турками? - і далі питала Данка. -

Турки
-

це вороги?
- Колись були, а тепер вже ні... А воювати

-

то різні складалися

причини. Найчастіше, щоб визволити бранців, полонених українців,
які потрапили у неволю. Або просто помірятися силою,

-

пояснив

татко.
- Поки що вилазь на човна. А потім я тобі докажу.

Скільки всього цікавого на чайці! Тим часом татко вітався зі

своїми друзями, що були повбирувані дуже гарно на козаків, курили
люльки і час від часу вистрілювали гучно з гармати. Спочатку було
Данці лячно, а потім навіть сміялася від того гуку. Шкода, що татко

не одягнений так, як вони, бо він не мав змоги (таки через неї

маленьку) податися морями аж до Франції. Та нічого, Данка може

його тепер відпустити, якщо, звичайно, дозволить мамуся.

Опісля розмова продовжувалася.
- А чому турки брали наших людей у полон? -

запитала Данка,
як вони вже, наспівавшись козацьких пісень на чайці, поверталися

додому.
- Бо турки хотіли мати рабів: до важкої праці, до галер, щоб

гребти веслами, бо моторів тоді ще не було. Тож невольники,
заковані в кайдани-ланцюги, мусили гребти, коли попутній вітер не

надимав вітрила. А наших дівчат забирали у гареми.
- А що це таке гареми?
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- Приміщення для жінок і дівчат, в яких живуть жінки у турків. Бо
багаті турки могли мати багато жінок, а найбільше турецький
султан. Цілі сотні жінок.

- Ого! Скільки то треба було подарунків султанові на Свято

Матері, -

вигукнула дівчина.
- Справді, чимало. Але він, певно, не святкував цього дня.

Зрештою, вони були багаті, як у казці.
- А чому козаки дозволяли брати в полон наших людей? Чому

пускали їх в Україну? А чому не брали турків у полон?
- Або сили були замалі і вони програвали битви, або не

догледіли, бо степ широкий і шляхів багато. А найстрашнішим був Чорний
шлях

-

тому й так називався. По-різному було. Але для того, щоб

перегородити дорогу татарам і туркам, й збудували Січ, до якої

збиралися ті козаки, які не хотіли вдома сидіти коло жінки і дітей, а

хотіли воювати. Правда, багато козаків мали недалеко від Січі свої

домівки-паланки - і як була тривога, то бігли відразу на Січ.
- А як їх збирали? По радіо чи телефоном? - запитала Данка.
- Ні, - засміявся татко,

- тоді ще того всього не було. У степу
ставили на курганах сторожові вежі, на яких були бочки зі смолою.

Там на чатах, тобто на сторожі чергували козаки. От хтось побачить,
що суне орда (так називали татарські і турецькі війська), то

запалить ту бочку. Здалеку видно, як вона горить і димить. Тоді на іншій

вежі, побачивши дим, запалювали свою. І ця вістка-сигнал набагато

випереджувала орду. Тим часом козаки збиралися і готувалися до

відсічі.
- А круки у степу були? -

запитала з певним умислом Данка.
- Звичайно, вони всюди появлялися, де пахло війною, людським

трупом. Це птахи, які у дзьобах розквітлої гілки не носять.

- А мені б носили,
-

загадково сказала Данка.
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11. Ще один сон Ланки

Звечора задощило, блискало і гриміло, немов із гармат

козацької чайки. Данці під ту стрілянину снилося, що вона ніби на чайці, а

козаки перестрілися з турками і здобули галери. Вони щасливо

дісталися до Січі, і всі ті, що були в ясирі (так звався полон у татар

і турків), щасливі повертаються додому. І Данка горда, що

допомагала їх визволяти, особливо тих, що були на галерах і в гаремах.

Тепер галери колихаються на хвилях на одному місці, бо нема кому

веслувати. А в гаремах
-

порожньо, бігає султан по кімнатах і рве на

голові волосся: хто ж йому тепер буде варити їсти? Козаки повагом

курять люльки, веслують собі повільно. А серед них і Данчин татко.

А потім вже із Січі випливають на чайці, щоб добратися до Львова.

І лине чайка, мов птах, на хвилях Полтви: така та річка чиста і

повноводна. А Львів ще оточений валами і мурами, повно на них

веж, але всі брами відчинені, грають дзвони, гук гармат. Усі

львів яни вибігають із нашими прапорами, щоб привітати козаків. І не

треба облогою брати місто, стріляти по палацах і храмах. Усі

гукають "сла-а-ва!" І всі дивляться на Данку, а вона у козацькому вбранні,
як молоденький джура.

- У місті нема ворогів? -

запитала Данка. Бабуся в якомусь

дивному старомодному одязі відповідає:
- Та повтікали!
- От і добре! - зраділа Данка. - Уже не вбиватимуть наших

композиторів.
Звідкись раптово з являється Крак, але як людина в довгій

чорній хламиді. І знає Данка, що це він, хоча той -

юнак і зовсім нічого

спільного з круком не має. Він тримав велику гілку гарного бузку,
передав її Данці і сказав:

- Залишилися ще потаємні вороги. Але вони, поки чайка у Львові,

будуть сидіти тихо. Отож треба берегти чайку, аби хтось її не

порубав і не попалив. А як тобі наша Полтва? Чи ти зауважила, яка вона

гарна річка? Можна навіть рибу ловити.

- Я і не сподівалася її побачити. Бо мені завжди казали, що вона

підземним каналом тече під Львовом. А як це її випустили?
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- О, її не випустили, на жаль,
- відповідає Крак.

- Просто ти

у сні прибула у той час, коли ще були козаки, і попри Львів

протікала ця річка. Але, коли ти вранці прокинешся, все знову буде
так, як було вчора: тільки козацька чайка у гаю на колесах, бо

інакше її не перевезеш по безводному Львову, стоятиме у

Шевченківському гаю. А між іншим, чи ти бачила там, у гаю, і залишки

дерев яного човна, якого звали "дубом"? Вчені знайшли його

затопленого у річці і витягли з дна. Звичайно, він дуже

поруйнований, але можна здогадатися, яким великим був цей човен, що
плавав по наших річках.

- Ні, я тільки оглядала чайку, на інше не вистачило часу,
-

відповіла дівчинка.
- Не розумію, до чого тут сон, про який ти говориш.

Хіба я сплю?
- Може, і не спиш,

-

непевно відповів Крак.
- А може, то не сон. Може, то просто повернулося минуле і ми всі

будемо в ньому жити? -

запитала Данка. Бо на час її розмови десь

подівалися її рідні і знайомі львів яни і тільки вони з Краком стояли

на місткові через Полтву і дивилися то на Святоюрську гору із

незнайомою Данці невеликою кам яною церковцею із дзвіницею, за

якою сідало червоне сонце, то на другу, вищу, на Високий замок, де

був справжній камінний замок, що здіймався понад усі вежі і

дзвіниці міста, а воно виглядало акурат так, як на старому малюнкові з

таткової книги про Львів.
- Як гарно! -

вигукнула Данка і тут же похопилася.
- А де ми

будемо мешкати? Там, де наша вулиця, поле і чагарники. Відразу
за Полтвою мочарі, болота. Трохи далі твій ліс, де гніздяться
ворони і круки.

- Еге ж,
- відповів Крак.

- Знаєш, Данко, оцей Львів мені чомусь
миліший. Більше простору і спокою. І хоч зараз стріляють гармати з

чайки, але це святкова, урочиста сальва чи, як тепер кажуть, салют.

- Дякую тобі, Краку, за бузок: і цей, і той, для мамусі, - сказала

Данка, коли стрілянина трохи вщухла.
- Мамуся дуже втішилася.

- Дрібниці, не варто про це згадувати,
- трішки пишаючись,

відповів Крак.
- А тепер послухай, що я тобі скажу: я не Крак, а

людина, звичайний львів янин. Ця канонада не із чайки. І ми не

стоїмо на містку через Полтву -

нема містка. І б ють громи. А ти
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спиш у себе вдома. Це сон. Але ми все-таки зустрінемося вранці,
як звично. І я буду круком. Бувай!

І він зник. Зникло і все видиво. І тут Данка прокинулася посеред

чудового ранку: за вікном синіло чисте небо, цвірінькали горобці,
струменіло прохолодне повітря, напоєне пахощами бузку. Поруч з

нею, на нічному столику ("накаслику", як казала бабуся) лежала

гілка бузку, та сама, що подарував їй юнак Крак на містку через

Полтву.
- Чи то сон, чи не сон? -

чудувалася Данка. - Я вже чисто

заплуталася. Дім вар ятів, як каже бабуся.
І тут у мову Данки встряв Крак за вікном:
- Знаєш, Данко, дійсно все трохи переплуталося: сон і дійсність,

давнє і теперішнє. Так воно інколи буває у житті, бо життя
-

дуже

складне. Але не журись тим
-

скоро все стане на свої місця.
- Може, і не все. От Полтви мені шкода: така чиста і спокійна, -

сказала Данка, -

коли я стояла на містку, то бачила аж два млини

на ній у тім місці, де тепер фонтан із Дівою Марією. Це ж ти чи отой

юнак зі сну показував їх.

Але Крак перебив - він немов кудись поспішав:
- Ця річка тільки сьогодні була така гарна. А дуже часто вона

виходила з берегів, затопляла не тільки болота і багнисту долину, але

й передмістя: вдиралася до міста поза мури, ніщо не могло її

спинити. Були випадки, що заливало льохи, де був заморський крам,

підземелля, куди клали труни священиків чи поважних міщан. А сама

Полтва несла різні речі -

все, що могла вхопити на берегах: і звалені

дерева, і містки, навіть потоплених тварин. Ось якою була маленька

і тихенька Полтва. То ж не журися за тим, що було колись давно.
- Але ж це було недавно, щойно, -

заперечила Данка.
- Не будемо сперечатися,

-

сказав Крак. - Я зараз поспішаю.

Біжи до бабусі. Он у дверях зазирає Мнявка, певно кличе тебе до

кухні.

Кицька смачно облизувалася: вона вже поснідала і зовсім не

збиралася кликати Данку. Це лише так знайшов вимовку Крак, аби

спекатися Данки з її запитаннями.
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№.. Купек/яи у Ab&ofta

- Надійшла вес-на пре-красна,

Мно-го-цвіт-на, теп-ла, яс-на...

Так собі читала, трохи по складах, трохи напам ять Данка. Вона

любила "Лиса Микиту", навіть недавно запозичила перший рядок

до свого віршика для мамусі. Але ж то правда, що настала весна

прекрасна. Вона прийшла і для звірів, для лиса Микити, а тепер до

неї, Данки. А разом із весною прийшла до неї таємниця
-

появився

приятель Крак. У п ятій частині "Лиса Микити дівчинка зупинилася

на таких рядках:

Кіт Мурли-ка вже на гіл-ку
Виліз і міц-ну-ю сил-ку

Мо-ту-зя-ну за-си-лив.

Крука ще гук-нув нав-мис-не

Щоб Микиті, як повис-не,

Зараз о-чі з ло-ба пив.

- Агов, -

сказала вона,
-

не думаю, що це міг вчинити мій

знайомий Крак. Не міг він такого зробити - і кінець! Зрештою,
запитаю при нагоді.

Нагода не забарилася.
- Я чекав цього запитання,

- відповів Крак.
- Я знаю ці рядки з

Лиса Микити". Справді, круки так створені природою, що можуть
собі дозволити такі справи. Але є різні круки. Ті, що мудріші і знають

про негарні вчинки свого роду, навряд чи погодились би помагати

катові. Вони десь збоку чекали б на закінчення церемонії страти.
Він замовк, трохи повагався, чи продовжувати, чи ні. А тоді

сказав:

- Знаєш, строфа з "Микити" нагадала мені одну дуже давню

історію. Я не збирався її розповідати, але бачу, що нема ради.
Вмощайся вигідно, бо розповідь буде довгенька. Отож, це було давно. Полтва

тоді розлилася, затопила і багниська по той бік, і ціле Краківське
передмістя - ні вали, ні мури не могли втримати води. Люди

вулицями плавали на човнах, через вікна входили до будинків.
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-О так, ми вже про таку повінь недавно говорили,
-

зауважила

Данка.
- Вибач, що повторююся. Дощі, зливи не вщухали цілий травень.

Тільки зійшли води, як нове нещастя спіткало Львів. Мали покарати

козацького отамана Івана Підкову на смерть. Називався він

Підковою, бо був дуже міцним
-

гнув руками залізні підкови. До того ж це

був хоробрий справжній лицар. Він провадив війну з турками, а

польський король примирився з ними - і на їх прохання мав

покарати козацького отамана. Підкова довірився королю; він розпустив
своє військо, віддав гармати тому ж королю і сам легковірно
приїхав до нього. А той звелів його закувати і стратити на смерть у
Львові. Настав день кари. Король, який ще з весни перебував у

Львові, покинув місто. Але наказав за ним зачинити браму. Усі

озброєні слуги і стражники міста були на той день напоготові, щоб чогось

не вчинилося в місті. Підкову привели на підвищення з дощок на

площі Ринок за ратушею під стовп ганьби . Це була дволика

фігура: з одного боку ніби суддя з піднятим мечем, а з другого
- жінка

із зав язаними очима, також з мечем в одній руці, але і з терезами

у другій. Вона означала правосуддя. Отож, разом ці фігури
притулені спинами, творили стовп ганьби, під яким карали винних. Той

стовп
- фігуру можна й тепер побачити в музеї -

це в італійському
подвір ї, твої батьки, мабуть, знають.

- Я обов язково попрошу запровадити мене туди в неділю, -

сказала Данка. - А біля пам ятника Підкові ми вже не раз були.
Татко там зі знайомими панами пив пиво

- і розповідав, як

покарали Підкову. Я подумала, що на тому місці не пасувало би пити пиво.

Як ти думаєш, Краку?
- Та й справді негарно, що ті столики з парасольками підійшли

аж до самого пам ятника. Але є пан-голова міста, а в нього є рада,
і різні радники, вони повинні подумати, чи добре це, чи ні. Та й твій

татко зі своїми знайомими.
- Я чула, як він розповідав мамусі, -

каже Данка, -

що написав

листа до пана голови.
- Ну, гаразд. Про це, може, колись поговоримо,

- відповів Крак.
- А тепер повернімося до того сумного дня у Львові. Отож, били

барабани, люди кричали, бігали, товпилися. Тільки Підкова, якого

212



привели на підвищення, стояв спокійно, погладжуючи бороду. Він

не боявся смерті. Він заспокоїв народ і попрощався, мов лицар,

сказавши, що завжди боровся хоробро проти ворогів і вини за

собою не має. Люди ридали, протестували. Але озброєна охорона

лиш похмуро зирила-позирала. Підкова ще попросив ковток вина

і, випивши, поклав голову на поліно, аби кат міг її відрубати.
Молодий хлопець стояв у натовпі, рвався крізь озброєну заслону

стражників, кричав, що треба зупинити несправедливу кару. Ще була
надія, що король пришле гінця - і відмінить страту. Та ба!

Найстрашніше сталося
-

голову відрубали. Дали людям тіло покласти

в домовину і занести до Успенської церкви на вулиці Руській.
Згодом тіло перевезли аж до Канева, звідки той козак Підкова

походив. Чи ти, Данко, чула про таке місто? -

запитав, перервавши

оповідання, Крак.
- Я там навіть була, -

задоволено відповіла дівчинка. - На могилі

Шевченка. На горі, а внизу широкий-широкий Дніпро. Це там?
- Are ж, Данко, ти все знаєш, чимало чула і бачила. Я не

зустрічав ще такої обізнаної дитини,
-

похвалив її Крак. - Але, слухай
далі, хлопець обтерши рукавом сльозу, тут же поклявся, що мусить

помстити за смерть козака. Він повернувся з церкви, де була
панахида за убієнним Підковою, додому на вулицю Краківську. Ще не

зовсім обсохли стіни від повені, пахло цвіллю. Тяжко було на серці
в юнака. Він вчився у братській школі при Успенській церкві, вмів

добре читати, і писати, гарно співав по нотах. Його батько, кравець,

хотів, щоб син вивчився на священика або дяка, міг дякувати у

церкві. Хоч при батькові, що мав своїх учнів, хлопець добре вмів

шити одяг. Але кравців було аж забагато у місті -

юнак міг і не

отримати диплому кравця. Для цього треба було придбати собі

окрему майстерню. А перед тим ще поїхати в інші міста і країни,
щоб подивитися, як там кравцюють

-

крають і шиють. Отож, наш

хлопець, назвімо його Купер ян, підійшов до батька, що розпалював

у червні печі, аби краще просихали стіни, і попросив дозволу
поїхати десь до Європи на кравецьку науку. Батько подумав-подумав: а

що як Купер ян не стане священиком чи дяком, то хай вже буде
добрим кравцем! Наука ніколи не зашкодить. Дав згоду. Цех
кравців видав юнакові документ, аби в Європі не думали, що прибув
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якийсь гультіпака. Попрощався юнак з батьками і товаришами,

дівчини-нареченої ще не мав, і виїхав за місто. А там на Волинській
дорозі (це тепер вулиця Богдана Хмельницького) у придорожній

корчмі чекав на нього козак із загону Підкови, який також,

перебраний на міщанина, був на страті. Молодий козак Петро намовив

Купер яна податися не до Європи, а на Січ.
- Дякую тобі, Петре, -

звернувся до нього Купер ян. - Я готовий

до мандрів.
- Отак опинився міщанин-львів янин на Січі. Був він хоробрим

козаком, ходив на козацьких чайках у походи на турків. А там, серед

козаків, запізнався з козаком-характерником. Або,
по-теперішньому, чарівником. І найкраще освоїв Купер ян науку чарівництва.
Видно, мав він до того не тільки розум, але й талант. Словом, він був
талановитим характерником. Коли Купер ян оволодів усіма
таємницями заворожування, чаклування краще, ніж шаблею чи голкою до

шиття, він повернувся додому. Вдома усі думали, що він десь

пропав у Європі.
- Мій блудний син повернувся! -

казав у кравецькому цеху
батько.

- Не вгадаєте, ким він був. Козаком!

Він, правда, не знав, що син був чарівником, бо про такі речі
самі чарівники не розповідають, - закінчив Крак.

- Розповідають, розповідають!
-

заявила Данка. - А Гаррі Потер?
Мені бабуся вже трішки читала вечорами, але їй чомусь ця книжка

не подобається. Хіба вона не цікава?
- Ти, Данко, певно мені не повіриш, але книжки про Гаррі Потера

я ще не читав. Знаєш, мені старому чомусь не хочеться читати

книги для дітей. До того ж, я думаю, що чарівники своїх таємниць
не описували отак для усіх. Це небезпечно.

Данка уважно слухала. Вона розклала на підвіконні свої іграшки,
ніби забавляється ними. Гавчик, а було дуже парко надворі, не

гасав і не гавкав, як завжди. Мнявка спала поруч на фотелі. Бабуся
варила обід. Все було якнайкраще. Але треба було бути уважною,
не відволікатися на інші думки.

-

Гаразд, -

сказав Крак, -

перервемо, на сьогодні досить. Я

втомився. І знаєш, чогось розхвилювався, згадуючи про Купер яна.
До побачення!
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ХЬ. Купер яи готується Зо помсти

Все було, як і вчора. Мнявка дрімала поруч
-

вона вже, покарана

і насварена, не робила спроб вискочити на підвіконня. Не чути було
й Гавчика. Шуміли вже буйним листом дерева за вікном
- із-за листя ледве виглядав чорним дзьобом Крак. ij,

- Чи можна продовжувати? -

запитав він.
ґ

- Я вже згоряю від нетерпіння. Чим то все закінчиться

з Купер яном? - відповіла Данка.
- Я й сам добре не знаю,

-

сказав Крак.
- Бо та історія триває

вже багато-багато літ, більше аніж чотириста. І до сьогодні.
- Ого-о! І вона не закінчилася? -

вигукнула дівчинка, аж

пробудилася кицька. Вона розплющила одне око, але побачила, що всі на

місцях - і це око зажмурила. Можна було продовжувати. Правда, з

кухні інколи долинали якісь дзеньки-бреньки покришок чи тарелів,
але їх можна було не брати до уваги.

- Я люблю історії про королів і чаклунів, -

пояснила свій вигук

Данка.
- На цей раз буде і про короля, і про чарівника, - відповів Крак.

- Отож, молодий чарівник Купер ян винайняв десь на Підзамчі

маленьку хатину (бо привіз трохи грошей із своїх військових походів),
де були добрі пивниці -

там займався різними дослідами, як тоді
називали алхімією". Все це він робив не тільки з любові до різного
чаклування, але пам ятаючи, що колись поклявся покарати
жорстокого короля за смерть Підкови. Він на той час обдумував три
способи. Перший, це підкласти вибухівку під ліжко короля. Цей спосіб

був тяжкий до виконання, бо ніхто не пропустить тебе з великим

пакунком до палацу. Другий, це можливість наслати на короля

недобре замовляння
-

вректи його. Для цього потрібен був якийсь

предмет, що ним користувався король: чи одяг, чи зброя, чи

табакерка з тютюном й ін. Полювати за цими предметами
-

довго та й

непевно. Найкраще, це третій спосіб, яким володіє козацький

характерник,
-

перекинутися у вовка чи крука. Вовкові нема доступу до

палацу і покоїв, навіть, коли б королівські пси вдали, що не

помічають присутність лісового чужинця. Отож, залишається -

крук. Можна

непомітно перелетіти подвір я і сади-парки біля палацу, віднайти7
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вікна королівської опочивальні. І якщо пощастить, що ці вікна

відчинені, то влетіти і...
- Виклювати очі? - поспішила Данка. - Отак, як у "Лисі Микиті"?
- Можливо, й так,

- відповів Крак.
- Але не забувай, що Купер ян

не був круком із роду і йому було б не вельми приємно клювати

живі очі короля. А якщо той наробить галасу? Або біля нього буде
королева. Звичайно, обоє захистяться від крука. Та й відразу на

шум надбіжить придворна сторожа. Як бачиш, і крукові не так

просто розправитися з людиною.
- Ну, то як? -

нетерпеливилося Данці. їй було дуже неприємно,
навіть огидно, коли собі уявила крука, що клює очі живої чи навіть

мертвої людини, навіть якщо то несправедливий король. Вона

зненавиділа б тоді круків, незважаючи на всі ті розповіді Крака про них.

Та й, напевно, і Крак відпав би їй від серця.
- Ну, то як?

- Отут і вся складність задуму Купер яна. Але він ніяк не міг

визбутися клятви
-

вона його щодень мучила, не давала ні на

хвилину забутися. Покарати та й покарати! Врешті, він не зміг довше

опиратися лихій думці і зібрався в дорогу.

До королівського міста він дістався, як вершник, за тиждень.

Залишив коня у корчмі на передмісті, добре заплативши наперед
за його утримання, і подався вулицями столиці до замку. Звичайно,
пройти непоміченим повз сторожу навіть характерник не зумів би.
Але хлопець довго вивчав розташування будівель у замку,
довідався від різних людей, ніби отак, між іншим, де королівський палац,
коли в ньому буває король, на якому поверсі відпочивальня, куди

виходять вікна. Так пройшов день. Тепер можна було перекинутися

у крука
- і обережно літати садом. Він також довідався, що усіх

хижих птахів сторожа замку вистрілює. Тому треба було бути
обережним. Цілий вечір, цілу ніч Купер ян, а тепер він Крук,
приглядався до освітлених вікон, намагаючись упізнати короля, адже
пройшло п ять років, коли той був у Львові навесні, перед стратою
Підкови, і юнак мав змогу його побачити у вікні карети, що проїжджала
Ринком. Справді, відтоді король не дуже змінився, хоч у львівській

аптеці на північнім вуглі на Ринку Купер ян недавно підслухав
розмову аптекарів, що король трохи має сердечну недугу. Аптекарі у
Львові готували йому суміш трав, де переважала валеріана, і відси¬

216



лали до столиці. Власне, на слабе серце короля і розраховував

Купер ян. Він всього-на-всього має налякати короля, щоб той

помер від страху...
- Он як! -

вихопилося в Данки. Вона мусила трохи порухатися,

бо затерпла одна ніжка -

мурашки бігали попід шкіру і встати було
неможливо. Вона послинила пальчики і змочила під коліном.

Мурашки заметушилися
- і нога поволі відходила. Крак вмовк,

здивовано поглядаючи на рухи Данки. Мнявка зовсім, на два ока,

прокинулася
- і замнявчала. Ніби у відповідь щось дзенькнуло на кухні. А

хоч би бабуся не увійшла, подумала Данка, треба ж дослухати цю

історію без перешкод. Нога, слава Богу, відійшла, вона присіла
декілька раз

- і вже хотіла перепросити Крака за перерву і

дослухати оповідання, коли раптом у садку розгавкався Гавчик,
сполошено фурнули горобці, що ніжилися на пісочку в кутку городця. І тут

затріщала-зарепетувала якась машина
-

знявся несамовитий

гуркіт. Данка виглянула, трішки перехиляючись (що було їй

категорично заборонено) через вікно: збоку від саду, відразу за дротяною

сіткою, у сусідів робітники пиляли великого клена, що

загороджував вулицю, по якій ходили трамваї. Данка тут же зауважила, що

Крака не було, і вона побігла до бабусі:
- Хіба, бабусю, не чуєш? Ріжуть дерево!
- Що таке? -

запитала, скручуючи радіо, з якого неслася пісня

"Мамина світлиця". - Яке дерево?
- Он, виглянь з балкону! -

закричала Данка, щоб пересилити

гуркіт, і вийшла разом із бабусею на балкон, на який вже встигла

прибігти Мнявка, непевно поїжачуючись шерстю на гучання пили:

щось діялося незрозуміле. Сусідка внизу просила Гавчика

замовкнути, на мить стихла пила і бабуся гукнула з усієї сили:

- Ану припиніть!!
Вона відразу стала телефонувати до знайомого начальника, чому

вирубують сусідський сад та ще в той час, коли дерева не сплять,

а розпустилися зеленню.

- Що? -

гукала вона.
- Яке будівництво? Тут не може бути

жодного будівництва! Тут зелений острівець на всі прилеглі вулиці. Тут
краса! Тут птахи співають! Що ви робите? Це неподобство. Чи є

дозвіл від охорони природи на зрубування дерев?
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І так далі. Всього не передати, про що вигукувала бабуся. До
того ж не одному начальнику. Бабуся могла навіть потелефонувати
до самого голови міста, бо вона була заслужена в Союзі українок. |

зателефонувала. Через півгодини приїхало начальство, робітники
припинили зрубувати дерева. Але вже бракувало сім дерев

-

оголилася ціла сторона від вулиці, по якій бігали трамваї та авта. Гості
навіть увійшли до покою, в якому Данка мала розмови з Краком
(добре, що він відлетів і не зазирав до кімнати, коли були тут чужі),
довго пояснювали бабусі, що ту частину саду відкупив якийсь

бізнесмен і тут будуватиме великий поверховий будинок. Але ж,

сварилася бабуся, у приміщенні колишнього дитячого садку, що

виходив на сад, мали бути початкові класи
- і попід деревами могли

собі на перерві гасати школярики, і можливо, до цієї школи ходила

б моя онучка Богдана. Що ви натворили?! Ні школи, ні дерев! Ще й

високий будинок отут впакувати, ніби мало місця на окраїнах міста.

Данка зрозуміла, про що йдеться: вона так надіялася бути у тій

школі, в тому гарному двоповерховому будиночку, де навіть один

рік пробувала ходити до дитячого садочку. А тепер тут голо та ще й

можуть розвалити той будиночок.

Помста Купер янз
Цілий день

- телефонні дзвінки, переповідання
таткові, мамусі, близьким сусідам по телефону і ще не

відомо кому про вирубування дерев. Сумно було
виходити на балкон і крізь зруйновану зелену стіну оглядати

метушливу вулицю. А було ще зранку так гарно, так затишно, так

зелено з усіх боків. Наразі будівництво припинили, буде
вирішувати міська рада, чи дитячий садок продано і ким куплено? І що

там має будуватися? Цілу ніч Данка прокидалася від скреготу пили,

але було тихо
- ніхто вночі не пиляв дерев. Мнявка, що спала у

ногах, також будилася разом із Данкою, мовби і їй снився той

шум. І коли вона остаточно розплющила очі, то у вікно зазирнула

стара зелена грушка, небо було блакитне, без хмаринки. А щебету
був повен сад і повна хата.
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Як гарно, подумала Данка і тут же, щось пригадавши, виглянула

у вікно. Збоку лежали повалені дерева
- і будиночок колишнього

дитячого садка виглядав дуже сиротливо. Добрий настрій умить

пропав.
- Ходи, Мнявко, митися і снідати, бо має бути сьогодні кінець

історії про Купер яна.
Мнявці, напевно, було все одно, що слухати, бо вона тут же під

Кракову розповідь засинала, але поснідати -

це інша річ. Вони обоє

подалися до бабусі на кухню. Бабуся приготувала сніданок і

заявила, що Данка до обіду залишається сама, а бабуся мусить піти на

засідання міської ради у справі вирубування саду. Має бути Данка
чемна, нікому не відчиняти дверей, бо бувають жахливі випадки, а

по телефону відповідати, що ось-ось мають прийти її батьки. Ну,
звичайно, не вмикати самій газу. А в разі чогось, зателефонувати
сусідам унизу, бо вони вдома, або таткові на роботу. Це ще було
далеко не все, але всіх порад бабусиних і не пригадаєш. Ага, не

випускати саму Мнявку на балкон, бо ще скоче вниз, а що ти будеш
тоді, Данко, сама робити?

- Добре, бабусю! Все зроблю так, як кажеш,
- заспокоїла Данка.

- Я ж не така вже й маленька.

- Моє золотце, зачиняйся на всі замки,
- бабуся вийшла за

поріг, але зупинилася, наслуховуючи, чи клацнули усі замки, а тоді
аж заскрипіли сходи під її ногами.

- Ми самі, Мнявко! Але, може, матимемо гостя,
-

сказала Данка.
Справді, гість був на свому місці:
-

Прривіт! Знаєш, я не хотів учора заважати, відлетів одразу, хоч

і прошмигнув над головами пилячів дерев, хотів їх трохи налякати.

Правда, то мало помогло...

- Але ж вони могли тебе вбити? -

злякалася Данка.
- Та чим? Вони рушниці, навіть рогатки не мали. Але на якусь

мить припинилося пиляння, стихло. А ця хвилинка тиші дала змогу
твоїй бабусі крикнути до них, що аж позбігалися сусіди. Правда,
робітники нічого собі з того не робили, бо продовжували рубати.

- Отож. Наразі їх зупинили. Але як голо стало, я не можу
дивитися в той бік, -

з гіркотою сказала Данка. - Та, може, вдасться

врятувати решту саду.
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- Дай, Боже, - відповів Крак,
- бо куди буду прилітати, як не

стане цього зеленого острівця.
- Ой, час біжить, -

дуже розумно зауважила Данка. - А ми ще не

скінчили історії з Купер яном.
- Ага-а, -

якось неохоче проказав Крак. - Дійсно, треба
продовжувати. Будемо сподіватися, що в садку сьогодні не станеться ще

якоїсь пригоди і ми спокійно дійдемо до кінця. Хоч, зрештою, куди
нам поспішати?

- Мені здається,
- сказала Данка, -

що ти спеціально відтягуєш
кінець. Так чи не так?

- І так, і не так... Я боюся, що ти осудиш Купер яна за його
вчинок. І мені буде також прикро, бо він наче мій брат -

крук.
- Я попробую його не осуджувати. Адже король не був

милосердним і наказав знищити невинного козака. Але то буде видно.

Тепер продовжуй.
- Ми зупинилися...

-

та раптом Крак урвав мову.
- На тім, що він хотів налякати короля до смерті, - підказала

дівчинка.
- О так. Пригадую. Якось на третю ніч, а день був спекотливий,

король підійшов до вікна, королева вже лежала на їхньому дуже

широкому ліжкові під балдахином...
- Під чим? -

запитала дівчинка.
- Під таким наметом із шовку, оксамиту і всякої позолоти над

ліжком.
- Ага, я вже пригадала малюнок у книжці "Принцеса на

горошині". У неї теж таке ліжко.
- Отож. Король відчинив вікно, щоб дихнути свіжим повітрям, бо

у покоях, певно, була задуха. І тут крук шугнув до покою
- і над

головою, але не торкаючись короля, голосно, преврразливо,
стррахітливим голосом прокарркав: "Kappa тобі, карра! Король від страху
впав, може, злякався, може, був забобонним, бо кажуть, що круки
або ворони приносять вістку про смерть. Королева зірвалася з

ліжка, крикнула "сторожа!", а тоді підбігла до короля. Він був мертвий
-

це Купер ян вже спостерігав знадвору. Крук сподівався на таку

смерть, бо в короля було слабке серце, хоч володар ще не був
старим. Потім історики написали, що король просто сам помер, бо
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не хотіли, аби люди дізналися, що такий мудрий і хоробрий король

помер від страху перед птахом. Отаке!
- А що сталося з королевою? - запитала Данка. - Що пишуть про

неї історики?
- Та нічого поганого не сталося. Між іншим, вона була на десять

літ старша від короля. Але щасливо вийшла заміж за нового. Як

бачиш, з нею нічого лихого не трапилося. Можливо, вона й була
рада, що може ще раз одружитися

- і залишитися королевою. Та

Купер яна це не цікавило. Він ще кілька днів літав над королівським
парком, тихо, не каркаючи

- і спостерігав за похороном. Як усе

скінчилося, він забився у глухий ліс за містом, щоб знову
перемінитися у людину. Забрати свого коня і від їхати до Львова. Купер ян
сповнив юнацьку клятву про помсту. Він не знав, чи легше стало на

тому світі Підкові, але йому наче полегшало. "Ось тепер я буду
займатися своїми справами, може, у своїй пивниці стану
приготовляти ліки для людей, може, зустріну молоду панну, бо я ще не

такий старий, одружуся
- і буду щасливий доживати віку. А як не

вийде з ліками, то візьму у батька голку, бо я ще не забув
кравецької штуки. Якось дам раду собі у своєму милому Львові . Та...

- Та що? -

не втерпіла Данка. Її сердечко гупало на цілу кімнату,
а навіть Мнявка вже не похрапувала. Гавчика не було чути, пташки

повмовкали, десь далеко скреготнув на повороті трамвай. Але, на

щастя, це був трамвай, а не пила до дерев. Тихо і спокійно. Але...
- Та що?
- Ось тут і сумне завершення історії з Купер яном...
- Чому сумне? -

не витерпіла Данка.
- Та послухай, чому сумне,

- відповів Крак.
- Він промовив

слова закляття, які мали повернути його у людину, але нічого не

виходило. Пригадував усю науку характерника
- і не міг зрозуміти,

де його помилка. Відчарування не наставало. Чого тільки він не

придумував, яких слів не комбінував -

все даремно. Купер ян
залишався круком. Довго жив у ліску, марно сподіваючись на диво, на

чудо. А воно не наставало. Він бачив свого коня, якого корчмар уже

продав іншому, бо минув обіцяний час повернення власника. Та без

коня я собі раду дам. Лиш би стати людиною... І не ставав.

- І що ж далі? -

сумно запитала Данка.
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- Та далі нічого. Він навіки залишився круком. Говорив
правильні слова закляття, але воно не спрацьовувало.

- і ти, Краку, знаєш, чому?
- Трохи здогадуюся. Коли він, козак, перекидався у вовка чи

крука, то знову по часі ставав людиною, бо нікого тоді не вбивав.
Його совість була чистою.

- А тепер хіба убив? -

запитала Данка.
- Напевно убив, хоч не клював очей, - відповів птах.

- Але король собі заслужив на смерть. І хлопець поклявся

помстити, він зробив правильно. Хіба ні?
- А того я не знаю,

- відповів Крак.
- Коли б правильно, то став

би людиною, а не залишався круком.
- А як йому тоді було покарати короля? -

не вгаває Данка.
- Можливо, на дуелі, на шаблях. Але хіба захотів би король

битися у поєдинку з якимось простим козаком чи міщанином
Купер яном? -

роздумував Крак.
- Ага, -

не знала вже що казати Данка. Подумала трохи і

запитала:
- Ти знав того крука Купер яна?

- А хто ж з львівських круків його не знав? - була відповідь на

прощання.

Данці було над чим замислитися аж до приходу бабусі.
- Ти чому не піднімала трубки, коли я тобі телефонувала? -

запитала вона.

- А я навіть не чула. Я бавилася, - відповіла не дуже
переконливо Данка.

15. І ЗНО&у сон

J'

-ч.

Звечора за вікном шелестів дощ
-

страшно хотілося

спатки
- і Данка, як убита, поринула в сон. Але не сама,

а, як звичайно, разом з Мнявкою. Вона несла її на руках
- звірятко зіщулилося, збилося у клубок -

чути було, як

теленькає її серденько. Та й у Данки воно затріпотіло,
коли вчула скрегіт. Але це не була пила, а сорока

-

вона

повідомляла досить виразно людською мовою про те, що відбудеться
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мна нарада старійшин круків на тему про те, чи бути людиною

крукові Купер янові.
Добре то таємна,

-

подумала Данка, -

як сорока її розголошує.

Але чому мамуся не сказала, що сорока також може балакати

людською мовою? Чи вона просто пересмішниця і без всякого

розуміння мавпує чиїсь слова. Не так все просто у світі, як собі гадають

старші люди. Навкруги ні душі, то ж, певно, тільки для мене це

оголошення. Бо Мнявки не рахувати. Данка ще раз оглянулася
-

справді нема нікого. Ноги її самі запровадили на ту ж галявину, де

недавно над нею відбувався суд. Знову довкруж сиділо чорне
гайвороння, напевно, самі круки.

У центрі -

у чорно-білій мантії чи то суддя, чи то якесь їхнє

велике цабе.
- Підходь ближче, Данко, -

сказав котрийсь із них
-

на лице

вони всі були однакові. - Сьогодні ми хочемо запросити тебе на

нашу раду. Вчора ти довідалася про одного з нас
-

про крука

Купер яна. Він ще не такий старий, але історія його таки дуже

давня. І ми мусимо прийняти нарешті ухвалу. І хочемо, аби ти

допомогла нам.

Дивно, подумала Данка, що вони запросили мене для поради.

Ще недавно вони хотіли засудити мене за те, що бабуся вимовила

"то не штука вбити крука... , ледве відпустили живою додому. А

сьогодні то вже й у радники-порадники...
- Та я не вмію, -

скромно відповіла Данка. Кицька сиділа
тихенько, навіть не визираючи з Данчиних обіймів. О, ті круки могли би

отак поклювати мої очі та й мене цілу, напевно думала Мнявка. Що
тут між ними знайшла Данка? Що загубила? І не згубила, і не

знайшла
- відповіла би Данка, ніби зрозуміла мову Мнявки. Та ба!

Мнявка ні розмовляти, ні навіть пересмішницею бути не могла. Але що

я зможу? - міркувала Данка.
- Ти зможеш багато нам допомогти,

- ніби відгадавши думки

дівчинки, сказав той головний крук.
- Отже, чи ти віриш, що

Купер ян дійсно щиро хотів помститися королю за смерть Підкови?
-

було перше запитання. Воно не було важким. До того ж Данка могла

вільно говорити, а не як у попереднім сні. А, може, то і не сон?

Може, то я їх чарами перенеслася сюди?
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- Вірю, - відповіла вона.

- Тобто ти хочеш сказати, що він цілим серцем перейнявся
долею страченого козака.

- Так, цілим серцем,
-

сказала Данка.
- І ніякої користі від того не чекав? - було наступне запитання.
- А яка ж користь? Ніхто його не намовляв і не підплачував, і

нічого не обіцяв, -

дуже розумно відповідала Данка.
- Чи добре зробив Купер ян, що убив короля?

-

знову запитав

головний.

Данка сама для себе не знала, чи добре, чи зле вчинив Купер ян.
Ніби помстився, та чи мав право доводити короля до смерті? Але

чомусь їй стало шкода Купер яна, який навічно став круком. І тому
вона відповіла:

- А він не вбив короля, він тільки його налякав. А що той від ляку
вмер, то не цілком винен Купер ян.

- Ах так! -

вигукнув головний. - Бач яка розумна! Він не проткнув

шпагою, не підсипав отрути, не задушив, не виклював очей. Він

тільки всього-на-всього налякав своїм пташиним видом нещасного

короля, в якого слабке серце. Ти це хотіла сказати, га?
- Так, - відповіла Данка, -

це.
- А, можливо, він все-таки трошки винен? -

знову допитували

Данку.
- Хіба трошки,

-

погодилася дівчинка. І тут як не дивно,

випростувалася на Данчиних руках Мнявка і виразно людським голосом

заявила:

- Хто ви такі, що допитуєте Данку? Хіба вона зробила щось лихого

для короля чи для Крака? Чи вам усім? Отак ні з того, ні з сього

зривати малу дівчинку з постелі до лісу і вчиняти допит чи суд?
Мнявка репетувала таким преразливим, неприємним котячим

голосом, що годі було в ній пізнати ласкаву муркотливу кішечку.
Данка оторопіла -

дуже була подивована.
- Дякую тобі, Мнявко, -

шепнула їй. - Але вони нічого поганого

мені не зроблять.
Мнявка хотіла заперечити, мовляв, ще й як зроблять, але тут

промовив головний, заспокоївши спочатку усе птаство, яке на мову
Мнявки незадоволено закракало. Головний сказав таке:
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- Тебе, кицько, ніхто не питається. Твоїй дівчинці жодна кривда
не чиниться. Нам тільки треба вияснити деякі речі. Бо, якщо

настане можливість визволити від чарів Купер яна, мусимо знати, чи

варто це робити.
- Варто! Навіть, якщо він винен,

-

тепер взяла слово Данка, -

то

він вже стільки сотень літ відкарався, що й вини немає.

- Як це нема? У всіх історіях написано, що король саме того дня

помер. І ніхто тої події не змінить. Отож, Купер ян завжди буде
винен. А ще більша вина, що він з явився перед королівські очі у

подобі крука. І таким чином кинув тінь на нас усіх. То ціле щастя, що

історики не написали, від чого помер король. А то б ми вже ніколи

не могли відмитися від ганьби. І так бозна що про нас кажуть люди.

Сама знаєш, "то не штука вбити крука".
- Відтоді минуло часу! Та й про короля усі давно забули, а от

Купер ян мучиться та й мучиться,
- співчутливо сказала Данка. Видно,

що крукам не дуже сподобалося це зауваження, бо трохи

покракали, полопотіли крильми, а головний аж проказав:
- А чого це він мучиться? Тому, що став круком? То йому від того

тільки щастя і шана! Бути круком
-

не мука, це дуже велика честь!

Хіба ти інакше думаєш?
- Ні, не інакше. Я, наприклад, знайома з паном Краком. І я від

того знайомства маю втіху. Він добрий приятель. Розповідає мені

різні цікаві речі, бо багато знає.
- А чи ти бажаєш, щоб Купер ян знову став людиною? -

запитав

головний крук.
- Звичайно, - відповіла Данка.
- А якщо він не хоче? -

це знов її питають. - Якщо йому добре так?
- Ну, тоді як йому хочеться. І круком добре бути, і людиною.
- А тепер уважно послухай. Відчарувати його може тільки

невинна душа дитини, яка має ім я від Бога і полюбить Крака, -

сказав

головний. - Чи щось втямила?
- Ні, -

призналася Данка.
- Ну, то подумай над тим. А пан Крак хай тобі допомагає.

Повертайся тепер додому. Перрейтися ліском дуже прриємно.
Щасливої дорроги!
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Данка не пам ятала, як вона йшла назад. Вона навіть не

зауважувала, що кицька виплигнула з її рук
- і біжить попереду, як

провідник. Інколи Данці здавалося, що її ноги не торкаються землі, що
вона летить, як птах. І це було так гарно, так лячно...

І коли вона розплющила очі, то як завжди, була на свому ліжечку,
сонце кидало своє проміння на картину з Богданом Хмельницьким,
щебету була ціла кімната, немов то гомонів люд у Києві,
зустрічаючи гетьмана. Було наче свято. Данці навіть вчувалися дзвони. А

може, то тут у нас, у місті, дзвонили у церквах і звуки доносилися

сюди. Сьогодні Данка змолювала свою ранкову молитву дуже щиро.
Чи ж не я маю Боже ім я - Богдана? А раптом!..

-

осяяла її думка.

Мнявка, що лежала у ногах, розплющила одне око на ту молитву
і, здається, підморгнула Данці: мовляв, я також усе пам ятаю, що

було з нами цієї ночі. У відповідь Данка погладила густий кожушок
Мнявки.

1?. телефонна розмова
Сказати чи не сказати про сон? - цілий день

мучилася Данка. - Може, то допомогло б відчарувати
Купер яна? Ніхто ж бо не знає як. А я у сні довідалася - і мовчу.
Але ж то сон

- і мене засміють. А, може, у снах можна

довідуватися якісь таємниці? Крак знає особисто Купе¬
р яна, перекаже йому про дитину...

-

Про невинну душу дитини,
- відповіла Мнявка.

- Що-о?! Ти вже розмовляєш? Кінець світу.
"Ціла хата вар ятів" -

сказала б бабуся. - Данка навіть

обурилася. Кицька не повинна говорити. Але нехай, хіба то мені заважає.

Навпаки, допомагає. Скоро забалакає і Гавчик.
- Отож, Мнявко, - заспокоїлася Данка. - Крак перекаже

Купер янові про невинну душу дитини, яка має ім я від Бога. Це могла бути
і я

- Богдана.
- Ну, невинна душа могла б з тебе бути. Але як з третьою умовою

- полюбити крука Купер яна, -

додала Мнявка. - А ти ж його не

бачила в вічі. Яка ж це може бути любов?
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- Що ти розумієшся на любові? Не сміши людей,
-

сказала

Данка.
Тут трохи невчасно увійшла бабуся. Кицька відізвалася на її

прихід своїм звичайним "мняв" саме із тим відтінком, що мав означати

"хочу їсти". Могла б уже сказати по-людськи, подумала Данка про

Мнявку - лицемірна: то говорить, то мнявкає.

- Данко, є справа,
-

сказала бабуся. - Скоро Свято героїв. Чи

пам ятаєш, як було минулого року?
- Пам ятаю, як довкола пам ятника Шевченка марширували

школярі і співали козацьких пісень. Чи то? - запитала Данка. - А потім

ми ходили до театру на концерт.
- Так, це був дуже гарний концерт: діти співали патріотичні пісні,

танцювали народні танці. Були і декламації віршів. Я розповіла
керівникові цього фестивалю "Сурми звитяги про те, що ти чудова

декламаторка і тебе вписали у програму концерту.
- Але ж, бабусю, я боюся, - майже зі сльозами на очах

просилася Данка. Але вчула, як до складу вийшло "бабусю-боюся", то й

усміхнулася.
- Данко, ти вже не раз виступала на зібраннях Союзу українок -

там буде трохи більше людей і більша сцена
- тільки всього. До того

ж будуть репетиції у театрі, звикнеш.

- Ой, не звикну. А що буду декламувати? Може, "Розриту
могилу"? Я її добре знаю.

- А може, навчимося чогось нового? Ось тобі книжечка нашого

знайомого "Ігорчик святкує" -

там невеличкий віршик
спеціально до Свята героїв. Спробуємо?

-

з надією
запитала бабуся.

- Тебе, бабусю, не переконаєш, як каже наш татко.

Спробуємо!
Мнявка сиділа розчарована

- бабуся не збиралася кликати їсти.

А вивчення віршика могло затягнутися. Так і сталося. Спочатку
читала виразно і поволі бабуся, а Данка повторювала. А потім сама

узяла книжечку і прочитала два рази. Вони з єднали два віршики
разом

- вийшло несогірше. Данці сподобалося, вона вже стала

звикати до думки, що буде виступати у великому театрі.
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Увечері віршики повторила
- зовсім незле! Данка навіть читала з

виразом, "артистично", як мовить бабуся. Вся родина раділа:
будуть з Данки люди!

Якось за тим усім забулося про Купер яна. Ніч була спокійна, без
отих "пташиних" снів. Данка спала міцно - ніяких мандрівок у сні!

Заколисував і дощ, що зарядився звечора, лив цілу ніч, лив цілий
день, сіро і сумно Данці на душі. Невесело і Мнявці, що запекло

сьогодні мовчить
- і жодним людським словом не відзивається. З

нудьги Данка повторила віршики -

вона стала на крісло, ніби це

сцена, а Мнявка мала бути публікою. У цьому віршику, що так і

звався "Свято героїв", йшлося про те, як ідуть різні колони із своїми

оркестрами: спочатку йшли козаки і співали козацьких пісень, потім

марширували січові стрільці і линули стрілецькі пісні, а за ними

повстанці з Української Повстанської Армії -

вони співали

партизанських пісень. А за усіма, як звично, марширували дітлахи. Цей
віршик закінчувався так:

Мають всюди прапори

Понад головою.

Якщо треба, то і ми

Будемо герої!

А другий віршик, який треба читати без перерви після першого,
називався "Віче", бо по маршах люди вливаються на площу біля

пам ятника Шевченка - їх так багато, що татко мусить взяти Данку
на плечі:

Але ж мусить

Хтось, татусю,
На плечах сидіти
І рукою

Над юрбою
Слати всім привіти.

Данка, як справжня артистка, вимахувала на всі боки рукою,
ніби вона оце сидить на таткових плечах. Чи щось із того розуміла
Мнявка, сказати важко. Принаймні у лапки вона не била. А могла,
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бо вистава була чудова, а до того ж Мнявка вчора себе "виявила"
-

вона вміла розмовляти, а не лише мнявкати. Не було навіть Данці
перед ким розкланюватися. Почекай, Мнявко, всі газети ще про
мене напишуть, великий зал театру буде плескати. Що тоді ти

скажеш? Будеш тільки мнявкати?

Тут задзвонив телефон. Це Крак, -

промигнуло в Данчиній
голові, і Данка тут же метнулася до слухавки. З кухні донісся бабусин
голос: "Данко, зніми трубку, бо в мене руки в тісті".

Стара історія, подумала Данка, але не було часу на думки про

бабусю, бо у трубці таки справді був голос Крака:
- Прривіт, Данко! Як маєшся? Що рробиш?
- Все чудово! Добре, що ти зателефонував. Твій голос мене дуже

втішив, - відповіла Данка. - Знаєш, я проводила репетицію, бо

виступаю.
- Виступаєш? Де, коли? -

запитав Крак.
- Скоро Свято героїв. Це у нас у Львові таке свято. А круки мають

якесь свято?
- Не мають. У нас майже нема свят. Ми дуже часто збирраємося

у згрраї - і носимося у повітрі, здіймаючи галас. Це дуже гарне

відчуття, коли багато вільних птахів ширяють небом - і своїм співом

висловлюють свої почуття: чи то радості, чи суму. Але про Свято

героїв я знаю віддавна. Вже три роки, як воно відродилося у Львові.

Раз були серед українців такі герої, що загинули за свободу, то

варто вшанувати їх пам ять, розповісти про них...

- Вони також загинули, як ті композитори? - зацікавилася Данка.
- Тільки дещо раніше від них у боротьбі з ворогами України, -

відповів Крак.
- То вони мають теж святі імена? -

запитала Данка.
- Так, то святі українського народу.
- І церква їх освятила? -

знову Данка.
- Ні, у церкві тільки відправи за них, але святими церква їх не

оголошує. Вони були військові, а військових церква не оголошує
святими.

- А святого Юрія? Того, що змієборець. Ти ж казав, що він був
військовим, а став святим. І на церкві є скульптура, як він бореться
із змієм.
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- Все правильно. Але він був закатований за церкву, за віру в

Ісуса Христа. Тому і став святим.

- Це дуже складно,
-

сказала Данка. - А ти звідки телефонуєш?
Від того самого приятеля що й тоді?

- Ти відгадала. Я люблю у дощ, у негоду гостювати у нього, -

сказав Крак. У трубці щось затріщало, почулися сторонні голоси.
- Це нас підслуховують,

-

зауважила Данка. - Моя бабуся
завжди так каже, коли у трубці починає щось коїтись.

- Та ні, - засміявся Крак, -

це мій знайомий підійшов ближче,
він хоче з тобою тррішки побалакати.

- Я боюся з незнайомими розмовляти,
-

заявила Данка. - А про

що він хоче запитати?
- Та послухай сама,

-

сказав Крак. Через хвилину почувся

незнайомий голос:

- Вітаю тебе, Данко! Ти дуже гарна дівчинка. Я тебе дуже
поважаю. Знаю твоїх батьків, дуже шаную бабусю. А називаюся Юрій
Виннищук, колекціонер старовинних книг і рукописів.

- Дуже приємно. Дякую за гарні слова,
- відповіла Данка. - Я

вже трохи чула про вас. Це Крак сказав, що ви маєте чорні книжки.

То ви чарівник і чорнокнижник?
- Але я не тільки чорнокнижник, я ще й білокнижник, в мене є

такі самі книжки, як у твого татка, бо не усі мої книги погані, -

переважно добрі, - відповів пан Юрко. - А чарівник із мене

скромний. Чорними книжками не вельми часто користуюся.
- От і добре, - зраділа Данка. - Я думаю, що коли б ви були

тільки білокнижник, то Крак би до вас не прилітав.
- Можливо, що й так,

-

згодився той.
- Якщо ви хочете познайомитися зі мною,

-

запропонувала Данка, -

то я буду в оперному театрі на Святі

героїв. Я маю декламувати.
- Обов язково буду. Я хочу тебе побачити. Бо ти друг

мого друга, тому ти мій друг. Чи ти поважаєш Крака?
- О так! -

палко запевнила дівчинка.
- А чи ти могла б сказати, що трішки навіть його любиш?
- Могла б ... напевно, могла б.
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- Дякую тобі, Данко. Я хотів це почути. До зустрічі. Ще не клади

слухавку, бо Крак хоче говорити.
- Алло, Краку, чому мовчиш? -

запитала Данка.
- Алло, Данко. Вибач, мені аж горло перрехопило. Я дуже

схвильований твоїми словами про почуття до мене. Правда, що ми дррузі?
-

Правда, Краку!
- До завтра, дорога дівчинко!
У трубці почулися гудки. Над телефоном ніби застигла Данка, а

біля неї ніби застигла Мнявка. Німа сцена тривала аж до приходу

бабусі.

fo^ctyMU
Було над чим помислити

-

тому й була та сцена "на

німо". Пан Юрко ще дякував Данці за гарне відношення

до Крака. Напевно, такого ставлення чекає і Купер ян.
Треба буде розповісти усе про свій сон і поговорити про

Купер яна. З тої задуми, як вже було написано, вивела бабуся.
- З ким ти так довго розмовляла? -

запитала вона. Данка
розгубилася, зніяковіла, а тоді відповіла, що із сусідським хлопчиком,

який знудився вдома через дощ. Бабусю відповідь задовільнила,
але Данці від неправди стало важко. "Щораз більше зі мною

неправди, я вже геть заплуталася в ній, -

думала вона. А якщо взяти до

уваги, що Данка ходила до монахині до церкви, де їх, діток,
готували до першого причастя, то вся ця історія видавалася жахливою.

Що я скажу священику на сповіді? Треба якось із тою таємницею

закінчувати. Обдурювати рідних не годиться .

Наступного ранку була погода. Данка втішилася, що зможе

порозмовляти з Краком. На небі пливли маленькі, як невинні чисті

душі або ангелики, осяяні сонечком, білі хмарки. Яка з мене

невинна душа дитинки? Я грішниця! А тут ще із Мнявкою не все чисто: чи

то вона розмовляє, чи то мені ввижається, тобто прочуваються мої

власні думки?
На щастя Крак прилетів, хоч його майже не було видно із-за

зелені.
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- Прривіт!
- Привіт!
- Стільки проблем, Краку! - перейшла відразу до справи Данка.

- Я тобі не все розповіла про сон. Але ти не смійся, бо то, може,
тільки глупий сон.

- Я весь увага, Данко, - серйозно сказав Крак.
- Мнявка не дасть збрехати, -

почала вона.
- Ой, вибач, навіщо

нам та Мнявка. Мені тоді приснилося, мовби головний крук сказав,

що чиста душа дитини може відчарувати Купер яна.
- О, це дуже цікаво! Треба переказати йому. Але як має

виглядати ота процедура перетворення на людину? -

запитав Крак.
- Я не знаю. Той крук тільки сказав, якщо та невинна душа

полюбить Купер яна.
- Гм-м, -

роздумував Крак. - Це, звичайно, складніше. Бо треба
і дитини, і любові.

- А чи я б могла бути невинною дитиною? -

запитала Данка. -

Але я грішу! Я тепер часто обдурюю своїх рідних.
- Я знаю,

- відповів Крак.
- Це через мене. Може, то невеликий

гріх, якщо зважити, що дорослі не повірять у крука, який

розмовляє. Звичайно, це добре, як знайдеться невинна дитина, яка

полюбить птаха Купер яна. І станеться чудо. Але що робитиме Купер ян,
як стане людиною?

- Те, що всі люди,
- відповіла Данка. - Він мріє вже сотні літ про це.

- Мріяти -

це одне. Та уяви собі: оце він людина. Куди йому
дітися? У гнізді жити не буде. Бути бомжем, тобто безхатнім, не

захоче.

- А ми щось йому пошукаємо,
-

сказала Данка.
- Пошукати можна. Але за хату, за прожиття треба платити. Де

він візьме грошей? Адже він, може, і розумний, але не має фаху: ні

кравець, ні швець, ні на дуді грець. Та й ніяких документів немає, а

хто без документів візьме його на роботу. Ти бачиш, скільки

проблем? Я казав, що птахом бути простіше.
- Треба признатися людям,

-

запропонувала Данка. - І його

назвуть героєм, бо він помстився за Підкову.
- Та хто повірить хлопцеві? Скажуть -

вигадує, бо хоче слави. І

король, як відомо, помер своєю смертю. Ну одяг дасть йому на
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перший раз пан Юрко. Може, він десь його помістить на початку. А

потім що? Та й ще невідомо, в яку людину він буде відчарований: у

молодика, яким був перед відвідинами короля, чи

старрим-пррестарезним дідуганом?
- О, я про це не подумала,

- сказала Данка, -

я гадала, що

молодим.
- От бачиш. Правда, старим було б найкраще. Бо тоді можна

попроситися у притулок для стареньких і самотніх, сказати там, що

втратив усі документи, нема рідних і таке подібне. Але чи йому буде
прриємно сидіти там узаперті після тої волі, яку він має тепер? Коли

він може літати, куди захоче, і спілкуватися з наймудрішими
круками і обдумувати разом, як стати людиною.

- То що робити, Краку? -

засумувала Данка. - Я не думала, що

скільки проблем.
- Отож. Треба добрре усе зважити. А якщо це тільки звичайний

твій сон, а не віщий? Хоч мені здається, що він таки віщий, -

сказав Крак.
- Порозмовляй з Купер яном. Що він на це скаже?
- О, звичайно, це я зроблю відрразу. Я тобі признаюся, що він

вже знає про сон і мучиться такими ж сумнівами, як і я.

- То ви обоє знаєте про сон? -

здивувалася Данка.
- Не гнівайся, що я не признався і хитрував. Дійсно, рада круків

знає, як можна відмінити закляття. І той твій сон
-

то була правда,
ми хотіли випробувати тебе. Адже ти

-

та Невинна Душа Дитини і ти

могла б допомогти Купер янові.
- Але ж та душа ще мусить його полюбити, -

сказала Данка. -

А як полюбити поза очі? Правда, він мені подобається з оповідань.
Я його зовсім не осуджую за вбивство короля. От коли б він бився

з королем на шаблях, як лицар, то було б краще. А то лякати

круком?
- Маєш ррацію, -

згодився Крак. - Але що сталося, те сталося.

Минулого не повернеш. А те, що ти незнайома з Купер яном, то не так

важливо наразі. Основне -

це твоє прихильне ставлення. Чи так?
- О так, звичайно, -

щиро запевнила Данка.
- Отож, ми чимало сьогодні вияснили,

- підсумував розмову

Крак. - Тепер тільки треба чекати на ррішення Купер яна. Ми нині
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дуже коррисно порозмовляли. Я радий, що ти така розумниця. До
побачення!

- Не перехвали мене,
-

гукнула Данка навздогін Кракові.
- Отак, -

сказала Данка, але вже Мнявці. - Отак. Я призналася,
і Крак признався. Тепер уже все зрозуміло. А чи тобі ясно? Може,
скажеш?

- Скажу, - відповіла Мнявка. - Скажу, що все мені ясно, що

нічого не ясно. Отак!
- Ти диви, яка мудрагелька! -

сказала Данка. - Що ж тут неясно?
- А багато чого,

-

пояснювала Мнявка. - Ось, по-перше, ти

незнайома з Купер яном! По-друге, як ти його полюбиш, а раптом він

тобі не сподобається?
- А от Крак мені подобається. А вони, круки, всі на одне лице. Я

думаю, що Купер ян не гірший.
- А по-третє,

-

продовжувала Мнявка. - Як буде твоя невинна

душа відчаровувати, ти хіба знаєш?
- Не знаю,

-

погодилася Данка, -

але мудрі круки напевно

знають, як це зробити.
- А от, наприклад, треба буде поцілувати крука в дзьоб? Брр!...

Ти це зробиш?
Данка задумалася. І тоді відповіла:
- Зроблю! Я собі уявлю, що то чорний молодий принц.

Зажмурюся
- і поцілую. Це ж недовгий поцілунок, не такий, як у фільмах

в телевізорі.
- Гаразд, -

продовжувала Мнявка. - А якщо перед тобою

з явиться престарезний дід?
- Ну, то й що? Я не маю договору про поцілунки. Це ти вигадала!
-

Добре, -

не замовкала Мнявка -

як ти гадаєш, він хіба не

упаде з гілки груші? Та вона тут же обламається під ним
- і дідуган

з третього поверху впаде не землю і заб ється на смерть.

Данка засміялася:
- А от ти не забилася!
- Бо я кішка.

Отак вони собі розмовляли до самого обіду. А, може, то Данка
балакала сама з собою. Хто ж його тепер знає?
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Історичні проходи по Ль&о&у"
У суботу вся сімейка робила порядки: спрятували,

мили підлогу, витріпували ліжники... Словом, робота
кипіла. Така вже традиція у нашому помешканні. Зате після

обіду татко бере мене на екскурсію по місту. Він каже, що

то історичні проходи , бо так писав колись один історик.
Я забажала почати від церкви св. Юра, бо до неї від нас найближче.

- Знаєш, татку, я не роздивилася добре, що там за скульптура

на церкві, -

попросила я.

Справді, треба було задирати голову, аби добре роздивитися

вершника, що топче конем змія і проколює йому списом язик. Татко

трохи пояснював про св. Юрія, але я то вже знала. Навіть знала, що

перед тим була інша, напевно менша і не така гарна церква. І що

теперішню побудували митрополити Шептицькі. І скульптуру

зробив, сказав татко, скульптор із смішним прізвищем - Іван Пінзель.

А пінзель, це те саме, що пензель, яким малюють. Певно, гарно
малював той скульптор і так його прозвали.
А ось і митрополичі палати (хоч то був один будинок - палата), в

яких замешкували єпископи і митрополити. Два роки тому там

навіть кілька ночей відпочивав Папа Римський. У тім палаці мешкає

тепер кардинал, що мене похвалив у Шевченківському гаю.

Далі ми йшли збоку саду, що був дуже занедбаний. Тут ще
стриміла металева вежа, татко назвав її глушилкою , бо колись вона і

ще дві інші, - їх вже недавно розібрали, -

глушили радіо
Свобода , яке татко щовечора і тепер слухає. А тоді не міг вчути через ті

"глушилки .
- Це був колись дуже гарний сад-парк. Можливо, його ще

впорядкують і зроблять доступним для людей, -

сказав татко.

- Чи тут могли мешкати ворони і круки?
- Він такий опущений, що могли б. Але, як бачиш, їх нема. Може,

колись, ще як тут був лісок, а не парк, вони гніздилися. А чому тебе

це зацікавило?
- Та так просто, щось найшло на голову,

- відповіла я ухильно.
Потім до центру ми спускалися парком імені Івана Франка. Ось

тут давно, коли ще не було парку, а був, певно, лісок, жив Крак.
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Але то було дуже давно. У центрі міста татко забажав трішки
відпочити, але я попросилася підійти до пам ятника Івана Підкови.
Ми пройшли повз великий пам ятник Тарасові Шевченку, якраз

молода пара клала квіти йому і знимкувалася. Довкола стояли

весільні гості та різні прихожі. Такі, як і ми. Але ми не

затримувалися, а підійшли до Підкови: на великім

камені була тільки його відтята голова, нижче була
гармата і круглі кулі, або ядра, як казав татко. До самого

пам ятника вже доходили столики з парасольками, гра¬
ла музика з радіо.

- Ми тут не будемо пити пива, правда,татку? - сказала я.

- Звичайно, на цьому місці не пасує. Хоч йому відтяли голову на

площі Ринок, а не тут.
Ми пішли попід мур якогось собору, мур тягнувся далі. Тут була

вежа крамарів, її вже заслоняла зелень дерев. За столиком під
натягнутим дахом ми пригостилися: я своїм улюбленим морозивом
з полуничною підливою, татко пивом.

- А чи була вежа кравців? -

запитала я в татка, коли він оповідав,
що отут йшли вали і мури міста і було багато всяких веж, які колись

мусили доглядати різні цехи ремісників. Батько Купер яна ж був
кравцем.

- Добре не пригадую, де саме була вежа
-

здається, що то була
Галицька. Її нема, але це десь там, де пам ятник королю Данилові.
Там виходить і вулиця Галицька.

- А де тече Полтва? -

запитала я.

- Ось тут під алеєю, попід фонтан із Божою Матінкою, попід
пам ятник Шевченкові, попід оперний театр і туди далі проспектом

Чорновола. А тепер вона в каналізаційній трубі
- і випливає аж за

містом. Там її очищують, бо всі відходи-нечистоти у місті стікають

до неї. Вона ще далеко поза Львовом тече непрозора і погано пахне.

- А по той бік Полтви, як вона ще текла по долині, що було? Он

там, де той гарний будинок із скульптурою на верху? - питаю.

- Музей етнографії. Там було мокро, болота не висихали,
-

відповів татко. Потім ми йшли Ринком і я запиталася, де страчували

Підкову.
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- Ось тут, за Ратушею. Правда, тоді була інша ратуша, інша вежа.

Але був уже годинник, що звався дзиґарі, вибивав години своїми

дзвонами.
- А я десь чула,

-

кажу,
-

що там, де страчували Підкову, була
якась двоголова скульптура. Не ці фонтани по боках Ратуші.

- А-а, -

сказав татко,
-

стовп ганьби? Зайдемо до історичного
музею, що отут поруч, і подивимося.

Ми проходили місцем страти, але нічого тут не було такого, щоб
можна було здогадатися про нього. Такі, як і всюди, крамнички і

кав ярні. Ми зайшли до музею, поруч був королівський палац, де

зупинявся король.

Коридором ми вийшли на подвір я з колонами і галереями. Там

дуже гарно, крім столиків для кави є і різні старовинні речі -

гармати і ота скульптура
-

стовп ганьби. Я її відразу впізнала, бо Крак
дуже добре її змалював. Ми знову сіли за столик, татко на цей раз
замовив каву, а я собі яблучний сік. Ще одне морозиво він не

дозволив
- боявся за моє горло. О, наші історичні проходи влетять

у копійку, сказала би бабуся.
- Татку, а чи маєш ще силу піти під Високий замок, до церкви,

куди ходив молитися князь Лев і його жінка?
- Слухай, Данусю! Та звідки ти скільки всього знаєш? -

здивувався татко.

- Старші собі говорять, а я іноді й підслухаю, -

знову я сказала

неправду. Отака невинна душа дитини !
Виявилося, що це не так вже й далеко на той Старий Ринок, де

був колись давно центр міста-города -

за князів. Татко пояснив, що

тут, на узвишші, десь поруч церкви св. Миколи мусив

бути низький замок князя Лева, щоб йому було недалеко

до церкви. А його дружині, Констанції, угорській
королівні, Лев подарував невеличкий храм Івана Хрестителя.
Ми оглянули цей костелик. Правда, зауважив татко, і це¬

рква, і костелик вже поперебудовані і вони не виглядають отак, як

були у давнину. Збоку біля входу була пам ятна таблиця -

на ній у

короні красувалася королева Констанція. Цю таблицю, оповів татко,

щойно почепили самі угорці.
- А чому нема такої таблиці для князя Лева? -

я запитала.
,
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-Ай справді? -

здивувався татко.
- Може тому, що ми українці:

ми не поспішаємо.
- На сьогодні досить отих "історичних проходів ,

-

сказав татко,
-

я вже втомився. А ти, мала?
- Я також трошки. Але мені було дуже цікаво,

- відповіла я.

- Я дуже тішуся, що маю таку допитливу дочку,
-

похвалив мене

татко. Додому ми поїхали трамваєм.
У неділю, як звично, зранку "суєта суєт", як мовить бабуся, - всі

поспішають до церкви. Ходимо ми до церкви Святої Євхаристії у

центрі, де мене водять готуватися до причастя. Церква велика і

гарна. Минулого року я ще не причащалася, але бачила дітей -

дівчаток у білих сукеночках, хлопчиків у вишиванках та метеликах,

що йшли до причастя. Ой, гарно то було! Я аж позаздрила. Бабуся
каже, що тут добре ще й тому, що є лавки. Татко і мамуся додають,

що тут мудрі священики і виголошують добрі проповіді, яких я

майже не розумію. Але мушу вірити батькам на слово.

Відразу по Службі Божій татко з мамусею не пішли зі знайомими

на каву, як часто бувало, а на моє прохання ми вступили до

Національного музею. А моє прохання було таке:

- Я дуже хочу побачити картину Івасюка про Хмельницького, оту,

що маємо фотографію.
- Не фотографію, а репродукцію, -

поправила мамуся і додала.
- Сама картина є у Києві, а у Львові маємо тільки варіант, трохи

інакший, аніж наша репродукція.
- Ця картина мені менше сподобалася, аніж наша,

-

заявила я у

музеї. - На нашій дуже виразні лиця, коні і все інше. І наша якась

світліша і радісніша.
- Ти маєш рацію, -

сказала мамуся.
- Наша

виразніша. Але чомусь знавці малярства вважають, що оцей
львівський варіант має більшу вартість.

Про оглядини інших картин я не оповідатиму, бо це
би затягнулося надовго. Мені наразі цікава тільки одна

картина. Зрештою, собі гадаю, це не остання наша екскурсія.
На вулиці Фредра ми подивилися на таблицю художникові

Миколі Івасюку, на проспекті Шевченка проминали місце, де вбили

композитора Білозора, того, який написав "Мамину світлицю . Отут
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на будинку великий терновий вінок із заліза, а в ньому світлина

композитора. А в тій червоній буді, де почали його вбивати, люди

сидять за столиками і грає музика. Татко каже, що багато львів ян

зверталися до голови міста, і того, що був, і того, що тепер є, що не

пасує дерев яна кав ярня і червоні намети на цьому місці. Але

голови міста відповідають, що пані-власниця має більшу силу, аніж усе

місто. Я цього не розумію. Напевно, треба бути дорослим, аби це

збагнути.
Мнявка чекала під дверима

- їй, видно, було заздрісно. Отак

пройшли два дні без Крака. Але про нього і його товариша

Купер яна я ні хвилинку не забувала. Завтра ми з Краком побачимось, лиш

би погода не була під псом.

£0. Прощання
Данка, напружена, немовби на шпильках, чекала на Крака. Погода

була сам раз, не так спечно, як перед тим, але на дощ не збиралося.
Удома все спокійно: як завжди, бабуся на кухні, Мнявка дрімає,
Гавчик гасає, але то не може завадити бесіді. Данка мала

передчуття, що сьогодні має відбутися дуже важлива розмова. Можливо,

Купер ян зважився. Вона готова поцілувати його у дзьоб, якщо це так

необхідно. А, може, й обійдеться -

вона і так дуже співчуває йому,
прихильно ставиться до нього, бажає йому добра. Ну, і "невинна

душа дитини" не попсута якимось гріхом. Якщо я казала неправду,

думала Данка, то це заради Крака чи Купер яна. А ось і Крак.
- Прривіт!
- Привіт! - відповіла дівчинка. - Ти сам?
- Я сам.

- Що вирішив Купер ян?
-

запитала Данка.
- Не можу отак просто з моста відповісти. Він вагався

всі оті цілі дні, - відповів Крак.
- А я вагаюся повідомити.

- Чому?
- А тому що, хоч він вірить тобі і знає, що ти допоможеш йому

відчаруватися, і вірить, що то можливо, але не хоче вже ставати

людиною.
'
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- Не може того бути! - Данка зажурилася.
- Скільки літ хотіти,

шукати мудрих порад
- і коли вже можливо, передумати! Я не

повірю.
- Я й ще сам собі не вірю. Але ми вже з тобою говорили: що він

буде робити у цьому людському світі? Це не те місто, яке було в

часи його молодості. Яким він буде: молодим чи старим?
- Він злякався? -

не хотіла повірити Данка. -

Так-так,
він злякався ...

- Можливо, -

тихо промовив Крак. - Можливо. І хоч

він усе знає про теперішній світ, але знає, як птах, а не

людина. І він вирішив: "ще трохи, скільки там мені відмі¬

ряно, поживу птахом. Мені не так багато й лишилося жити".
- Як жаль!... - сказала Данка.
- Але я не все тобі сказав. Він передає тобі сердечні вітання, він

дуже тебе полюбив. І до кінця життя буде тобі вдячний за добрі
слова і добрий намір допомогти,

-

промовив Крак. - І ще одно. Він,
напевно, покине Львів, полетить, можливо, й до Кракова. Або ще

де-небудь. Це для нього немає значення. Основне, там він зможе

забути, що був людиною і жив у цьому місті. Там не буде спокуси

перетворитися на людину.
Вони замовчали. Чути було, як сварилися горобці, як

зателенькав трамвай і різко заскрипів на розі. Чути було Данці, як б ється її

сердечко. І як б ється сердечко Мнявки, що зовсім не дрімала, а

пасла очима Крака: що ж то буде?
- І от усе,

-

сказав він. - Купер ян кланяється тобі: нехай росте
вона велика і щаслива, казав він, нехай росте мудрою львів янкою,
що любить своє місто і таких нещасливих Купер янів... Хай буде
господарем у цьому місті, де ще є вороги, які вбивають

композиторів. І я, Данко, також хочу попрощатися з тобою. Може, це ми остан¬

ній раз розмовляємо.
- Чому? -

мало не заревла Данка. - Чому і ти теж?
- Бо знаєш... я не хотів тобі признаватися... Я той Купер ян...
Сльози заслонили Данці цілий світ: і вікно, і дерево, і небо, в

якому вже нісся кудись далеко птах. Але вона його не бачила.

Більше ніколи у вікні не було Крака.
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МАЛЕНЬКОГО ХЛОПЧИКАг

Маленький Хлопчик дуже хотів ходити з Вертепом. Особливо

цього року, бо минулого він іще зі своїми приятелями колядував
-

колядка була звичайна, всім відома, "Бог ся рождае": мелодія
простенька, ніби для дітей, але зі словами не все так просто. Напевно

колядка була дуже давньою, бо й слова деякі смішні, старовинні
-

і діти ще й часто перекручували від нерозуміння.
Замість "а віл стоїть трясеться" співали "а він..." Хто він? Бо ж

далі йшло "осел смутно пасеться". Найдивнішими у колядці були
слова, ніби вкорочені: замість "Його" було "Го" - "хто ж Го може

знати". А в молитовничку оце "Го було навіть з великої літери.
Бабуся пояснила, що коли йдеться про Бога, то і слова, які

заміняють цю назву (займенники, казала на них Бабуся), треба писати з

великої літери. Те саме "Му" - "йому": "ісус Му ім я". Також

неправильно співали "Пастирії клячуть, проти Бога бачать". А треба було:
"Пастирії клячуть, в плоті Бога бачуть". В плоті -

це не на плоті, що
огорожа на селі, а в "тілі", тобто видимого Його бачать. Маленький

Хлопчик співав правильно, бо йому пояснив старший сусідський
хлопець, який уже ходив із Вертепом. Ось ця колядка, яку
Маленький Хлопчик записав собі у зошит побіч інших, але про які не

будемо зараз згадувати:
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or СЯ ГОЖААЄ

Бог ся рождає, хто ж Го може знати!

Ісус Му ім я, Марія Му Мати!

(2) Тут Ангели нудяться,

Рожденного бояться,
А віл стоїть трясеться,

Осел смутно пасеться,

Пастирії клянуть,
В плоті Бога бачуть
Тут же, тут же, тут же, тут же, тут!

Марія Му Мати прекрасно співає,
А хор ангельський їй допомагає.

(2) Тут Ангели нудяться...

Ьт» rd

Йосиф старенький колише Дитятко:
"Люляй же, люляй, мале отрочатко!"
(2) Тут Ангели нудяться...

Три славні Царі до Христа приходять,

Ладан і миро й золото приносять.

(2) Тут Ангели нудяться...

І пастирі к Ньому там прибігають,
Господа свого в Ньому вітають.

(2) Тут Ангели нудяться...

І ми днесь, браття, к Ньому прибігаймо,
Богу рожденному славу-честь віддаймо.

(2) Тут Ангели нудяться...
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Маленькому Хлопчикові подобалося слово "отрочатко" -

це так

по-церковному називався хлопчик-дитятко, тобто маленький

Ісусик. І слово "днесь", що означає "сьогодні", він також уже знав.

Саме з таким словом Бабуся навчила молитви "Отче наш", хоч у

церкві на Службі Божій хор співав "сьогодні" - і це не було так

гарно і цікаво, як із словом "днесь". Та й замість хліба "насущного"
співали "щоденного"

-

то й зовсім не цікаво!
Коли Маленький Хлопчик співав про Марію, то спазми

душили йому горло
- і спів на якусь мить переривався.

Інколи скочувалася тепла слізка - і її треба було
непомітно від колядників обтерти рукавичкою. Бо так само,

Марією, називалася Мамуся Маленького Хлопчика, яка

тепер дуже далеко від нього
-

десь аж у Португалії, у Лісабоні,
працює служницею у старої пані. Вже два роки. Маленький Хлопчик

дуже добре пам ятає Мамусю, часто згадує, як вона нахилялася до

свого Хлопчика, мов свята Марія до Ісусика - і золотими своїми

кучериками лоскотала йому вушко: "Спи, Хлопчику, вранці треба до

садочку". І вуста її такі приємні, теплі і м які, доторкалися до щічки.

Виповнений ніжністю, він тут же засинав.

Маленький Хлопчик тепер живе удвох із буркотливою Бабусею:
Ну, куди вони обоє повалансалися, а мене, стару і немічну,

полишили з малою дитиною . Так буркоче вона часто, але малу
дитину любить і доглядає. Отак із Бабусею пішов Маленький Хлопчик

до школи. Першого вересня він зауважив, що й інші діти також

були з бабусями й дідусями, а рідко хто з мамою чи татом. Геть

усе містечко, всі молоді мами і батьки, подалися до Португалії на

роботи. Бо, як пояснювала Бабуся, у місті перестала працювати

цукроварня, хоч і навколо по селах ростуть цукрові буряки. Для
чого треба було розганяти ту цукроварню, щоб пів міста

опинилося без праці?
Маленький Хлопчик уже знав, де та загадкова Португалія -

це

значно далі, ніж Польща чи Німеччина. Аж на кінчику Європи! І чому
ота Португалія так полюбилася нашим людям? Спочатку Татко, що

був на цукроварні інженером, поїхав до Польщі, але там його

пограбували бандити (кажуть, що це наші грабіжники, з України),
відібрали усі зароблені гроші. Ціле щастя, що залишився живий, бо/
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пробував пручатися
-

а це боронь Боже! Хтось порадив, що

найкраще заробляти в Португалії, і він разом із Мамусею подалися світ за

очі. Бо Мамуся, бухгалтер, теж опинилася без праці. Бабуся
порається на городі, доглядає онука

-

отак і перебивалися. Інколи

батьки через добрих людей передавали гроші ( доляри !) - Бабуся
довго вишукувала місце для сховку, бо ходили чутки, що можуть

загостити злодії, як довідаються про гроші. Та не про це хотів

думати Маленький Хлопчик сьогодні
- днесь! - він нетерпеливо

чекав на відповідь Вертепу, чи візьмуть його за пастушка. Він мав

гуцульський кептарик
- його можна вивернути кожухом наверх.

Високу палицю-кривульку мав приготовлену ще з літа. Навіть

пляжний солом яний капелюшок мав. Правда, як буде мороз, то Бабуся
не дозволить йти у ньому. Та можна зарадити: він попросить

мамусину перуку
- і так марнується на шафі у комірчині. І буде і тепло,

і правдоподібно, бо малюють пастушків із довгим волоссям.

І ось Маленькому Хлопчикові на перерві старший хлопець
-

старшокласник
- повідомив, що Маленького Хлопчика беруть до

Вертепу, але не пастушком, бо їх уже є досить, а маленьким Ангелом,
тобто Янголям (так записано у Вертепі). Буде ще і дорослий Ангел.

Бо має бути декілька різних Ангелів, так і співається у колядці: тут

Ангели чудяться
-

рожденного бояться. Трохи дивні ці слова: чи

вони дивуються чуду-диву? І чого вони новонародженого бояться?

Адже вони прибули з неба, напевно сповіщені самим Богом, то чого

б їм чудитися і боятися немовляти? Навпаки, вони повинні

заспокоїти і людей, і пастушків, і Тріє Царів, і тварин
- радісно, без

страху провістити про це диво. Правда, Маленький Хлопчик не

подумав про те, що колядок не присилають із неба, а укладають їх

самі люди. Той, що придумував цю колядку, а це мусило бути в

давні часи, про що свідчать старовинні слова, гадав собі, що
Ангели також тряслися від страху, як віл чи віслюк.

Маленький Хлопчик розчаровано зітхнув - він вже так увійшов у

роль пастушка, що було жаль розлучатися з мрією. Та радість від
того, що його взяли до Вертепу, переважила

- і він, оговтавшись від

усіх цих суперечливих почувань, усміхнувся і підтвердив згоду.
- Гаразд, -

сказав він, -

я буду Янголям.
- Проба буде завтра в Ромка Зацерковного. Знаєш, де?
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Маленький Хлопчик, окрилений, поспішив додому.
- Я буду Янголям у Вертепі, мене вже беруть! - сповістив Бабусі

ще з порога.
- Чи не заскоро тобі? - забідкалася Бабуся. - Там старші хлопці,

ходитимуть цілу ніч, а я спереживаюся.
- Не журися, Бабусю, вони мене припильнують і відведуть

додому. Тільки от із одягом клопіт.
- Та щось придумаємо,

-

згодилася Бабуся і напевно вже стала

собі прикидувати, як одягнути Янголя.

Тут озвався телефон - дзвінки були міжміські - і вони

обоє кинулися до слухавки. Так-так, це була Мамуся з

Португалії. Вона час від часу телефонувала, бо дуже

переживала і за Маленького Хлопчика, і за Бабусю.
- Все добре, - казав Хлопчик, -

я цього року піду з Вертепом -

мене беруть!
І тут він відчув, що майже крізь сльози говорила Мамуся -

йому
навіть здалося, що гаряча сльоза упала йому на личко, і

полоскотали мамусині золоті кучерики.
- Будь обережний, -

попросила Мамуся.
- О, звичайно, прошу не турбуватися, - запевнив Маленький

Хлопчик, і аж тоді Мамуся поквапилася сказати, що коло них усе

добре, що Татко приїде із Сантарену (він працює у тому містечку) -

і вони всі, ще з кількома своїми, відсвяткують наш святий вечір, бо

католицький вони вже відсвяткували разом із добрими, хоч і

вередливими, господарями. Правда, нашої церкви тут нема, але,

можливо, прибуде наш священик з Іспанії - і відправить у костелі

Службу Божу: наших тут багато! Мамуся послала по телефону поцілунок
- і тоді їх знову роз єднала німа пустеля, яка складалася з таких

країн: Словаччина, Австрія, Швейцарія, Італія, Франція, Іспанія.

Маленький Хлопчик усе це вже знав із мапи, провівши червоним
олівчиком по лінійці, що сполучила наше містечко біля Львова і

Лісабон у Португалії, нанизавши на цю лінію Братіславу, Відень,
Тулузу, Мадрид, Лісабон. Санторен був трохи вище лінійки. Це була
найкоротша віддаль між Маленьким Хлопчиком і Мамусею... До того

ж розділяли і часові пояси (так казала учителька в школі) - дві
години було різниці між Україною і Португалією. Зрештою, не так
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багато. Коли він вже умивався вранці, поспішаючи до школи,

Мамуся напевно додивлялася останній сон, можливо, про Маленького

Хлопчика, Бабусю, свій дім, містечко із напівзруйнованою
цукроварнею, сквером посеред міста, де стояв пам ятник Великому
Поетові, котрий сказав, що у своїй хаті своя правда... І Маленький

Хлопчик уже розумів, що своєї правди у своїй хаті ще не було - і,

може, не скоро буде, бо пів містечка вже не стало: подалися люди

у найми до країн, де напевно була своя правда. Як раділи Мамуся
і Татко, коли відкривали пам ятник - Мамуся співала у хорі і

Заповіт , і наш гимн, було море людей, цілий ліс прапорів, приїхав
відомий поет, родом із містечка, що писався, як писалося пів

містечка
- і всі тішилися, що побудували пам ятник Великому Поетові

і що тепер завирує гарне життя, що буде своя правда. Та прибулий
поет тоді сказав, що ще заскоро тішитися, бо Великий Поет

напророкував, що Україну злії люди присплять і в огні окраденую збудять,
і виглядає на то. Та на святі ніхто не хотів вірити, що так швидко

станеться лихо...

Та не буде Маленький Хлопчик журитися клопотами

старших. Сьогодні -

днесь
- його свято: він уже

Янголя у Вертепі! Треба подбати про свій янгольський

вигляд. Золотиста перука буде до речі. Поверх одягу
натягне білу до землі мамусину нічну сорочку, крайкою
підпережеться. От тільки проблема з крильми.

- Я попрошу хресного,
-

сказала Бабуся, - він щось придумає.

А, може, у Вертепі вже готові крильця з минулого року?
У пробах (так кажуть у містечку про репетиції), турботах злинув

передріздвяний тиждень. Слів Маленький Хлопчик у Вертепі мав

дуже мало
-

не було чого вчити, але мусив співати разом із всіма

різних колядок
-

то і навчився. Після свят-вечора, який провели

удвох із Бабусею (на столі стояла не тільки тарілка для померлих

душ, але й для живих відсутніх, помолилися за мертвих і живих),
Маленький Хлопчик з нетерпінням переодягався. Вже сьогодні

-

днесь- Вертеп мав ходити тільки для проби до своїх. Нове Янголя

знало, що не буде вдавати із себе зляканого, що боїться Рожденного,
а навпаки, воно буде випромінювати усміх, радість, що народилося

Боже Дитятко - отрочатко-і сповіщати усім у світлиці,
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господарям і гостям, про ту велику радість. Звичайно, під час

вистави настрій буде мінятися, бо Ірод загрожуватиме існуванню
отрочатка

- і треба буде передати обличчям і рухами (мімікою і

жестами, як казав ватаг Вертепу) цю загрозу від поліції Ірода, треба

було непомітно вказати на іншу дорогу Тріє Царям, аби вони знову
не зустрілися з Іродом. І треба було надією підтримати Короля
Данила, Козака і Січового Стрільця, щоби їх захист Дитятка означав

і захист малого дитяти
- України. І коли Україна укріпне, а коса

Смерті, яка у білому савані і з набіло вимальованим лицем, зітне

голови усім іродам, що насилали на наш люд війни, голод, вивози

у Сибір, які ще й тепер виганяють людей у найми до Португалії, -

аж

тоді має на янголятковім лиці з явитися переможний усміх. З тим

урочистим виразом пролунає остання коляда Нова

радість стала , в якій бажаються щасливії літа для України
і для господарів дому. Звичайно, посеред дійства
Янголя щасливо усміхалося, весело реготало на жарти
Цигана чи Жида, на зовсім глупі витівки Чорта, - все це мало

рисуватися (бо ти, Маленький Хлопчику, вже артист, як казав

ватаг) на личку Янголяти: стояти непорушно з кам яним лицем
-

це

тобі жодне не Янголя, що має чудуватися через усе дійство.

Маленький Хлопчик зіграв успішно у Вертепі, він усім
сподобався своєю живістю і своїм ангельським голосочком.

- Без тебе, хлопчику, Вертеп -

не Вертеп, -

похвалив ватаг.

- Як жаль, що мене не бачать Мамуся і Татко, -

скрушно зітхнув
Маленький Хлопчик.

Але завтра, хтось пообіцяв у вертепі, мають їх зняти на відео. То

може вдасться показати цілий Вертеп, а не тільки окремі світлини у

Португалії. Великий Ангел, що був із караючим мечем, погладив

Янголя по голівці, мовляв, ти молодець.

Поверталися вночі щасливі і трішки втомлені. Цікаво, чи у
Португалії вже повечеряли? Чи татко вже від їхав назад до Сантарену?
Напевно, що так, бо дві години

-

це зовсім невелика різниця.
- Я тебе відпроваджу, -

сказав Великий Ангел із Вертепу, а це

був Ромко Зацерковний.
- Дякую, я вже від фіртки добіжу сам,

-

промовив Маленький

Хлопчик. Ромко завернув за ріг. І тільки хотів хлопчик натиснути на/
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ґудзик дзвінка, коли Ромко узяв його за руку
-

як тільки він міг так

швиденько повернутися?
- Постривай, малий? Я не Ромко Зацерковний -

я справжній
Ангел. Не бійся мене, я твій Ангел-хоронитель.

Голос його справді був інший, дуже ласкавий, як у Мамусі.
Маленький Хлопчик не встиг злякатися, а через рукавичку відчув, як

одразу зігрілися його пальчики у долоні Ангела.
- Я не боюся, -

тихо відповів він, -

але чому так сталося, що ти

з явився мені? І ще такий, як Ромко Зацерковний?
- Бо до Ромка ти вже звик. А мені сьогодні позволено вчинити

різдвяне чудо
-

я хочу тобі зробити приємність: ми заглянемо до

твоїх батьків. Ти був днесь чудовим Янголям -

заслужив собі на це.

Ми їх не станемо будити - тільки заглянемо. Гаразд?
- Невже це можливо? -

зачудувався Маленький Хлопчик.

-Днесь усе можливо.

Він відчув, як прикріплені крильцята лоскочуть, вростаючи у плечі
- він стає легким-легким. І мовби летить...

- Нам крил не треба, -

каже справжній Ангел, -

ми не літаємо,
як птахи. Ми переносимося куди слід, і то за якусь мить. Але твої

прикріплені крильця могли загубитися -

тому й проросли. Але не

надовго.

У Португалії було за північ. В кімнатці, де вони раптово

опинилися, спало чотири жінки по усіх чотирьох кутах. На невеличкім

столикові ще курилося запахом свічки. У напівтемряві враз заясніло

обличчя Мамусі -

воно мусило засвітитися, щоб Маленький Хлопчик

міг відразу впізнати його. Воно було наче засмучене. Хлопчик

нахилився над Мамусею і поцілував її в щічку. Мамуся усміхнулася уві
сні. Вона була дуже гарною, найгарнішою з усіх. Як Діва Марія.

- Будити не можна,
-

ледь чутно проказав Ангел і взяв його за

руку, щоб відлинути. Мамуся не розбудилася, а в пам яті хлопчика

ще довго світилося її обличчя.
- А тепер до татка,

-

прошептав Ангел.

Пан Йосиф вертався до свого Сантарену нічним поїздом.
Схвильований зустріччю із дружиною та її приятельками з помешкання,

зворушений колядками про мале отрочатко та святою вечерею,

вдивлявся у ніч, згадуючи личко свого Маленького Хлопчика... І
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раптом видиво за вікном: два Ангели, великий і малий. Серце
йому солодко защеміло: малий був дуже подібний на його сина,

тільки трішки старший. Може так здалося, бо вже два роки його не

бачив. Мале Янголя усміхнулося, послало рукою поцілунок - і

видиво зникло.

Що ж це було - привиділося чи засинаю стоячи,
-

дивувався пан

Йосиф, поринаючи у заколисуючий плин колядки: тут Ангели

нудяться...
- Нарешті, -

проказала Бабуся, відчиняючи двері. - Дякую тобі,
Ромку, що привів малого.

- Хіба то Ромко? -

як стояв, так і упав на ліжко Маленький

Хлопчик. Він уже спав.

Надворі світало -

наставало різдвяне д н е с ь.
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