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РОЗДІЛ І 

Знайомство. Перша втеча.  

Чорнильний кіт 

Туфо ніколи не плавав в океані. Ніколи не нападав на 

торговельні кораблі та рибальські човни, щоб пограбувати 

їхні скарби. Він не пив рому, не був однооким і не мав дерев'яної ноги. 

Навпаки, Туфо мав чотири лапи, як і всі інші 

коти у світі. Він виріс на шістнадцятому поверсі в сучасній 

квартирі з холодильником, телевізором і з великою бібліотекою. Але що 

неможливо було заперечити, так це те, що 

Туфо — рудий: кольору листя на деревах в полум'яну осінню пору або 

кольору карти Середньої Азії. Проте, це не 

заважало йому бути хоробрим, найхоробрішим котом у будинку, 
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 не боятися ліфта і, не моргнувши оком, ходити по 

поручню балкона. Якби Туфо народився на якомусь тихоокеанському 

острові, то неодмінно став би найуславленішим піратом. Однак такої 

щасливої долі йому не випало. 

Туфо виріс у гарній коробці з-під модерного взуття, замість 

рому пив молоко, щоранку гострив пазури об килим, 

але вступити в двобій не було з ким.  

Туфо над усе любив пригоди, але ніколи не бував далі 

парку, куди його носили на прогулянку в звичайнісінькій 

сумці. В ній він стояв наче на капітанському містку 

його очі зірко вдивлялися в зелені віти дерев, а нашорошені вуха ледь 

потріпували з кожним далеким чи близьким шерхотом.  

Крім піратського імені, Туфо мав і піратське серце. Тому сьогодні 

вранці він утік з дому. Вгледівши відчинені 

двері. він спочатку тихенько вийшов у коридор на поверсі, 

відтак, наче руда блискавка, мигнув по східцях додолу.  

На вулиці у Туфо перед очима все попливло колами — 

за одну мить він подолав східці шістнадцяти поверхів.  

 Перед ним постав високий та неозорий, без стін і вікон, 

сповнений дзвінким щебетанням і далеким гулом, сонячний 

та галасливий день. Роззирнувшись, Туфо безшумно побіг 

до близьких дерев парку. Не встигши перебігти вулицю, 

рангом почув неподалік зле гарчання. Він підвів голову 

і весь настовбурчився: назустріч рухалася незнайома істота із застиглими 

круглими очима і великою квадратною 

мордою. Вона прямувала стрімкою вулицею вгору і несамовито гарчала, а 

довкола неї поширювався відразливий 

сморід, від якого кожен домашній кіт втратив би свідомість. 

Туфо хоробро засичав і приготувався до оборони: підняв 

одну лапу з гострими пазурами і втупив очі у страховисько. 

За мить до початку нерівного бою велика істота люто гаркнула, 
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 всередині в неї щось заторохтіло й заскреготіло, почулося зітхання, і 

раптом вона зупинилася на підйомі вся 

в хмарі смердючого диму. Одне її вухо відчинилося, наче 

двері, і звідти вискочив чоловік. Він почухався і мовив:  

— Хіба це автомобіль! Це — брухт!  

Потому, вийнявши з кишені якийсь інструмент, він відкрив істоті 

рота і почав копирсатися в ньому. Хоча Туфо 

вперше в своєму житті бачив автомобіль, але здогадався, 

що він на нього не нападе. Отак без бою вийшов він переможцем. 

Обійшовши тихо запорошені чоловікові черевики, Туфо безшумно 

прослизнув повз велетня і якомога 

хутчіше кинувся в інший бік стрімкої вулиці, де пожовклим листям 

шуміли дерева парку.  

Відчувши під лапами м’яку траву і сухе листя, Туфо побіг іще 

швидше. Ліс зустрів його і кликав до себе тисячоголоссям та 

різноманітними пахощами. Завагавшись лише на мить, Туфо енергійно 

ворухнув вухами і помчав 

уперед! Цей шлях йому був знайомий, хоча нечасто його 

сюди приносив четвертокласник Косьо в звичайнісінькій 

господарській сумці. Білявий Косьо, його найкращий 

приятель, зранку пішов до школи. Та чи й треба, щоб 

приятель тебе весь час носив на руках, коли маєш досить 

прудкі й міцні ноги? Відтак Туфо мчав вільно й легко, немов шхуна у 

відкритому морі. Вологі кущі темними хвилями напливали на нього і, 

прошумівши, залишалися позаду. Він обминав їх, не втрачаючи 

визначеного напрямку. Туфо відчував, що його щось владно кличе, що 

на нього десь чекають події, які не можуть без нього відбутися. І не 

помилився.  

«Ти не сам», — сказав йому внутрішній голос. А відомо, 

що внутрішній голос — найправдивіший.  

Туфо зупинив свій біг між деревами й уважно роззирнувся довкола. 
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 Збоку, під всохлим кущем ожини, настовбурчившись, стояв інший кіт 

і спостерігав за ним. 

Кіт був синього кольору, а в його очах проблискували 

рожеві вогники.  

-І куди це ти, рудий, поспішаєш, мов несамовитий? — 

зашипів він. Подібне шипіння прогнало б навіть кобру, 

але Туфо не втратив самовладання.  

-Біжу, щоб не посиніти від холоду! — ображено відказав він і 

крутнув хвостом. Ти ба, що діється: тільки-но 

вирішив вільно побігати в лісі — і раптом з’являється 

якийсь синій кіт і псує тобі настрій. Йому навіть закортіло вкусити нахабу 

за синє вухо.  

-Занадто ти нервовий! — трохи помовчавши, зауважив примирливо 

синій.  

-Нервовий! А ти синій, наче пантофля! -крутив 

хвостом сердитий Туфо.  

- Я сніжно-білого кольору, якщо хочеш знати... Але 

-СЬОГОДНІ буде футбольний матч, і хлопчаки пофарбували 

мене синім чорнилом, щоб сині перемогли. Вони щосуботи 

мене фарбують отак, — пояснив він.  

-   А де гратимуть? — поцікавився Туфо й оглянувся.  

- Звичайно, не тут, — засміявся Чорнильний кіт, — на 

стадіоні! — Потому дружелюбно наблизився: —Хочеш, 

підемо разом? Знаю одну дірку в огорожі. Через неї потрапимо прямісінько 

до сектора «А».  

- Це мій улюблений сектор, — трохи невпевнено сказав Туфо, — 

згода!  

Тоді за мною! — вигукнув Чорнильний кіт і чимдуж 

помчав стежкою, яка в’юнилася поміж дерев. Туфо кинувся за ним. Його 

серце несамовито калатало. Ви вже здогадалися, що він ніколи не був на 

стадіоні, та ще й на футбольному матчі.  
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РОЗДІЛ II 

Дірка зникла.  

Кіт хапає себе за хвіст 

Вони зупинилися перед високою дерев’яною огорожею, 

за якою лунали незвичайні звуки — пронизливий свист, пісні, радісні та 

гнівні голоси.  

Туфо спантеличено дивився на огорожу. За нею знаходилося  

щось велике і страшне. Йому вже туди не хотілося.  

— Ти певен, що ми не заблудилися? прошепотів він 

збентежено.  

- Так. Десь тут була дірка, - відповів йому новий приятель, 

розглядаючись довкола.  

Ворухнувши вусом, він почав обнюхувати підряд кожну 

дошку огорожі. На повороті зупинився, потім швидко повернувся, 

підібгавши хвоста.  

— Дірка зникла, — доповів він, — безслідно. Матч будемо 

 дивитися згори.  

—  Як згори? - здригнувся Туфо і звів погляд на пухнасті хмарки, що 

пропливали в блакиті.  

- Он із того дерева. Бачиш? — І Чорнильний кіт вказав лапою на 

величезну акацію, що нависла вітами над 

огорожею.  

-Бачу. Надто високо, мені здається... — пробурмотів 

Туфо. — Ліфт не працює?  

 — Працює. Тридцятого лютого! — відказав Чорнильний кіт і 

підскочив на місці. — Нема часу для жартів. 

Ходімо, матч уже розпочався.  

За мить обидва приятелі були під деревом. Синій кіт підбіг першим, 

вчепився пазурами в кору акації і прудко видерся на самий вершечок. 

Туфо і собі подряпався вгору, 

але, не досягти й першої гілки, гепнувся назад на землю.  
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- Вже бачу все! — вигукнув згори Чорнильний кіт.  

— Он наші!  

«Що там він бачить? » — позаздрив йому захеканий Туфо. 

Цікавість подвоїла йому сили. Він знову почав лізти, 

обережно чіплятися пазурами там, де пройшов його приятель. 

Видряпався на першу гілку, скочив на іншу, потім 

вище, і нарешті перед його очима відкрився переповнений 

тисячами людей стадіон.  

— Ура! І я все бачу! — закричав Туфо і гордо підняв 

передні лапи. В цю мить тонка гілочка, на якій він сидів, 

висковзнула з-під нього і він відчув, що летить донизу, 

до галасливого натовпу людей, а оскільки не мав крил, то 

вхопився за власний хвіст.  

РОЗДІЛ III 

Успішне приземлення. 

На поле виходить новий гравець.  

Хтось забив гол 

Йому здалося, що він летить цілу вічність. Тра-ах! Лапи 

Туфо загрузли в чомусь м’якому й холодному... Запахло 

молоком і зимовим днем. Виявилося, що він упав у великий 

кошик, наповнений морозивом.  

— Біс би тебе вхопив! — заволав злякано продавець 

і впустив кошика на східці.  

Туфо аж ніяк не хотілося, щоб хтось його вхопив, і тому 

прожогом кинувся донизу, на зелене поле, по якому бігали 

люди, одягнені у футболки синього та червоного кольору.  

Чорно-біла куля, не зупиняючись, літала з кінця в кінець над 

полем. Люди спочатку били по ній ногами, а потім бігли услід. 

Отож і за ним погналися, щоб вдарити.  
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Якби Чорнильний кіт був поряд, то неодмінно пояснив би 

Туфо, що саме суботній матч найважливіший; заради 

цього люди кричать, свистять, співають і фарбують котів 

чорнилом. Але Туфо був сам. Інколи трапляється таке - 

йдете з кимось кудись разом... Потім спиняєтеся під деревом. 

Починаєте видиратися на нього, але несподівано падаєте, і 

приятель залишається там, на дереві, і не бачить... І нема кому 

вам порадити, що треба вчинити за такої ситуації. Отже, глядачі 

на стадіоні були свідками, якодин рудий кіт, наче полум’яна 

куля, миттю перетнув прямі криві лінії і нарешті влетів у ворота 

синіх.  

Спантеличений воротар, певен, що то м’яч, рішуче кинувся до 

Туфо. Але кіт спритно ковзнув убік і опинивсяна голові 

фоторепортера. А в цей момент справжній м’яч 

прилетів з іншого боку і, вдарившись об м’яку траву, 

несподівано покотився в інший кут воріт.  

- Го-о-ол! -несамовито заревів стадіон, і в повітря 

здійнялися тисячі рук.  

- Го-о-ол! — заволав фоторепортер і почав підстрибувати  

за воротами, забувши про кота.  

Гравці в синьому побігли до судді, а обдурений воротар 

сів на траву і заплакав. Туфо відразу відчув небезпеку, 

Він зрозумів, що весь цей галас може вилитися на нього, 

бо коли люди щось переплутають, то неодмінно в цьому 

буде винен кіт. Прищуливши вуха, Туфо кинувся до ви- 

міду Там стояв кремезний чоловік, який саме знімав підсак 

Туфо зробив лев’ячий стрибок, попав у піджак і вискочив через 

рукав. Далі все було просто. Позаду чулися 

гнівні голоси, але він уже біг до рятівної тиші дерев, де 

кожен кіт ставав невидимим для людського ока.  
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РОЗДІЛ IV 

Співучий водограй. Туфо не до пісень 

Поміж дерев парку справді було тихо, але не настільки 

як того чекав Туфо. Суботнього вечора сюди приходять 

всі, хто любить природу. Люди походжали алеями, слухаючи свої 

транзистори і замріяно їли смажену кукурудзу. Коли згасав 

останній сонячний промінь, посеред головної 

алеї раптом вибухав струменем співучий водограй. Його 

веселі бризки долітали аж до лав, і тоді мовчазні пенсіонери 

розкривали над головами свої парасольки. Діти бігали навколо 

трояндових кущів і гралися в індіанців, а біля озера, в літньому 

кінотеатрі, справді показували фільм 

про індіанців. Певна річ, Туфо ніколи тут не бував навіть 

у суботу ввечері. Галас навколо налякав його, і він не посмів 

з’явитися на головній алеї. Туфо відразу ж шаснув 

на клумбу з великими осінніми квітами і побіг паралельно 

до алеї. Час від часу він лякався людських голосів і зупинявся, 

зачаївшись. Але найбільше його непокоїв голос 

співучого водограю, який було чути звідусюди. Мелодія 

яку відтворював водограй, була приємною, але негаразд. 

було те, що завжди, коли Туфо чув музику, він відчував 

нестерпний голод. Так сталося і цього разу. Водограй співав арію 

із опери «Шукачі перлів», а Туфо уявив собі маленьких 

сріблястих рибок, що танцювали перед самим його носом. Він 

виліз із квітів, озирнувся довкола і побіг на берег озера. Озеро 

зустріло його холодним мовчанням! 

ледь чутно падало жовте листя. Раптом у протилежному 

кінці озера він помітив якесь особливе світло, що нагаду- 

вало йому щось приємне. Туфо швидко попрямував туди 

Хутко проминув довгу темну стіну, обійшов навколо невеликої 

дерев’яної хатини і сміливо зайшов у відчинені двері. 
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РОЗДІЛ V 

У літньому кінотеатрі восени. 

Мрія, яка стала дійсністю. 

Не відпускай золоту рибку 

Туфо потрапив до літнього кінотеатру, що працював 

восени. Фільм тільки-но почався, і Туфо непомітно пробрався 

до перших рядів. На відміну від стадіону тут йому 

подобалося — люди дивилися уважно, не галасуючи, на 

екран, що нагадував йому величезний телевізор, більший, 

ніж удома. Умостившись спереду, Туфо раптом побачив 

те, що його надто розхвилювало: перед ним зупинився 

човен. Двоє в човні витягли із води сітку, наповнену рибою і  

висипали її в човен. Перед очима Туфо заіскрилися 

сотні рибин — малих і великих, темних і блискучих. Лунав 

сильний чоловічий голос:  

"В перші дні осені Дунай приніс радість працелюбним 

рибалкам. Він щедро наповнив їхні сіті багатим уловом. 

Особлива радість у бригаді... » 

Туфо не судилося взнати, в якій бригаді радість. У носі 

йому засвербіло, в очах потемніло, і він кулею полетів до 

човна, наповненого рибою.  

-Трі-ісь! » — луснуло полотно екрана. Човен закрутився 

перевернувся, здивовані глядачі встали, а Туфо опинив- 

ся по гой бік екрана і шубовснув прямо у воду, тільки не 

в Дунай, а в озеро, - яке було саме за літнім кінотеатром. 

Вилізши з води, тремтячи від холоду, з налиплим по ньому 

мокрим листям, Туфо міцно тримав у пазурах живу золоту 

рибку. Сталося чудо — мить тому ця рибка спокійно дрімала в 

мілкому озері, але випадок зіткнув її з голодним 

і тепер вона відчайдушно тріпалася в його пазурах, 

а Туфо був щасливий. Його мрія раптом обернулася живою 
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 реальністю. Навіть більше — цілісінький вечір перед 

його зором вигравали срібні рибки, а ця, яку він пійма- 

зовсім випадково, була золотою. Але, коли Туфо зібрався 

з'їсти бідолашну рибку, вона несподівано вислизнула 

з його лап, блиснула у вечірньому повітрі і дзвінко плюснула у 

воду. Не вірячи своїм очам, Туфо безпорадно прослідкував за її 

криволінійним польотом. Тепер рибка була 

щасливою у своєму мілкому озері, а він — глибоко нещасним. 

Бо в житті ніколи не буває так, щоб і золота 

рибка, і кіт були одночасно щасливими.  

Туфо підібгав хвоста й поплентав алеями парку — мокрий,  

голодний, ображений життям. Нарешті дерева порідшали, суху 

траву змінив асфальт і Туфо побачив перед собою дуже 

високий будинок, увесь залитий світлом. Він побіг східцями, 

що вели до входу, штовхнув лапою важкі 

двері і провалився у безвість.  
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РОЗДІЛ VI 

Пошуки втікача.  

«Живих котів не продаємо».  

День закінчується сумно 

День, повертав на захід, але діти з будинку навіть гадки 

не мали повертатися додому. І причиною цьому не були ні 

новий м’яч Марина, ні веселощі коло мосту. За день хлопчаки 

встигли обійти весь мікрорайон і питали кожного зустрічного:  

-Вибачте, чи не бачили ви ненароком кота, рудого, з 

 білою плямою на мордочці?  

Перехожі здивовано знизували плечима і швидко йшли 

геть. Зустрічалися і жартівники.  

-Атож, бачив такого кота. Тільки він був чорний 

і з рудою плямою на пиці, — відказав один юнак у спортивній 

шапочці з написом «Спортлото».  

Іншим разом русява дівчина в рожевому светрі весело 

відповіла:  

-Я бачила його на автобусній зупинці. Питав про два 

квитки по шість стотинок1.  

-Пригощався пивом у ресторані «Дикі півні», — відповів 

один товстун, який, очевидно, не второпав, про що 

йшлося.  

Хлопці перевірили всі підвали будинку, зазирнули до 

сусідніх дворів, навіть заглянули під автомобілі, що 

стояли у дворі. Але Туфо й сліду ніде не було.  

Косьо захопив з дому грубезний телефонний довідник, 

а Гошо — повну жменю монет по п’ять стотинок. Вони зайшли 

до будки телефону-автомата.  

1 Стотинка — монета вартістю в одну соту лева — грошової одиниці в 

Болгарії.  
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— Алло, це міліція?! — закричав Косьо в трубку. - 

Чи не знаходили ви часом кота, рудого кольору, з білою 

плямою па морді?  

— Вкрали? — запитав суворий голос.  

— Чи вкрали? — Косьо запитально глянув на друзів 

Ті замовкли, а Марин заперечливо помахав пальцем.  

— Нема кому його красти, мабуть, сам загубився.  

— Тоді пошукайте в «Загублених речах», — відказав 

суворий голос і поставив крапку в розмові.  

— Алло! Це «Загублені речі»? — продовжував пошуки 

Косьо.  

    — Так. Слухаю, — відповів жіночий голос.  

— Загубився кіт, рудий, з білою плямою на морді 

Може, він у вас?  

Кіт, можливо, й загубився, але ж він не річ. Зверніться в 

бюро «Рідкісні тварини». Можливо, вам там 

допоможуть, — порадила тітонька й поклала трубку.  

Набрали номер «Рідкісних тварин».  

— Алло, чи немає у вас кота, рудого... кольору... — почав 

увічливо Косьо.  

—  Є. А якого ви шукаєте — пластмасового чи плюшевого? 

— по-діловому запитав жіночий голос.  

    — Ні, живого! З білою плямою на мордочці! — закричав 

у трубку Косьо.  

    — Тоді ви помилилися. В «Дитячому світі» живих котів 

не продаємо, - засміявся голос на другому кінці дроту.  

Коли скінчилися стотинки, Гошо зітхнув:  

- Кінець. Оце й усі мої капітали... Через цього пропащого  

кота Туфо не зможу тепер купити клясер для марок 

-Я дам тобі потримати свій, — сумно пожартував Марин, 
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роздивляючись по боках, — їм все здавалося, що раптом 

звідкись з’явиться Туфо, веселий і життєрадісний, пройшовши  

неушкодженим через безліч небезпек.  

   Але вулиця була порожня, і вони понуро попрямували 

додому з таким почуттям, наче субота — найгірший день 

тижня.  

РОЗДІЛ VII 

Режисер шукає свій кінець. 

Туфо робить крок у мистецтво 

Де ж насправді був Туфо?  

Цього він і сам не міг сказати. Зайшовши через освітлений 

вхід великого будинку, він обережно пройшов повз 

двox чоловіків, які голосно розмовляли, й уздовж стіни 

побіг ходами нагору. Стіна була жовтого кольору, і це 

допомагало йому непоміченим підійматися з поверху на поверх, 

хоча раз по раз повз нього проходили люди. Дівчата 

в блакитних халатах з блискучими коробочками в руках 

снували сходами вниз-вгору, вниз-вгору. Якийсь чоловік 

у  картатому костюмі стояв перед дзеркалом і, час від часу 

солідно покашлюючи, наспівував «О, соле міо! ». А інший 

огрядний чолов’яга в окулярах, нахилившись через поручні 

гукав до когось сердито: «А де кінець? Хвіст де? 

У моєму фільмі немає хвоста! » 

Туфо з жалем подивився на товстуна. Недобре, коли за- 

губиш хвоста. Загубиш — потім спробуй знайти. А в Туфо 

хвіст був на місці, і, не видаючи себе, він обійшов товстуна 

і побіг далі.  

І ось перед ним з’явилися високі, оббиті дерматином 

двері, на яких було написано: «Студія І. Вхід стороннім 

суворо заборонено». Але Туфо, всупереч своїй природженій 
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 інтелігентності, був зовсім неграмотний, тому сміливо 

попрямував у відчинені двері. А хоч би й прочитав напис, 

як би він зрозумів, кого це стосується? Всі сторонні особи 

зовні, а не сторонні — тут. Значить, заборона нікого не 

стосується. І взагалі, для кого пишуться заборони?  

Туфо зайшов усередину, не прочитавши напису, й опинився у 

морі світла. Світло лилося звідусіль — спереду 

ззаду, зліва, справа. Від несподіванки він аж зажмурився 

І в цю мить приємний запах залоскотав йому ніздрі.  

     Туфо розплющив очі і побачив перед собою великий стіл, 

заставлений ласощами - смажена курка на блискучій таці 

велика бурштинова риба на скляному тарелі, бутерброді 

з ковбасою та ікрою, барвистий торт. Туфо вдихнув повітря і 

приготувався до стрибка.  

РОЗДІЛ VIII 

«Як поводитися в товаристві».  

Чому телекоментатор тримається за голову.  

Далі все зрозуміло 

Деякі з вас, напевне, вже зрозуміли, куди потрапив 

Туфо. Але його друзі нічого цього не знали, і це їх справді 

дуже хвилювало того суботнього вечора. Незважаючи ні 

настійні запрошення батьків вечеряти, кожен лише три 

мав ложку біля рота. Навіть перед телевізором сиділи 

мовчазні та замислені. А по телевізору саме показували 

популярну дитячу передачу «Як поводитися в товаристві».  

 Цього вечора була тема: «Ми в ресторані». Сумний 

Косьо неуважно слухав пояснення: «Ваша серветка лежить з  

лівого боку. Виделку треба тримати лівою рукою 

Ніж, зрозуміло, - правою. Спершу бажаєте сусідові 

«смачного» і починаєте їсти не плямкаючи».  
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Раптом Косьо заволав не своїм голосом:  

— Ось він! Наш Туфо! Швидше сюди!  

Всі підбігли до телевізора, тато навіть облишив читати 

газету, а бабуся наділа окуляри.  

На екрані показували хлопчика, що сидів за столом 

і зразково їв за допомогою ножа і виделки, а поряд, на 

столі, підібгавши хвоста, сидів Туфо і, крадькома озираючись,  

 вминав смажену курку.  

— Може, це не він, — нерішуче зауважила мама Ко- 

сьо. — На чорно-білому екрані не видно, якого кольору кіт.  

За мить Косьо вилетів з кімнати і був у приятеля Марина, 

який дивився ту ж передачу по кольоровому телевізору. Та в цю 

хвилину передача «Ми в ресторані» раптово 

урвалася і на екрані з’явився диктор.  

— Шановні телеглядачі, — почав він, — в студії телебачення 

знаходиться кіт рудого кольору, з білою плямою на 

мордочці. Будь ласка, просимо господарів, якщо вони 

його впізнали, прийти до нас і забрати свого улюбленця.  

Сказавши це, диктор раптом ухопився за щоку, на якій 

виднівся слід котячого пазура.  



ТУФО В СЕЛІ 

 



РОЗДІЛ І 

Що може порадувати домашнього кота. 

Картонна коробка з діркою для повітря. 

Переваги міського виховання 

Бути домашнім котом не така легка справа — всі на тебе  

гримають, зачиняють весь час у кімнаті самого, наступають на 

 хвоста, ще й сваряться пальцем, примушують сидіти в коробці і,  

тільки-но зручненько вмостишся, тебе відразу ж переставляють  

в інше місце.  

Туфо звик, що його виганяють з кухні на балкон, де 

гуляє вітер, з довгого коридора — до темної комори, а з 

комори — знову до кухні. Кілька разів його виносили на 

двір, і він знав, що світ великий, — в ньому є багато дерев,  

вулиць, людей, безліч шумів і пахощів, багато дозволе- 

них і заборонених речей. Однак він був домашнім котом 

і ніколи ніде не ночував, окрім дому. А зараз його чекає 



довга мандрівка до села, де мешкає дідусь Косьо. Вперше- він  

поїде поїздом, потім підводою, буде спати на голій 

землі і бігати на волі в широкому сільському дворі. Не 

один  і не два, а всі десять днів — стільки, скільки тривають  

весняні канікули у Косьо, не рахуючи днів на 

подорож. Власне, подорож чи й буде приємною для 

Туфо - бо що може бачити кіт через дірку в картонній 

коробці? Але потім почнеться справжнє життя без закликів 

« Туфо, сюди! » і «Туфо, вийди! », «Чому ти зробив це? », 

- Зроби те! », без набридливих обіймів та неприємного купання. 

Всі думають, що коти не розуміють людської 

мови і тому говорять в їх присутності про важливі речі. 

Вдома Туфо уважно вслухався в розмови, і від хвилювання по 

його шерсті проходив струм — які чудові дні чекали на нього!  

Косьо також приховував своє нетерпіння. Його вперше 

чекає така далека подорож - без батьків, без супроводжуючих,  

лише з рудим котом.  

-Мамо, а коли вирушатимемо? —допитувався він. 

-У понеділок, вранішнім поїздом.  

-А для Туфо буде місце?  

-Обидва їхатимете на один квиток, — відповідала мати.  

- Ти маєш місце, а він сидітиме під лавою.  

-А який поїзд? Експрес чи швидкий?  

-Швидкий. До полудня встигнете... Дідусь чекатиме 

 вас  на станції.  

Перш ніж заснути ввечері, Косьо уявляв собі таку картину:  

він злазить з підводи, навколо нього збираються 

сільські хлопчаки, він показує їм Туфо, а відтак усіх фотографує  

своїм новим фотоапаратом... Потім, озброївшись 

ковбойським пістолетом, вийде на простору галявину 

і першого ж дня навчиться їздити верхи. Уявляв собі, як 
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сідає на сільського мустанга і як скаче на ньому полем 

міцно вхопившись руками за гриву.  

Й ось день подорожі настав. Поїзд справді був швидкий, але 

йшов із запізненням і тому на кожній станції зупинявся, щоб 

пропустити інші поїзди. На станції Мездрї 

Косьо купив прямо з вікна собі бутерброд, половину з'їв 

а решту — в коробку. Туфо нявкнув на знак вдячності.  

По обіді вони прибули на місце. Ще здаля Косьо побачив 

дідуся — єдиного, хто зустрічав його на маленькій 

станції. Вхопивши в одну руку валізу, а в іншу коробку 

він побіг назустріч, радісно гукаючи:  

— Діду, ми тут! Удвох!  

Дідусь, розкривши обійми, схвильовано пригорнув 

його, а потім оглянувся:  

— А де ж твій приятель? Не бачу...  

— А він у коробці! — вигукнув Косьо і розірвав мотузку. 

Звідти показався Туфо з виряченими очима.  

— Няв! — ввічливо озвався кіт і протяг лапу здивованому 

старому.  

— Чи ба, що значить міське виховання! — мовив дідусь 

Косьо і потис котові лапу. — А я думав, що ти приїдеш з 

кимось із вашого класу...  

Після такої радісної зустрічі віз бадьоро заскрипів 

грунтовим шляхом, який звивався поміж виноградникам 

та зеленими нивами, зігрітими першим весняним промінням.  
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РОЗДІЛ II 

Те, чого не було видно на фотографії. 

Сумна перемога.  

Щось стукає по ринві 

І першого ж дня в Косьо все пішло так, як і мріялося, —  

потоваришував з сільськими хлоп’ятами, сфотографувався з 

Туфо, навіть не один раз, а кілька... З’ясувалося, що не лише 

 він має фотоапарат, — іще двоє хлопців одержали 

такі ж подарунки в школі за відмінні успіхи в навчанні. 

Тільки про коня мрія Косьо трохи не справдилася: замість 

баского мустанга, діти сідали верхи на сумирного 

віслюка, який щоранку пасся на галявині проти дідового 

двору. |На цього віслюка гордо сідав і Косьо — за кілька 

годин він навчився міцно триматися на його спині і, круж- 

ляючи колом, не падати на поворотах.  

А в Туфо справи були кепські. На просторому сільському 

дворищі він ніяк не міг знайти собі друзів.  

-Ти хто? — запитала його гуска.  

-Дуже приємно, мене звуть Туфо! — відрекомендувався 

рудий кіт і хотів ще дещо розповісти про себе, але вона   

його урвала:  

-А яйця ти можеш нести?  

-Ні, тільки люблю їх їсти... — скромно відповів він. — 

Але я можу високо стрибати!  

-Значить, ти нероба, — мовила гуска й бундючно 

пішла геть.  

В іншому кутку двору кілька разів продзвенів дзвоник. 

- Чому це в них телефон стоїть надворі? » — подумав 

Туфо і, зацікавлений, побіг туди. Телефону там не було. 

Дзеленькав дзвіночок на шиї в корови.  
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— Добрий день! І ви тут живете? — поштиво запитав він.  

Корова подивилася на нього згори своїми великим; 

вологими очима і паслася далі.  

    — Я тут в гостях... — Туфо відчув себе незручно.  

— Хто? — зацікавилася корова і нахилила голову.  

Туфо не відповів. Побачивши так близько коло себе 

гострі роги, він чкурнув, бо втратив усяке бажання розмовляти.  

     - Куди поспішаєш, бе-е-е? — зупинила його вівця.  

     - А, побіжу трохи прогуляюся, — пробурмотів він.  

 — Біжи, біжи... Не втечеш — і тебе пострижуть, як і мене.  

Тільки після цього Туфо розгледів співбесідницю. На 

вівці видно було сліди ножиць.  

   — Зараз така мода? — здивувався Туфо і злякався.  

Вівця ображено відвернулася від нього.  

Туфо, замислений, повернув до будинку.  

— Стій! Ані руш! — загарчав собака. — Що ти тут робиш?  

— Прогулююся... — відказав збентежений Туфо.  

— Знаю я ці прогулянки, — всі поглядають, щоб щось 

потягти.  

 Це ти вчора перекинув горщика, а мені попало?  

— Я нетутешній... — злякано шарпнувся назад кіт.  

    — Еге ж, ви всі нетутешні!.. — розсердився пес і кинувся  

до нього.  

Туфо навіть гадки не мав виправдовуватися, однак стрілою  

кинувся геть і зник за дверима будинку.  

Вскочивши в сіни, Туфо зачаївся. Пес довго гарчав, 

злий, крутився перед входом, але ланцюг, яким він був 

прив'язаний не давав йому продовжити переслідування, 

і Туфо був врятований. Зрозумівши, що небезпека минула, 
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кіт уважно озирнувся довкола. В напівтемних сінях 

була лише вішалка, на якій висіли кілька пальт і одна 

парасолька, а внизу, на пожовклій газеті, акуратно стояло 

велике й мале взуття, серед якого Туфо впізнав і зимові черевики 

 Косьо. Було тепло, і пахло яблуками. Туфо 

задоволено потягся, потому пройшовся від стіни до стіни 

нюхаючи вологим носом натерті дошки підлоги. І саме тоді він  

відчув запах незнайомої тварини. Звів погляд 

і побачив у кутку її дивну фігуру: тварина була нижча за собаку,  

 але товща за нього. Шкіру мала гладеньку, без 

жодної волосинки і лише одну ногу. Голова була повернена в 

куток, і Туфо бачив лише надуте біле черево 

«Що робити? — злякався він. — Там гарчить злий пес 

тут мене підстерігає інша небезпека... І невідомо, якого 

лиха ця тварина мені заподіє, — може, вкусить або вколе, 

не виключено, що й штурханів падає! » Просто безвихідь!  

І тут Туфо згадав слова чоловіка, який говорив, коли по 

телевізору показували футбольний матч: «Атака — найкращий 

захист! » Саме так — він нападе першим, щоб 

налякати її!  

— Няв! — занявчав він щосили, спритно підскочив 

і вчепився пазурами в біле черево тварини.  

— Пш-ш-ш! — відразу відповіла тварина і своєю єдиною 

ногою копнула Туфо по носі.  

Кіт злякано відскочив убік.  

— Ага, ще й б’ється, — мовив він тихо і ніби стає 

меншою. Мабуть, стискається від страху.  

І Туфо знову кинувся на незнайомця, зубами і пазурами 

почав боротися з ним.  

— Ня-яв! — хоробро нявчав Туфо.  

— Пш-ш-ш! — шипіла тварина і підіймала в повітря 

свою єдину ногу...  

28 



Туфо відчував, що сили ворога слабнуть, що він все 

більше згортається в кутку, безпорадний і жалюгідний.  

Пш-ш-ш! — востаннє зашипіла тварина і простяглася на 

підлозі, немов зіжмакана ганчірка.  

Туфо переможно озирнувся і повагом повернувся у свій 

Двері відчинилися, й увійшов дідусь. Він увімкнув 

світло, зробив кілька кроків і вхопився за голову:  

- Моя волинка!  

Він підняв з підлоги пошарпану волинку і почав наду- 

вати її, але, замість веселих звуків, почулося лише жалібне 

скавчання. В кількох місцях міх був пробитий котячими 

пазурами... Старий підніс до вуха подряпану шкуру і натис 

двома руками.  

-Здихає, — мовив він сердито. — Пропала моя найкраща 

волинка. Зараз я тобі всиплю, розбійнику, щоб 

запам'ятав!  

Дід оглянувся і, не знайшовши нічого іншого, вхопив 

парасольку з вішалки, замахнувся... Але в сінях уже 

нікого не було. Туфо миттю вибіг за двері і по ринві поперся на 

дах.  

РОЗДІЛ III 

Тікай і думай про дорогу назад. 

Пошкодження не у вашому телевізорі. Кара 

Так ніхто й не здогадався, куди зник цього дня рудий кіт.  

Коли Косьо повернувся з вулиці, він насамперед запитав:  

— Що робить Туфо?  

Дідусь саме ліпив гумові латки на козячу шкуру.  

— Шкоду робить, — відповів він похмуро. — Порвав 

мені волинку і чкурнув кудись, щоб не дали прочухана.  

29 



 

Піду пошукаю його, — мовив Косьо і вибіг на вулицю.  

Обійшов усе подвір’я, зазирнув до літньої кухні і до 

повітки, перевірив під східцями, вийшов на вулицю. Вже 

вечоріло, вулиця, освітлена лише жовтими вікнами, була 

порожня. Косьо постояв трохи коло воріт, але почав накрапати  

дощ, і він вернувся до хати.  

— Немає ніде, — промовив сумно. А надворі дощ почався. 

 — Мабуть, забився в якийсь куток і чекає, поки 

пройде злість, — відповів дід і поставив перед онуком 

миску із смаженою ковбасою. Поїж. Ковбаса тобі 

сподобається, я сам її підсмажив.  

Вечеря справді була смачна, і зголоднілий Косьо на 

мить забув про свого чотириногого друга. Але, коли вони 

сіли з дідусем перед телевізором, у нього з’явилася думка 

— Діду, а він, бува, не вирушив пішки до Софії?  

— Хто вирушив? — не зрозумів дід.  

— Туфо, хто... Що йому заважає повернутися по шоссе  

назад?  

- А, Туфо... Він не такий дурний. Куди він піде в дощ,  

коли має дах над головою?  

Дідусь мав рацію, Туфо десь поблизу, тільки кіт був не 

під дахом, а на даху. Коли він утікав по ринві нагору, 

зовсім не врахував того, що потім доведеться повертатися 

назад на землю.  

Він спробував кілька разів злізти вниз, але пазури ковзалися 

по мокрій черепиці, і він, затремтівши від страху 

і холоду, лишився на даху. Почав ходити навколо димаря 

над яким стирчали якісь розчепірені металеві дротики 

— Дідусю, з телевізором щось коїться! —закричав 

Косьо і підштовхнув старого, що дрімав на стільці.  
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-Хто йде? — здригнувся дід.  

-Ніхто не йде. А в телевізорі, кажу, якесь пошкодження... 

Поглянь!  

І справді — на екрані з’явилася дивна картина: з одного кінця  

в інший бігли дивакуваті фігури з десятьма 

головами, в кутку підстрибували електричні баранці, а по- 

середині мигтіла товста чорна лінія.  

-Такого ще не було... — пробурмотів дід і встав. — 

може, перегоріла якась лампа. — Він наблизився до 

телевізора і прислухався. — Щось стукає всередині. Краще 

вимкнемо.  

Вимикач клацнув, але звук не припинився.  

-Діду, це хтось стукає зверху! — вигукнув Косьо 

показав на стелю.  

-Чи не впала знову антена? — мовив дід і вийшов 

в сіни. Там узяв парасольку, в шафі знайшов електричний 

ліхтарик і подався надвір. Косьо, напнувши старого 

дощовика, і пішов слідом.  

Він спрямував електричний промінь на димар. На антені 

під тонкими струменями дощу гойдалася жовтогаряча куля, а 

металеві дротики крутилися на всі боки.  

-Це кульова блискавка! — промовив дідусь.  

-Чекай, чекай... Куля має хвіст. Це Туфо! — вигукнув  

хлопчина.  

 - Знову цей розбійник? розгнівався дідусь і пішов 

шукати  драбину.  

Зачувши своє ім’я, Туфо облишив у спокої антену і, радісно 

нявкаючи, почав спускатися по даху. Тільки-но драбина 

вперлася в дах, він швидко зісковзнув по ній, промайнув   

повз діда й онука і зник у хаті.  

Ну попадешся ти мені! —дід сердито розмахував 

у повітрі мокрою парасолькою. А Косьо йшов поруч, 
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похнюпившись і міркував: «Моєму приятелеві це не минеться.  

Цього разу його буде покарано».  

І не помилився. За хвилину дід вхопив Туфо за шкірку 

і вкинув до темної комори, де стояли лише стара скриня 

і кілька дощок, прихилених у кутку до стіни.  

— Сидітимеш тут, поки не закінчаться канікули! - 

посварився на кота дідусь, — і ніяких прогулянок.  

Туфо жалісно нявкнув.  

РОЗДІЛ IV 

Ув'язнення. Коли дослухаєшся 

до свого внутрішнього голосу.  

«Тисячу вітань вашим» 

Замок клацнув, і Туфо лишився в темряві сам. Заозирався 

 навколо, щоб зорієнтуватися в обстановці... Нічого 

особливого, комора як комора. Навіть віконечко є, але 

що видно з нього, побачить завтра вранці, коли розвидниться.  

А ось і скриня в кутку. Лазитиме по ній, скільки заманеться,  

всім на зло! Цікаво, а як його тут годуватимуть? Тричі на 

деньчи раз на три дні?  

Туфо волів би тричі на день. Одного разу йому залишили на 

 балконі ковбасу і воду на три дні... Замкнули двері 

й поїхали. Шматка ковбаси не стало другого ж дня, і, щоб  

заморити черв’яка, він змушений був ловити мух. Тричі на 

день. 

 — це вже зовсім інша річ — і харчі носять різні 

і тричі двері відчиняються. Туфо був упевнений, що Косьо 

його не залишить голодним.  

А ось із спанням було кепсько — ні ліжника, ні коробки, 

 жодних зручностей... «Село», — зітхнув подушки Туфо і  

скрутився клубочком на скрині. Зараз треба спати, а вранці  

видно буде.  



За своє коротке життя Туфо засвоїв важливу істину 

після того як закінчується зло, починається добро. А він 

сьогодні стільки зазнав зла, що його, мабуть, вистачило б 

на кілька днів...   

Так міркував собі Туфо і, майже щасливий, заснув. 

І приснився йому звичайнісінький котячий сон, наповнений  

цвіріньканням горобців, шурхотом зела, пухнастими 

хмарками і лагідними людськими руками... Сон був приємний,  

але короткий — його розбудило тоненьке «цир-р-р! 

цир-р-р! », що долинало десь з-під землі. Кожен сільський 

кіт дотямив  би блискавично, що то пищить маленьке, боязке і  

дуже смачне мишеня, яке невідомо чому завжди 

лізе туди, де є коти. Але Туфо виріс у великому місті, на 

шістнадцятому поверсі, куди миші не могли дістатися, 

навіть якби хотіли. Тому він подумав, що чує зрання свій 

внутрішній голос.  

Він прудко випростався і почав нюхати повітря. "Цирр"  

обізвався його «внутрішній голос», цього разу десь 

зовсім близько. Кіт радісно підстрибнув й опинився в кутку - там 

була ледь помітна дірка, під тінню довгих 

дощок Із дірки несподівано вигулькнула маленька мордочка і 

чорними блискучими оченятами, потім заворушилися тоненькі 

ніжки, а за ними хвіст, що нагадував 

шматок тоненького мотузка.  

Від  несподіванки Туфо шарпнувся назад. Він неодноразово 

чув свій внутрішній голос, але зараз вперше бачив 

його наяву. Йому стало трохи лячно, але він одразу ж 

здогадався, що це внутрішній голос іде йому на допомогу, 

хочевказати шлях до волі. І він швидко пішов за своїм 

хвостатим «внутрішнім голосом», який незрозуміло чому 

кинувся по дошках нагору, до маленького віконечка, 

освітленого вранішнім сонцем.  
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«Внутрішній голос» скочив на раму віконця й вискочив 

надвір. Туфо, не вагаючись, зробив те ж саме, намагаючись не 

випустити з поля зору тоненький гладенький хвіст 

І таким чином легко і швидко й сам опинився на волі. Біля 

віконця комори вилися гнучкі віти старої виноградної лози. 

Мишеня страшенно пищало і бігло до паркану, а Туфо 

мчав за ним, весь час ковзаючись по мокрих гілках. Одного 

разу, посковзнувшись, він навіть повис на лозі, 

наче велике бурштинове гроно. Огледівся — внизу розкопана 

грядка, м'якенька від учорашнього дощу. Недовго 

думаючи, Туфо плигнув на вологий грунт. Тепер він почувався 

впевненіше — переслідування тривало на землі 

Мишеня пролізло під дверима і побігло по сільській вули- 

ці, а Туфо проліз через дірку в паркані і знову погнався 

за своїм «внутрішнім голосом».  

Мишеня пояснювало собі це божевільне переслідування 

лише тим, що кіт голодний і хоче поснідати.  

А Туфо біг за ним, щоб подякувати за вказаний шлях 

Але звідки дурне мишеня може знати, що за ним женуться з  

добрими намірами. І тому воно бігло з найвищою мишачою 

 швидкістю вулицею, що була заасфальтована і вела 

за село до великих складів. А Туфо припускав уперто за 

ним, все більше віддаляючись від домашньої в'язниці 

і все більше наближаючись до великої будівлі, за 

воротами якої зупинився зелений автомобіль. Люди 

носили із складів великі лантухи і вантажили на машин 

що була вже майже повна. Мотор рівномірно торохтів 

й ось-ось машина мала вирушити в дорогу.  

Мишеня добігло до автомобіля, видерлося на нього,  

шмигнуло між лантухи і зникло. Туфо зупинився на мить 

нерішуче глянув на автомобіль і, зібравши всю свою мужність, 

зробив піратський стрибок на кузов. І в ту мить 
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коли він упав на один із м’яких лантухів, автомобіль 

хрипко заревів і рушив. А мишеня, що вилізло з іншого 

боку і стрибнуло на землю, весело запищало:  

-Щасливої дороги! Тисячу вітань вашим! — І помахало 

вслід Туфо поцілунок лапкою.  

Туфо почув це миле прощання, але поки зрозумів, 

у чому річ, автомобіль вже мчав до обрію. Стрибати було 

пізно, він учепився пазурами в лантух і боязко поглядав 

на  дерева, які пролітали з обох боків нерівного шляху.  

У вухах свистів холодний вітер, а ніс, що вткнувся в лантух,  

раптом почув якийсь особливий запах...  
 

РОЗДІЛ V 

Туфо безслідно зник.  

«Віслюка за «трабанта». «Стій! » 

Вранці Косьо прокинувся з лихим передчуттям. Вставши з 

ліжка й не розплющуючи очей, надяг штанці, навиворіт  светра 

і, тручи очі, пішов до комори. Двері комори, 

в яких стримів ключ, були замкнені. Косьо обома руками 

повернув ключа, іржавий замок скрипнув, і хлопець 

штовхнув двері коліном...  

Туфо, ти спиш? — тихенько покликав він.  

Темна комора не відповіла. Лише самотній вранішній 

проміні. освітлював безмовно куток, де стояли дошки.  

Киць -киць!.. — голосніше покликав Косьо і швидко 

почав обдивлятися тісне приміщення, — перевірив усі кутки і 

зазирнув навіть до скрині. Туфо зник безслідно.  

- Куди це він подівся? — стривожився Косьо. — Двері 

замкнені. Іншого виходу з комори немає».  

-Туфо, де ти? — плачучи, покликав Косьо.  
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Замість відповіді він почув легке поскрипування: скрип- 

скрип. Відчинене віконце скрипіло під вітром, наче хотіло щось 

сказати... Косьо здригнувся, поглянув на довгі 

дошки, на яких вигравали сонячні зайчики, і незчувся, як 

опинився надворі.  

— Діду, Туфо, втік! — гукнув він дідові.  

— Велике диво, — озвався той із хліва. — 3голодніє 

й повернеться. Я ж казав тобі, щоб не відчиняв комори. 

— Але він утік через віконце! — заревів Косьо і оббіг 

навколо хати. Кота не було ні в дворі, ні на даху.  

Старий, похитуючи головою, пішов розпитувати сусідів 

А Косьо, втерши сльози, вийшов на вулицю, потім побіг 

повз електричні стовпи, роздивляючись на всі боки. З дворів 

долинало собаче гавкання, куряче кудкудакання, мукання корів, 

але знайомого нявчання Туфо ніде не було 

чутно. Електричні стовпи скінчилися, захеканий Косьо 

зупинився й озирнувся. Він стояв на галявині, де пасся віслюк, 

який вже відвіз молоко до дитячого садка і чекав 

на хлоп’ят, щоб погратися.  

Але Косьо лише глянув на нього, сів на великий камінь 

і замислився: «Куди ж він міг зникнути? Що як він побіг 

на станцію? А може, його збила якась машина? Що ж він тепер 

 скаже хлопцям з будинку? Торік вони прийшли до 

нього: «Ось, візьми це кошеня. Воно лишилося без матері 

і ми вирішили, що ти його доглянеш. Чотирьох братиків 

і сестричок ми доглянемо самі». І Косьо взяв кошенятко 

Годував його молоком із піпетки, вкладав спати на вату 

в коробку, щоб було м’якіше, назвав його найкращим іменем — 

Туфо. Із кошеняти виріс гарний кіт, і Косьо дуже 

ним пишався. Й ось маєш — Туфо втік від нього!  

Якийсь шум у кущах перервав його думки, почулись 

тихі слова:  
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-А віслючок гарний... І ніхто його не стереже.  

-Маєш рацію — немає господаря, значить, наш... Хочеш 

познайомитися з ним?  

-Познайомимося, а потім що будемо з ним робити?  

-Ну й дурень же ти! Відведемо до Типчілештового 

і продамо там!  

-А скільки за нього дадуть?  

-Щонайменше сто левів—таку нагоду гріх утрачати.  

Косьо здивовано слухав. Нарешті він зрозумів, у чому річ й 

обережно присів за каменем. А розмова в кущах тривала:  

-Але зразу тобі скажу — гроші поділимо порівну! Не 

так, як минулого року.  
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— Не будемо зовсім їх ділити. Зіграємо разом у спортлото. 

Одразу заповнимо сто карток — і великий виграш 

у кишені!  

— Маєш рацію! А на виграш купимо «трабант»?  

— Будемо їздити ним по рибу.  

— Саме так! Ото життя настане!  

— А хто купуватиме бензин?  

Голоси переплелися в короткій суперечці. Косьо не 

дочекався кінця розмови і поповз назад. Досягши видолинка, 

схопився на ноги і чимдуж помчав до дідової хати.  

— Дідусю, хочуть украсти віслюка! — закричав він біля 

від воріт.  

Але в дворі нікого не було й тоді він побіг до хліва.  

— Діду, віслюк у небезпеці!  

Але й хлів був порожній.  

«Мабуть, пішов на виноградник, — подумав розхвильований 

Косьо. — Ех, якби він був тут! Варто було б йому 

показатися на галявині з мисливською рушницею — і злодії 

затремтіли б, як осиковий лист».  

Часу не можна було гаяти, і хлопчина вирішив діяти 

сам. Він метнувся до кухні і хотів відчинити двері великої 

шафи, де старий завжди тримав рушницю. Але шафа була 

замкнена. Косьо розгублено зупинився посеред кімнати 

Що робити? Як врятувати віслюка, якого так люблять всі 

у селі? Як відлякати тих лиходіїв?  

І раптом у нього виникла смілива ідея. Відчинивши 

валізку, він дістав з неї свій новісінький фотоапарат «Зоркий». А 

злодії тим часом уже вели віслюка чагарями подалі від 

галявини. Один із них, худорлявий і згорблений, 

в капелюсі на стриженій голові, нервово шарпав повідок 

і тихо підганяв: «Жвавіше! Піддай газу, «трабанте! » 

А інший, вусатий і опасистий, стьобав тварину по спині.  
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Раптом з-за кущів пролунав гучний вигук:  

- Стій!  

Обидва злодії завмерли на місці, а віслючок зраділо 

повернув голову на голос  —  недалеко з фотоапаратом  у руках 

стояв його приятель Косьо. Злодії теж повернулися на голос,  

і їх здивовані фізіономії опинилися перед об'єктивом 

фотоапарата. Косьо натиснув на спуск.  

-Готово! — вигукнув він весело. — Тепер я матиму 

вас на згадку. Якщо не відпустите віслюка, передам фото 

міліції.  

І щодуху помчав до села.  

РОЗДІЛ VI 

Несподіванки тривають.  

ІІусатий птах, що може спричинити чхання 

Туфо поглянув на небо й несподівано чхнув. Раз, потім 

удруге. Щоб пройти через усе поле треба було тридцять разів 

чхнути. Як чхнув утридцяте, автомобіль зупинився. 

Піднявшись на задніх лапах, Туфо побачив дивовижину: 

на широкій, зовсім рівній галявині, розправивши крила, 

стояв величезний білий птах, який замість дзьоба мав 

чорні настовбурчені вуса. На боці в нього були написані 

якійсь літери, а біля них Туфо помітив відчинені дверцята. 

     Чоловік у синьому комбінезоні почав переносити з авто- 

мобіля лантухи до черева білого птаха. Туфо причаївся 

біля самої кабіни, але дихання чоловіка чулося дедалі 

ближче. Тоді кіт відважився: тихенько зліз з протилежного боку 

автомобіля й, уважно оглянувши голе поле, 

непомітно підкрався до птаха. Вибравши момент, коли 

нікого поблизу не було, він швидко вскочив до темного 
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отвору. Всередині було темно й задушливо. Лантухи зайняли 

весь простір, і Туфо ледве знайшов собі зручне місце.  

Звідусіль його огортав неприємний запах. Щось 

заревіло. Якби Туфо був на галявині, він побачив би, як 

скажено завертілися птахові вуса, як він побіг і раптом почав  

підійматися. Але кіт нічого цього не міг бачити, бо його знову  

зачинили. Цього разу його в'язниця мала 

крила й летіла над пагорбами. Він з жалем згадав 

затишну комору, звідки втік уранці, де було так просторо, 

а головне, не було тяжкої задухи. Найбільше його тривожила 

підлога, яка то підіймалася вгору, то падала 

вниз, і кіт, тремтячи, забився у куток.  

Він уже жалкував, то отак наосліп кинувся за покликом 

свого «внутрішнього голосу», що не залишився там, де звучали 

такі рідні голоси Косьо та його діда. Кота лякала невідомість, 

серце шалено калатало і він безпорадно шкрябав пазурами по 

гладенькій стіні. Важкий дух заповнив тісне приміщення і 

ставав нестерпним. Туфо почав чхати:  

— Мур-мур. Апчхи! Мур-мур. Апчхи!  

Неначе злякавшись котового чхання, літак (а ви вже 

здогадалися, то Туфо опинився в літаку) почав знижуватися 

над полем і, пробігши трохи полем, раптом зупинився. Пілот, 

відчинивши кабіну, скочив на землю.  

— Дивна річ, — зауважив він, — мотор почав чхати. 

І саме в ту мить, коли він оглядав пропелер, знову почулися 

незрозумілі звуки.  

— Ану, загляньмо до лантухів, — промовив пілот і 

відчинив люк, де лежали лантухи із штучним добривом. 

Несподівано перед ним виринула зморщена мордочка. 

Туфо, пирхнувши, кіт метеором пронісся над головою 

ошелешеного пілота.  
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Ось учому заковика, — похитав він головою, — через 

якогось  кота довелося сідати серед поля. Та з мене буде 

сміятись вся сільськогосподарська авіація. — І, сердитий, 

піднявся в кабіну. За хвилину передавав по радіо:  

Продовжую політ в повній технічній справності. 

Пошкодженнявтекло в невідомому напрямі.  

РОЗДІЛ VII 

Чи може сніг кудкудакати, 

коли біжиш, проти вітру 

Справді, Туфо біг у невідомому напрямі: він не знав, 

звідкиприбув і куди зараз біг. Але, відчувши під ногами 

тверду землю, він радісно мчав до обрію, не дивлячись 

угору, де загрозливогуркотів білий птах. А раптом він 

знову спуститься на землю, вхопить його за карк? Від цієї 

думки Туфо навіть зупинився, потім шаснув під дерево, 

і, коли білий птах зник за пагорбами, повернув у 

протилежний бік.  

Біг він з годину, і несподівано перед ним з’явився путівець, 

що вів до села. І цією дорогою Туфо вже недавно їхав 

у дідовому возі, але хіба запам’ятаєш її, коли тебе у 

картонній коробці? Крутнувшися біля придорож- 

ніх кущіввін принюхався. Його вологий ніс вловив ледь 

чутний запах диму та сільського подвір’я, і це допомогло 

йомувибрати напрямок. Він подався навпростець полем,  

тримаючи ніс проти вітру. Йти проти вітру не зовсім 

приємно, однак Туфо лише таким чином міг знати, що він 

іде в правильному напрямку.  

Через деякий час запахи посилилися, і Туфо побачив 

попереду цегляну будівлю, велике подвір’я, вкрите товстим 



 шаром снігу. Наблизившись, кіт помітив, що сніг ворушиться, 

підстрибує, навіть кудкудакає. І, здивований, 

зрозумів, що то зовсім не сніг, а безліч білих курей, які 

заповнили двір, наче білі кучугури. Туфо дістався до 

колгоспного курника, на околиці села. Біля дверей будівлі 

клопоталися люди, і Туфо побіг до них.  

РОЗДІЛ VIII 

Зустріч без овацій. За ким правда, 

той удвічі сильніший. На полювання з котом 

На жаль, цього дня люди, які працювали в курнику, 

мали підстав веселитися. Вони тільки-но дізналися, що 

вночі тут побувала лисиця, — в кутку двору лежали кілька 

задушених курей з закривавленим пір’ям. Люди збуджені 

говорили, розмахували руками, а один чоловік тримав на 

плечі мисливську рушницю. І коли рудий кіт перестрибнув 

через огорожу й побіг подвір’ям, залунали голоси: 

— Ось вона! Ось!  

— Ловіть лисицю!  

Така зустріч Туфо не сподобалася, і він одразу ж повернув 

назад. Услід йому гримнув постріл, і він відчув, як 

щось боляче вкусило його за хвоста.  

— Ня-а-ав! — занявчав від болю Туфо, але не зупинився, а 

щосили побіг до акацієвого гайка.  

Приголомшені люди дивилися йому вслід.  

— Вперше чую, щоб лисиця нявкала, — промовив чоловік 

з рушницею і швидко попрямував до акацій. Саме 

там і причаївся справжній злодій. Захеканий, тремтячи 

зі страху, Туфо зупинився серед дерев.  

— Киць-киць. Ой, помру від сміху! — почув він поблизу 

сміх і побачив під кущем вогненно-рудого хвоста. 
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— Хто там? — здригнувся Туфо і наблизився до хвоста 

-Це я, — відповіла усміхнена мордочка лисиці, -Це 

я, дурню. Хіба так крадуть курей серед білого дня?  

- Я - не злодій, — ображено зауважив Туфо. — Я заблукав і 

шукаю дім, де живу.  

-Киць-киць! У курнику живеш, чи що? Мені дуже 

хочеться там жити.  

— Стривай. А ти, бува, не лисиця? — підвівся Туфо, і хвіст 

ще дужче заболів.  

- Я, дурнику. Я! Ходи зі мною, і я навчу тебе красти 

всіма правилами цього древнього мистецтва.  

- Он воно що! — зашипів Туфо. — Ти крадеш курей, 

а женуться за мною; ти смієшся, а хвіст болить у мене.  

І, розчепіривши пазури, кіт накинувся на лисицю. Підла  

лисиця зрозуміла, що справа кепська. Вона також має 

пазури. Але за котом була правда, а за ким правда, той удвічі 

сильніший. Лисиця злякано метнулася між дерев, розгніваний 

Туфо — за нею, він бажав лише одного — хапнути її за 

хвоста.  

Туфо хоробро біг за лисячим хвостом, готовий гнати 

за ним хоч на кінець світу. Світ, звичайно, не має кінця 

а от гайок має. Злякана лисиця вибігла з затінку дерев 

і гайнула галявиною. Не озираючись, на відстані одного 

кроку за нею мчав розгніваний Туфо. Якби він озирнувся 

то побачив би, що за ними біжить чоловік з рушницею. 

Він уже здогадався, хто справжній злодій.  

-Давай, котику! Зараз ми їй покажемо! — кричав 

він, розмахуючи рушницею.  

Лисиця раптом круто повернула у видолинок до куп 

кукурудзиння і наче крізь землю провалилася. Туфо вже 

подумав, що згубив її з очей навіки. Але мисливець 

радісно загукав:  
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- Лисиця в силосну яму впала!  

Туфо обережно підійшов до ями і зазирнув униз. На самому дні 

лежала лисиця, яка сама себе перехитрила. Кіт озирнувся і 
 побачив усміхнене обличчя мисливця.  

- Молодець, хоробрий коте! — промовив він. - Ми 

з тобою піймали злодія. Відтепер на полювання ходитиму 

не з собакою, а з котом.  

РОЗДІЛ ІХ 

Зустріч оплесками. 

Герой їсть ковбасу. 

Жага слави підмінюється 

на звичайну жадобу 

Туфо повернувся в село справжнім героєм, Його привіз 

мисливець на своєму мотоциклі з коляскою. Мотоцикл зупинився 

біля дідового подвір’я, і Туфо поважно попрямував до воріт — так 

повертаються додому спортсмени, які 

одержали золоту медаль на першості світу.  

Дід, який саме щось майстрував на подвір’ї, від подиву навіть 

сокиру впустив: «Бач, повернувся, бурлака». 

А Косьо, здалеку побачивши свого приятеля, прибіг з вулиці, 

схопив Туфо на руки і почав гладити. Туфо лише 

скромно мружив очі, мовляв, зробив, що міг. Люди зупинялися 

біля двору, заглядали через огорожу на кота, який 

вполював лисицю. І всі повторювали слова мисливця: 

"КІТ Злев’ячим серцем! » і з захватом показували на нього 

пальцем. Звичайно, Косьо та його дід дуже пишалися цим, 

хоча не чекали від Туфо добрих справ. Навпаки, побачивши, що він 

утік з комори, шукали його по всьому селу. Косьо навіть тоді, коли 

рятував віслюка віл злодіїв,  

 



шукав його і розпитував про нього по всіх усюдах. А 

дідусь, похитуючи головою, нахвалявся, що тільки-но знайде 

кота, одразу ж прив’яже до груші і так триматиме 

аж до кінця канікул.  

Все добре, коли добре закінчується. Неймовірний подвиг 

Туфо заступив усі його бешкетування, і він тепер утішався 

загальною повагою. Всі були з ним привітні, говорили ласкаво. 

А один хлопчина навіть приніс йому звідкись живу мишу. 

Туфо настовбурчився. Він одразу 

відвернувся від неї — йому зовсім не хотілося, аби те, що 

сталося з ним сьогодні, повторилося знову. А дідусь раптом 

виявив неабияку щедрість — дістав з горища ціле 

кільце свинячої ковбаси, трохи припік її на вогнищі і 

тепленьку поклав перед ним. Лише тепер Туфо відчув стра- 

шенний голод. Півдня він навіть ріски в роті не мав, й тепла, 

рум’яна, смачна ковбаса була зараз саме до речі. 

Навряд чи можна уявити кращу нагороду котові, що звер- 

шив подвиг.  

Проковтнувши останній шматочок, Туфо облизав 

і радісно оглянув двір: корова, повернувши голову в його 

бік, уважно спостерігала за ним, навіть перестала жувати; 

гуска мовчки пройшла повз нього і поштиво вклон 

лася; а собака, який слідкував з жалем за тим, як у котячій 

пащеці зникала ковбаса, знічено заховався у будку. 

Зрозуміло, що віднині Туфо став великою персоною у цьому 

дворі, і всі свійські тварини мусили тепер із цим рахуватися. 

Кіт, звичайно, радів з такої переміни, але в цю 

мить не відчував ніякої жаги слави, а лише звичайну 

спрагу — після солоної ковбаси дуже хотілося пити 

Хвацько задерши хвоста, він поволі пішов до колонки.  



РОЗДІЛ X 

Чому в колонці завжди має бути вода. 

Починаються веселощі. Туфо вміє 

 танцювати модерні танці 

Вода, яка завжди помалу дзюркотіла з колонки, зараз 

десь зникла. Не було її і в білій коробочці, залишеній поряд. Туфо 

озирнувся і помітив відчинені до льоху двері.  

Саме цієї хвилини звідти вийшов дід Косьо з глиняною 

карафкою в руці. Карафка була чимось наповнена, Туфо 

нерозібрав чим. Сходинками він спустився до темного 

льоху, посеред якого помітив велику бочку і череп’яну 

миску, що стояла під самим чопом. Кіт з радістю попрямував до 

миски і побачив, що вона чимось наповнена. Нахилившись, 

хлебнув прохолодної рідини. В роті трохи 

закислило, трохи загірчило, а потім стало солодко. «вино" - 

здогадався Туфо.  

Він багато разів бачив, як люди п’ють вино... Зберуться 

за столом, вип’ють по кілька келихів і починають співати 

та голосно розмовляти. Туфо також знав, що вино п’ють 

з приводу якогось свята.  

Гаразд, а сьогоднішній день хіба для нього не свято? 

Він утік з комори, їхав на автомобілі, бачив величезного 

вусатого птаха, допоміг мисливцеві впіймати лисицю, покатався на 

мотоциклі з коляскою, поласував свинячою 

ковбасою. Стільки подій протягом одного дня! І Туфознову 

хлебнув з миски.  

Тепер він — відомий герой, і ніхто не може йому нічого 

вдіяти. Бо хто ще так міг упіймати лисицю? Гуска? Пес? 

Чи, може, Чорнильний кіт? Ніхто! Лише він — неповторний і 

непереможний Туфо! І всі його голублять, хвалять:  

"Браво, Туфо! Браво! » Так чому б і не ковтнути трохи?  
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І Туфо хлебнув іще вина. Голова відразу ж запаморочилася, 

наче він катався в парку на каруселі.  

Отже, як воно було все насправді?  

Він утік на автомобілі, мандрував з коморою, бачив 

величезну ковбасу, катався на лисиці з коляскою, з’їв печеного 

мотоцикла... Ура! І Туфо відчув себе по-справжньому 

щасливим. Знову хлебнув з миски і почав витанцьовувати: 

«Гоп-гоп! Няв-чау! Трам-там! Чау-няв! » Але цей 

танок здався йому досить старомодним, і він почав плигати з 

одного кутка льоху в інший.  

Льох виявився для цього затісний, і він вискочив на 

двір. Якийсь біс уселився в нього, і все навколо нестримно 

завертілося. Дерева танцювали, собака біг догори ногами, а 

корова пливла в повітрі з дзвіночком на шиї. Однак 
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це тільки так здавалося Туфо, бо він випив аж півмиски 

вина. І він був певен, що всі довкола беруть участь у його 

святі. Влетівши до літньої кухні, він дзигою крутнувся 

місці й перекинув каструлю з молоком; потім ускочив до 

сусіднього двору, зірвав мотузку з білизною і поволік за 

собою. Мокра білизна розлетілася по землі, і Туфо почав 

весело стрибати по ній, залишаючи брудні сліди... Коли 

ця гра йому набридла, він ускочив до іншого двору й 

накинувся на моток пряжі, яку щойно пофарбували і повісили 

на гілці сохнути. Крутнувшись, Туфо обмотався червоною 

пряжею і знову побіг, але вже в бік вулиці.  

Він відчував, що щось його жене, але це «щось» було не  

позаду, не попереду, а всередині нього.  

Його гнало вперед вино.   

РОЗДІЛ XI 

Веселощі тривають.  

Кіт у лелечому гнізді. Порятунок 

Перед здивованими поглядами перехожих з’явилась 

жовтогаряча куля, яка котилася вулицею і тягла за собою 

довгі червоні нитки. З шаленою швидкістю Туфо оббіг усе 

село, обмотавши дерева, будинки, електричні стовпи 

червоною пряжею.  

З хат виходили люди, розмахували руками, щось кричали, 

але Туфо летів, наче снаряд, і не дозволяв, щоб йому 

заважали веселитися. І коли люди стали обабіч вулиці 

щоб перехопити його, Туфо перескочив через якийсь паркан, 

потім іще через один і опинився на широкій галявині, 

де поскубував травичку віслюк, який саме думав про двох 

злодіїв, що хотіли його повести в село Типчілештово. Тільки 
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-но він з задоволенням згадав, як його фотографував 

Косьо, як щось ударило його по спині. Це був оскаженілий 

Туфо, який устиг дряпнути його пазурами, вкусити 

за вухо і помчати далі в бік старого береста на пагорб. 

Блискавично видершись на дерево, він добрався аж до 

верхівки, де гойдалося порожнє на той час лелече гніздо. 

Кіт одразу ж заліз туди й заснув.  

І йому приснився дивний сон: величезна рівнина без 

дерев і пагорбів, без кінця і краю, а по ній котиться жовте 

сонце і розплітає вслід довгі нитки червоної пряжі. Туфо 

біжить між туго напнутими нитками, смикає їх пазурами 

а вони дзвенять, мов струни гітари, і наповнюють його душу 

оксамитовими звуками.  

Але в цю мить на обрії з’являються на конях хрестоносці, 

яких Туфо багато разів бачив по телевізору й наближаються з 

бойовою піснею і спрямованими на нього списами. 

Туфо кричить, хоче втекти, але заплутується в пряжі 

і списи впиваються йому в спину.  

— Ня-а-ав! — Зляканий кіт прокинувся і побачив над 

собою двох розгніваних лелек, які по черзі дзьобали його 

в спину. Він хотів одразу ж гайнути з гнізда, але коли 

побачив, на якій страшній висоті опинився, хоробрість 

його випарувалася. Туфо зіщулився у гнізді, а лелеки 

й далі дзьобали його гострими дзьобами.  

Внизу, під берестом, зібралися селяни і схвильовано 

про щось говорили. Серед них Туфо побачив і свого приятеля 

Косьо, який бігав навколо дерева й енергійно подавав йому 

знаки злізти. Кіт усе це бачив, але не ворушився 

А лелеки не переставали дзьобати непроханого гостя. 

Тоді Косьо побіг на галявину, скочив на віслюка і, 

пришпоривши його п’ятами, помчав до села... До того ще ніхто 

не бачив, щоб смирний віслючок біг таким галопом.  
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За десять хвилин з боку села почулося тривожне виття 

пожежної сирени. Автомобіль уже повернув з головного 

шляху і мчав по зеленій галявині. Мідні каски пожежників 

виблискували на сонці, наче золоті. Автомобіль зупинився 

біля береста, і над кабіною почала висуватися автоматична 

драбина. Тільки-но передній кінець драбини досягнув до 

лелечого гнізда, один пожежник відразу ж швидко поліз  

нагору.  

Лелеки подумали, що в їхнє гніздо лізе ще один непроханий 

гість. Вони накинулися на пожежника, і їхні 

довгі дзьоби заторохтіли по його мідній касці. Але пожежник 

був справжнім сміливцем, що пройшов крізь вогонь 

і воду. На його мідну каску не раз падали палаючі балки, 

цегла.Тому він не звернув уваги на розгніваних лелек 

і спокійно зазирнув до гнізда.  

Туфо відчув, як дві людські руки міцно вхопили його і несуть, 

подалі від небезпеки. Серце його переповнилося вдячністю до 

людей, які допомогли йому вибратися з цієї халепи.  

Єдине, чого він не міг зрозуміти, то це те, хто його туди 

заніс.  

РОЗДІЛ XII 

Кінець канікул. Кінець нашого оповідання 

 

Останню частину канікул Туфо провів у роздумах. Він 

лежав під грушею прив’язаний, весь забинтований, з 

пластирем на мордочці і так собі міркував:  

Таке воно, життя. Кожен день навчає тебе чогось нового, 

Наприклад, позавчора вино занесло мене на дерево, 

люди зняли. Значить, вино погане, а люди добрі.  

А чи всі люди добрі?   



А тих, хто п’є вино, хто знімає з дерева?  

А ті, хто ганяє котів, теж добрі люди?  

Так, тяжке моє життя. Всяка мудрість осягається вели- 

кою біганиною. Невідомо іще, скільки кілометрів треба 

пробігти, щоб вивчити всі премудрощі на світі. Моєму 

приятелеві Косьо легко — йому про все розповідають 

у школі».  

Весняні канікули несподівано закінчилися. Косьо здалося, 

що вони були набагато коротші за велику перерву. Взявши в 

одну руку валізу, а в іншу коробку, що 

муркотіла, він пішов до дідового возика.  

«Ось і закінчилися ігри, скоро знову почнеться навчан- 

ня, — думав він. — Знов уроки, знов довгі домашні вправи, 

знов уставати о шостій... Добре моєму приятелеві Туфо: 

ніякого тобі режиму, не треба робити ранкову зарядку, не 

треба вчити вірші напам’ять. Він всього навчається з життя, а 

не з книг».  

Косьо навіть не підозрював, що книги народжуються 

з життя, а життя вивчається із книг.  

Він і гадки не мав, що їхнє життя на селі колись буде 

описане в книзі...  

Вйо, конику! — весело гукнув дідусь. — Поїхали. 

Цього разу поїзд не запізнився.  



ТУФО-РУДИЙ ПІРАТ 

 



 

РОЗДІЛ І 

Кіт серед жовтих дюн. 

Перші враження від моря.  

«Яка нудьга! » 

Туфо поволі йшов жовтими дюнами й муркотів, при- 

мруживши очі. Під його лапами розливалося м’яке тепло 

піску, а під носом весело гралися солоні хвильки. Як добре, що 

його привезли сюди, на чорноморський берег, де 

вітер наче лагідний дотик, а в вухах приємно звучить крик 

білих чайок.   

Все довкола Туфо бачив уперше — і ніжний пісок, який 

грів йому лапи, немов радіатор; і яскраві парасольки, під 

якими лежали роздягнені люди; і пінисті хвилі, що накочувались 
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 на берег, немов кипляче молоко. Здивований 

Туфо йшов берегом. понад самою водою, але не насмілю- 

ючись ступити в неї, бо вона весь час рухалася, наче якесь 

чудовисько, і наміри його було важко передбачити. Незчуєшся, 

як відкриє пащу і проковтне. Краще гратися поміж парасольок, 

бавитися якоюсь розірваною пантофлею 

чи слухати музику, що лине з Косьового транзистора, 

А Косьо  в цей час бовтався біля берега, начепивши величезні 

страшні окуляри. Час від часу він зникав під водою, 

щоб потім з'явитися з радісними вигуками: «Погляньте, 

якого я знайшов камінчика! » Туфо з повагою поглядав 

у бік хороброго хлопчини, але все одно не розумів, чому 

заради одного камінчика треба пірнати під воду, коли 

камінчиків на березі скільки завгодно! Дивні іноді ці люди. 

Туфо знає, як важко примусити вранці хлопчину вмитися, а тут 

цілісінький день не вилазить з моря! 

Але найбільше його дивувало те, що ніхто навколо не 

звертав на нього жодної уваги. Голі люди під парасольками, 

розмовляли і голосно сміялися, читали зім’яті газети і грали в 

карти, бігли до води, кидалися в хвилі або 

лежали, зануривши носа в пісок.  

Часом інколи проходили засмаглі хлоп’ята в білих халатах, 

несучи з собою кошики і вигукували: «Морозиво 

на паличці, купуйте! Морозиво на паличці, купуйте! », 

і ніхто з них не зупинявся перед здивованим котом, 

ніби його й не існувало на світі. Туфо з заздрістю спостерігав, 

як навколо продавців збиралися діти, давали їм 

гроші, одержували запашне коричневе морозиво і відразу 

починали ласувати, поки за хвилину в руці залишалася  лише 

паличка. Таких паличок на пляжі було розкидано безліч. Туфо 

їх давно розпробував, — вони йому 

нагадували обгризені кісточки з відбивної котлети, яку 
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хтось з’їв перед тим. Одного разу йому навіть довелося 

злизати кілька краплин морозива, що випадково впало 

на гральні карти, — яскравий чотирикутничок так смачно 

пахнув шоколадом і молоком, що кіт вирішив його вкрасти і 

за найближчою дюною з’їсти... А товстуни, що грали 

в карти, навіть не помітили, як усе сталося, і через п'ять 

хвилин почали сперечатися: «Хто сховав козирну даму? » — 

«Ти сховав козирну даму! » — «Я не ховав! » 

Нарешті вони облишили гру і пішли поміж парасольок 

шукати карту, але Туфо добре знав, що вони її не знай- 

дуть — карта справді виявилася смачною.  

І все ж це не зовсім можна назвати пригодою. Море 

погойдувало свої срібні хвилі, повітря пахло чайками та 

далекими бурями, а життя на пляжі минало одноманітно 

й нудно. Туфо почав розуміти, що не все, що задовольняє 

людей, може радувати кота. Він уже їздив поїздом, літав 

літаком, умів ловити лисиць, залазив до лелечого гнізда 

і зовсім не любив одноманітності.  

На базі відпочинку також було зовсім нецікаво, — люди 

походжали в затінку дерев і говорили про незрозумілі речі 

діти ганяли м’яча, а лінивий пес кухаря цілими днями спав 

і жодного разу навіть не гавкнув на кота. Єдиними 

приємними хвилинами вдень були сніданок, обід та вечеря, 

але й тут Туфо відчував, що ним нехтують, — завжди 

подають йому останньому в мисочці під сходами, та ще й 

якісь покидьки, бо де це бачено, щоб кіт їв салат олів’є, чи 

салат з сиру, чи компот із персиків! І все ж Туфо їв, що 

дадуть, бо він був тут не вдома; лише приятель Косьо 

урізноманітнював йому меню котлетою або засмаженою 

рибкою, яку таємно виносив з їдальні. Трохи цікавіше було 

увечері, коли діти брали його з собою на карусель. Тоді Туфо 

злітав з ними, наче чайка, над кущами, деревами, але й це за- 
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доволення  мало свій кінець, бо рівно о восьмій на стіні, 

що навпроти, починали рухатися вже знайомі фігури. На 

базі щовечора показували фільми, але вони були Туфо 

не цікаві - не раз він уже бачив їх по телевізору.  

Лише одного разу Туфо помітив на алеях бази відпочинку 

щось особливе — двоє дівчат у білих спідничках 

стояли одна навпроти навпроти одної і перекидалися круглим 

яйцем. Вони вдаряли по ньому круглими лопатками, 

і яйце летіло високо над алеями й не розбивалося. Туфо 

вибрав момент, коли яйце закотилося в квіти, і ласо 

накинувся на нього... Але яйце було не їстівне, його не 

знесла курка. чи якийсь інший птах. Та хто пояснить 

котові, що птахи не несуть яйця для гри в пінг-понг?  

А справжні яйця знаходилися на кухні. Туфо бачив 

у вікно, як кухар складав їх у великий білий холодильник: 

одне, двоє, троє... безліч. Але двері до кухні завжди були 

зачинені і йому не залишалося нічого іншого, як спостері- 

гати гру двох дівчаток у білих спідничках фальшивим 

яйцем: " траок- пок, трок-пок... » Яка нудьга!  

РОЗДІЛ II 

Втеча. Місто, яке плаває.  

Таємний подорожній у трюмі «Ахіллеса» 

Туфо поволі йшов жовтими дюнами і поступово віддалявся 

від галасливого пляжу. Всякої миті він чекав, що 

його хтось гукне, але цього не сталося. Косьо й далі діста- 

вав з морського дна гальку, а інші діти, оточивши рятівника, 

одне за одним заглядали в його великий чорний бінокль. Мама 

Косьо читала якусь книгу й зітхала, а його 

татко і досі шукав під парасольками бубнову даму.  
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Зрозумівши, що його ніхто не покличе, Туфо надав 

ходи. Берег був м’який і теплий, золотистий і зручний.  

Парасольки дрібніли й бігли в далечінь, аж поки їхні 

яскраві капелюхи нарешті зникли за овальними обрисами 

дюн. А Туфо біг собі і біг у невідомість, обережно 

обминаючи все підозріле, — самотні людські постаті, 

рибальські човни черевом догори, куші сухих будяків. 

Paптом путівець, порослий обабіч сухою травою, став 

кам’янистим і стрімким. Прищуливши вуха, кіт побіг нагору, 

- якесь внутрішнє почуття підказувало, що там він може 

знайти щось таке, що повністю змінить його життя.  

Ступивши на верхівку скелі, Туфо озирнувся і побачив 

розколисану блакить, яка з гуркотом кидала зелене ка- 

міння на берег. З обох боків розлетілися сполохані чайки. 

Туфо поглядом прослідкував за їхнім польотом і лише 

тоді помітив удалині порт.  

Спочатку йому здалося, що він бачить казкове місто. 

з багатоповерховими будинками, які стоять на воді, дима- 

рі й різнокольорові прапорці, то тріпотіли на вітрі. Але 

ось один із будинків хрипко загув у трубу, поволі повер- 

нувся до сонця і, випустивши кілька густих клубів диму, 

рушив прямо до обрію. З високої скелі Туфо помітив, що 

й інші будинки рухаються, — одні виходять із затоки, 

а інші заходять до неї, креслячи димарями на небі чорні 

лінії. Будинки були різні за розміром, за кольором, напов- 

нені різними звуками і пахощами, і Туфо, нюхаючи вітер, 

побіг прибережною стежкою, яка вела прямо до затоки.  

Невдовзі він відчув під лапами гладкий бетонний настил. 

Глянувши вгору, побачив над собою довжелезні залізні 

дзьоби, що носили в повітрі якісь величезні пакунки. 

Туфо злякано притиснувся до землі. Навколо лупали гучні 

голоси, ревіли мотори, шурхотіли гумові колеса, і Туфо 

60 



зрозумів, що це місце не для нього, ніхто тут не скаже 

жалібно нявкнув, але його голос потонув у гучному виро- 

вищі порту.  

І Туфо вирішив сам шукати виходу з цього складного 

становища. Знайти вихід із складного становища —  

 шукати відчинені двері, через які можна вийти надвір. 

Саме такі двері Туфо побачив перед собою і радісно 

побіг до них. Якийсь чоловік у формі замахав услід йо- 

му руками, але він пробіг по дерев’яному містку, під яким 

гойдалася брудна вода, пробіг повз купу мотузок і, обережно 

озирнувшись, стрибнув у квадратний отвір. Але замість того 

,щоб вискочити надвір, Туфо відчув, що падає 

в якесь приміщення без вікон і дверей, де смердить наф- 

тою.  

Так Туфо опинився в трюмі великого плавучого будинку - 

вантажного корабля «Ахіллес», який за дві години 

мав вийти в море.  

Якби Туфо прибув до порту на дві години пізніше, він 

ніколи б не став морським мандрівником. Тільки здивовано 

провів  би поглядом корабель, що віддалявся від берега, 

потинявся б поміж баштових кранів та величезних 

ящиків,поки його гострий нюх не знайшов би дорогу до 

бази відпочинку, де хоч і нудотне, зате безпечне життя. 

Але втеча котазакінчилася в корабельному трюмі й 

несподівано збіглася з відходом цього незвичайного 

океанського лайнера, який прибув із Персидської затоки і 

повертався до берегів Флориди.  

Сирена на кораблі гучно загула, запрацювали механізми, 

завирувала вода й «Ахіллес» вийшов із порту, щоб 

продовжити свій маршрут від східної до західної півкулі. 

Складнізакони морської торгівлі вели цей корабель, 
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 навантажений усілякими товарами, до різних гео- 

графічних широт, але зараз ніхто з його екіпажу й не 

підозрював, то на борту знаходиться також і рудий кіт, 

який любить пригоди, але ненавидить воду.  

РОЗДІЛ III 

Куди ведуть сходи. Дивний корабель. 

Хтось живе в капітанському кашкеті 

Туфо іще не знав, куди саме попав. Над головою в нього   

свистіли якісь труби, з яких віяло нестерпним жаром; 

унизу щось безперестану ревло й грюкало, металева підлота 

двигтіла, і кіт відчув, що й сам весь дрижить.  

«Треба звідси тікати! » — вирішив він. Глянув угору: 

навпроти, між стіною і трубами, вели тісні стрімкі сходи. 

Вони починалися десь унизу, звідки долинав страхітливий 

шум, і сягали стелі. Не гаючи часу, Туфо кинувся на сходи 

і чимдуж поспішив нагору.  

Несподівано в вічі йому вдарило яскраве світло, і він 

опинився на широкому майданчику, що нахилявся то 

в один, то в інший бік. Туфо з задоволенням понюхав 

повітря і відчув приємний дотик солоного вітру. Але, 

глянувши просто себе, завмер: широка водяна просторінь 

грала перед його очима, безперервно міняючи колір від 

темно-синього до білого. Берега не було видно. Туфо з по- 

дивом констатував, що він опинився на одному з тих вели- 

ких будинків, які він бачив зі скелі. Якась сором’язлива 

гордість закралася йому в серце: тут, на білому майдан- 

чику, він відчув себе сильнішим за море... Хоч як би воно 

тягнулося до нього своїми лапами, його не дістати. Таке ж 

почуття огорнуло Туфо й тоді, коли він переміг лисицю.  
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Кіт із задоволенням згадав лагідні слова людей, захопливі   

погляди дітей і на мить пожалкував, що ніхто зараз не бачить, 

як він безстрашно стоїть над вируючими хвилями.  

 

Раптом Туфо почув незнайомі голоси і тупіт ніг й зрозумів, 

що він на кораблі не сам. Кіт зіщулився під сходами,  

нашорошив вуха, але слів розібрати не зміг — заважав хрипкий 

сміх.  

Чоловіки говорили чужою мовою,яку Туфо чув уперше. 

 Звідки йому було знати, що екіпаж 

корабля складається з різних національностей: араби, японці, голландці, іспанці,  

навіть один ескімос із Аляски. Вони ледве розуміли один 

одного і тому ніколи не сварилися. Крім дивного екіпажу, 

корабель мав і дивну долю. Збудований десять років 

тому він шість разів міняв свого власника, бо весь час 

показував свій норов — його більше вабило дно, ніж далекі 

береги. Досі він пережив дев'ятнадцять аварій і три пожежі,  

і п'ять капітальних ремонтів. Нині корабель гордо 

плив під Ліберійським прапором. Знаходитись на палубі такого  

корабля - було ризикованою справою, але Туфо завжди прагнув 

пригод.  

Коли моряки пішли, він обережно вийшов із затінку 

і безшумно подався повз котушки з накрученими на них 

мотузками. Побачивши довгий коридор, він шаснув 

у перші ж двері. Лапи відразу потонули в пухнастому 

персидському килимі.  
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вмостившись на старому капітанському кашкеті, сидів папуга 

і приязно поглядав па нього; пір’я його виблискувало всіма 

кольорами веселки.  

Це був корабельний папуга Бельмондо, який мешкав 

у капітанській каюті ще за часів першого рейсу «Ахіллеса».  

З того часу багато помінялося капітанів, але папуга 

Бельмондо не залишав капітанської каюти. Він оволодів 

багатьма мовами, знав достеменно морську справу і став 

невід’ємною частиною корабля. Щоразу, коли корабель 

переходив до рук іншого власника, його продавали вкупі 

з папугою.  

— Няв! — відповів на приязне вітання Туфо й набли- 

зився до шафи.  

— Б'єн венуто! Харакірі! Чок селям! — вигукував у 

захваті Бельмондо, радий, що має перед ким похвалитися 

знанням іноземних мов.  

Туфо похитав головою, мовляв, не розумію.  

— Абракадабра! Сеньорина! Кебапче! — ще голосніше 

заверещав папуга, підстрибуючи після кожного слова.  

«Бач, це вже щось значить... » — стрепенувся Туфо 

й звівся на задніх лапах.  

— Перепрошую? — схвильовано запитав він.  

— Кебап! Мастика! 2Бургас! — залопотів яскравими 

крилами Бельмондо, задоволений, що рудий гість розумі- 

юче дивиться на нього.  

Туфо весело підстрибнув. Оце так зустріч! Як гарно почути 

серед морського безмежжя кілька знайомих слів!  

— Дуже приємно! Мене звати Туфо, — промуркотів 

щасливий кіт і помахав хвостом.  

2 Мастика — горілка.  
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-Грасіас! Бельмондо! — поштиво відповів папуга. 

Нарешті на борту «Ахіллеса» зустрілися двоє, що знайшли 

спільну мову.  

РОЗДІЛ IV 

Увага, капітане!  

Що означає білий кашкет?  

Нове місце проживання 

З-за дверей долинула важка хода.  

- Капітан! — остережливо крикнув Бельмондо, і кіт 

миттю шаснув під ліжко.  

Двері широко розчинилися і до каюти ввійшов височезний 

бородатий  чоловік у чорному пуловері й білому кашкеті.  

- Проклятий  вітер! — вилаявся він по-іспанському. — 

Мало не зірвав мені кашкета. Але кашкетів у нас досить є, га, 

Бельмондо?  

Точно так, капітане! — з фальшивим захватом від- 

повів Бельмондо.  

Тут, до речі, треба сказати, що кашкети були слабістю 

капітана. В каюті він мав їх цілу дюжину й різних кольо- 

рів: білі, чорні, блакитні, навіть оранжеві. Кашкети лежа- 

у валізі, в шафі, кілька валялося під ліжком. Як ви 

вже знаєте, один старий кашкет правив за житло для 

папуги Бельмондо. Бородатий капітан був забобонний 

і вважав, що від кашкета залежить успішне плавання на 

"Ахіллесі". Кольори він підбирав відповідно до 

метеорологічних умов й особистого настрою.  

Коли він одягав блакитний, це означало, що погода 

сьгодні сонячна, що він добре виспався і що справи на 

кораблі неодмінно підуть добре.  
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Коли ж моряки на містку бачили його в чорному каш- 

кеті, то це свідчило, що наближається буря, і чекали з 

капітанських вуст міцного слівця.  

Оранжевий кашкет підказував, що старий, але гордий 

«Ахіллес» переміг шторм і входить у спокійні тропічні води. 

Білий кашкет капітан надівав тоді, коли на нього наля- 

гала велика туга за рідною Іспанією. Тоді з містка лунали 

команди, супроводжувані мелодією іспанського танго: 

«Там-там, тари-рирам, ліво на борт!.. Римпа-пам, рим- 

пампам, повний уперед! » 

В такий день капітан відкорковував у каюті пляшку 

андалузького вина і випивав її одним духом, не знімаючи 

з голови білого кашкета.  

Так зробив він і цього разу. Почувся звук відкоркованої 

штопором пляшки, і під ліжко, де за одним із кашкетів сховався 

Туфо, покотився коричневий корок.  

- На здоров’я, сеньйоре! — підлабузницьки вигукнув 

папуга, і каютою розляглося довге мелодійне «буль-буль- 

буль».  

«Чи ба, п’є, — мовив подумки Туфо. — Зараз у нього 

запаморочиться голова, і він мов навіжений побіжить 

по палубі. Подереться вгору, ще й у воду може скочити! " 

Але капітан нікуди не побіг, а важко впав на ліжко і заспівав 

свою улюблену мелодію: «Римпам-пам! » На голову Туфо 

посипалася суха морська трава з драного матраца. Кіт ледве 

втримався щоб не чхнути. Він зрозумів, що 

в цей момент негоже перебивати спів капітана, який навіть не 

підозрював про його існування.  

За хвилину пісня закінчилася і кіт почув інші, приємніші 

звуки: Плям-плям, плям-плям... Капітан дістав з кишені сушену 

скумбрію і, лежачи, жував її.  
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«Чи ба, їсть, — констатував Туфо. — А мені ніхто нічого 

не дає».  

І, наче у відповідь на ці його невеселі думки, перед 

очима з’явилася рука, що тримала сушену рибину. Капітан  

мимоволі опустив руку з ліжка, а Туфо вирішив, що 

просто настала і його черга поласувати.  

Він поволі протиснувся поміж кашкетами, зупинився 

перед рибиною і почав обережно її гризти. «Оце справжній  

капітан, — розмірковував Туфо, — несмачне вино випив сам, 

щоб його не пили інші, а майже всю рибку залишив мені». Туфо 

доїв чималий шматок хвоста і навіть 

облизав пальці капітанові, але той нічого не помітив, 

бо вже спав глибоким сном і йому снилася рідна Іспанія.  

— Можеш вилазити! — озвався згори папуга. — Буря 

вляглася.  

— Яка буря? — визирнув з-під ліжка кіт.  

— Капітан заснув. Він взагалі не знає, що ти в каюті 

Тепер можеш спокійно вийти, двері не зачинені.  

Туфо нерішуче затупцював на місці.  

— Але куди ж мені йти? Крім тебе, я на цьому величезному 

кораблі нікого не знаю.  

— Цей корабель — великі старі ночви. Щомиті може 

піти на дно. Тому виберись на горішню палубу й заховайся в 

човні. Їсти тобі носитиму я — корабельний кухар мій 

приятель. Щоразу, коли я приходитиму, то стукатиму тричі. Ось 

так.  

І Бельмондо постукав своїм кривим дзьобом по шафі. 

— Заходь! — вигукнув капітан, прокинувшись і подумавши, 

що хтось стукає в двері його каюти.  

Туфо блискавкою майнув у двері і, не озираючись, побіг  

тісним коридором. Обминувши якісь ящики й перестрибнувши 
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 через ноги моряка, що саме дрімав, кіт гайнув сходами нагору.  

Поки капітан зачиняв двері і лаяв вітер, Туфо встиг 

вибігти на верхню палубу і тихенько вмоститися під брезентом 

великого рятувального човна.  

«Хоча й не персидський килим, — констатував він, — 

але жити можна».  

І, поклавши мордочку на лапи, тієї ж миті заснув.  

РОЗДІЛ V 

Дірка у брезенті.  

Корабель виходить в Атлантичний океан.  

В очікуванні великих танців 

Так минали його дні і ночі — на розколисаній палубі, у 

великому човні, запнутому цупким брезентом. 

Туфо звик до нового житла. Воно було просторе і темне, 

захищене від променів гарячого сонця і від виття нічного вітру. 

Сховавшись від чужих поглядів, кіт з цікавістю спостерігав світ 

через невелику дірку в брезенті, — 

перед його очима мерехтіли небесна блакить і хмари, тонкі 

щогли і постаті людей, які весь час кудись поспішали.  

Лише ввечері Туфо визирав із свого сховища, коли кроки на 

палубі стихали і він чув умовний стукіт крила- 

того приятеля. Бельмондо дотримав свого слова — щоразу 

приносив йому в дзьобі різні ласощі: то шматочок 

запахущої бринзи, то куряче крильце, то смажену рибку. Поки 

зголоднілий Туфо уминав, папуга поспішав 

повідати йому останні корабельні новини: як до трюму 

проникла вода і намочила сто лантухів борошна, як двоє 

моряків, що грали в карти, посварилися і, нарешті, побилися - 
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 подушками, як вітер зірвав з голови капітана нового 

блакитного кашкета...  

Інколи Бельмондо іще раз літав до кухні, і тоді Туфо 

наїдався досхочу. Кепсько було з питвом. На дні човна кіт 

виявив невелику калюжку досить приємної на смак води,  — час 

від часу він потроху її хлебтав, аби хоч трішки 

втамувати спрагу. Але й цей скромний запас несподівано 

закінчився. Марно Бельмондо намагався принести йому 

ковток прісної води — навіть найменша чашка була йому 

не під силу.,  

Те, що не міг зробити папуга, зробив дощ. Якось уночі 

Туфо прокинувся від тяжкого гулу, який супроводжувався 

ударами по брезенті. Спочатку він злякався, але, коли 

перед ним задзюркотів тоненький струмінь води, кіт зраділо 

потягнувся до неї язиком. Дірка в брезенті обернулася 

на краник, з якого всю ніч текла смачна холодна вода. 

На дні човна утворилося маленьке озерце, яке Туфо ледве 

перестрибував під час прогулянок своїм просторим домом.  

Незважаючи на те, що бородатий капітан утратив свого 

блакитного кашкета, корабель «Ахіллес» гордо перебо- 

рював морські хвилі, й нарешті ввійшов у Гібралтарську 

протоку. Величезна скеля, яка темніла над протокою, наче 

лев, що приліг відпочити, поступово зникла у вранішній 

імлі, і корабель залишив позад себе ворота Старого континенту. 

Вода не змінила свого кольору, але "Ахіллес" уже виходив у води 

Атлантичного океану.  

Про це Туфо дізнався лише ввечері, коли папуга знову 

приніс йому їсти.  

— Ми вже в океані! — повідомив Бельмондо. — А капітан 

надів чорного кашкета і не знімає його... На нас чекає 

тяжке плавання.  

70 



-Нічого страшного, — відповів Туфо, смачно 

пережовуючи їжу. — У мене води тепер досхочу...  

-Ти новачок і багато речей не розумієш, — похитав 

головою замислений папуга. — Мені здається, що це останній 

рейс нашого нещасного «Ахіллеса»: машини старі, 

трюми пропускають воду. А капітан сказав, що барометр 

весь час падає.  

-Що це за штуковина? — запитав Туфо, переставши 

жувати.  

Барометр — це корабельний пристрій для вимірювання 

атмосферного тиску. Коли його стрілка опускається вниз, 

моряки знають, що наближається буря... Цієї 

ночі на нас чекають великі танці.  

- Танці? Значить у когось сьогодні день народження? - аж 

підстрибнув рудий кіт. — Жаль, що я не вмію 

танцювати.  

- Навчишся, — помовчавши, сказав Бельмондо. — 

Але пам’ятай, ні в якому разі не вилазь із човна до ранку. 

Ну, я пішов...  

- Зачекай! — зупинив його Туфо. — Хочу тебе про дещо 

запитати: що це за великі рибини з довгими дзьобами 

підстрибують біля корабля? Сьогодні я бачив їх 

крізь дірку.  

- Це дельфіни, — відповів Бельмондо. — Найблагородніші 

тварини в океані. Вони не мають жабрів, дихають, 

як і ми, й дуже розумні. Капітан розповідав мені, що 

дельфіни можуть грати в баскетбол, переносити по воді 

поштові відправлення, загорнені в непромокальний папір. 

Рятувати людей, що потопають... Дельфіни — єдині тварини, 

яких бояться акули.  

- А що таке акули? — поцікавився Туфо. — Я ніколи 

не бачив акул.  
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— Ти не багато втратив. Акули — це морські хижаки 

з великими гострими зубами. Вони їдять усе: рибу, уламки 

щогл, загублені капітанські кашкети, порожні пляшки, 

корабельних котів. Зустрінуть тебе у воді —

відразу зжеруть. 

 

 

— А що мені робити у воді? — наїжачився кіт. — Сидітиму 

в човні, як ти наказував.  

— Саме так, — мовив папуга. — Ну, тоді я пішов, бо і 

так затримався... Побачимося завтра! Чао!  

— До побачення, Бельмондо! — махнув хвостом рудні 

Туфо і знехотя поліз під брезент.  

Йому вже набридло сидіти на одному місці потемки 

І все ж на душі в нього було легко і весело... За всі дні  і ночі, 

що він їх провів на кораблі, зрозумів одне — на 

цьому світі не можна прожити без мудрих і вірних приятелів. 

 Таким для нього був Бельмондо. 

РОЗДІЛ VI 

Починаються танці.  

Один кебаб на прощання.  

Хто залишився на потопаючому кораблі 

Залишившись сам у порожньому човні, Туфо замислив 

ся над розмовою з папугою і ще довго не міг заснути 

Тільки-но почав дрімати, як відчув, що вітер подужчав 

До вух долинуло страшне виття, щось загуркотіло, і Туфо 

побачив, що він котиться в інший бік човна і не може ні за 

що вхопитися. Новий поштовх повернув його назад, і тільки-но 

він устиг вхопитися за одну із лавиць, як брезент 

ляснув, наче батіг, і Туфо опинився посеред калюжі дощової 
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 води. Човен почав рухатися вгору-вниз, наче колиска, і, 

жахнувшись, кіт зрозумів, що він крутиться в якомусь. дивному 

танці... Тільки зараз він збагнув, про які 

танці говорив йому Бельмондо увечері. Але замість оркестру 

надворі вигравала і гриміла буря. її звуки лунали 

звідусюди, наростали і щосили навалювалися на корабель. 

Горішня палуба хиталася, немов маятник годинника; разом з 

нею підіймався і падав великий човен, в якому 

сидівнаш рудий мандрівник. Усупереч своєму жахливому 

становищу Туфо вирішив не вилазити з човна. Він був 

певен, що порада мудрого Бельмондо слушна, бо той і бурю 

передбачив.  

І Лише одне не вгадав папуга — буря не закінчилася 

вранці, а тривала дві доби. Старий «Ахіллес» метався 

між високих хвиль, так наче це був не багатотонний 

корабель, а звичайний дерев’яний пліт. Стіни його лиховісно 

скрипіли, але не розпалися, бо капітан надів оранжевий кашкет і 

сміливо командував: «П’ять градусів 

праворуч! Помпи в трюм! Повний уперед! » 

У гуркоті бурі моряки не завжди розуміли команди свого 

капітана, але самі знали, що робити в такі критичні хвилини. 

Машини «Ахіллеса» працювали на повну потужність. Корабель 

геройськи задирав носа проти хвиль, хоча 

в трюм налилося чимало океанської води. Час від часу 

тривожно гула сирена, по хиткій палубі пробігали моряки, 

а вкамбузі кок сміливо готував кебаб на вечерю. Від 

великої хитавиці кебаб підскакував, наче метелик, і кок 

вправно його ловив.  

На третій день буря несподівано вщухла. Зморений 

хитавицею, зголоднілий і змерзлий Туфо нарешті визирнув 

з-під брезенту. Не мав сили навіть нявкнути. Випростав 

лапи і зажмурився назустріч лагідному сонечку. Вода 
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була спокійна, немов величезна блакитна ковзанка, а на 

кораблі стояла незвичайна тиша.  

— Гей, досить спати! — пролунав над ним голос Бельмондо.  

—  Вставай! Я приніс тобі кебаб!  

Від несподіванки Туфо аж підстрибнув:  

— Здоров, приятелю! Я такий радий, що ти прийшов! 

Ну й буря була, еге ж?  

— Атож, яка буря... невесело мовив Бельмондо. — 

Але ти спершу з’їж кебаба — два дні нічого не їв.  

Туфо з вдячністю глянув на приятеля. Коли кебаб щез 

у його писку, Бельмондо зітхнув:  

— Сьогодні ми востаннє їли корабельну страву. Скоро 

розпрощаємося з «Ахіллесом» — головний двигун відмовив. 

Вода в трюмі досягла метра. Капітан вирішив поки- 

нути корабель.  

— Як це покинути? Куди ж ми подінемося? — вигукнув Туфо і 

з острахом глянув на безмежжя води.  

— Мені важко тобі щось на це відповісти, — мовив 

замислений папуга. — Моряки сядуть у рятувальні човни, 

мене капітан візьме з собою... Єдиний мій клопіт тут — 

це ти. Ніхто й гадки не має про твоє існування.  

— Але ж я існую! — вигукнув Туфо. — Ось я, цілісінький, 

справжній живий кіт з чотирма лапами!  

—  Це правда, ти існуєш і маєш чотири лапи, але ти не 

записаний у корабельних документах. люди такі: раз ти 

не записаний — значить, тебе немає. Чи візьмуть тебе 

в човен?.. Слухай, — завертів кривим дзьобом Бельмондо, — я 

щось придумав.  

— Що? — запитав знічений кіт.  

— На нижній палубі валяється величезна пластмасо- 

ва ванна. Вона схожа на човен — капітан купався в ній, 

і йому було там просторо... Залізь у ванну й чекай.  
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Чекати? На що чекати? — нашорошив вуха Туфо. 

Коли тонутиме корабель. «Ахіллес» за півгодини піде на дно, — 

тихо мовив Бельмондо.  

— А ванна не потоне? — злякано запитав Туфо.  

— Ні. Намагайся будь-що втриматися в ній... А тепер 

 біжімо звідси, сюди зараз прийдуть по човен... До побачення, 

котику! Бажаю тобі щастя!  

Туфо хотів запитати, що це таке — щастя, але часу для 

запитань уже не було.  

— До побачення, друже! Дякую тобі за все! — гукнув 

він услід і простежив поглядом, куди полетів папуга. Потім швидко 

спустився сходами.  

Через кілька хвилин від корабля «Ахіллес» відокремилися 

чотири човни, повні людей, і помалу попливли до тремтливого 



обрію. В одному з них стояв бородатий капітан без кашкета і 

витирав сльози з очей. На плечі в нього сидів яскравий 

корабельний папуга, який безперестану кричав: «Адіос! Адіос! 

Адіос! » 

А Туфо, визирнувши з ванни, подумки побажав усім 

доброї дороги безкраїм блакитним простором.  

Він був єдиною живою душею, яка залишилася на потопаючому 

кораблі.  

РОЗДІЛ VII 

Після корабельної аварії. 

Червона ванна в трикутнику смерті. 

Дельфін приходить на допомогу 

На неозорій блакиті океану яскраво червоніла одна 

цятка. Тихі хвилі ніжно колисали пластмасову ванну, на 

дні якої лежав зморений кіт. Рудий Туфо врятувався від| 

корабельної аварії і зараз плавав самотній у блакитній 

пустелі, голодний і спраглий. Слабкий вітерець підштовхував 

його червоний човен у невідомому напрямі. Сонце 

ласкаво гріло, вода сонно зітхала, і Туфо навіть не підозрював, 

що знаходиться в страхітливому Бермудському 

трикутнику, який безслідно проковтнув безліч кораблів, 

останнім з яких був «Ахіллес».  

Кіт поворухнувся й ледве підняв мордочку над гладенькою 

блискучою поверхнею. Звідусіль його оточував 

мовчазна темно-синя вода. Десь на небокраї тремтіли 

наче чорні плями, Бермудські острови, але вітерець відносив 

його все далі й далі від них. Туфо ліг на дно ванни і занявчав. 

Ще ніколи в житті він не почував себе таким самотнім.  
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Раптом він помітив, що пластмасова ванна почала рухатися 

швидше. Туфо звівся і побачив позаду велику голову з  

маленькими очима і довгуватим писком. Потім голова зникла, і 

на поверхні води показався вигнутий, роздвоєний хвіст.  

"Дельфін! — миттю здогадався Туфо. — Найблагородніша 

істота в океані! Хоче допомогти мені в біді... » 

І він таки не помилився. Дельфін почув голос живої 

істоти, що долинув з вітром із трикутника смерті, и поспішив на 

допомогу. Він обережно підштовхував поперед 

себе червону ванну, і вона швидко пливла на хвилях. Час 

від часу над водою з’являлася голова і маленькі очиці 

дивилися на рудого кота, що зазнав корабельної аварії, 

наче хотіли сказати: «Сміливіше, мій незнайомцю! Все 

буде гаразд — я поряд з тобою! » 
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Якби Туфо був справжнім моряком, він знав би, що його 

жалюгідна шкаралупка рухається з швидкістю щонайменше 

десять вузлів на годину. Але він і так розумів, що 

його рятують, і тому зіщулився у ванні, щоб не заважати 

своєму рятівникові.  

На обрії з’явилася цівка диму, потім виросла щогла. 

Дельфін піднатужився, і невдовзі яскраво-червона ванна 

наблизилася до корабля з написом на борту: "Мусала".  

РОЗДІЛ VIII 

Загальне здивування на борту. 

Туфо робить для себе відкриття.  

Лев виходить із клітки 

Не важко уявити собі те пожвавлення, яке виникло на  

кораблі, коли на палубу ступив кіт, що зазнав корабельної аварії. 

Моряки реготали, здивовано цмокали язиком, і всі хотіли 

доторкнутися до нього. Хтось здогадався поставити перед ним 

мисочку з молоком, і Туфо її вихлебтав. як за себе кинув. 

Почувши доброзичливі голоси 

навколо, кіт зрозумів, що попав до добрих людей. Його 

оточили загальною увагою і любов’ю. Не було ніякої потреби 

ховатися в темних кутках і чекати весь день, щоб 

хтось приніс йому поїсти. Сміливе плавання серед океан- 

ських хвиль у звичайній пластмасовій ванні робило його 

справжнім героєм в очах моряків. Вони часто нахилялися 

до нього, лагідно промовляли і частували різними ласощами. 

Туфо гордо походжав по величезному кораблі і з 

цікавістю зазирав до кают, до трюму, побував на камбузі. Інколи 

підіймався на місток і мовчки стояв біля 

капітана.  
  

 



-А, мандрівник! — усміхався до нього капітан. — На 

перевірку прийшов? Корабель іде визначеним курсом!  

I рудий кіт весело нявкав на знак схвалення.  

Під час своїх прогулянок кораблем Туфо зробив неспо- 

діване відкриття: крім різних товарів, на борту «Мусили» 

було кілька кліток з дикими тваринами, призначеними для 

Софійського зоопарку. Особливо велике враження на 

нього справив лев — його клітка стояла поблизу корми. 

Звір здивовано поглядав на киплячий білий слід, який 

залишав за собою корабель у синьому просторі.  

За левом моряки доглядали особливо старанно — щоранку 

давали йому кілька великих шматків м’яса і відро 

води з розчиненими в ній вітамінами. Його простора клітка 

провітрювалася, а над дахом турботливо була прилаштована пляжна 

парасоля, щоб захистити від спеки.  

Проте лев не був задоволений своїм життям, їв неохоче, 

неспокійно ходив по клітці, його погляд натикався на сітКУ з усіх 

боків.  

Одного дня Туфо набрався хоробрості, наблизився до 

клітки і мовив:  

-Добридень! Здається, ми з вами родичі...  

 Лев гордовито мовчав.  

-А ви не дуже веселий, — вів далі Туфо, — мабуть, 

вам не до вподоби мандрівка?  

-Чого б мені веселитися? — заревів лев. — Якому 

в'язневі подобається його в’язниця?  

-Маєте рацію, — махнув хвостом Туфо, — і все ж ці 

людитурбуються про вас.  

-Непотрібні мені їхні турботи! Я хочу свободи! — 

сердито труснув лев гривою. — Ти ходиш по всьому ко- 

раблю, де тобі заманеться, а я топчуся в клітці: два кроки 

вперед, два кроки назад.  
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— Розумію ваше становище, — промуркотів Туфо. - 

але зарадити не можу нічим.  

— Можеш, рудий! — заревів лев. — Саме тому, що ми 

з тобою родичі, відкинь защіпку і відчини двері!  

— А ви мене не вкусите? — обережно запитав Туфо.  

— Я нікого не збираюся кусати! — пообіцяв лев.  

— Побігаю трохи по палубі й повернуся назад.  

— Гаразд, спробую щось для вас зробити, — промовив 

Туфо і потягнувся лапами до защіпки.  

Він підскочив раз, удруге і нарешті спромігся витяги 

защіпку. Дверці клітки заскрипіли і поволі відчинилися. 

Лев з радісним ревом вискочив на широку палубу.  

Двоє моряків, що драїли її щітками, кинулися врозтіч. Боцман 

одразу ж засвистів у ріжок і зник у трюмі. 

Кок, який тільки-но вийшов подихати свіжим повітрям, 

в один мент видерся на щоглу і повис там, наче велика біла 

чайка.  

— Лев вийшов із клітки! Бережіться лева! — залунали 

звідусіль голоси.  

Тривожно завила сирена. З верхньої палуби прибіг 

захеканий черговий помічник капітана з рушницею в руках.  

— Товаришу помічник, не стріляйте! — вигукнув старий 

моряк із корми. — Я спробую його піймати — я два 

роки працював у цирку. Дайте мені тільки мотузку.  

За хвилину розгублений екіпаж побачив дивну картину: 

старий моряк з мотузкою в руці наблизився до лева і почав 

ласкаво до нього примовляти. Всі чекали, що зараз 

станеться щось страшне. Але цар звірів раптом присів на 

задні лапи й похитав головою. Старий моряк високо звів 

руку і голосно, з виляском ударив вірьовкою по палубі... 

Лев підвівся.  
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— Алє-гоп! — вигукнув моряк і знову вдарив мотузкою. Лев 

заревів, потім переступив з лапи на лапу, огледівся і вискочив на 

велику дерев’яну котушку. Піднявши передні лапи, він завмер.  

Моряк дістав з кишені губну гармошку й заграв веселу 

мелодію.  

Лев труснув жовтою гривою й почав крутитися на 

місці, граціозно підігнувши хвоста. Він танцював. Танцював 

веселу польку і згадував той славний час, коли він 

з ревом виходив на манеж, освітлений різнокольоровими 

прожекторами...  

Бо він виріс у цирку і дресирувальник навчив його 

багатьох незвичайних номерів, якими захоплювалася 

публіка в різних кінцях світу.  

Але це було дуже давно. Нині лев постарів, позабував 

свої номери, і його продали. Щоб одержати більше 

грошей, хитрі торгівці сказали, що він дикий, тільки-но 

з Нубійської пустелі.  

Таким чином лев опинився на борту нашого корабля, 

як цінний експонат для Софійського зоопарку.  

Коли левиний танець закінчився, моряки весело зааплодували. 

І, супроводжуваний щирими оплесками, цирковий артист знову 

повернувся в клітку.  

Заради справедливості треба сказати, що це був незабутній 

спектакль. Але Туфо він приніс багато гірких хвилин — хтось 

бачив, як кіт лапами відчиняв клітку лева. 

І героя розвінчали. За кару його позбавили їжі 

на один день і зачинили в трюмі. Тільки-но відчинили люк 

кіт шмигнув поміж ніг, проліз крізь грати залізних дверцят і 

сховався в клітці лева. Як відомо, кожен кіт пролізе там, де 

проходять його вуса.  
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РОЗДІЛ IX 

Дивне співжиття.  

Нарешті на рідному березі. 

Кіт хоче повернутись додому 

-Вітаю, — озвався лев. — Вперше бачу, щоб хтось самохіть 

ішов до в’язниці.  

-Тут мені буде спокійніше,— промуркотів кіт.  

Лев не мав нічого проти такого співжиття. Рудий кіт 

своїм добрим серцем привернув його прихильність. І лев 

почував себе трохи винним перед ним — він танцював 

на палубі, а покарали малого кота. З цього дня, й аж до 

кінця плавання, Туфо жив під захистом свого більшого 

і сильнішого родича. Він весь час крутився біля нього, ла- 

сував  його їжею, пив воду з вітамінами. Збоку Туфо 

навіть трохи скидався на мале левеня. Хода його теж змі- 

нилася, — він ступав поволі й гордо, інколи мотаючи головою, 

хоча гриви у нього не було. І все ж клітка йому незабаром 

набридла. Бувало, він пролазив крізь її металеве 

пруття, виходив на корму і дивився, чи не з’явився нарешті на 

обрії рідний берег. Але берега не було видно, і він 

знову повертався до лев’ячої клітки — на місце, де себе 

почував найбезпечніше.  

Бірма що моряки пробували вигнати Туфо з клітки 

шматочком сосиски і живою рибою, кидали на палубу 

жовті помаранчі, запрошуючи до гри, — він навіть вусом 

не вів. Зачувши, що хтось наближається до задньої палуби. Туфо 

тулився до ніг лева і починав грізно шипіти. 

А лев ствердно хитав головою.  

Й ось нарешті вдалині показався рідний берег. Після 

тривалого, але без особливих пригод плавання «Мусала» 

помалу входив до Бургаської затоки. Крім екіпажу і різних 
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товарів, він віз на своєму борту і двох друзів, що жили, 

в одній клітці. Того ж дня клітку повантажили на вели- 

чезний автомобіль із софійським номером. Двигун по-лев'ячому 

заревів, й автомобіль швидко помчав автострадою. Туфо щось 

підказало, що неподалік його дім, і серце 

його шалено забилося.  

Своєю радістю він хотів поділитися з левом, але той 

міцно спав, — може, саме в що мить йому снилася далека 

пустеля. І де це бачено, щоб кіт перервав сон левові? 

Туфо тихенько виліз із клітки й визирнув крізь щілину 

борта. Перед очима весело заблищали вікна його рідного 

міста, в небі літали голуби, а край неба, наче великий корабель, 

забовваніла Вітоша... З-за повороту виринув зелений парк, про 

який у Туфо були якнайкращі спогади. 

Туфо нявкнув на прощання і спритно зіскочив з автомобіля.  

І ось він уже біжить по рідній землі.  

— Гей, ти! — почув він позад себе знайомий голос. - 

Де це ти стільки пропадав?  

Озирнувшись, Туфо побачив Чорнильного кота, який 

нетерпляче махав йому лапою: — Біжімо, бо запізнимося! Матч 

уже починається!  

Туфо трохи повагався, потім відповів:  

— Знаєш, друже... Мені вже нікуди не хочеться йти. 

Я хочу додому!  

І побіг в обраному напрямку.  



 

ТУФО В ШКОЛІ 



 

РОЗДІЛ І 

Дощ пахне морем. Чи може 

цар природи мати хвіст? Рішення 

Які думки рояться в голові рудого кота, коли йде перший 

осінній дощ?  

«Ніякі! » — відразу відповісте ви з усмішкою і, мабуть 

помилитеся.  

З першою краплею, що вдарила у вікно, Туфо тихенько 

вислизнув на балкон, понюхав холодне повітря, і в голові 

у нього сяйнула думка: «Цей дощ приніс мені вітання 

з моря! » 

Потім крапель стало безліч, і кіт цілу ніч не міг заснути 

від думок — тривожних і веселих, бурхливих і тихих, боязких 
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і сміливих... Найсміливішою з них була така: «Що 

було б, якби не людина, а кіт був царем природи? Тоді 

я мандрував би куди хотів, — сушею, водою, повітрям. До 

залізничної станції я б їздив спеціальним таксі, сам захо- 

див би у вагон, але не ховався б під лавкою, а осо- 

бисто перевіряв би квитки. На котячому літаку, наприклад ТУ—

199, я злітав би високо над дощовими хмарами і плавав би на 

котячому кораблі, одягнений у капітанську форму. І страви були 

б смачні, і мандри були б 

цікавіші, і всюди повага: «О, це ви? Що бажаєте? » А зараз 

кожен може мені наступити на хвоста і єдина моя розвага — 

спостерігати осінній дощ... » 

Вологий морок навколо шумів і рухався, і Туфо мружився 

посеред білого цементового квадрата балкона.  

Хай би вже і не цар природи, але щоб хоча крила мати. 

Останні пташки на світанку полетіли у вирій. Він луже 

добре чув їхні нетерплячі голоси. Зіжмакана газета, що 

пішла з горішнього поверху, принесла йому лише кілька 

картопляних лушпин, олійну пляму і неприємний запах 

цибулі. Гора навпроти, здавалося, була схожа на вели- 

чі ший трансокеанський корабель, який тихо коливається 

в імлі, покинутий своїм екіпажем. А біля підніжжя по- 

блискували світлі цятки його рідного міста, — наче перевернене 

зоряне небо. Повітря було вогке і терпке на 

смак, мухи довкола спали, і Туфо слухав не потривожений 

ніким осінній дощ, який безліччю голосів нашіптував йому лише 

одне слово: «Море, море, море... » 

Саме так, море залишило найяскравіший спогад із молодості 

Туфо. І його поява на стадіоні, і політ на двокрилому літаку, і 

славне полювання на лисицю, навіть його 

телевізійний успіх блідли перед цим спогадом. Дощ шумів 

і розповідав без упину про розбурхані морські хвилі, про 
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сонячні береги Гібралтару, Дарданеллів та Босфору, про 

буремну плавбу до серця океану, які вартує загадковий 

Бермудський трикутник... Там Туфо востаннє почув голос 

свого незабутнього приятеля Бельмондо, а добрий дельфін вказав 

йому шлях до порятунку — корабель, на якому 

потім відбулося стільки подій... Хоча не все в тому спогаді 

було приємне, але спогад є спогад — він завжди прикра- 

шає все в рожеве, завжди надає приємного відтінку мину- 

лим пригодам.  

Дощові краплини раптом нагадали йому, яке коротке 

літо, як швидко промайнула слава і як нудно на балконі. Туфо 

просунув голову між металевими гратами, намагаючись лизнути 

краплі дощу. Дрібні лискучі краплі пролітали прямо перед його 

носом, сповнені пахощами далеких 

мандрів, але падали па землю, навіть не торкаючись 

його. Туфо стало від цього дуже прикро, і він вихилився 

іще більше. Але все одно не спромігся дістати жодної 

краплини. «Прийшов же заради мене, а вдає, що не помічає... — 

засмучено міркував Туфо, — втім, не варто так 

нахилятися, все ж таки шістнадцятий поверх».  

І Туфо обережно підібгав лапи. Він так і не зміг лизнути 

дощику, зате побачив безліч яскравих парасольок, які 

поспішали вранішньою вулицею, супроводжувані дитячим 

галасом. Парасольки бігли й підскакували, збиралися докупи й 

розбігалися, потім знову збиралися у великий яскравий букет.  

Туфо здогадався: то діти йшли до школи. Навіть упізнав голос 

свого першого друга Косьо. Його червона парасолька 

підскакувала попереду. За нею бігла фіолетова 

парасолька Марина, потім синя — Христо. А парасолька 

Гошко крутилася, паче пропелер літака: синє, зелене, 

жовте, синє...  
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"Ось яка між нами різниця», — із заздрістю промуркотів 

Туфо, провівши їх поглядом аж до самісінької 

школи.  

Вони пішли туди, щоб набратися мудрості, знань: які 

гори й моря є на білому світі, в якому порядку розташовані на 

небі зірки, які цікаві події відбувалися в давні 

часи, які мудрі люди жили. Туфо знав, що в портфелі Косьо 

лежать зошити, які він списував літерами і цифрами, 

креслив якісь лінії, кути і трикутники, а на зошиті малював 

різних смішних чоловічків, піратські кораблі, усміхнених котів і 

космічні ракети. Туфо не розумів цих таємничих знаків та 

веселих малюнків на папері, але здогадувався, що діти щодня 

ходять до школи, аби бути розумнішими, а потім стати 

справжніми царями природи. Вони 

вже тепер мріють уголос, як перепливуть усі моря, зійдуть 

на найвищі гори. І їхні мрії, на відміну від його мрій, 

обов’язково здійсняться. Бо діти вже вміють читати й писати, а 

він, кіт, розраховує лише на свій ніс, — навіть 

якщо наймудрішу книгу покладуть перед ним, він нахилить 

голову, ткнеться в неї носом, проте змісту її не вловить. 

єдиними уроками, які він слухав колись, були уроки його 

мудрого друга Бельмондо — папуги, який плавав усіма 

морями, розумівся на барометрі і володів добрим десятком мов. 

Але він зник у бездонній морській глибині, і деякі його мудрі 

поради Туфо почав потроху забувати. Й теж 

тепер він безпорадно крутив своїм вологим носом у цьому 

великому й складному світі.  

Або, як любить повторювати татко Косьо, коли буває 

сердитий:  

«Розумний записує, а дурень намагається запам’ятати!» 
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Щодо Туфо, то він не такий вже й дурень був. Він сам 

раптом відчув, що негаразд жити лише блідими спогадами про 

славетне минуле. Те, що він зробив колись, лишилося в 

минулому. Сучасний кіт не повинен думати лише 

про те, яким він був колись. Головне є те, що треба робити 

далі й до якого майбутнього прагнути. Перший осінній 

дощ допоміг Туфо зрозуміти гірку істину — йому не вистачало 

о-с-в-і-т-и!  

РОЗДІЛ II 

Кіт на смітнику. Наука вимагає жертв. 

Новий однокласник. Капосний ґудзик 

Найлегше прийняти рішення. Можна щовечора щось 

вирішувати і щоранку забувати, що саме ти вирішував. Але 

Туфо був котом з характером, — якщо вже ви- 

рішить щось, то його нічого не зупинить: сказав — відрі- 

зав, устав — пішов!  

Уранці кіт прокинувся раніше за інших, щоб приготу- 

ватися до школи. Спочатку сходив у пісочок на балко- 

ні, потім швиденько вмився послиненою лапою, зализав 

руду шерсть і такий умитий і причесаний, вскочив у напів- 

порожнє відро для смігтя. Вмостившись між кількома 

капустяними листками, він устромив вуса в запашну пля- 

шечку з-під одеколону «Бузкові ночі» і накрив голову 

вчорашньою зім’ятою газетою. Незабаром на балконі 

почулися знайомі кроки, шкрябання віника, і Туфо відчув, що 

на нього щось кладуть. Тепер наповнене відро, 

як завжди, треба було випорожнити внизу у великий металевий 

ящик, що стоїть біля входу до будинку.  

Ця честь випала його приятелеві Косьо, що вже тупцював 
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у коридорі і, заспаний, шукав черевики. Вранці Косьо 

ніколи не снідав удома, бо він вічно поспішав, — мати 

давала йому гроші на пиріжок, він хапав важкого портфеля і біг 

до ліфта.  

Цього разу на додаток Косьо одержав і відро із сміттям.  

Все я та я... — невдоволено бурмотів він у ліфті, 

а кіт, зіщулившись у своїй незвичайній схованці, мовчав 

і чекав, що буде далі. Сморід капустяного листя перемішався із 

запахом «Бузкових ночей», і Туфо ледь не чхнув 

від обурення — його ніс давно не піддавався таким випро- 

буванням. Але що поробиш: наука вимагає жертв.  

 Іще неприємніше було тоді, коли Косьо викидав сміття 

з відра: Туфо впав спиною на брудний папір, вдарився головою 

об діряву каструлю, ткнувся носом у купу гнилих 

яблук, а зверху на нього ще посипалося безліч мокрих 

піщинок. Випробування досягло своєї кульмінації — 

в напівтемному ящику зібрався сморід з усього світу. 

Туфо зажмурився, щоб не бачити, куди він попав, але смо- 

рід ліз йому в носа і сповнював його шляхетну душу не- 

стерпною огидою.  

Але Туфо повинен усе це витримати хоча б хвилину; 

поки Косьо добіжить до ліфта, поки поставить відро всередину і 

натисне кнопку шістнадцятого поверху. Відро 

доїде нагору, і материна дбайлива рука забере його.  

Й ось коли Косьо виконував цю хитру операцію, кіт 

обережно поліз по купі сміття, відчайдушно ухопився 

пазурами за край ящика і в одну мить опинився на сонячній 

вулиці. Глибоко вдихнув повітря, бадьоро хитнув головою, 

крутнув хвостом і побіг до шкільної огорожі. Задерши носа, кіт 

біг і думав про відкриття, яке він щойно 

зробив: не десь у тридев'ятому царстві, а ось тут, біля нього 

розкинулося найкраще море. Море, яке завжди мерехтить 
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 перед очима, шумить, але ти його не помічаєш - животворне й 

неозоре море чистого повітря... Згадуєш про нього, коли 

втрачаєш.  

Але Туфо знайшов його і в цю щасливу мить не мав на- 

міру проміняти навіть на Бермудський трикутник, навіть 

на десять пляшечок одеколону «Бузкові ночі».  

Ще до того, як зайти на шкільне подвір'я, він одержав 

перший урок з природознавства. Тепер на нього чекали 

географія й історія, літери, цифри, пісні і малюнки - всі науки, 

які Косьо носить у важкому портфелі.  

Туфо раптом згадав, що хлопчина, мабуть, десь плентає 

ззаду, і швидко озирнувся. На повороті з’явився галас- 

ливий гурт хлопчаків з портфелями і ранцями. Позаду 

них виднілася русява голова Косьо, який ще не встиг як 

слід проснутися.  

«Їм не вдасться мене випередити! » — констатував за- 

доволений кіт і попрямував до широко відчинених дверей 

школи, освітленої промінням вранішнього сонця. Він помітив, 

що таке сонце було намальоване на продовгуватому гаслі, яке 

висіло між двома вікнами будівлі. Воно також світило довгими 

червоними променями, але було не кругле, а більше нагадувало 

розгорнену книгу.  

«Чудово придумали! — захоплено мовив подумки Ту- 

фо. — Коли справжнє сонце сховається за дощові хмари, 

світить намальоване. Що не кажи, а ніхто не може перехи- 

трити царя природи».  

І він весело побіг через шкільне подвір’я.  

Хлопчики і дівчатка, що стояли гуртом під деревом, 

побачивши кота, збуджено загукали:  

— Гляньте, гляньте, кіт!  

— І він прийшов до школи!  

— А гордий який!  
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- Мабуть, його приймуть до нашого класу.  

Діти навіть не підозрювали, які вони близькі до істини. 

Погані учні тікають з уроків, щоб швидше повернутися 

додому. А Туфо сьогодні втік з лому, щоб уранці прийти 

до школи. Та галасливі діти біля дерева не знали про 

це. Один хлопчина нахилився, шукаючи щось, щоб кинути 

в кота... Але гладенький асфальт блищав навколо, наче 

полірований, — на ньому не було ні камінчика, ні трісочки. 

І хлопець, не гаючись, відірвав ґудзика від своєї куртки 

й кинув у Туфо. Ґудзик просвистів біля вуха кота, він злякано 

підстрибнув і швиденько сховався за довгастим ящиком. 

"Бач, який! — похитав головою Туфо. — Якби вчасно 

не сховався, міг і портфелем пожбурити в мене... І що я 

поганого йому зробив? Мабуть, мати цього шибеника 

тільки те й робить, що пришиває йому ґудзики. Ось тобі 

і цар природи! » 

 

 
РОЗДІЛ III 

Ящик, який заговорив. 

Зарядку треба робити натщесерце. 

Бутерброд без шинки 

Тихе обурення Туфо перервав голосний дзвінок, який. 

здавалось, пронизав повітря тисячами тоненьких голо- 

чок. Зляканий кіт почув, як повз нього загупали швидкі 

кроки і він обережно визирнув з-за ящика. Широке под- 

вір'я було заповнене веселою малечею, що бігла звідусю- 

ди, підстрибувала, штовхалася, складала на купу свої 

портфелі. Несподівано у великому ящику щось затріщало, 

захрипіло і з нього полилася бадьора музика. Потім му- 

зика трохи стихла і прозвучав суворий голос:  
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Шикуйся! Розпочинаємо зарядку!  

Туфо здивовано глянув на ящик, який досі мирно мовчав, 

торкнув його лапою, але він і далі вивергав оглушливі слова:  

— Рівняйсь на відстань витягненої руки! Перша шеренга! 

Друга шеренга!  

«Ого, який могутній голос! Аж у вухах лящить» — Кіт 

мотнув головою і побіг до огорожі. Видершись на широкий 

цегляний мур, Туфо глянув на двір. І замість галасливої метушні, 

веселої біганини він побачив довгі учнівські ряди, вишикувані, 

наче під лінійку. Безліч хлопчиків і дівчаток мовчки стояли одне 

за одним й уважно слухали суворий голос:  

— Основна стійка — руки перед грудьми, дивитись 

прямо. Починай!  

Туфо не міг відірвати погляд від цієї дивовижної картини. 

Йому не вірилося, що діти, які щойно пустували, 

змогли відразу так змінитися. Всі одночасно розмахували 

руками і нахилялися в такт: "раз, два, три, чотири! " 

Перед очима в нього немовби пурхала зграя птахів, 

готова щомиті злетіти у небо.  

«Так от вона яка, ця зарядка! — подумав з захватом 

рудий кіт. — Так не можуть робити ні лелеки, ні чайки, 

ні сороки. А про нас, бідолашних котів, і казати нічого. 

Де б ми не були, думаємо лише про ласощі».  

Раптом Туфо відчув голод, і відразу ж згадав, що сьогодні 

вранці не снідав. Навіть не поцікавився, що йому 

дали на сніданок... Мисочку молока... А може, куряче 

крильце... Але ж і його приятель Косьо також не встиг 

поснідати. Правда, йому дали кілька стотинок, але ж невідомо, 

коли він купить собі пиріжок.  

Туфо знову побачив його русяву голову посеред шеренги- 



 він бадьоро розмахував руками, в той час як інші 

вже нахилялися додолу. Трохи збився з такту, але швидко 

виправив свою помилку: взявся руками в боки і разом 

з усіма почав нахилятися.  

"Мабуть, зарядку треба робити натщесерце», — зауважив 

подумки Туфо і вирішив не звертати більше уваги 

на неприємне почуття голоду. Він глянув в інший бік за 

огорожу і побачив учня, який запізнився і сховався за 

рогом.Хлопчина сидів навпочіпки біля роздутого порт- 

феля і відкушував по шматочку від чималого шматка хлі- 

ба, час поглядаючи на дірку в огорожі. Ясно було, 

що він чекає, поки закінчиться зарядка, аби непомітно 

приєднатися до своїх товаришів.  
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Час від часу хлопчина клав хліб на портфель і тер свої 

сонні очі. Подув свіжий вітерець, і ніс Туфо вловив тонкий 

запах сніданку.  

«Бутерброд із шинкою! » — безпомилково вгадав рудий 

кіт і смачно облизався. Потім скочив на землю і тихенько 

наблизився до незнайомого хлопчини, який не відривав 

очей від дірки, не знаючи, що за ним теж спостерігають.  

Туфо, затаївшись, зблизька спостерігав за рухом його 

руки. Коли бутерброд знов опинився на портфелі, кіт безшумно 

простяг лапу, зачепив пазуром рожеве м'ясце, 

блискавично проковтнув його і чкурнув у протилежний 

бік.   

А сонько й далі відкушував від голого шматка хліба 

не помічаючи, що там чогось не вистачає.  

В цю мить дзвінок весело сповістив про кінець зарядки. 

Починався навчальний день.  

РОЗДІЛ IV 

Треба обійти мітлу. Знання з гірчицею. 

Перша втеча з уроку 

Повернувшись на попереднє місце, Туфо побачив, що 

шкільне подвір’я порожнє. Двері принишклої школи були 

привабливо відчинені, але перед ними вертілася прудка 

тітонька з мітлою.  

Кіт не любив мітлу. З власного досвіду знав, що коли 

шлях йому перетне мітла, то на нього чекатимуть усілякі 

неприємності: то вдарять по спині знічев'я, то копнуть 

ногою, то вилають. Прямий шлях до науки видавсь йому 

неможливим. Тому треба було пошукати обхідний.  

96 



І тут кіт згадав про дерево.  

Поблизу школи росла висока тополя, її білясті віти 

майже торкалися вікон. Якщо забратися на тополю, то одним 

поглядом можна охопити всі класні приміщення. 

А якщо додати, що наш Туфо мав ще й чудовий слух, то 

першого ж навчального дня він зможе зібрати гарні 

плоди.  

Туфо чув, що не лише яблука і груші, але й плоди знань 

ростуть високо. Так говорив татко Косьо, коли той прино- 

сив зі школи погані оцінки.  

Й ось тепер Туфо збиратиме ці плоди на голих вітах 

тополі. Це завдання було не з легких, тим паче, що спершу 

треба було перейти через двір, щоб не помітила тітонь- 

ка. Туфо вдав, що школа його зовсім не цікавить; він ки- 

нувся за горобцем, потім несподівано звернув у проти- 

лежний бік, і, коли відчув під лапами опале листя, ліг на 

нього й почав качатися. Рудий колір шерсті зливався 

з осінніми кольорами, і це робило його непомітним.  

Підвівши голову, він побачив, що до наміченої мети 

залишилося зовсім недалеко. Обдертий стовбур дерева, 

весь розписаний учнівськими іменами, стояв перед ним. 

Туфо зробив останній крок і вчепився гострими пазурами 

в дерево.  

Нерівні літери, вирізані колись кишеньковим ножем, 

допомагали йому лізти по стовбуру: з «КРАСИМИР» 

він ступив на «ЦАНКО», з «ЦАНКО» доповз до 

" ЖОРЖ", але особливо йому допомогла «МАРІЕЛА» 

з вирізьбленим, пронизаним стрілою серцем.  

Вирізати своє ім’я на корі дерева — негоже, а ще гірше 

залишати там чужі імена, але зараз Туфо був вдячний 

всім тим нерозумникам, які полегшили йому шлях угору. 

Далі стовбур виблискував, ніби чистий аркуш — не було 
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кому вирізати літери на такій висоті. Але Туфо вже нічого 

не боявся — він досяг першої гілки.  

Він іще сильніше обхопив лапами дерево і підвів голову... 

 З висоти першої гілки було видно дві кімнати - 

кабінет географії і кабінет шкільного лікаря. Звичайно, 

Туфо не знав їхнього призначення і тому кидав зацікав- 

лений погляд то на один, то на другий. Перше, що спра|вило на 

нього враження, то це велика яскрава куля на високій підставці.  

Біля неї стояв літній чоловік і водив по ній довгою 

палицею...  

«Мабуть, хоче її проколоти! » — подумав Туфо.  

Але куля неушкоджено крутилася й далі на підставці 

а чоловік пояснював:  

— Ви самі можете впевнитись, що дві третини земної 

кулі вкриті морями. Найбільший водний басейн — Тихий| 

океан, який омиває...  

— Перша десятка! — озвався суворий жіночий голос. — 

Заходьте по одному, не штовхайтесь, роздягайтесь 

до пояса.  

Туфо повернув голову до правого вікна і побачив жінку 

в білому халаті, яка поклала руку на голу спину якогось 

товстуна. Кіт здригнувся від несподіванки —та це ж той 

самий учень, що запізнився на зарядку! Що він тут робить?  

— Дихай глибоко! — знову звелів голос жінки в білому 

халаті.  

— ... в глибинах океану, — пояснювали в лівому вікні. 

Між іншим, найбільша глибина в так званій Маріанській 

западині.  

— Менше треба їсти, а більше рухатися! — радили 

в правому вікні.  
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—... Рух теплих течій відіграє важливу роль у форму- 

ванні клімату. На деяких островах можуть рости...  

Збільшені гланди! — констатував жіночий голос 

праворуч.  

У цей полярний край літо приходить...  

Тричі на день! —долинуло з вікна праворуч.  

З лівого вікна чулося:  

Температура повітря в липні, як я вже сказав... 

Скажи «а»! — наполягав жіночий голос.  

Туфо розгубився. Він стомився крутити головою вправо- 

вліво. Єдине, що він устиг зрозуміти в цьому безладді слів, то це 

те, що ця галузь науки не для нього. І він 

вирішив перебратися на іншу гілку. Тут початок був більш 

обіцяючим: не було яскравої кулі, не було білого халата 

перед вікнами. Туфо прихилився спиною до гладенького 

стовбура, почухав за вухом і глянув у вікно напроти. 

Якесь кучеряве дівча з червоною стрічкою стояло біля 

дошки й голосно розповідало:  

-Так наш уславлений цар Калоян розбив військо 

латинського імператора Балдуїна Фландрського, а його самого 

ув’язнив у високій вежі Тирновської фортеці. Ця 

вежа й досі називається...  

Гіпотенуза! — раптом долинуло з сусіднього вікна. - Лишилося виміряти її довжину...  

А інший голос почав монотонно диктувати:  

- В безхмарному небі... пролетіла загрозлива... темна тінь.. 

гірського орла...  

Туфо здригнувся. Але не від темної тіні гірського орла, 

а від затуманеного змісту слів, які почув. Виходить, і на 

цій гілці він багато не довідається. До всього цього, його 

гострий слух уловлював й інші голоси, що долинали з різних 

поверхів школи. Слова лилися, мов осінній дощ:  
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— Дотримуйтесь тиші!  

— А буря співає свою злу пісню...  

— А Петр вколов мене шпилькою!  

— Прямий кут... особовий займенник... несе яйця... 

на корінь квадратний!  

— Гірчиці покласти? —долинуло з вікна буфету.  

— Пити натщесерце! — знову нагадала про себе лікарка.  

Хаос у душі цікавого Туфо досяг межі. По спині забігали 

мурашки, у вухах засвербіло.  

«На сьогодні досить... В голові аж гуде від такої кіль- 

кості знань! » — подумки зітхнув кіт і швидко спустився 

по гладенькому стовбурі тополі. Зістрибнувши на асфальт, він 

чкурнув до воріт. Не переступивши навіть порогу школи, він 

тікав з уроку.  

РОЗДІЛ V 

Нова зустріч з Чорнильним котом. 

Однак прямий кут особового займенника 

несе яйця на корінь квадратний. 

Кандидат у професори 

Туфо вийшов іншою дорогою — змалечку любив 

різноманітність. Кинувши прощальний погляд на намальоване 

сонце, він попрямував на справжнє, яке вже перекотилося за 

міський парк.  

Кіт зробив цирковий стрибок крізь круглий отвір в огорожі і 

побіг тихою вулицею, — кілька днів тому тут заборонили рух 

автомобілів, але котів це не стосувалося... 

Одним махом Туфо подолав коротку відстань і за мить був 

уже в затінку штучного лісу.  
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Бо міський парк — це і є штучний ліс, тут навіть найменше 

деревце посаджене дбайливою людською рукою. 

Але цей парк давно вже забув про своє штучне минуле: 

його дерева пустили глибоке коріння в міську землю, і їхнє 

гілля переплелося, як у справжньому лісі.  

Проте це не лякало Туфо. Тут усе було йому знайоме: 

і вологі доріжки, і невтомні стрибки з гілки на гілку темно- 

коричневих білок. Інколи поміж дерев можна було зустріти 

якогось загубленого пса з ремінцем на шиї, але сьогодні, як і 

завжди, Туфо не жадав подібної зустрічі.  

Він був упевнений, що ці пси з ремінцями бігають, 

висолопивши язика, і думають, що їм належить весь світ, 

і по суті вони самі комусь належали. Собаче життя. Туфо 

навіть не розмовляв з ними.  

Єдина зустріч, яка може бути для нього приємною, то 

це з Чорнильним котом. Хоча він бачиться з ним, як то 

кажуть, після дощику в четвер, але ж вчора йшов дощ. 

І вже час, щоб він звідкись з’явився.  

Чекати довго не довелося— голі дерева несподівано 

захиталися, на порожній доріжці закрутився вихор жовтогарячого 

листя, і з кущів вискочив Чорнильний кіт.  

- О, рудий! Знаєш, відколи я тебе шукаю?! — вигукнув він, 

усміхаючись. — Щось тобі розкажу.  

Туфо аж завмер з несподіванки.  

Перед ним стояв срібно-білий кіт, який з задоволенням 

мружився проти сонця. Лише кілька синіх плям на кінчику 

хвоста свідчили, що це справді його давній друг.  

— Привіт, Чорний... Що з тобою сталося? — отямив- 

ся нарешті Туфо.  

Що? А хіба тобі не подобається мій колір? — підстрибнув 

Чорнильний кіт і гордо вигнув спину. — Хіба 

я не сліпучий?  
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По його шерсті пробігали срібні іскри.  

— Та як тобі сказати... подобається, чого ж. Але ти 

дуже змінився.  

— Ти правильно підмітив! У моєму житті настали важливі 

зміни: тепер я мешкаю на іншій вулиці. Тому шукав 

тебе, щоб повідомити цю новину... А там, як ти вже здогадався, 

хлоп’ята — вболівальники іншої футбольної команди... Білих! 

Значить, кінець синьому чорнилу!  

— Отже тепер тебе фарбують білим чорнилом? — під- 

моргнув йому Туфо.  

— Що ти верзеш? Білого чорнила не буває. Просто 

мене носили в хімчистку. Один хлопчина викупав мене 

у відрі з перекисом водню. І я знову став білим.  

— Так, тепер мені все зрозуміло... — кивнув Туфо. -  

Але твій білий колір якийсь особливий. Якийсь такий.... Іскрить!  

— Це від бронзи, - гордовито відповів Чорнильний 

кіт. — Потім вони побризкали мене бронзовою фарбою... 

Натиснули пульверизатор, раз — і готово! Біла бронзі 

надає мені особливого сяйва.  

І Чорнильний кіт знову гордовито вигнув спину.  

Туфо спантеличено дивився на нього.  

- А я ходив до школи... — несподівано похвалився 

він. — Сьогодні вранці.  

— До школи? — підвів голову Чорний, і срібні іскри на 

його шерсті погасли. — А з тобою там, бува, не робили досліди з 

біології? Вчора одна жаба мені похвалилася, що 

її теж шукали для такого діла.  

— Я не жаба! — образився Туфо. — Зі мною ніхто нічого не 

робив. Однак з дітьми я робив зарядку! І різні уроки 

слухав! З дерева.  
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-Гм, слухав уроки... З дерева... — недовірливо поширив 

Чорнильний кіт. — А потім тебе не били?  

Що ти говориш? — обурився Туфо. — Я з початку 

і до кінця сидів спокійно на дереві. І збирав... як кажуть, 

плоди знань.  

 
   Тут уже Чорний не витримав:  

-  Мабуть, ти мене дуриш, друже! Я дуже добре знаю, 

що школа не для таких, як ми з тобою. Якщо ти був там цілий 

ранок, скажи, чого ти там навчився?  

- Це не так просто пояснити... — набундючився Туфо. Тобі 

трохи складно буде збагнути, що й до чого. Тебе цікавить лиш 

футбол.  

-Давай розповідай! — кивнув нетерпляче Чорни.  

-Гаразд. Слухай мене уважно: дві третини земної 

кулі вкриті морями. Найбільша водяна пляма — це Тихий 

океан, 



який омиває лише перших десять. У глибинах 

океану треба дихати глибше. А на деяких північних островах 

ростуть збільшені гланди. Бо літо буває там тричі на день...  

— Стоп, стоп, друже, ти не міг би трохи повільніше? 

Я нічого не зрозумів! — спробував його зупинити Чор- 

нильний кіт.  

— Я ж казав тобі, що ця наука для тебе заскладна. 

І я не можу тобі пояснити все за один раз. Ти ніколи, наприклад, 

не чув про Балдуїна Фландрського.  

— А хто він такий? — здивовано перепитав Чорний 

— Латинський імператор. Його кинули в одну гіпоте- 

нузу, не вимірявши її довжини.  

— Тепер розумію, — промимрив, нічого не розуміючи, 

приятель. — Мабуть, йому було там тіснувато.  

— Так, так, — зарозуміло відповів Туфо. — Його вкинули в 

тісне. Ще й шпилькою кололи.  

— Подумати тільки! — охнув Чорнильний кіт.  

— А буря співала свою злу пісню... — вів далі Туфо. -Але ти 

не знаєш найважливішого; прямий кут особового займенника 

несе яйця на корінь квадратний.  

Це нове повідомлення зовсім збило з пантелику Чорного. Він 

безпомічно звів лапи і двічі вдарився головою об дерево. 

Навколо посипалися срібні іскри.  

— Зупинись! — відчайдушно заревів він. — Я нічого не 

второпаю. Ох, ця моя тупа голова!  

І Чорний знову вдарився головою об стовбур. З дерева 

злетів останній осінній листок.  

— Не раджу тобі так сильно битись головою, — стурбовано 

мовив Туфо. — Краще щоранку роби зарядку. І частіше 

 говори зі мною. З цього буде хоч якась користь.  

— Так, дорогий мій друже, — зітхнув Чорнильний кіт. 
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- Я завжди захоплювався твоїм розумом; гадаю, 

колись ти станеш професором.  

- Можливо... — скромно схилив голову Туфо.  

Він не знав, що означає слово «професор». Чорнильний кіт 

завжди вживав слова, які він знав. І, мабуть, провіщав йому 

щось добре.  

- По суті... — вів далі Чорний, — на нашій вулиці живе 

один професор. Хочеш, я тебе з ним познайомлю?  

- Як це ти мене з ним познайомиш? — нашорошив 

вуха Туфо. — Ні, я йому ні до чого, та й він про мене не 

чув. Хай я добре обмізкую цю справу. А який він на вигляд? Чи 

є в нього ремінець на шиї?  

- Не сміши мене! Професори не носять ремінці, вони 

носять краватки. В цьому я впевнений на сто процентів. 

Бачив це на власні очі. До того ж цей професор — дуже 

добра людина: коли проходить повз мене, завжди дає цукерок. Я 

цукерок не їм, але ж повага... Ти б його бачив — 

цілий ранок клацає на друкарській машинці, наче дятел.  

- А що він там клацає? — поцікавився Туфо.  

- Не знаю, але можу тобі сказати, де він мешкає. 

В кінці вулиці стоїть будинок, і в ньому на першому поверсі 

його квартира.  

-І як же ти мене з ним познайомиш?  

-Дуже просто. Ми підемо до нього в гості. Коли професор 

удома, двері балкона завжди відчинені. А балкон - на відстані 

одного стрибка від землі. Зайдемо 

до середини, і я йому поясню, що ти прийшов зі мною.  

- Гадаєш йому буде приємно? —засумнівався Туфо. Ти ж 

знаєш, що люди не люблять непроханих гостей. І як ти з ним 

розмовлятимеш?  

Він розмовляє різними мовами. Я чув, що він навіть 

розуміє мову тварин... Така в нього робота.  
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— Професор, кажеш... А як його звати?  

— Річард Каракалпаков. Так він говорить по теле- 

ну: «Алло, вас турбує професор Річард Каракалпаков" 

— А я перед ним не осоромлюсь? Бовкну якусь 

дурницю... — розхвилювався Туфо.  

— Друже мій! Та з такими знаннями ти можеш і з 

професорами розмовляти, як рівний!  

Туфо замислився. Раз Чорнильний кіт каже, що 

розумний, значить, так воно і є насправді. А якщо й бовкне 

якусь дурницю перед чужою людиною, то це не така вже 

велика біда.   

Адже татко Косьо завжди повторював: «Розумний може 

інколи бовкнути якусь дурницю, але дурень мудрого не скаже 

ніколи! » 

— Ходімо! — вигукнув Туфо.  

РОЗДІЛ VI 

Скромність прикрашає людину. 

Життя між метеликами.  

Фатальна помилка 

У давніх книгах пишуть, що скромність прикра 

людину. Наскільки мудрішою стає людина, настільки 

скромнішим є її. життя. Ця давня істина стосується 

людей, включаючи професора.  

А професор Річард Каракалпаков і справді був скромний і 

мудрий чоловік. Все своє свідоме життя він присвятив 

 науці. Все в нього мало науковий вигляд: від окулярів 

 і краватки до темного костюма й важкого портфелю з 

крокодилячої шкіри, з яким він ходив на роботу. 

На роботу він завжди ходив пішки і лише правим тротуаром. 

Увечері повертався лівим.   
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Це вже стало його незмінною звичкою.  

Як уже повідомив нам Чорнильний кіт, його будинок, де 

мешкав, стояв у кінці вулиці, неподалік міського парку. 

Вулиця мала романтичну назву — Гірське Джерело, 

бо під час дощу по обидва її боки текли коричневі струмки, 

а взимку її узвіз був зручний для катання на санках. Може, тому 

професор звик ходити лише тротуаром.  

У своїй невеликій квартирі він жив сам — на балконі 

у нього не було ні кішки, ні собаки, в кімнаті не кричав 

телевізор, і рідко приходили гості. Професор не любив 

тих балачок, ненавидів прогулянки без мети, і пив лише 

мінеральну воду. Щодня він купував по кілька товстенних 

книжок, але жодної так і не прочитав до кінця — йому 

ніколи не вистачало на це часу.  

Він уставав удосвіта й відразу ж сідав друкувати, щоб 

вишити на папері те, чого люди ще не знали. З цієї 

простої причини його сусіди не накручували будильник, 

були впевнені, що бадьорий стукіт машинки розбудить 

до першої посмішки зорі.  

До самого обіду професор не виходив із своєї улюбле- 

кімнати, де височіли дві мовчазні купи книг.  

З лівого боку лежали ті книги, які він весь час читав 

і ніяк не міг прочитати, а з правого ті, які професор Річард 

Каракалпаков написав сам.  

А посеред кімнати на дерев’яному столі вистукувала 

машинка, яка нагадувала всім на інших поверхах, хто живе 

на першому. Коли стукіт металевого дятла припинявся, 

сусіди, не дивлячись на годинника, знали, що уже час 

обідати.  

Тоді й професор, щось перехопивши, випивав склянку 

мінеральної води, брав портфеля і...  
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Він ішов пішки через три вулиці до свого інституту, де 

на нього чекали улюблені студенти.  

Професор упевнено крокував тротуаром, і думав, що 

нового він сьогодні їм скаже. Щоденні зустрічі з ними були йому 

приємні — він тихо радів з їхньої молодості, а інколи йому 

навіть хотілося опинитись на їхньому місці... 

     А кожен студент потай мріяв стати професором. Вони слу- 

хали завжди уважно його, а лекції записували до грубих 

зошитів; та це не заважало їм згодом розповідати анекдоти про 

його педантизм і знати менше, ніж вони законспектували.  

Неприємні думки Каракалпаков залишав на вечір, 

коли повертався додому лівобічним тротуаром.  

Він не любив нікуди ходити. Ми вже згадували, що він 

не любив прогулянок без мети, не вабили його й мандри — 

він не плавав на кораблі, стукіт сталевих коліс поїзда 

його втомлював, а десять років тому він уперше летів 

літаком. І хоча він мешкав на вулиці з прекрасною назвою 

Гірське Джерело, недалекі гори бачив лише з вікна своєї 

квартири.  

Але вставши рано-вранці, він линув думками по всій 

планеті - до Нової Зеландії і Багамських островів, до 

Північної Африки і берегів Балтійського моря, до бразильських 

джунглів і монгольського стену.  

Майже все життя професор вивчав метеликів. І знав 

про них геть усе: до якого виду належить та, чи інша комаха, 

який має вигляд і як називається, в якій частині світу літає й чим 

живиться. Ця дивна наука зробила його 

трохи поетом, бо він називав метеликів «митями вічної 

краси на землі».  

І тут принагідно треба сказати, що, крім стосів книжок 

різними мовами, він тримав удома й десяток коробок 
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зі скляними кришками, в яких лежали "крилаті миті", приколоті 

шпильками.  

Зрозуміла річ, що жодного з цих метеликів він особисто 

не впіймав — їх одержував інститут поштою з усіх кінців 

світу. По кілька разів на день професор розглядав своїх 

метеликів від першого і до останнього. Він єдиний на вулиці 

Гірське Джерело міг одразу безпомилково вгадати, де метелик 

монашка, а де диявольський, павичеве око, чи голубиний хвіст, 

або виноградна вечірниця. І ніхто із випадкових перехожих — і 

на лівому, і на правому тротуарі — не знав стільки дивних речей 

про цих метеликів чи можуть вони перелітати з одного 

континенту на інший, чи літають шляхами перелітних птахів, чи 

можуть досягти своїми ніжними крильцями сімох кілометрів 

висоти, сідають у буремні ночі на щогли розгойданих кораблів..  

Одне слово, професор Річард Каракалпаков знав метеликів, 

як самого себе. Але всупереч глибоким знанням у цій сфері 

науки, всупереч купам книг і дивовижним 

метеликам, одержаним з усього світу, він не встиг пізнати 

дуже важливу річ: які почуття викличуть ці маленькі 

крилаті експонати в душі рудого кота, котрий без запрошення 

заліз до його помешкання?  

Між іншим, добрий і акуратний професор сьогодні зробив 

іще одну фатальну помилку — він пішов на роботу 

не зачинивши двері на балкон.  
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РОЗДІЛ VII 

Шукають винних. Чорнильний кіт 

попав у біду. Котлету видно 

на обрії. Перемога 

Поки облишмо висушених метеликів у тісній квартирі 

професора Каракалпакова і зазирнімо знову до просторого 

осіннього парку.  

Що сталося з нашими двома приятелями? Чому вони 

забарилися між деревами, якщо вирішили йти на вулицю 

Гірського Джерела, щоб зустрітися з мудрим професором? Чому 

сталося так, що минуло вже півдня, а вони ніяк 

не втраплять до професора на бажану зустріч?  

Що стало їм на заваді?  

А те, що звалося Людвігом з ремінцем на шиї. А коли 

така примара біжить тобі назустріч, та ще й звати її Людвіг, то 

тебе вже нічого не зупинить.  

Людвіг знову загубив свого господаря і розгублено гасав між 

горішньою і долішньою частинами парку. Йому 

ніяк не щастило нанюхати вірний слід, і він чекав якогось 

перехожого, щоб звинуватити його в своєму нещасті.  

Першим на доріжці з’явився Чорнильний кіт, і перший 

удар спіткав його.  

- Ага, то це ти за мною стежиш? — загарчав дурнуватий 

Людвіг і ляснув обвислими вухами.  

Чорний не встиг оговтатись, як полетів на колючий кущ 

шипшини. Людвіг завдав йому підступного удару збоку 

своєю лапою, і кіт не встиг навіть нявкнути. Він гепнувся 

горілиць на камінь, і перед його очима пішли кола.  

В цю мить з’явився рудий Туфо. Він ішов підстрибуючи, 

задерши хвоста, весь у полоні рожевих мрій, але собачий гавкіт 

зупинив його за крок від небезпеки.  
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— Еге, та вас тут двоє! Значить, це змова! — Людвіг 

накинувся до нього, але його лапа марно описала коло в повітрі. 

За долю секунди кіт второпав, що йому робити, 

й чимдуж кинувшись до дерева, з моряцькою спритністю 

видряпався на нього. А вже звідти гукнув:  

— Вставай, Чорний, бо він тебе знову вдарить. Тікай 

до мене!  

Чорнильний кіт устав і непевною ходою пішов до бука. 

На його білій шерсті темніло кілька реп’яхів. Він повернув на 

ходу голову, щоб зняти їх зубами, але саме в цю мить 

придуркуватий Людвіг знову накинувся на нього:  

— Не втечеш, нік-че-ма! На-а-а!  

Другий удар був сильніший за перший — Чорний впав 

на землю, але цього разу вже з розідраним вухом.  

— Гей, розбійнику! — гукнув згори Туфо. — Ти за що 

його б’єш? Що він тобі зробив? Хіба ця доріжка тільки 

твоя?  

— Ого! Сміливець який знайшовся! Ану спускайся до 

долу, я тобі все поясню! З подробицями! — насмішкувато 

гавкнув Людвіг і зупинився під деревом. Туфо завмер.  

Чорнильний кіт вирішив скористатися затишшям і поповз 

назад. Але зіркий Людвіг стрепенувся, повернув 

голову і погрозливо гавкнув:  

— Стій? Ані руш! Ти хочеш напасти на мене з тилу? 

Зараз я зроблю з тебе котлету.  

І рушив до бідолашного Чорного...  

Серце в Туфо не витримало такої наруги, і він закричав 

гнівним голосом:  

- Стій! Ось я зараз, капловухий дурню! Тримайся, 

Чорний!  

— О, це вже стає цікаво! — єхидно зауважив грубіян 
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і крутнувся, наче дзига. — Ще одна котлета з'явилася 

на обрії.  

Але Туфо вже злазив додолу по гілці і не хотів слухати 

жодних погроз: почуття справедливості переважило над 

почуттям страху.  

Зіскочивши на землю, він рішуче пішов на ворога. Один 

його вус посіпувався, але не від страху, а від великої люті.  

- Я тобі зараз покажу брудний нашийнику, — цідив 

крізь стиснуті зуби кіт, дивлячись прямо в вічі здивованому 

Людвігу. — Я зроблю з тебе корінь квадратний! 

Зачиню в гіпотенузі!  І гірчицею помажу зверху!  

Тупоголовий пес дивився па нього, роззявивши рота. 

Потому оговтався:  
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— Ти що верзеш? Гірчиця-мірчиця... Та ти знаєш, хто 

я? Ти знаєш, хто в мене батько? І скільки медалей я 

одержав на виставках? Ха-ха-ха! Ти бач, який ве-се-лун!  

— Я твої медалі... викину... в Маріанську западину! — 

вигукнув розгніваний Туфо і стрімко викинув уперед! 

обидві лапи. Спантеличений Людвіг не встиг ухилитися 

від удару — гострі пазури вп’ялися йому в бік, немов роз- 

лючені шершні.   

Почався нерівний бій.  

Капловухий власник медалей був не з боязких — він 

швидко оговтався і зайняв стойку досвідченого бійця:  

зуби його ладні були першої-ліпшої миті вхопити за карк! 

суперника.  

Туфо стрибав і шипів, дряпав пазурами і вишкіряв 

зуби, але з кожною секундою сили покидали його.  

В найкритичніший момент Чорний крикнув:  

— Туфо, плюнь йому в око! — І вп’явся зубами в короткий 

собачий хвіст.  

Туфо відразу зрозумів про що йдеться. Відскочивши 

трохи назад, він набрався відваги й з усієї сили вистрелив 

слиною прямісінько в око ворогові.  

— Які ж ви підступні, гади! — закричав від несподіванки 

Людвіг і нахилився, щоб витерти лапою око.  

І тоді обидва приятелі одночасно накинулись на пса і 

і вп’ялися пазурами в його гладеньку коричневу спину.  

— Ой-ой! Боли-ить! Пустіть! А-а-а-у!  

Але Туфо і Чорний не відчували ніякої милості до свого 

жорстокого супротивника.  

— Допоможіть! — закричав власник медалей і стрімголов 

кинувся тікати. Коти попадали в кущі. Але це падіння свідчило не 

про їхню поразку, а про перемогу.  

Так народжуються подвиги — несподівано і майже не поясненно. 



Наперед ніхто не знає, на що він здатен: слаб-кий він чи сильний, 

боягуз чи герой. І той, хто першим розпочинає бій, навіть задля 

власного задоволення або щоб похизуватись перед світом, 

повинен добре обмізкувати, чим це закінчиться.  

— Людвігу, до мене! — озвався з-за дерев суворий чоловічий 

голос. - Де тебе носить зранку? І хто тебе так подер? Швидко 

додому!  

Людвіг щось промимрив жалісливим голосом. І жалібне 

скавучання помалу віддалилося.  

Коти перезирнулися: противник відступив остаточно. 

Настав час зализувати рани.  

— Послухай, Туфо, — озвався після довгої мовчанки 

чорнильний кіт, — значить так... я хочу тобі подякувати, 

бо ти врятував мене. Бо якби не ти...  

- Нема за що. Я не горобець, щоб сидіти на дереві, 

заліз туди, щоб ліпше роздивитися обстановку. В школі 

я набув таку звичку. Ти навіть не маєш собі уяви, який 

мерзотний цей пес!  

— Скрутно мені довелося, сам я з ним не впорався б. 

я вчинив, як справжній приятель. Ти був...  

— Я ніколи не був тим, ким не можу бути, — скромно 

відповів Туфо. — Шкода, що ми стільки часу згаяли на 

того нашийника.  

— Ай справді, — вдарив себе лапою Чорнильний кіт. — 

Ми ж ішли на нашу вулицю. Ходімо.  

І обидва чимдуж побігли кривою доріжкою, вимахуючи 

обскубаними хвостами.  

Бігли й оглядалися на кущі. Але більш ніяка несподіванка на 

них не чатувала. не чатувала. 

Та вони й не мріяли про це.  
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РОЗДІЛ VIII 

Коли друг — талісман. 

Уперед! На балкон!  

Нарешті Туфо і Чорни опинилися на вулиці Гірське 

Джерело і на мить затрималися біля оранжевої лави, яка 

гордовито повернулася спиною до лісопарку. Стрибнувши 

один за одним, вони зручно вмостилися на широкій лаві. 

трохи перепочити.  

— Бачиш отой триповерховий будинок? Он там, за 

червоним автомобілем? — підняв лапу Чорнильний кіт.  

— Бачу, — повернув голову Туфо. — Отже, в тому будинку 

мешкає професор...  

— Так, Річард Каракалпаков мешкає там. Унизу.  

— Де внизу? В підвалі? — не зрозумів рудий кіт.  

— У підвалі мешкаю я. А наш професор — на першому 

поверсі. Я ж тобі вже казав.  
— Та казав. І про якийсь балкон згадував.  

— Балкон збоку, — зауважив Чорни, облизуючи розірване 

вухо. — Його затуляють кущі. Треба пройти трохи вниз, тоді 

побачиш.  

Туфо зацікавлено поглянув у той бік, скочив з лави і  

і пройшов десять кроків. Обійшовши кущ, він побачив низький 

балкон. Хотів уже сказати про це приятелеві 

та раптом з протилежного кінця вулиці долинув якийсь 

галас, схожий на пісню чи на бойові вигуки індійців перед 

атакою. 

За мить на вулиці з’явився великий гурт хлопчаків, Які 

щось вигукували: всі вони були одягнені в білі футболки, на ногах 

мали білі кеди, на головах — білі кашкети. Хлопці енергійно 

розмахували руками, хитали в такт головами і безперервно 

повторювали:  
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-Білі переможуть! Шала-шала-ла! Вони весь світ здивують! 

Шала-шала-ла!  

Туфо миттю сховався в кущі й почав стежити за юрбою, 
 

 яка наближалася.  
І— А ось і кіт! Ось де наш талісман! — вигукнув 

 в захваті один хлопчина, і Туфо відчув, як по спині в нього 

забігали мурашки.  

Але хлопець підбіг до оранжевої лави, де, скрутившись 

калачиком, лежав срібно-білий кіт. Той озирнувся, ма- 

буть, хотів щось сказати своєму другові, але було вже 

пізно — кілька рук водночас схопили його. Все сталося 

так швидко, що навіть перекидання лави догори ногами 

не порушило бойовий приспів пісні: «Чемпіони, ла-ла!  

Чемпіони, ла-ла! » 

Галасливий натовп посунув далі вулицею, розмахуючи 

Перед собою котом.  

Туфо сумно поглянув услід своєму приятелеві, який, 

наче м’яч, злітав у повітря, але не наважувався висунути 

голову з кущів.  

 — До побачення, дорогий друже Чорни! — прошепо- 

тів він. — Бачиш, як ми залежимо від царів природи! Робімо те, 

що нам не хочеться, і не робимо того, що нам 

хочеться. Все було б інакше, якби ми мали о-с-в-і-т-у! 

І Туфо зітхнув, кліпнув вологими очима й побіг до профе- 

сорського балкона.  
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РОЗДІЛ IX 

«Хочеш, розкажу тобі одну таємницю? » 

Бліде світло в лабіринті.  

Іще одна медаль для Людвіга 

А тепер подивимось, що робить наш русявий Косьо? 

з яким ми розсталися вранці.  

З останнім дзвінком у школі до нього підійшов приятель  

Гошо і по-змовницькому прошепотів:  

— Хочеш, розкажу тобі одну таємницю?  

— Яку таємницю? - байдуже запитав Косьо. Сьогодні 

він одержав трійку з географії і не мав настрою для таємничих 

розмов.  

— У мене є електричний ліхтарик!.. — знову прошепо 

тів Гошо і поплескав по своєму портфелі.  

— Велике діло...  

— Ні, ти послухай... Я ж тобі не розказав до кінця! - 

вів далі Гошо загадковим тоном. - Учора я натрапив на 

справжнє сховище. Там, за будівництвом нового будинку. 

Воно залишилося там ще з часів війни. В ньому люди хо- 

валися від бомб.  

— Та невже? — аж стрепенувся Косьо. — А яке вони 

— З отвором, закритим цементною лядою. Спускатись 

в нього треба залізними скобами. Один чоловік розпові- 

дав мені, що це запасний вхід. Зрозумів тепер, навіщо 

ліхтарик?  

— Зрозумів... А хто нас туди пустить?  

— Його ніхто не охороняє. Над ним стримить якийсь 

дощаний навіс. Без дверей. Пішли?  

— Пішли! — погодився Косьо.  

Він уже забув про трійку з географії.  

Через кілька хвилин обидва хлопці були вже біля дощаного 
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 навісу, озирнулися на всі боки й один за одним полізли 

всередину.  

— Бачиш, ніхто нас не зупинив, — задоволено мовив 

Гошо. — А тепер ляда!  

Вони вхопилися за металеве кільце й поволі відвели 

цементну ляду набік.  

Гошо дістав з портфеля ліхтарик, поклав його за пазуху, а 

портфель прилаштував на спині.  

- Все гаразд. Спускаємось! — скомандував він, мов 

капітан підводного човна, і першим ковзнув в отвір.  

Косьо з острахом поліз слідом. Намацуючи ногою кожну 

скобу, він почав спускатися в глибокий морок. Час 

від часу поглядав угору й бачив над головою маленький 

квадрат синього неба; пробував перелічити, скільки сходинок 

подолав.  

— Чи є кінець цим сходинкам? — зітхнув він.  

— їх рівно тридцять. Так мені сказав той чоловік, — 

озвався знизу Гошо. — Тільки не поспішай, бо наступиш 

мені на голову!  

— Добре, — відповів Косьо і вповільнив ходу.  

Минула ще одна довга хвилина, і Гошо вигукнув:  

— Нарешті! Я досяг дна!  

Зраділий Косьо заквапився вниз і за кілька секунд 

стояв поряд із своїм товаришем.  

— Ласкаво просимо! — штовхнув його ліктем Гошо. — 

А зараз дістанемо ліхтарика.  

— Глянь догори, яким маленьким став квадрат... Добре, що 

сюди попадає звідкись сонячне світло.  

— Я тобі вже казав, що це запасний вхід, — пояснив 

Гошо. — Бо раптом головний вхід завалиться...  

Він не доказав. Згори щось загуркотіло, і квадрат неба 

зник. Вони опинилися в повному мороці.  
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— Що сталося? — прошепотів Косьо.  

— Не знаю... Мабуть, хтось... Мабуть, хтось заглянув 

під навіс... Побачив відсунену ляду... І повернув на місце, — 

пояснив Гошо.  

— Ми в пастці. А де твій ліхтарик?  

— Та зараз... Аж на спині опинився. Ось!  

Гошо натиснув на кнопку, і ліхтарик освітив стіни 

довжелезного коридора.  

— Матінко! Як страшно! Нам кінець! — раптом запхикав він. 

— І чого ми сюди полізли?  

Від його капітанської впевненості не лишилося й сліду.  

— Ідея твоя була! А тепер ревеш, — відповів Косьо,  

якому теж хотілося плакати. — Іди вперед, бо назад вороття вже 

нема.   

Обидва навпомацки почали пробиратися довгим лабіринтом, 

де десятки років не ступала людська нога.  

Лише кажан зловісно літав над їхніми головами, сполоханий 

блідим світлом ліхтарика.  

Кілька годин по тому з-під безлюдного пагорба, там, 

де закінчувався парк, долинули дивні звуки, — два хлоп’ячі 

голоси кричали й кликали на допомогу з-під землі.  

— Агов, люди! Сюди! Тут є двері! Допоможіть нам 

вийти!  

З примхи долі першим ці голоси почув не хто інший, як 

тупоголовий Людвіг, який щойно програв з котами битву. 

Весь подряпаний їхніми пазурами, він біг доріжкою, 

висолопивши язика й винувато вертів хвостом перед своїм 

суворим господарем.  

Нараз Людвіг повернув голову на голоси, і в тремтливому 

повітрі його ніс вловив тонкий запах рудої шерсті — щось 

нагадало йому про неприємного кота, головного винуватця його 

поразки. Він підскочив і, скажено гавкаючи, 
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кинувся зарослим бур'янами схилом. Перекинувшись через 

голову, пес зупинився аж унизу, перед якимись гратами. Але 

рудого кота там не було. За гратами під- 

стрибували й гукали двоє хлопчаків, дивлячись на пса 

переляканими очима.  

Людвіг безпомилково вгадав, що запах рудої шерсті 

йде від русявого хлопчини. «Мабуть, приятель того нахаби», — 

подумав він і кинувся до дверей, гавкаючи ще лютіше.  

— Людвігу! Людвігу! Що там? —озвався згори його 

господар.  

— Допоможіть! Випустіть нас звідси! — загукали з надією 

хлопці, зрозумівши, що мить порятунку набли- 

жається.  

А Людвіг аж заходився від гавкоту... Незабаром хтось 

приніс лопату і кирку, а з протилежного боку пагорба 

долинула сирена «швидкої допомоги».  

Так було врятовано двох мандрівців, а Людвіга за виявлену 

пильність чекала ще одна медаль.  

РОЗДІЛ х 

Двері відчинені.  

Танок мертвих метеликів.  

«Чи це я написав? » 

Косьо і Гошо мчали щодуху додому, щасливі, що 

врятувалися, а рудий кіт тим часом перетнув вулицю Гірське 

Джерело.  

Двері балкона справді були відчинені. Туфо покрутився біля 

них, ввічливо помуркотів, але ніхто зсередини не 

відповів на його привітання. «Мабуть, професор мене не чує... » 
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— подумав він і рішуче переступив поріг. Перед 

очима в нього постала незвичайна картина: купи книг, 

дерев’яний стіл з друкарською машинкою і... десятки різ- 

нокольорових метеликів, що рівними рядами сиділи на 

стіні, під якою стояла продовгувата шафа. І Туфо швидко 

видряпався на неї.  

Лише тепер, зблизька Туфо помітив, що метелики си- 

діли не на самій стіні, а були поміщені в квадратні короб- 

ки, які висіли, мов картини, на стіні. В кожній короб 

ні було віконце, і воно, мабуть, відчинялося і зачиня- 

лося.  

«Дивина! — подумав Туфо. — Чому ці метелики не во- 

рушаться? Може, вони сплять і професор позачиняв ві- 

конця, щоб не простудилися? » 

І кіт відразу ж спробував відчинити пазуром най- 

ближче віконце. Воно наче цього й чекало — тихенько 

скрипнуло і відчинилося до половини.  

Метелики навіть не ворухнулися.  

«Як міцно сплять! » — подумав Туфо і, трохи повагав- 

шись, вирішив розбудити метеликів. Він обережно випрос- 

тав лапу, поторкав їхні яскраві крильця, але вони не 

ворухнулися.  

«Це вже ні на що не схоже? — обурився рудий кіт 

і почав витягувати їх одного за одним і складати на шафі. 

Щось укололо його лапу, потім знову... Це ще більше роз- 

сердило Туфо: — «Я їх буджу, а вони мене кусають. Іч 

які! » 

Повідкривавши всі коробки, він почав відривати мете- 

ликам яскраві крильця. Вони надали додолу, наче осіннє 

листя.  

Туфо урвався терпець: «Чхати я хотів на ваш сон! » 

зневажливо шморгнув носом і справді чхнув. Крильця 
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біля нього знову ворухнулися, кольнули його в лапу і впали 

додолу.  

Туфо не на жарт розсердився і перейшов на проти- 

лежний кінець шафи, остерігаючись, щоб не наступити 

на метеликів.  

Але там стояв вентилятор. Коли Туфо зробив остан- 

ній крок, він наступив на якусь кнопку, і до кімнати бозна- 

звідки ввірвався шалений вітер. Вітер гудів і шумів так 

несамовито, що Туфо нестямився, як опинився на під- 

лозі.  

Задерши голову, він з непідробним страхом дивився на 

дивовижну істоту, яка крутилася, вила, наче голодний 

пес, і дула прямо йому в мордочку.  

Але це ще не все.  

123 



Жахливе виття тварини розполохало всіх метеликів, во- 

ни шалено закрутилися по кімнаті, і розліталися в різні 

напрямки, то вдаряючись у стіни, то підстрибуючи та опу- 

скаючись біля притихлого Туфо. Іноді вони немилосердно 

кололи його своїми шпильками в мордочку, в спину, 

в хвіст — мабуть, пробували, чи смачна в нього кров, — 

і знову підіймалися до стелі.  

Рудий кіт не витерпів, занявчав і, мов скажений, ки- 

нувся навтьоки. Перекинув стіс книг, вискочив на стіл, 

розкидав якісь білі та чорні папери, потім вихопився на 

друкарську машинку, натис на клавіші, і металеві літери 

швидко зацокали. Здивований Туфо побачив, як на біло- 

му аркуші почали з'являтися чорні знаки, як вони слух- 

няно ставали вряд, як хотіли щось сказати.  

«Невже це я написав? » — знітився Туфо, радісно по- 

чухав за вухом і скочив на клавіші те кілька разів, поки 

не дзенькнув дзвінок і машина зупинилася.  

Туфо захоплено глянув на маленькі чорні літери.  

— Браво, Туфо! — вигукнув він. — Браво, Туфо! — 

І потягнувся мордочкою до надрукованого рядка, поню- 

хав його і мовив: — Що не кажи, а для початку непогано.  

Йому захотілося навіть пригорнути машинку, вдячно 

цмокнути її в прохолодну щічку і попросити, коли ласка, 

щоб вона знову почала цокати.  

Але в цю мить звідкись прилетів чорний метелик і бо- 

ляче вколов його в мордочку.  

— Знову?! — заплакав Туфо і, зіскочивши на підлогу, 

чкурнув у відчинені на балкон двері. Навіть не обернув- 

ся, щоб востаннє побачити незвичайну кімнату: розки- 

дані на підлозі книги, вентилятор, що гув, метеликів, 

що танцювали навколо нього, дерев’яний стіл і дивну ма- 

шинку з недодрукованим аркушем.  
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РОЗДІЛ XI 

Хтось був у кімнаті. Загадкові літери.  

Де майбутній академік?  

... Коли професор Річард Каракалпаков повернувся вве- 

чері додому, на сходах він почув якесь деренчання, що 

долинало з його кімнати. Він штовхнув двері, увімкнув 

світло і... поволі сів на підлогу, не випускаючи з рук порт- 

феля з крокодилячої шкіри.  

Вперше за все своє свідоме життя професор знепритом- 

нів. І було від чого. Він побачив жахливу картину: на 

столі гув вентилятор, коробки на стіні були порожні, а ви- 

сушені метелики лежали в одному кутку, як купа осін- 

нього листя.  

Він навіть зняв окуляри, протер їх і знову надів, споді- 

ваючись, що картина зміниться. Дарма! Все було в тако- 

му ж безладді. Лише кілька дрібних метеликів переміс- 

тилися в інший куток.  

«Дивина! » — подумав професор і вирішив уважно ог- 

лянути кімнату.  

Книги, які він написав, перемішалися з книгами, які він 

читав.  

Метелик монарх лежав без голови біля адмірала, який 

мав зламане крило. Пилок із крил красеня диявольського 

метелика щез невідомо де, і вони стали прозорими. За- 

мість цього денне павичеве око набуло додаткового від- 

тінку і зараз мало кілька намальованих очей.  

На аркуші, закладеному в друкарську машинку, сидів 

самотній чорний метелик, наче хотів прочитати, що там 

написано.  

З гнітючим передчуттям професор наблизився до столу. 

В одну руку він взяв метелика, в іншу — білий аркуш.  
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І з полегкістю зітхнув — рядки, які він друкував уранці, 

були не зачеплені. Іще раз він кинув уважний погляд, 

перелічив слова й охнув.  

Унизу, там, де він вранці урвав на півслові, хтось 

додрукував рядок: «20% ОДПИПА — ПСМКНАОКИ- 

ПИР!!!?! " 

Професор сів на стілець, обхопив руками голову і глибоко 

замислився.  

«Хтось за моєї відсутності побував тут, порозкидав 

усі колекції метеликів і надрукував на машинці не- 

зрозумілий висновок... — міркував професор Каракалпа- 

ков. — Може, мене шукав хтось із моїх улюблених сту- 

дентів? » 

І тільки тепер пригадав, що сьогодні залишив відчине- 

ними двері на балкон. А від фатального тротуару право- 

руч до балкона був лише крок!  

Мабуть, так і було приходив хтось із його молодих 

вихованців, заліз через балконні двері і вчинив тут це її 

розгардіяш. І цей рядок теж щось означав.  

Професор знов уважно глянув на аркуш.  

20%... Ця скромна цифра нагадувала йому науковий 

факт, ховала в собі ключ загадки. Так, так!  

За останніми підрахунками, приблизно 20 відсотків 

метеликів, що живуть у Середній Європі, відлітали восени в 

південному напрямі.  

Отже, загадка починала прояснюватися. Непроглядна 

пітьма перед очима професора Річарда Каракалпакова 

раптом розсіялася, наче її розігнав штучний вентилятор. 

Як усе було просто:  

«Двадцять відсотків диявольських метеликів і мете- 

ликів адмірал перетинають Середземне морс й сідають на 

острів Кіпрі» 
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Це було справжнє відкриття.  

Заради цієї короткої миті професор працював кілька 

років!  

— Браво, хлопче! — захоплено вигукнув він. — Хто б 

ти не був — браво! В цю радісну мить я прощаю тобі 

все! І будь певен: з тебе колись вийде професор. А може, 

й академіком станеш! » 

А в цей час майбутній академік Туфо злякано принишк 

в останньому вагоні товарного поїзда.  

Та про це ми розповімо далі. Бо це — початок нових 

його пригод.  



  

ТУФО - КОСМОНАВТ 



 

РОЗДІЛ І 

Майбутній академік припустився помилки. 

Крок уперед, два — назад. 

Кришка закривається 

Рудий кіт перебував досить далеко від кімнати з метеликами і 

не міг чути похвальних слів про себе. В його на- 

шорошених вухах стояв стукіт невидимих коліс поїзда, 

дерев’яна підлога скрипіла й ходила ходором, і Туфо зля- 

кано забився в куток — єдине порожнє місце у вагоні, 

набитому мішками і ящиками. Прямо перед ним погой- 

дувався величезний коричневий ящик і щоразу при- 

щемляв йому то хвоста, то лапу.  

130 



— Перестань, грубіяне! — кричав від болю Туфо, під- 

стрибував на одній нозі й задирав морду, щоб ухопити 

носом свіжого повітря. Ніякого тобі комфорту, ніякої 

тобі поваги. Тіснота робила його безпомічним і нещасним, 

але найбільше лякала невідомість попереду. Ще дві годи- 

ни тому він і припустити не міг, шо в кінці вулиці Гірське 

Джерело його чекає така неприємна подорож.  

«Який же я дурень! — докоряв він собі. — Який біс мене 

штовхнув піти через станцію і сунути носа в цей поїзд! 

Але ж я хотів найкоротшим шляхом дістатися додому... » 

Отже, знову він припустився непоправної помилки. За- 

мість того, щоб обійти станцію, як це роблять усі розум- 

ні перехожі, і перейти по містку, він кинувся стрімголов 

у відчинені двері.  

Ох ці проклятенні двері! Вони оберталися для Туфо 

привабливими пастками, були винуватцями всіх його не- 

приємностей. Якби він жив десь у чистому полі, де зви- 

чайно ніяких дверей нема, то, мабуть, ніколи не опинив- 

ся б у такому скрутному становищі. Але все його життя 

було пов’язане з дверима, залежало від них, і тільки-но 

він виходив з одних, полегшено зітхнувши, як опинявся 

в інших.  

Двері вагона рантом з гуркотом зачинилися, десь по- 

переду пронизливо загув гудок, і поїзд, який досі вдавав, 

що спить, раптом смикнувся і рушив. Поїхав — і все, 

не думав ні повертатися, ні хоча б зменшити швидкість, 

бо не здогадувався, що десь, здається, в передостанньому 

вигоні, між ящики з товаром забився кіт.  

Минали хвилини, пролітали кілометри, і Туфо всім своїм 

єством відчував, що найкоротший шлях додому ви- 

явиться найдовшим. Якими ж гарними і невинними зда- 

валися йому зараз мертві метелики! Залізні колеса поїзда 
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швидко стукотіли по рейках, і майбутній академік розу- 

мів, що він усе більше й більше віддаляється від осяй- 

них вершин науки.  

Досі Туфо бачив поїзд тільки ззовні і весь час мріяв 

попасти всередину.  

Зараз він був у ньому всередині й заздрив кожному, хто 

був назовні.  

— Ну й грубіян же ти! — знову сердито вигукнув кіг, 

висмикнув прищемленого хвоста і вчепився пазурами 

в ненависного сусіду.  

Величезний ящик не звернув на нього ніякої уваги 

так само незграбно хилитався й затискував у кутку бі- 

долашного Туфо.  

«Гм, може, це буде з мого боку не дуже чемно... Але 

все-таки я виберуся йому на голову, перш ніж він упаде  

на мою! » — вирішив кіт і подерся на ящик. Це вияви« 

лося не такою легкою справою — кілька разів великий 

ящик раптово підскакував, нахилявся то в один, то в інший 

бік, і Туфо зависав у повітрі. Але ми знаємо, що рудий кіт 

звик до таких танців ще на «Ахіллесі». Зупинившись на 

хвилинку, він збирався з силами для нового кроку, при 

тискався до ящика і граційно просувався вгору.  

Крок назад, два вперед. Якби його спостерігав хтось 

збоку, то сказав би, що він і ящик похитуються в якомусь 

жвавому танку. Коли Туфо нарешті видерся на широку 

кришку, він полегшено зітхнув:  

«Нарешті нагорі! Тепер ніхто не добереться до мене! 

Примруживши очі, він потягнувся, розігнув спину І, 

вмостившись зручніше, почав облизувати стомлені лапи 

Потім уважно оглянув свої пазури й помітив, що одноп. і 

бракує на передній лівій лапі. Нахилившись, він кинув до- 

питливий погляд на пройдений шлях.  
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На широкому боці ящика виднівся кривий слід, про- 

креслений його пазурами. І саме посередині, між великими 

чорними літерами, самотньо стирчав і його зламаний 

пазур.  

Якби Туфо справно ходив до школи то, мабуть, про- 

читав би дивний напис: «Інститут космосу».  

Слід проходив через слово «космосу», і пазур сяяв на 

ньому, наче діамант.  

Але Туфо не зміг прочитати й зрозуміти це дивне слово: 

він більше знав про метеликів, а вони ніколи не сягали ко- 

смічних висот. Він уперше зустрівся з таким незрозумі- 

лим словом і навіть не здогадувався, наскільки важливою 

для нього може бути ця зустріч.  

Лихо не без добра. Це чудове місце цілком варте од- 

ного мого пазура, — весело мовив він.  

Повертівшись на новому місці, Туфо знову потягнувся 

і примружив очі. Але саме в цей момент поїзд робив по- 

ворот, ящик знову підскочив угору, і Туфо раптом відчув, 

що кришка під ним несподівано провалюється. Картон 

розірвався, і кіт випав через темний отвір.  

Невелике відхилення. Про чорні діри 

і деревне вугілля 

Як відомо, астрономи — це ті люди, які спостерігають 

небо і прагнуть розгадати його таємниці. їхній робочий 

день починається після заходу сонця, коли ніч зоряна. 

Але в свої телескопи астрономи давно помітили, що, крім 

яскравих зірок, на небозводі зустрічаються й темні плями. 

Ще ніхто достеменно не знає, що в них, де вони почина- 

ються і де закінчуються. Ці дивні плями астрономи 

назвали «чорними дірами».  
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Але чорна діра, у яку провалився наш Туфо, не була 

космічного походження, отож не таїла в собі нічого загадкового. 

Її чорний простір був обмежений картонними 

стінками ящика, заповненого деревним вугіллям.  

Звичайнісіньким деревним вугіллям, яким колись сіль- 

ські жінки розпалювали печі, щоб спекти перцю.  

Тим з вас, хто ніколи не бачив деревного вугілля, 

спробую пояснити: це звуглене дерево, що тліло на повіль, 

йому вогні, сухе й легеньке.  

Крім опалення сільської хати, воно служить ще й для ін- 

ших цілей: з нього одержують деякі ліки, вуглиною 

художник може намалювати картину, з такого вугілля 

в давнину одержували порох, а недавно вчені довели, що 

на поросі з деревного вугілля можуть рости деякі рослини: 

горох, капуста, морква, навіть картопля.  

На перший погляд, між деревним вугіллям і безмеж 

ним космосом немає ніякого зв’язку - бо кому може зна- 

добитись чорна вуглина в неозорому зоряному небі?  

Але цей великий ящик, повен деревного вугілля, по- 

їзд не випадково віз до Інституту космосу: там уже кілька місяців 

проводили з ним різні досліди. Учені споді- 

валися, що колись можна буде використати деревне вугілля для 

вирощування рослин на космічному кораблі, 

який мчатиме до далеких планет, — вугільний пил, як ві- 

домо, набагато легший від звичайного ґрунту й майже не 

збільшить вагу ракети.  

Отака космічна загадка ховалася за розірваною 

кришкою паперового ящика. Але не забуваймо, що там 

між чорними вуглинами ховався і наш рудий приятелі.  
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РОЗДІЛ II 

Спогад про пригорілі грінки. 

Знову в хмарах. Інститут космосу, 

або примхи долі 

Поїзд мчав у невідомість.  

«Кепські справи! — обурився в темряві Туфо. — Знов 

безвихідь - ні вниз, ні вгору! Ненавиджу безвихідь. 

Мені вже все чорне перед очима».  

На жаль, це була чорна істина: що енергійніше рив 

він пазурами, то глибше занурювався в дрібне вугілля. 

Незабаром на поверхні стирчала лише його голова — 

після кожного різкішого повороту його оксамитовий ніс 

натикався на купу чорних шматочків, а в писок набивався 

гіркуватий пил.  

— Тьху, яка гидота! Наче пригорілі грінки жую.  

І Туфо раптом згадав, як його добрий приятель Косьо 

часом смажив грінки. Він клав на електричну пічку шма- 

точок хліба, вмикав її на максимум і виходив у коридор, 

щоб напомпувати колесо у велосипеді. Потім починав 

дзвонити по телефону: «Алло, ти мене чуєш? Я вже го- 

товий, тільки поїм і вийду».  

Його товариш з нижнього поверху відповідав, що він 

уже поїв, але не встиг напомпувати велосипеда. Потім 

розказував якісь смішні історії, а Косьо, регочучи, аж під- 

стрибував на місці.  

Після телефону наставала черга дзеркала, — Косьо 

пильно розглядав нову пломбу в зубі й корчив гримаси; 

а грінки тим часом ставали схожими на вугілля. Досте- 

менно, як те, що було в ящику.  

«Скільки славних хлопців залишилося без сніданку, по- 

ки вони наповнили цього ящика! » — сердито подумав кіт,  
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не перестаючи гребти лапами вперед-назад так, наче він 

крутив педалі велосипеда. Але зусилля його виявилися 

марними. Замість того, щоб летіти гладеньким сонячним 

шляхом, він дедалі глибше занурювався в сухий чорний 

пил. Ще трохи — й був би знепритомнів.  

І раптом ні з того ні з сього в голові йому майнула 

думка: «А якщо я гребтиму лапами не вперед-назад, 

а навпаки, що буде тоді? Може, якось виберуся звідси?  

Підбадьорений цією думкою, Туфо швидко почав гребти 

в протилежному напрямі. Якби це було на велосипеді 

Косьо, він одразу зупинився б, але тут сталося неспо- 

діване: він помалу почав рухатися вгору. Спочатку з вугілля 

вистромилися його вуса, потім спина, припудрена 

чорним пилом, і нарешті хвіст.  

Добре, що він на поверхні! Всі страхіття залишилися 

в ящику, а над ним мерехтіло сонячне світло.  

Зморений, але щасливий, Туфо притулився боком до 

стінки і почав готуватися до останнього стрибка вгору 

через чорну діру.  

Та тільки-но він зібрався це зробити, як поїзд неспо- 

дівано зупинився. Залунали людські голоси, і Туфо при- 

чаївся у своїй чорній схованці... Він не забув, що їхав без 

квитка.  

Але люди, що вийшли назустріч поїздові, не мали намі- 

ру перевірити квитки; не чекали вони й пасажирів, бо цей 

поїзд був товарний. Двері вагона відчинилися зі скрипом, 

голоси залунали іще ближче, і Туфо відчув, як якась сила 

підняла ящик з місця і потягла з вагона. Через розірвану кришку 

до його схованки проник грайливий сонячний промінь і швидко 

оббіг картонні стінки. Кіт лише тепер побачив, які брудні в 

нього лапи, навіть подумав: 

«Як же я в такому вигляді з’явлюся перед людьми? », але 
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раптом відчув поштовх знизу, потім щось навалилося 

зверху, і світло зникло.  

Туфо зрозумів, що тепер його закрито з усіх боків, — 

мабуть, на ящик щось поклали.  

Стрибок на свободу, хоч-не-хоч, доведеться відкласти 

на пізніше. Він прогавив зручний момент. А свобода, як 

відомо, нікого не чекає: вона завжди поспішає, бо по- 

винна встигнути скрізь.  

Голоси вмовкли, сильно заревів мотор, наче десь по- 

близу загудів величезний хрущ, і Туфо неспокійно заво- 

рушився. У вухах щось запищало, у ніс ударив гострий 

запах, і він відчув, що земля швидко віддаляється йому 

з під ніг. У душі зринув напівзабутий спогад... Йому зда- 

лося, що він знову летить на двокрилому літаку, як то- 

рік. Летить над полями і виноградниками, дібровами 

і білими курниками й нарешті урочисто сідає на подвір’ї 

косьового дідуся. А якою смачною ковбасою його тоді 

почастував старий. Він навіть винця скуштував.  

Та спогад так і залишився спогадом, а він знову летів, 

тільки цього разу в іншому напрямку.  

Великий ящик разом з коробками, мішками і пакунка- 

ми завантажили в черево спеціального вертольота, який 

через дві години мав приземлитися в дворі Інституту 

космосу. Місце цілком достойне для майбутнього акаде- 

міка.  

... Інститут космосу, в якому працювали відомі вчені 

і десяти держав, знаходився далеко від великих гамірли- 

вих міст і квітучих сіл, далеко від усіх кав’ярень, стадіо- 

нів, дискотек, майже в самому кінці світу, біля гірських 

вершин. Ближче до космосу.  

Його сріблястий дах з розчепіреними антенами виблис- 

кував посеред великого гірського плато, де росла дика 
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трава і вільно гуляли вітри. Звідусіль його обступали не 

приступні, покриті снігом гори, і він виявився недосяжним 

для непроханих гостей —до нього можна було дістатися 

лише вертольотом.  

Тут угорі на чистому повітрі, серед гірського простору 

й кришталево-дзвінкої тиші вчені розмірковували аби 

сперечалися різними мовами, одним оком дивилися у свої 

мікроскопи й телескопи, або невтомно писали довгі формули на 

чорних дошках. Вони хотіли все знати: який наш 

коротший шлях до тієї чи іншої зірки, на яких планетах 

можливе життя, як рухаються численні метеори і самотні 

комети в небі, яким має бути паливо на міжзоряному 

кораблі, які несподіванки ховають у собі позаземні форми 

життя. Інколи їх хвилювали і дрібніші, на перший погляд, 

питання: з якою швидкістю, наприклад, повинен жувати 

космонавт, скільки порошинок міститься в краплі води, чи 

можна чхати в мікрофон і таке інше.  

Недалеко від багатоповерхової будівлі інституту був 

просторий бетонований майданчик, посеред якого стримім 

гострий ніс великої космічної ракети. Біля неї вовтузи- 

лися люди в блакитних комбінезонах. Вона іще не була 

готова до польоту, але, коли настане час, вона полетить 

у зоряні світи, щоб підтвердити мудрі гіпотези вчених 

Ця пробна ракета могла б злетіти раніше, бо всі розра- 

хунки її тривалого маршруту були вже завершені, але 

зараз між ученими розгорілася палка і майже нерозв’язана 

суперечка: яку тварину посадити в ракету - мавпочку чи собаку?  

Питання це й справді було серйозне, бо політ триватиме 

понад рік. Обидві пропозиції мали свої переваги, 

але мавпочка і собака не могли летіти разом — місця 

вистачало лише для одного.  
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Саме в цей час на безхмарному обрії з’явився оранже- 

вий вертоліт, який, крім іншого цінного товару, ніс па сво- 

єму борту ще й рудого Кота, котрий проклинав свою долю.  

Але що таке доля, друзі мої?  

Чи треба її проклинати в тяжку годину й скидати капе- 

люха перед нею в дні радості? Чи не залежить вона від 

нас самих — від наших примх і вчинків, від нашого праг- 

нення до добрих і лихих справ? Чи може тебе далеко за- 

везти поїзд, якщо ти в нього не вскочиш; чи колисав би 

тебе вертоліт у повітрі там, серед вугілля, якби ти вчасно 

втік із брудного ящика?  

Бо на світі відбувається чимало й такого, що не зале- 

жить від нас, але ми тоді можемо впоратися з цим, треба 

тільки виявити хоробрість і терпіння... І татко Косьо лю- 

бив повторювати: «Щоб вийти з безвихідного становища, 

треба його спершу створити»-.  

А наш Туфо вже мав право похвалитися, що життя його 

повністю перемінилося в безвиході.  

Зараз йому залишилося тільки одне: чекати, поки все 

поверне на краще.  

РОЗДІЛ III 

Відчайдушний стрибок на свободу.  

Доктор Брюх іде в протилежному напрямі. 

Еврика! Обійми Маріели Марон 

Сховавшись у вугіллі й заціпенівши від довгого непо- 

рушного сидіння, помираючи з голоду й спраги, Туфо нетерпляче 

чекав щасливої миті — свободи. Він твердо ви- 

рішив не повторювати останньої помилки.  

І коли вертоліт сів на подвір’ї інституту, Туфо підігнув ноги і 

приготував ся до стрибка у невідомість.  
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Вантажники іще не встигли поставити великий ящик 

на землю, як із нього, наче футбольний м’яч, вилетів чор- 

ний кіт і, мов скажений, кинувся до входу в інститут. 

Може, в палку суперечку про долю міжпланетного по- 

льоту втрутиться і майбутній академік Туфо.  

Хтозна... Ще важко підтвердити цю нову гіпотезу. Ми 

можемо сказати лише те, що в цей час в інституті вчені 

збиралися на важливу нараду. Вони востаннє голосне 

сперечатимуться, поки дійдуть до спільного рішення, згідно з 

яким буде послано першу істоту до найвіддаленіших планет 

Сонячної системи.  

Довгим блискучим коридором поволі йшов головний 

фахівець із космічних страв, неперевершений знавець ві- 

тамінів і калорій, шановний доктор Брюх. Він підготував 

не одну космічну трапезу, але їжа майбутнього пасажира 

до далеких зірок завдала йому багато клопоту: він ще 

твердо не знав, якою вона повинна бути — з овочів чи 

з м’яса.  

Якщо в кабіні автоматичного корабля буде пес, вже че- 

рез дві години перед ним повинна з’явитися тепла свиняча 

котлета, або вишуканий паштет з гусячої печінки 

А якщо загальні збори таємним голосуванням зупинять- 

ся на мавпочці, то вона віддасть перевагу бананові, ка- 

пустяному листкові або жмені гороху.  

Майже нерозв’язна задача.  

Варіантів може бути багато, до того ще найрізноманіі 

піших, і тому доктор Брюх, провівши кілька безсонних 

ночей, зараз переглядав свого записника й замислено хи- 

тав головою. Ще ніколи не опинявся він у такому складно 

му становищі. З двох варіантів треба вибрати один, а інту- 

їція йому підказувала, що істина десь посередині.  

І тільки-но він зібрався повернути до високих дверей зали 
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засідань, як перед ним промайнув чорний кіт. Голов- 

ний фахівець зупинився:  

— Неймовірно! Ще тільки цього бракувало! Чорний кіт 

перебіг мені дорогу!  

Він нерішуче постояв на місці, потім нервово запхав за- 

писника в кишеню піджака і повернув у протилежний бік: 

нарада закінчилася для нього, так і не розпочавшись.  

А задиханий Туфо, розкидаючи довкола чорну пудру, 

продовжив свій фатальний шлях нагору — мармуровими 

східцями, які вели на другий поверх. Опинившись на 

останній сходинці, він і сам не помітив, як ударився в ко- 

ліно відомого фізика Стрижановського, найкращого до- 

слідника космічної невагомості. Стрижановський здиво- 

вано глянув на чорну пляму, яку Туфо залишив на його 

нових сірих штанях, потім провів поглядом її винуватця 

і вигукнув: «Еврика! » 

Це означало, що у його голові народилася нова ідея.  

Схвильовано поправивши на носі окуляри, він метнувся 

до свого кабінету, щоб зробити необхідні обчислення... 

Додамо, що обчислення були його улюбленою стихією: 

він віддавав перевагу задачам з умовою на два рядки 

й рішенням на дві сторінки перед тими, які мають умову 

па дві сторінки, а рішення — на два рядки.  

І зараз був саме такий випадок.  

А Туфо тим часом мчав довгим коридором; поминув 

один поворот, потім другий і теж зробив важливе від- 

криття: десь поблизу має бути вода. За кілька кроків пе- 

ред ним вигулькнув невеличкий басейн, посеред якого бив 

водограй. Кіт уп’явся спраглим поглядом у рухливий 

струмінь. За весь день він навіть краплини води в роті не 

мав. Туфо підбіг до краю басейну і простяг лапу. Але 

не міг дістатися до води. Лише маленька краплина, перелетівши 
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через фонтан, торкнулася його носа. Це ще підси- 

лило спрагу.  

Кіт підповз ближче, нагнувся над тремтливою поверх- 

нею води, витяг, скільки міг, шию і... шубовснув у басейн 

— Пробі! — закричав він щосили. — Тону!  

Туфо відчув, як у ніс, у рот йому ринула холодна вода. 

Він відчайдушно замахав лапами, перевернувся через го- 

лову й знову спробував гукнути:  

— Про!.. Про!..  

Він бив по воді всіма чотирма лапами, допомагав хвос- 

том, але рятунок не приходив. Замість спраги він тепер 

відчував жах від великої кількості води навколо.  

Вода робилася чорною, а він, навпаки, світлішав. Туфо 

з жахом метався серед потемнілих хвиль і не міг поміти- 

ти цієї переміни; йому було однаково серед яких хвиль він 

утопиться — серед блакитних чи чорних.  

Русява Маріелла Марон на другому поверсі почула крик 

про допомогу, і її тоненькі підбори зацокотіли різнобарв- 

ною мозаїкою. Білий халат розвівався, наче крила білої 

північної чайки, і за мить мокрий кіт опинився у її ніж- 

них руках.  

— Ти хто, рудий плавцю? — запитала вона його ла- 

гідним голосом. — 3 якої далекої галактики прибув? А мо- 

же, ти чемпіон світу з туризму? Хочеш, будемо з тобою 

приятелями?  

— Дуже хочу! — спробував відповісти рудий кіт, але 

його зуби так цокотіли від страху і холоду, що він спро- 

мігся тільки жалібно нявкнути, довірливо вмостився 

у Маріелиних обіймах і з задоволенням вловив нама- 

гання її шляхетного серця.  

Та в ім’я справедливості ми повинні сказати, що ця 

музика лунала не з дівочого серця, а з руки його русявої 
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рятівниці, — там світився модний електронний годинник, 

який кожні десять хвилин вигравав якусь мелодію.  

У що мить годинник виконував невеличкий рефрен із 

"Лебединого озера" —дуже підходящу для цього випад- 

ку мелодію. Бо Туфо щойно борсався у воді мармуро- 

вого басейну, схожого на маленьке озеро. Але це вже де- 

талі, які ні в якому разі не можуть затінити котяче щастя. 

Кожен має свою уяву про красу життя, — лебеді мріють 

постійно плавати в озері, а коти намагаються ніколи туди 

не потрапляти.  

Маріела Марон зняла білий халат, загорнула в нього 

тремтячого кота і понесла до своєї лабораторії.  

— Зараз ми тебе зігріємо і нагодуємо, — ласкаво при- 

мовляла вона до нього. — Знайдеться й пляшечка моло- 

ка...  

А нарада зачекає!  

РОЗДІЛ IV 

Академік Галактіонов обіцяє бути безжальним. 

У голову Стрижановського влізла риба. 

Геніальна пропозиція 

Важлива нарада й справді чекала. Більшість учених 

уже сиділи біля довгого стола й крадькома поглядали на 

годинники. Директор інституту, мовчазний і суворий ака- 

демік Галактіонов, нетерпляче пощипував свою бороду, 

і собі втупившись очима в круглий годинник на стіні. Ми- 

нуло вже півгодини, як оголосили про початок наради, 

а в залі кілька стільців і досі стояли порожні. Не прийшли 

саме ті, хто брав найактивнішу участь у підготовці май- 
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бутнього польоту: молодий фізик Стрижановський, фахівець із 

космічних страв доктор Брюх й інженер, русява 

Маріела Марон.  

— Так, — озвався нарешті директор. — Так-так...  

«Люди в білих халатах, що сиділи навколо столу засі- 

дань, заворушилися. Слово «так» академік Галактіонов 

вимовляв тоді, коли був чимось невдоволений. Усі здога- 

дувалися, що замість омріяного польоту до зірок, мова 

піде про досить неприємні земні речі: про дисципліну в ін- 

ституті, про забудькуваті голови, про точність вченого 

і про повагу до колективу.  

— Так. Ясно, як мінус два в квадраті, що в нас не все 

гаразд з дисципліною! — підніс голос академік Галактіонов. 

 — Вона явно почала падати. Це видно й без телескопа. Так.  

Вчені, імена яких були відомі у всьому світі, похнюпили 

голови, наче винні школярі. Вони прийшли вчасно, але по- 

чувалися теж винними, бо, мабуть, треба було нагадані 

забудькуватим колегам про важливі збори... Але хіба 

можна припустити, що вони забули про давно очікувані 

збори, на яких вирішуватиметься доля пробного польоту. 

— Винен, шановні колеги, тільки я один, — наче прочи- 

тав їхні думки директор. — Мені треба бути вимогливі- 

шим до себе і до всіх інших в інституті. Це мій обов’я- 

зок... І я заявляю, що відсьогодні буду безжальним, 

коли...  

На останньому слові двері відчинилися і до зали з 

переможною усмішкою ввійшов фізик Стрижановський, 

Його очі схвильовано бігали за окулярами, а волосся, зав- 

жди акуратно зачесане, стирчало на всі боки, як скуйов- 

джена вітром трава.  

— Я зробив важливе відкриття! — вигукнув він, безмежно 
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щасливий. — Прибіг сказати вам, що в космос 

полетить не мавпочка і не песик, а кіт!  

— Як кіт? - скубнув себе за бороду директор. - Цей. 

даруйте, варіант взагалі не обраховувався!  

— Його вже обраховано! - крутнувся на п'яті Стри- 

жановський, блиснувши окулярами. — Я щойно навів до- 

відку в електронній бібліотеці... Потім все особисто обра- 

хував... Кіт відрізняється, я це підкреслюю, неймовірною 

витривалістю в умовах невагомості і під час спуску вели- 

кої висоти: не дарма кажуть що кожен кіт має дев'ять 

життів! По-друге, кіт менше їсть, легко звикає до будь-яких 

обставин і його не лякає самотність. По-третє, над 

усе кіт любить рибу!  

— Рибу? — відразливо скривився Галактіонов, який 

з дитинства не любив ніяких морських тварин. Звід- 

ки, я вас питаю, вам ця риба влізла в голову?  

— Щойно я розмовляв по відеотелефону з доктором 

Брюхом. Він, гм, трохи не в настрої, просить вибачити 

йому, що не зміг прийти. Але доктор Брюх сказав мені, 

що для космічної їжі найкраще використати риб’яче бо- 

рошно. Ви розумієте, що це означає?  

Вчені за столом перезирнулися і невдоволено загули. 

Якийсь дотепник зауважив: «Риб’яче борошно! А чому не 

салат з морських їжаків? Ха-ха-ха! » 

А один з фізиків вигукнув:  

— Це елементарна помилка! Не знаю, які розрахунки 

зробив Стрижановський, але в невагомості борошно 

розсиплеться на безліч порошинок! Там закон Ньютона 

не діє.  

— Тихіше, колеги! — постукав ручкою по столі не 

менш збентежений директор інституту. — І ви, Стрижанов- 

ський, сядьте, як люди, на стілець і спокійно все поясніть.  
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— Не хочу! Стоячи мені думається краще! — розма- 

хував руками збуджений Стрижановський, наче хотів  

обійняти всю планету. — Мої розрахунки правильні. Ось 

подивіться!  

Він підійшов до дошки, взяв крейду і швидко накреслив 

якусь схему. З перших же ліній його колеги впізнали крес- 

лення космічної кабіни.  

— Ви звернули увагу на внутрішні стіни? А на площину 

підлоги та стелі? Бачите стілець, столик і цей екран, який 

потрібен лише при пуску? Я обрахував їхню твердість 

і пластичність... Усе це можна виготовити з пресованого, 

риб’ячого борошна. Так, так, з меленої сухої риби, оброб- 

леної під великим тиском! І вийде зовсім новий матеріал, 

міцніший від стружки, але багатий на вітаміни, калорії 

й неабиякі смакові якості. Його вистачить на всю подорож! Я це 

підкреслюю!  

Двома жирними лініями Стрижановський підкреслив 

схему, полегшено зітхнув і викинув у відчинене вікно 

шматочок крейди.  

— Цікаво, цікаво, — академік Галактіонов затис у кулаці 

свою клиноподібну, борідку. — Дуже дотепно міркуєте, хоча... 

Але риба — є риба. Це взагалі може вирішити 

проблему з харчуванням у космосі. — Потім раптом стре- 

пенувся: — Та що там довго розводитися! Ваша пропози- 

ція геніальна!  

Підвівшись із стільця, він швидко підійшов до свого 

недисциплінованого колеги й потис йому руку:  

— Я у вас ніколи не помилявся? Вітаю! Це просто 

чудово? — Потім обернувся до зали: — А зараз нам не 

залишається нічого іншого, як роздобути кота.  

— Вже є, — усміхнувся Стрижановський. Він у лабораторії 

Маріели Марон! — І раптом почервонів.  
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РОЗДІЛ V 

Куди веде гумова доріжка. 

Собака Рем рятується від надокучливих.  

Вибір нарешті зроблено 

Інженер Маріела Марон підлила ще молока в жовту 

пластмасову мисочку і лагідно припросила:  

— Ну, мій рудий друже, сміливіше... Не знаю, звідки 

ти до нас такий прибився, але бачу, що ти добряче зго- 

лоднів 

Кіт вдячно глянув на неї: після смаженої риби і шма- 

точка телячої ковбаси друга мисочка молока може йому 

завадити. йому не хотілося, аби про нього думали, 

що він сором'язливий отож він нахилився над мисочкою 

і почав хлебтати.  
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В кімнаті залунала музика з опери «Аїда». Русявка 

глянула на свій годинник.  

— Ну, мені вже пора, мій котику. Мене чекають унизу,  

щоб я розповіла їм про тебе. До побачення!  

Двері зачинилися, і Туфо залишився в просторій кім- 

наті сам. Розправивши хвоста, він ліниво потягнувся! 

й повільно пішов гумовою доріжкою.  

По обидва боки висіли металеві полиці, заставлені 

всякою всячиною: малими й великими лампами, блис- 

кучими котушками дроту, телефонними трубками, різни- 

ми коробками з багатьма кнопками і навіть вазами з букетом 

свіжих квітів, зірваних сьогодні вранці фізиком 

Стрижановським. Крім своїх обчислень, він був закоха- 

ний і в русявку Маріелу Марон і вже протягом двох міся- 

ців уперто носить їй квіти.  

Дійшовши до кінця доріжки, Туфо завмер з піднятою лапою, 

перед ним був широкий мармуровий майданчик, на якому поволі 

крутилася велика прозора куля. В се- 

редині в ній щось бовваніло.  

Кіт підійшов ближче і придивився уважніше. Те 

«щось» було коричневого кольору, з продовгуватим писком і 

обвислими вухами.  

— Оце гак сюрприз! — прошепотів Туфо.  

В середині кулі на низькому верткому стільці сидів пес. 

На грудях у нього перехрещувалися брезентові паски. 

перед носом стирчав мікрофон, на лапи були надіті рукавиці.  

— Гей, ти. — гукнув Туфо, зупинившись. — Ти живий?  

— Живий, — гавкнув пес, і його гавкіт прокотився по 

залі. — Але не відволікай мене. Я зараз дуже зайнятий.  

— А що ти робиш? — поцікавився Туфо.  

— Тренуюсь! — гордо відказав пес, навіть не глянувши 
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на співбесідника. Прозора карусель перевернула його го- 

ловою вниз.   

Туфо підбіг під кулю і знову запитав:  

Я бачу, це не зовсім приємно, еге ж? А якщо ти впа- 

деш?  

— Іди собі, — процідив крізь зуби пес. — Я не люблю 

пустих балачок.  

Поки він вимовляв ці слова, голова його перемісти- 

лася в протилежний бік.  

— А з якого виду спорту ти тренуєшся? — заздріс- 

но глянув на нього Туфо. — Невже на воротаря?  

— Воротарем я був давно. Ще в селі... Стеріг ворота 

в двір, — зневажливо відповів пес. — А хто я зараз, мені 

важко зрозуміти.  

Я все розумію, бо навчався в школі! — образився 

наш приятель і пішов довкола блискучої кулі, не випус- 

каючи з поля зору незнайомця.  

Ну й надокучливий же ти, — зітхнув пес. — Звідки ти 

такий взявся...  

— Прошу, не називай мене надокучливим. Мене звати 

Туфо, — ввічливо зауважив кіт, не зупиняючись.  

— Твоє ім’я мене зараз не цікавить. Для мене важливі- 

ше, щоб я не забув свого.  

— Ого, я бачу, ти гордий. А як тебе звати?  

Як мене звати... Ага, згадав... Рем! — гавкнув пес 

і знову перевернувся головою вниз.  

— І все ж з якого виду спорту ти тренуєшся? Мені це 

дуже цікаво! Кажи скоріше, бо в мене вже крутиться го- 

лова.  

— Тобі до цього зась! — пихато засміявся Рем. — 

Але скажу, щоб ти відчепився: я готуюся до польоту в кос- 

мос.  
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— В космос? А навіщо тобі туди летіти? — знову за- 

питав захеканий кіт, не перестаючи гасати навколо кулі.  

— Заради радості й задоволення! Щоб урятуватися від 

таких надокучливих, як ти! — гнівно загарчав пес і торк- 

нувся язиком червоної кнопки мікрофона.  

В залі пролунав пронизливий дзвінок, і прозора куля 

зупинилася. За мить відчинилися двері, і по гумовій дорі- 

жці прибігли люди в білих халатах.  

Тепер настала черга Туфо...  

Але не тішмо себе ілюзіями — Туфо космонавтом не 

народився. Він любив смачно поїсти, поспати в кутку, 

прогулятися в парку, увечері подивитися телевізор, 

а славнозвісні його пригоди на суші й на воді починалися, 

якщо пригадуєте, з безглуздих помилок. Він звичайно 

не був дурнем, але й боягузом не можна його назвати. 

Бо він не раз звершував подвиги, надто коли був дуже 

розгніваний або голодний. То часто він попадав у най- 

безглуздіші обставини, з яких не міг виплутатися без сто- 

ронньої допомоги.  

І це таки правда. Але не будемо розхвалювати нашого 

кота саме зараз, коли він випадково потрапив до Інсти- 

туту космосу. Хвалити когось — означавше бажати йому 

добра, а ми сповнені до рудого Туфо щонайкращих 

почуттів.  

Але що правда то правда. Після довгих і впертих тре- 

нувань наш кіт набув нових звичок. Лягав спати і вставав 

в один час, звик їсти лише космічні страви, навчився 

натискати лапою на різні кнопки, годинами крутився 

в прозорій кулі, і голова в нього не наморочилася Грану- 

вання в кулі не завжди були приємними але голос Марієли 

Марон примушував його пересилати себе.  

Незалежно від цього в космічному центрі ще вагалися.  
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кого посилати на околиці Сонячної системи — собаку чи 

кота.  

Про бешкетливу мавпочку вже мови не було, бо не- 

давно вона з’їла брусок туалетного мила «Яблуко» і те- 

пер лежала в інститутській клініці.  

Гордий Рем був краще натренований для космічного 

польоту. І вже знав, як повестися в тому чи іншому 

випадку.  

Після одної довгої наради вчені нарешті дійшли спіль- 

ної думки: кіт і ніхто інший. Він повинен стати першою 

земною істотою, яка долетить до околиць Сонячної сис- 

теми.  

Туфо чув навколо себе розмови і вже здогадувався, для 

якої важливої місії його вибрано; особливо він радів із 

того, що полетить у космос замість Рема, який недавно 

назвав його образливим словом «надокучливий».  

«Я вже довів цьому пихатому псові, — подумав Туфо, — 

чого я вартий. Полечу я, а не він».  

Гак розмірковував рудий кіт, але він ще не знав, що 

його чекає попереду. Може, якби він це знав, то попросив 

би Рема по-дружньому звикнути до риб’ячого борошна 

або сам пошукав би інший брусок «Яблука», яке і перед 

ним відчинило б двері інститутської клініки.  

Якби ж то знаття!  

РОЗДІЛ VI 

Довгий день. Що буде, те й буде. 

Руда зірка на небосхилі 

Туфо одягли в блискучий костюм космонавта, на лапи 

натягли шкіряні рукавиці й понесли в кабіну.  
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На пусковому майданчику проводжаючих майже не було. 

Даремно Туфо роздивлявся навколо, щоб побачити знайоме 

обличчя; лише кілька молодиків у синіх комбінезонах снували 

сюди-туди, але за хвилину й вони зникли. 

Лише фізик Стрижановський провів його до верхньої 

сходинки, дбайливо посадив його в кабіну і врочисто 

сказав:  

— Твій політ, друже, буде історичним! Від душі бажаю 

тобі щасливого повернення!  

Потиснувши йому лапу, Стрижановський натиснув 

кнопку, люк закрився. Якийсь особливий страх виповнив 

душу Туфо, в голові промайнули невеселі думки. Тільки 

встиг подумати, що означає слово «історичний» і які «іс- 

торії» чекають на нього, як невеличкий екран перед ним 

замерехтів і він побачив образ Маріели Марон.  

— Щасливої дороги, друже? Ми довго будемо далеко 

одне від одного, але я постійно думатиму про тебе й уваж- | 

но стежитиму за твоїм польотом... Знай: апаратура твого 

корабля досконала і навіть з далекого космосу ти змо- 

жеш говорити зі мною протягом усього маршруту. Цілий 

рік! Іще раз щасливої тобі дороги!  

Вона помахала йому рукою, потім заплаканими очима 

глянула на електронний годинник. З блакитного екрана 

долинула знайома мелодія «Лебединого озера».  

Настав вирішальний момет старту.  

Десь унизу щось важко загуло, і Туфо відчув, як підлога 

підняла його з великою натугою.  

Він закусив вуса і заплющив очі.  

«Або пан, або пропав. Всяке діло кінець хвалить».  

Все на цьому світі має свій початок і кінець, — якщо 

не зробиш першого кроку, якщо не залишиш першого слі- 

ду, якщо ні до чого не прагнеш, то ніколи не досягнеш своєї мети. 

152 



Тебе можуть чекати труднощі, неприємності, але, 

якщо ти почав якусь справу, то мусиш її закінчити.  

Як вій закінчить свій політ у космос? Чи буде це чудо- 

вою прогулянкою до зірок? Чи вистачить йому дев'ятьох 

життів, щоб долетіти до незвіданого й повернутися сюди, 

на Землю?  

Не будемо поспішати з запитаннями. Сподіваємось, що 

Туфо сам дасть нам відповідь на кожне з них.  

... Цього ж вечора всі радіостанції Землі повідомили 

важливу новину про те, що в космос полетів кіт Рудий 

(таке ім’я йому дали в інституті, бо справжнього не зна- 

ли) і що його політ до далеких зірок триватиме цілий 

рік. Телевізійні програми безперервно показували момент 

старту великої пробної ракети, а також подробиці зем- 

ного життя космонавта: як він тренувався, згорнувшись 

клубочком у прозорій центрифузі, як прогулювався па 

природі з інженером Маріелою Марон, як слухав по радіо 

симфонічну музику. На перших сторінках газети поміс- 

тили фотографію його шляхетної фізіономії, відомі компо- 

зитори і поети присвятили йому хвилюючі вірші й пісні, 

а щойно відкритий риф в океані назвали Рудий — не 

тому, що той риф і справді був рудий через червонясті 

скелі на ньому, а на честь кота-космонавта.  

Одне слово, слава доброго нашого приятеля облетіла 

всю земну кулю.  

І поки вона котилася по всій планеті, Туфо з шаленою 

швидкістю віддалявся від неї. Він навіть не підозрював, 

яким став знаменитим і як ним пишаються Земляни.  
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РОЗДІЛ VII 

Хвилювання на шістнадцятому поверсі.  

Сльози радості і тривоги 

Косьо першим побачив фотографію Туфо в газеті.  

— Ось де він! —схвильовано вигукнув він. — Його пор 

трет на першій сторінці! Чуєте — наш Туфо! Ми шукаємо 

його на масиві, а він у космосі.  

Була неділя, і його батьки, як завжди, прибирали 

в квартирі, а Косьо послали по хліб і звеліли по дорозі 

назад заглянути в поштову скриньку.  

— Що ти мелеш?! — здивовано глянула на нього мама 

й мимоволі відірвала листок фікуса. — 3 нас уже досить 

твоїх фантазій!  

— Хто летить? Куди летить? — визирнув тато з сусід- 

ньої кімнати, не випускаючи з руки шланг пилососа.  

— Наш Туфо полетів у космос! Не вірите? Ось поглянь 

те! — ще голосніше вигукнув хлопчина і розгорнув газе- 

ту над головою. — Навіть поштар мені сказав, що цей кос- 

монавт схожий на нашого Туфо!  

Мама кинула ганчірку, якою витирала порох на фікусі, 

а тато вимкнув пилосос. Запала глибока тиша.  

— Так, трохи схожий... Але чи це справді він? — за- 

мислено мовив тато. — Унизу написано: «Кіт Рудий... се- 

ред зірок... Небачений експеримент у космічному про- 

сторі». Так. Отже, рудого кольору.  

— І з білою плямою на мордочці! — аж підстрибнув 

схвильований Косьо. — Поштар показав мені й інші газе 

ти, і в кожній з них портрет нашого Туфо.  

Батьки перезирнулися. Потім знову втупилися в га- 

зету.  

— Може, це його двійник? — озвався батько. — Деякі, 

наприклад, імператори мали двійників, котрих посилали 
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у небезпечні місця замість себе. І ніхто з підданих не 

міг їх розрізнити.  

— У Туфо немає двійників! Я його впізнаю за кіло- 

метр! Хіба ви не бачите, що це він? — наполягав на сво- 

єму Косьо тремтячим голосом.  

— Може, це справді він... — зітхнула мати. — Від нього 

всього можна чекати. Ех, Туфо, Туфо.  

— Я так і думав, що цього разу він забіг кудись дуже 

далеко, але щоб аж у космос... Спробуй тепер дожени 

його! Дай Бог, щоб сам знайшов дорогу додому, — зітхнув 

батько і знову потягся рукою до пилососа.  

— А ти на всяк випадок повідом цю новину своїм дру- 

зям, щоб не шукали Туфо в парку, — обернувся він до 

сина. — Скажи, що він ненадовго гайнув у космос.  

Косьо не став чекати, щоб його ще раз попросили. При- 

тиснувши газету до грудей, він кинувся до ліфта, на ходу 

витираючи сльози.  

Він і сам не знав, чому плаче, — від радості чи від триво- 

ги за Туфо.  

Кнопка засвітилася, і ліфт, скрегочучи, повільно поїхав 

униз. Хлопцеві на мить здалося, що він опинився в кабіні 

космічного корабля.  



РОЗДІЛ VIII 

Піратський корабель-привид 

У той самий час, коли ракета готувалася до польоту 

в космос, на березі океану, неподалік від відомого курор- 

ту, лунали веселі тости.  

Вони не мали нічого спільного з польотом Туфо, бо до- 

линали з борту піратського корабля «Чорна перлина», 

який аж по ватерлінію занурився в шовковий пісок прибе- 

режних дюн. Теплий вітерець розвівав на щоглі чорний 

прапорець з намальованими на ньому черепом і перехре- 

щеними кістками, а з капітанської каюти лунали хрипкі 

чоловічі голоси, нестримний сміх і п’яна пісня.  

Якби хтось спостерігав цю картину збоку, то міг би по- 

думати, що екіпаж пережив страхітливу бурю і тепер 

святкує своє врятування.  

Але такі хвилюючі піратські історії відійшли в далеке 

минуле. Ні корабель, ні люди на його борту не зазнали фа- 

тального натиску стихії. Просто кмітливі торгівці, влас- 

ники відомого курорту, знайшли десь стару шхуну, потуж- 

ним тягачем витягли її на берег і влаштували серед дюн. 

Пофарбували в яскраві кольори, на носі написали вишу- 

кану назву «Чорна перлина» і на щоглі повісили чор- 

ний прапор з черепом і таким чином зробили зі шхуни 

піратський ресторан.  

Страшно і весело було в цьому ресторані! Замість стіль- 

ців тут стояли бочки з-під пороху, а дерев’яні столи були 

застелені корабельними вітрилами. Вино, пиво, помаран- 

чевий напій наливалися з жерл старовинних бронзових 

гармат, а кельнери-пірати, одягнені в червоне з чорною 

пов’язкою на оці, розносили повні келихи з вигуками: 

«Йо-хо-хо! » З піратського магнітофона лунали пісні, від 
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яких кров холола в жилах: у визначений час головний 

кельнер діставав з-за широкого пояса довгий допотопний 

пістоль і стріляв у вікно каюти.  

Хто тільки не приходив сюди!  

Старі й молоді, худі й огрядні, боязкі й сміливі.  

Вони невміло лізли по мотузяній драбині, гордо про- 

ходили палубою, яка скрипіла під ними, і з хвилюванням 

заходили до закуреного піратського ресторану, щоб дих- 

нути тут захопливої романтики й спорожнити свої га- 

манці.  

Особливо хвилювалися тут діти. Навіть теплий пома- 

ранчевий напій у такому місці здавався їм неймовірно 

смачним, з присмаком морських бур і пороху, захованого 

скарбу і корабельних пожеж.  

А втім, вони аж тремтіли, щоб потрапити сюди, де вони 

почувалися набагато дорослішими.  

А дорослі, навпаки, приходили сюди для того, щоб зно- 

ву відчути себе дітьми.  

Курортний сезон уже закінчувався, кілька днів у рес- 

торані не показувався жоден відвідувач, і кельнери- 

пірати, нудьгуючи, пригощали один одного. Пили вино і до 

пізньої ночі співали піратських пісень, а потім лягали по- 

котом на палубі й поринали в глибокий сон.  

Так було й цієї місячної ночі. Поступово галас ущух, 

відлунали останні постріли в небо, світло на щоглах по- 

гасло і з палуби «Чорної перлини» донеслося гучне хро- 

піння, схоже на хропіння лева.  

А тим часом наближалася до берега величезна хвиля, 

спричинена землетрусом в океані. Прибережні скелі й сті- 

на хвилелому трохи пригасили її силу, однак не могли зу- 

пинити її накоту на берег, на піщані пагорби, куди ніколи 

не досягав нічний приплив.  
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Хвиля набігла з веселим шумом і швидко накрила со- 

бою шовкові дюни. Завирувала-заклекотіла і, побачивши, 

який порожній і самотній цей берег, відринула назад 

в океан, не забувши при цьому захопити з собою 

і «Чорну перлину» — піратський корабель, на якому не 

було жодного справжнього пірата.  

РОЗДІЛ IX 

Космічні відстані. Космічний апетит. 

Зловісне хрумтіння.  

Земля готує рятувальну ракету.  

Туфо вже два тижні летів у своєму космічному кораблі, 

внутрішні стіни якого були зроблені з пресованого риб’я- 

чого борошна. Досі все йшло як слід: він прокидався 

у визначений час, за звичкою натискав різні кнопки, роз- 

мовляв по радіо з космічним центром, плавними руха- 

ми обходив кабіну, і життя в невагомості не справля- 

ло на нього ніякого враження... Так наче він жив у ній із 

самого народження.  

Єдине, що завдавало йому клопоту, то це їжа: десяток 

тюбиків з вітамінізованою космічною сумішшю давно вже 

закінчилися, і він, ковзаючи голодними очима по стінах, 

відчув, що від них приємно пахне.  

«Почну з середньої перегородки! » — нарешті вирішив 

він і підплив до тонкої стінки, яка відокремлювала місце 

для сну від робочого приміщення.  

Натиснувши на грудях кнопку, кіт просунув в отвір, що 

з’явився перед ним, мордочку і почав кусати сітку.  

Кожен прутик сітки був завтовшки як макаронина, і Туфо без 

жодних зусиль відкусив шматочок. їжа йому дуже 



сподобалася: «Еге, то це набагато краще, ніж видається 

на перший погляд! Навіть досить приємне. Чи ба, в якій 

смачній кабіні я мандрую».  

І знову вгризся зубами в прутик. Вони один за одним 

щезали в його роті. До кінця робочого дня від сітки зали- 

шилося лише кілька квадратиків.  

Трохи перепочивши, Туфо заходився і коло них.  

Раптом радіо заговорило голосом доктора Брюха:  

— Увага! Увага! Прошу зменшити свій апетит. З’ї- 

дена порція розрахована на п’ять днів.  

— Ми змушені змінити маршрут і скоротити відстань, 

щоб стало їжі. Ненаситність у космосі неприпустима! 

Підкреслюю — неприпустима, — пролунав голос Стри- 

жановського.  

«Чого вони так розкричалися? — невдоволено промур- 

мотів Туфо. — Рахують кожний шматочок! І як вони мене 

бачать? Телевізор виключений, а на Землі про мене зна- 

ють геть усе».  

1 він здогадався, що на кораблі є прихована камера, 

яка постійно за ним стежить.  

Викрити її було дуже просто — її зрадницьке око зори- 

ло з кутка командного пульта. Туфо поплив до неї й по- 

торкав лапою. Камера ображено нахилилася до скла ілю- 

мінатора й задивилася у безкінечний всесвіт.  

Сам Туфо рідко дивився в круглий ілюмінатор; за ним 

починалася чорнильна безодня, серед якої мерехтіли 

мовчазні зорі. Глянувши випадково на цю неповторну 

картину, він миттю заплющував очі, його охоплював 

дрож, і він весь тремтів від невідомості.  

Краще було бачити перед собою стіну, вдихати її 

приємний смачний запах й уявляти, що ти нею ласуєш.  
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Але на сьогодні з нього було досить. Туфо натис 

кнопку на скафандрі, отвір перед носом закрився, і він 

спокійно заснув.  

Йому приснилися ніжні руки Маріели Марон, і підій- 

мали його високо над зеленими травами, пестили й при- 

гощали смаженою рибкою. Потім ці самі руки знову брали 

його й несли в прозору центрифугу. «Будь хоробрим, 

мій рудий друже! » — промовляв до нього ніжний голос 

Маріели. — Справжній космонавт повинен бути хороб- 

рим! » 

І Туфо гордо заходив до центрифуги, забувши про свій 

страх, про заздрісне гавкання Рема, й крутився, кру- 

тився...  

Десь після десятого оберту довкола Землі Туфо про- 

кинувся.  

— Привіт, Рудий! —дзвенів по радіо голос Маріели; 

Марон. — Де ти пропав? Озвися.  

— Я тут! — радісно стрепенувся самотній космонавт 

і потягся мордочкою до мікрофона. — Тут я! Щойно прокинувся. 

Зараз зроблю зарядку й буду снідати.  

— Рада тебе чути! Бажаю успіхів! Будь таким же ба- 

дьорим і життєрадісним, але із сніданком не поспішай.  

— З чим не поспішати? —запитав Туфо, не зрозумів- 

ши глибокого змісту останніх слів, але замість відповіді 

з мікрофона полинула весела музика.  

Рудий кіт покрутив хвостом, помахав у повітрі лапами, 

потягнувся, потім зробив перекид, і гімнастика закінчи- 

лася.  

Туфо заходився снідати. Тепер настала черга покриття 

підлоги.  

Через три тижні кабіну космічного корабля було не впі- 

знати. Настійних порад по радіо Туфо не слухав, а через те 
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 погриз все, що мало смак риби: внутрішні стіни, сто- 

лик, стілець, обшивку командного пульта, штори на ілюмі- 

наторі. Одного разу вхопив зубами навіть тюбик для во- 

ди, але виявилося, що він пластмасовий.  

Залишився тільки люк кабіни. За розрахунками, він 

мав його з’їсти наприкінці польоту, перед парашутним 

стрибком на землю. Та Туфо не визнавав жодних роз- 

рахунків — він уже давно накинув оком на люк.  

У космічному центрі не бачили, що діється в кабіні, але 

здогадувалися, як ідуть справи в рудого кота; по радіо 

лунало безперервне хрумкання, зловісне й непогамовне 

хрумкання, яке змушувало фізика Стрижановського від 

гніву смикати себе за волосся.  

Суворий академік Галактіонов також поскубував свою 

бороду, особливо коли треба було скоротити маршрут.  

А Маріела Марон ходила коридорами з почервоніли- 

ми від плачу очима.  

Експеримент міг зірватися, і всі це добре розуміли.  

Особливо роздумувати не було коли, і з центру управ- 

ління послали сигнал для автоматичного повернення ко- 

рабля на Землю. А на бетонному майданчику приготу- 

вали рятувальну ракету.  

Про всяк випадок.  

РОЗДІЛ х 

До чого призводить ненаситність, 

або стрибок у незкінечність. 

Зоряний час Рема.  

Космічний корабель уже кілька днів летів у протилеж- 

ному напрямі. Оскільки і підставку для радіо було з’їдено, 
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 воно літало по кабіні з кутка в куток, видаючи не- 

зрозумілі звуки. Можна сказати, що рудий кіт, дослухаю- 

чись до голосу свого черева не чув голосу Землі.  

Але Земля його чула і з тривогою слідкувала за ним. 

Малий мікрофон на грудях у нього працював цілодобово. 

Саме з цього мікрофона й долинали безперервні звуки 

«хрум-хрум, хрум-хрум», що спричиняли неабияке напру- 

ження в космічному центрі.  

В цей час Туфо знову висунув із скафандра мордоч- 

ку й почав гризти товсту ручку люка. Він заходився біля 

неї ще годину тому, але так і не зміг схрумати. Очевидно, 

на неї й на весь люк пішли кістляві рибини, чиї гострі 

плавці зітерли, мабуть не один млиновий камінь, коли їх 

перемелювали на риб’яче борошно.  

З тяжкими труднощами Туфо нарешті впорався з ручкою і 

вирішив відпочити... Настала пора відведена для 

сну. Він натиснув кнопку скафандра, отвір спереду за- 

крився, і Туфо поринув у глибокий сон.  

І саме тоді кабіна раптом закрутилася, Туфо подався 

вперед і вдарився головою об люк. Люк із зловісним скри- 

пом відчинився, й перед ним розверзся широкий отвір, на- 

че запрошував: «Якщо так дуже наполягаєте, то прошу». 

І кіт виплив у відкритий космос.  

— Рятуйте! Тону! — розпачливо кричав Туфо, але 

в безмовній темряві на нього дивилися лише байдужі 

зорі.  

Всупереч усім розрахункам і передбаченням, сталося 

неймовірне — не кіт летів у кабіні, а кабіна, яку він з’їв, 

летіла в ньому.  

Цього разу в космічному центрі не виникло ніяких су- 

перечок. Було ясно, як білий день, що рудий кіт випав 

за борт. Про це свідчили його крики, записані на магнітофонній 
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 стрічці: «Тону? Тону! » Перший іспит із польоту 

в космос Рудий витримав. Невідомо, як складеться у май- 

бутньому доля кота — дев’ять життів можуть йому не ви- 

стачити. Шанси для його порятунку були надто малі — 

мінус два в степені два мільйони, за словами Галактіо- 

нова, — але все ж були, і центр миттю почав працювати 

над тим, як урятувати космонавта.  

За лічені години було зроблено необхідні розрахунки, 

увімкнули двигуни рятувальної ракети, і тривожної ночі 

пролунав рішучий голос академіка Галактіонова:  

— Старт!  

Ракета піднялася в похмуре небо і невдовзі зникла 

з нічними хмарами.  

— Прилади працюють нормально. Йду визначеним 

курсом! — гавкнув у мікрофон нес Рем і втупив безстраш- 

ний погляд у блакитний екран.  

Доля жорстоко над ним пожартувала — він таки поле- 

тів у космос, але не для того, щоб утекти від надокучли- 

вих людей, а щоб урятувати життя такого собі нахаби 

з рудою шерстю й задертим хвостом.  

РОЗДІЛ XI 

Коли життя втрачає всякий сенс. 

Світла точка на обрії. 

Рем умикає ПАВКН.  

Приземлення по спіралі 

Туфо з шаленою швидкістю летів через чорнильний 

морок, тремтячи від страху і самотності. Найбільше його 

лякала тиша: жодного звуку, жодного шереху. Сам- 

один.  
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Все для нього втрачало сенс, все було байдуже - 

де народився і як його звати, чому опинився тут і куди йо- 

го несе. Його життя — мов та безіменна порошинка в про- 

сторі... В просторі без друзів і ворогів, без сходу і заходу 

сонця, без бур і затишшя, без початку і кінця. Важко ска- 

зати, скільки днів він отак літав. Між днем і ніччю не бу- 

ло жодної різниці, внизу було так само, як і вгорі, а шале- 

на швидкість була схожа па стан спокою.  

«Цей клятий космос не має ні обличчя, ні рук, ні ніг, —

пробурмотів Туфо. — Не йде ні до тебе, ні від тебе. Якась 

нечиста сила».  

Туфо безпорадно покрутив головою. Зірки довкола по- 

блискували, мов розкидані шматочки льоду, і по спині 

в нього поповз холод.  

«Кепські справи! Кепські!.. Тут ще страшніше, ніж 

у Бермудському трикутнику, — ніхто не звертає на тебе 

уваги... Наче тебе нема зовсім», — хотів ще пофілософст- 

вувати кіт, але йому забракло для цього часу, бо він рап- 

том помітив, що на чорнильному обрії з’явилася світла 

пляма, яка швидко більшала. Незабаром вона обернулася 

на велику пляму, яка відразу ж набула обрисів сріб- 

ного космічного корабля.  

«Я так і знав! — зраділо вигукнув Туфо, відразу ж за- 

бувши про свої страхи. —Я був певен, що мене не покинуть 

у біді! » 

І мав рацію — за хвилину космічний корабель описав 

широке півколо і полетів поряд із котом, намагаючись 

підладнатись під його швидкість.  

«Гіп-гіп, ура! Яка чудова зустріч! » — захоплено вигук- 

нув Туфо і почав махати закоцюблими лапами.  

Корабель по-дружньому мигнув йому своїм сигнальним 

ліхтарем, наблизився до нього, і коричневий Рем, не гаючись, 
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 увімкнув ІІАВКН — Прилад Автоматичного Влов 

лювання Космічних Настирливців.  

— Послухай, Реме! — вигукнув щасливий Туфо, зручніше 

вмощуючись у кабіні. — Ти заслуговуєш на оплески: 

це справжній подвиг, браво! Я й не сподівався, що саме ти 

врятуєш мене з цієї біди!  

— Радий тебе бачити живим і здоровим... Був час — 

я в тобі сумнівався. Хоч, відверто кажучи, твій політ до 

зірок закінчився дуже швидко.  

— Облиш ці зірки, — задоволено потягнувся кіт, зро-бивши 

кілька гімнастичних вправ. — Зірки як зірки! І як 

тільки вони витримують у цій холоднющій пустелі? їм не 

позаздриш — ми прилітаємо сюди лише на короткий час, 

а вони світять тут вічно.  

— Атож, — кивнув Рем. — І не думають про їжу.  

Туфо невдоволено ворухнув вусом... Ця холодна від- 

повідь трохи йому не сподобалася.  

— А що поганого в їжі, Реме? Хіба ти сам не любиш 

смачно попоїсти?  

— У цьому й справді немає нічого поганого... — озвався 

Рем, натискуючи по черзі кнопки. — Але важливо, скільки 

ти з’їси, де і як!  

Туфо похнюпив голову. Йому неважко було пригадати, 

скільки він усього вбгав у себе — трохи всю кабіну не 

строщив через ненажерливість і за борт випав.  

— Маєш рацію, друже. Ти дуже розумний. І звідки ти 

знаєш, скільки, де і як я їв?  

— Те, чого не видно, можна почути, — відповів пес. По- 

тому додав: — Там, у кутку, пакунок з космічною їжею. 

Перекуси трохи, якщо голодний, тільки гляди, не з’їж упа- 

ковку.  

Після цього розмова урвалася.  
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Тривала мовчанка в кабіні дратувала Туфо. Лише по 

радіо час від часу лунали короткі команди академі- 

ка Галактіонова: «Зорієнтуй корабель! Перевір систе- 

ми! » 

Коли Туфо вже зовсім набридло Ремове мовчан- 

ня, він поплив до ілюмінатора й обережно визирнув на- 

зовні:  

— Яка чудова панорама! При поверненні на Землю ко- 

смос видається мені красивішим! Навіть усі минулі небез- 

пеки здаються не такими страшними.  

Це з якого боку подивитися, — неохоче відповів 

Рем. — На Землі все видається інакшим.  

— Атож, інакше! Що там у них все-таки сталося? Буря 

в склянці води, чи що?  

— Так, але всі наші пригоди почалися саме на Землі, — 

кинув крізь зуби Рем, і його охопив гнів.  

— Стривай, стривай! — загукав раптом Туфо. — Бачу 

вдалині кулю, велику і блакитну, і візерунки на ній. Схо- 

жа на Землю!  

— Це і є Земля! —суворо мовив Рем. — Пристебни 

пояс. Невдовзі ввійдемо в орбіту.  

— Куди ввійдемо?  

— В ор-бі-ту! Облетимо кілька разів Землю і потім 

спробуємо приземлитися.  

— Лише спробуємо, Реме?  

— Облиш свої дурні запитання, — гавкнув пес. — Ти 

заважаєш мені працювати.  

— Якщо тебе може збити з пантелику одне запитання, 

це означає, друже, що ти не дуже добре підготовле- 

ний до польоту!  

І тут Рем не витримав — вдарив лапою по спині свого 

всезнаючого супутника.  

167 



Туфо в боргу не залишився — завдав у відповідь точ- 

ний удар по скафандру свого рятівника, який саме в цю 

мить натискав найголовніший важіль.  

Рем заскавучав від болю, миттю скинув рятувальний 

пояс й оскаженіло накинувся на Туфо.  

Космічна сварка, яка так довго відкладалася, нарешті 

спалахнула, до того ж у самому кінці польоту, коли на 

Рема й Туфо чекало карколомне приземлення.  

В космічному центрі з тривогою слідкували за чудер- 

нацькими викрутасами корабля: замість того, щоб при- 

землятися плавно, він летів шкереберть.  

РОЗДІЛ XII 

Палаючий привид. Шкода пороху.  

«Не май на мене зла, Реме! » 

Піратська шхуна «Чорна перлина» гойдалася на океан- 

ських хвилях. Вона була без вітрил, у її дерев’яних грудях 

не билося серце двигуна. Па містку не лунали бадьорі 

команди, по палубі не метушилися прудкі моряки. Шхуна 

нагадувала велику комаху, в якої відірвано крила.  

Лише чорний прапор з вишкіреним черепом гордо майо- 

рів на її середній щоглі, як згадка про піратські часи.  

Це вже був не корабель, а палаючий привид, що при- 

йшов з якоїсь давньої легенди, аби вселяти жах у моряць- 

кі душі. Вгледівши на обрії «Чорну перлину», капітани 

обережно обминали її, а забобонні моряки тричі спльо- 

вували собі в пазуху.  

Навіть найзіркіший погляд не міг побачити на її борту 

живу душу. Більше того — ніхто не вірив, що це справжня 
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шхуна: припускали, що це її невиразний силует, наро- 

джений грою світла розгойданої океанської стихії.  

Однак піратська шхуна-ресторан існувала — вона вці- 

ліла в шаленому танці великого нічного припливу. Вось- 

меро піратів-кельнерів також не скаржилися на своє здо- 

ров’я. Вже багато днів і ночей вони взагалі не вихо- 

дили з затишної капітанської каюти, пили іспанське вино 

з бронзових келихів і грали в карти на столі з червоного 

дерева.  
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— Козир! — вигукує хтось хрипко. — Піка! Бубна! 

Трефа! Чирва! На здоров’я!  

У них була лише одна колода карт, а тому вони поді- 

лилися на зміни — коли одна четвірка грала, інша, зморе- 

на, відсипалася на дерев’яних лавах. І навпаки...  

В капітанській каюті вони почувалися, наче в казці: 

вина і пива було вдосталь. Часті тости робили їх хороб- 

рими і згуртованими, а гра в карти відволікала їхню ува- 

гу від обрію,, на якому не видно було жодного судна.  

Не відчували вони й голоду: за харч їм правив смаже- 

ний мигдаль, який призначався колись для подачі най- 

вишуканішому клієнтові. В скрипучому трюмі можна було 

знайти й арабські фісташки, а також колючі ананаси, 

залишені, мабуть, для гірших часів.  

Через день-два головний кельнер-пірат, коли в нього 

з’являвся добрий настрій, виходив на палубу і стріляв із 

свого допотопного пістоля.. Інколи йому випадало застре- 

лити альбатроса, що кружляв над шхуною, і таким чином 

меню на шхуні поповнювалося морською птицею.  

З таким самим наміром він і сьогодні вийшов на со- 

нячну палубу. Підвівши голову, побачив над собою тінь 

і вистрелив, тінь упала в океан.  

— Шкода, — пробурмотів головний кельнер-пірат. — 

Шкода пороху? Я впевнений, що поцілив, але лізти в море 

за шматком жилавого м’яса мені не хочеться. І поплен- 

тався до каюти.  

— Реме! Здається, прибули! — вигукнув задиханий 

Туфо. — Ми впали у якусь велику воду. До того ж мені 

здалося, що в нас хтось вистрілив.  

Пес не відповів. Поволі знявши скафандр і намагаю- 

чись утримати рівновагу в розгойданій кабіні, він почав 

облизувати забиту лапу.  
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— Чуєш, що я тобі кажу? Ми сіли! — повторив кіт 

і швиденько виліз із свого скафандра. — Он і якийсь корабель 

гойдається. Хвилі несуть нас до нього.  

Рем повернув голову до ілюмінатора.  

— Це зовсім не те, що нам треба... — відказав він. — 

На ньому чорний прапор.  

— Але ж це корабель! — не здавався Туфо, з космічною 

швидкістю забувши про їхню космічну сварку, — 

Давай вийдемо!  

Рем похмуро натиснув на кнопку, і люк відкрився.  

— Прошу! — мовив він. — Щасливої дороги!  

— А ти?  

— Що я? Мені веліли чекати на корабель з блакитним 

прапором, або на жовтий вертоліт.  

— Невідомо, коли вони прибудуть. Реме, поглянь, як 

близенько корабель, сходи прямо над нами.  

Рем не витримав:  

— Ти йдеш чи залишаєшся тут? Швидше вирішуй, бо 

вода хлюпає в кабіну.  

— Бувай, друже! — вигукнув Туфо і плигнув на моту- 

зяний трап. — Не май на мене зла, Реме! Якщо було щось 

не так, пробач!  

І подряпався нагору з сльозами на очах. Обернувшись 

іще раз, Туфо побачив, що люк кабіни вже закритий, 

і корабель помалу віддаляється.  

Насправді це віддалялася «Чорна перлина».  
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РОЗДІЛ XIII 

Несподіване відкриття. Туфо хапається за кермо. 

Це ж треба — вдаритись об кораловий риф, 

названий твоїм ім'ям.  

«Гей, ти там! Куди пливеш? » 

Туфо побіг по вологій палубі, понюхав повітря і зрозу- 

мів, що на кораблі є люди. Серце його радісно забилося.  

«Я ж казав Ремові! А він не захотів мене послухати», — 

задоволено подумав кіт і кинувся до каюти, звідки чулися 

хрипкі голоси. Потоптавшись нерішуче біля зачинених 

дверей, подряпав у них пазурами, навіть ввічливо няв- 

кнув, але ніхто не відгукнувся.  

«Що вони розкричалися? «Коз... коз!.. » Наче не можуть 

правильно вимовити слово «космос». Тут щось не так».  

З власного досвіду він знав, що за будь-якими зачи- 

неними дверима може ховатися прикра несподіванка.  

І Туфо м’якими кроками обійшов каюту, видерся па 

рятувальне коло, яке байдуже висіло на стіні, й зазирнув 

у кругле віконце.  

Люди, що сиділи всередині, зовсім не були схожі на со- 

лідних і мовчазних мужів із центру космосу. Замість білих 

халатів вони мали на собі брудний червоний одяг, замість 

окулярів у декого на оці була чорна пов’язка, а за поя- 

сом товстуна стирчало перламутрове руків’я пістоля.  

«Пірати! — миттю догадався Туфо, який, крім усякої 

всячини, бачив по телевізору й піратів. — Який дідько ме- 

не примусив зійти на їхній корабель! Які червоні пики 

у цих розбійників! Б’ють картами об стіл аж виляск іде! 

Таким до рук не попадай! » 

Вжахнувшись свого несподіваного відкриття, Туфо по- 

котився по палубі, що з ним дуже рідко траплялося.  
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Доля знову кинула його в заплутану ситуацію, цього 

разу зав’язану подвійним піратським вузлом.  

Дідько б його забрав! Рем мав рацію: чорний прапор 

на щоглі, справді, нічого доброго не обіцяв. Що ж тепер?  

Дрижачи від страху, кіт безшумно відповз подалі від 

зловісного віконця. Потім пішов тісними сходами, відтак 

хистким містком і нарешті побачив дощаний навіс, під яким 

стирчало самотнє кермо.  

«Ним ніхто не править! —здивовано констатував Туфо. 

 — Дивно!.. » 

Справді, кермо поводило себе досить дивно, навіть як- 

що бути точним, аж занадто дивно, — за якихось десять 
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хвилин воно встигало повернути корабель на схід, північ- 

ний схід, на захід, південний захід... Наче не могло ви- 

рішити, де саме знаходиться суша і який з далеких берегів 

йому найбільше до вподоби.  

Туфо з обуренням спостерігав цю картину, і в ньому 

раптом прокинулися навички пілота. В жодному разі не 

треба кидати цю справу напризволяще!  

Він скочив на дерев’яне коло, вмостився на скрипучому 

гвинті й міцно вчепився у дві верхні ручки.  

Так кермо «Чорної перлини» нарешті попало в певні ла- 

пи... Але за мить піратська шхуна-ресторан стрімголов 

помчала до близького коралового рифу, і тепер навіть 

найкращий поворот вже не міг би її врятувати.  

Орудуючи неслухняними ручками, Туфо побачив небез- 

пеку в останню мить.  

Довгуватий і ошкірений, виблискуючи всіма відтінками 

рудої барви, риф наближався з невтішною швидкістю.  

«А це що? » — вигукнув Туфо і підстрибнув на кермі, 

яке завертілося, наче пропелер літака.  

Ніхто не відповів йому на це драматичне запитання. 

Кіт був сам під дощаним навісом. І ніхто не міг йому пояс- 

нити, що цей кораловий риф названо його ім’ям: Рудий. 

Названо в його честь, з нагоди його польоту в космос.  

А втім, зараз це не мало ніякого значення.  

Кіт відчув сильний удар, і корабель «Чорна перлина» 

розбився на сотні уламків.  

Туфо й далі стискав у лапах кермо і безстрашно крутив 

його на всі боки, але кермо лежало на воді й, погойдую- 

чись, усе далі відносило його від коралового рифу, на 

якому стояли і вимахували руками вісім червонуватих 

фігур.  

«Бідолашні пірати! В якому незатишному місці вони залишилися, 
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 — мовив Туфо, спльовуючи солону воду.  

- Шкода, що ми пливли на одному кораблі і не 

познайомилися».  

Та тут бешкетлива хвиля накрила його з головою, і він 

відразу ж забув про рудий острів. Стиснувши міцніше 

ручки свого нестійкого плоту, він помалу плив, підхопле- 

ний океанською течією, в безлюдну, незвідану блакитну 

далечінь.  

Так минув майже весь день.  

Сонце незворушно дивилося на кота, посилало йому ос- 

танні промені, коли він, наче уві сні, почув:  

— Гей, ти там! Куди пливеш?  

Деяке відхилення 

про самотніх мореплавців 

Настав момент, коли треба поговорити про самотніх 

мореплавців.  

Кожен з нас, хто любить читати книги про морські ман- 

дрівки, знає, яка велика різниця між морським вітриль- 

ником і сучасним кораблем.  

Теперішній пасажир, розмістившись у вигідній каю- 

ті, харчується тричі на день смачними стравами, його 

розважає музика. Океан він перетинає за лічені дні. А як- 

що дуже поспішає або не переносить хитавицю, бо й най- 

більший корабель хитається під час шторму, сучасний па- 

сажир купує собі квиток на літак. Реактивний лайнер 

з одного берега на другий перелітає за якихось десять 

годин.  

І все ж сьогодні, в час величезних трансокеанських 

кораблів і швидкісних літаків, є ще люди, які вирушають 
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у відкритий океан самі — хоробро стоять біля стерна сво- 

їх малих вітрильників,  

їх не цікавлять вигоди, смачні страви, цікаві роз- 

мови на палубі. їх не лякає хитавиця, і вони не поспі- 

шають повернутися додому.  

Вони місяцями, навіть роками борознять неспокійні сині 

простори й при цьому самі виконують обов’язки всього 

екіпажу: вміло крутять кермо, ставлять вітрила, щодня 

вираховують маршрут по карті і вгадують примхи погоди 

по похмурому обрію.  

їм не сприяє вітер, який хоче зірвати вітрило зі щогли 

і примушує хвилі битися об розгойданий борт; не сприяє 

й безвітряна погода, яка робить малий вітрильник зовсім 

нерухомим у блакитній пустелі.  

Полишена сама на себе у відкритому океані, людина 

починає розуміти ціну кожного шматочка хліба, кожного 

ковтка води. Скільки б вона не заощаджувала харчів 

і води, може трапитися так, що їй доведеться ловити сіт- 

кою летючих риб, готувати салат із морських водоростей, 

самій пекти хліб із прогірклого борошна і чекати дощу, 

щоб наповнити склянку прісною водою,  

А втома? А сон? Людині у всьому доводиться розрахо- 

вувати лише на свої руки.  

Вона мусить міцно тримати стерно і при попутному віт- 

рі, і під час багатодобової бурі, коли всі речі навколо — 

і ліхтарі, і вірьовки, й одяг, й інструменти — переміща- 

ються, наче живі істоти... Для неї велике щастя, якщо во- 

на встигне подрімати годину-дві на добу.  

Але найважчий іспит—це самотність.  

Бо нема з ким перемовитись, щось запитати, поділитися 

своєю радістю й тривогою. Уявіть собі на мить—нема 

з ким навіть посваритися. Лише радіо, якщо не вийде з ладу 

176 



 від сильної хитавиці або не виснажаться батарейки, — 

для неї єдиний зв’язок з людьми, з великим світом.  

Вирушаючи в далеку дорогу, самотній мореплавець рід- 

ко наближається до галасливих портів, здалеку обходить 

береги й острови.  

Такі правила його боротьби з океаном — свій транс- 

океанський маршрут повинен пройти без сторонньої 

допомоги якомога за менший відрізок часу.  

Як у спорті.  

Як у змаганні: людина не бачить своїх суперників ні 

справа, ні зліва, а змагається сама з собою: чи витри- 

має її воля, чи вистачить сили досягти далекої мети?  

Без підтримки болільників, які вигукують: «Давай! Да- 

вай! » 

Самотній мореплавець повинен сам себе підбадьорю- 

вати.  

РОЗДІЛ XIV 

Туфо з радістю залазить у підсаку. 

Рожева мрія кота. 

Нагорода, яку відібрали. Дружба 

— Гей, ти там! Куди пливеш?  

Туфо здригнувся і жалісно нявкнув. Перед очима в ньо- 

го крутилися чорні квадрати і довгі кола. Хоч як він вдив- 

лявся, проте не міг розгледіти, хто гукає його серед ме- 

рехтливих хвиль.  

Ага, це кіт! — зовсім близько озвався людський го- 

лос. — Не знав, що в цих широтах водяться коти.  

Туфо з останніх сил підвів голову, напружив зір і на- 

решті побачив човен — великий, з трикутним вітрилом і з 

короткою назвою «КОМ».  
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У човні на повен зріст стояв худорлявий, з бородою, 

одягнений у білу футболку чоловік, усміхаючись подавав 

йому весло.  

Туфо ворухнув правою лапою, потім лівою, але йому 

запаморочилося в голові, перед очима знову замиготіли 

чорні квадрати й попливли жовті кола, і він знов опустив- 

ся на кермо.  

— О, та ти, бачу, зовсім знесилів, морський смілив- 

цю! — не на жарт розхвилювався бородань і, кинувши 

весло, вхопив на дні човна підсаку з довгим держаком.  

— Зараз побачимо, як ловляться коти в океані! — 

мовив він, і Туфо з радістю відчув, що опинився у підсаці.  

Багато разів у своєму житті він літав — і літаком, і вер- 

тольотом, не кажучи вже про космічний корабель... Але 

миттєвий політ у підсаці залишить найщасливіший слід 

у його пам’яті. Може, саме з цієї хвилини починається 

його справжній порятунок, його дев’яте життя.  

За мить Туфо сидів уже на дерев'яній лаві і мовчки клі- 

пав очима, дивлячись на свого рятівника.  

— Яка чудова зустріч у відкритому океані! Радий по- 

знайомитись: мене звуть Зорко Зорєв! Самотній морепла- 

вець! — урочисто мовив бородатий юнак і простягнув Ту- 

фо руку.  

Туфо ворухнувся, понюхав мозолясту долоню, лизнув її 

шорстким язиком і, не знайшовши на ній нічого особливо- 

го, тихенько зауважив:  

— Няв-ав!  

— О, даруй, шановний гостю! Як я не здогадався, що 

ти стільки днів і ріски в роті не мав... Чекай-но, чекай... 

Зараз матимеш сюрприз!  

Новий приятель пішов на корму і почав порпатися 

в брезентовій торбині.  
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— Десь тут була... — бурмотів він, дістаючи з торбини 

і складаючи на колінах різні котушки, короки і мокрі 

ганчірки. — Я ж залишив її на всяк випадок... Ага, ось 

вона!  

І бородань помахав перед Туфо круглою бляшанкою 

з кольоровою етикеткою.  

— Ось тобі сюрприз! Юшка із середземноморських ра- 

ків! Рожева мрія кожного кота — чудесний запах, сві- 

жість і цілий букет вітамінів!  

Він дістав ножа із шкіряного футляра на поясі й швидко 

відкрив консерви:  

— Прошу! Смачного!  

Туфо повернув носа на запах, і все його єство сповни- 

лося нестримним хвилюванням... В очах сяйнула щира 

вдячність.  

Але дякувати не було коли — він мерщій посунувся 

мордою в чарівну бляшанку і почав жадібно їсти.  

А бородатий юнак, знову вхопившись за кермо, весело 

поглядав на кота.  

... Добре попоївши, Туфо задоволено потягнувся на лаві 

й кинув цікавий погляд довкола. Великий човен який 

він недавно бачив лише збоку, тепер здавався йому ще 

більшим: довгі вигнуті стіни з міцними дерев’яними реб- 

рами; іще одна щогла, на якій біліло опущене вітрило; 

тонкі і товсті вірьовки, що тяглися у всі боки, і невелика 

каюта спереду, двері якої були відчинені.  

«Значить тут є і кімната. Осьде я трохи подрімаю після 

доброї гостини! » — подумав Туфо і помалу пішов до від- 

чинених дверей.  

Та тільки-но він увійшов до темної кабіни, як відразу 

відчув, що підлога нахиляється то в один, то в другий 

бік; він спробував утримати рівновагу, але новий поштовх 
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кинув його вперед, і він ударився спиною об металеву 

шафу з великою кількістю кнопок. Туфо заплутався 

в якомусь дроті.  

В цю мить заграло радіо, почулася бадьора й життєра- 

дісна музика, з якої вирізнялися ніжний звук гітари і хор 

молодих голосів:  

«Ларіджумба —леро! Ларіджумба —леро ла! » 

Кабіна знову здобула рівновагу, несподівана хвиля відкотилася 

в безвість, але мелодія не припиняла литись із 

металевої шафи.  

Несподівано звідкись згори, як доповнення до звуків 

пісні, пролунав і голос Зорко Зорєва:  

— Грім і блискавки! Радіо!.. Моє глухоніме радіо! 

Грає! Справді грає!  

Загупали кроки, і за хвилю на порозі з’явився спанте- 

личений рятівник Туфо:  

— Що ти накоїв, рудий котяро! Як сталося це чудо?  

Туфо винувато знітився в темному кутку, — йому здало- 

ся, що він зробив якусь велику шкоду, якщо його прия- 

тель так репетує.  

— До чого ти торкнувся? Що натиснув? — знову загу- 

кав Зорев, недовірливо позираючи то на приймач, то на 

зляканого кота.  

Але ж я... — спробував щось сказати на своє виправ- 

дання Туфо.  

— Чи ти знаєш, хто ти? — радісно вхопив його боро- 

дань і поцілував у носа. — Ти — скарб! Я вже десять днів 

ремонтую цей клятий приймач, і він тільки зараз заграв! 

Гоп-леро! Гоп-ла!  

І Туфо раптом відчув, як Зорко закрутив його в ритмі 

веселої музики.  

Але їхній танок не тривав довго.  
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Звуки багатоголосої пісні змовкли, ударив гонг, і відразу 

заговорив рівний чоловічий голос:  

«Передаємо новини. Як уже повідомлялося, політ на 

міжпланетному кораблі з котом на борту закінчився пе- 

редчасно на 39-й день. З невідомих поки що причин Ру- 

дий залишив свій корабель і вийшов у відкритий космос. 

Щоб урятувати його, довелося послати рятувальну раке- 

ту. Ця складна операція завершилася успішно. Особливо 

проявив себе пес Рем, продемонструвавши дивовижні 

якості пілота й почуття товариської взаємодопомоги.  

Незважаючи на те, що нову космічну програму не вда- 

лося виконати до кінця, результати польоту оцінюються 

як виключно цінні тля науки. Зроблено іще один крок в ос- 

воєнні космічного простору.  

Ми одержали ще одну новину, пов’язану з першою: 

маленький кораловий острів Рудий, який недавно було 

відкрито в західній частині океану, перейменовується на 

Рем — на честь героїчного собаки, який здійснив незви- 

чайний рятувальний політ».  

— Чув, що діється в світі? — зітхнув мореплавець Зор- 

ко Зорев і погладив Туфо по рудій голові. — А ми тут з то- 

бою танцюємо гоп-леро, гоп-ла... І ніхто не знає, де точно 

ми знаходимося. І все ж цей Рем неабиякий сміливець. 

Навіть якийсь острів назвали його ім'ям.  

Туфо хотів щось заперечити, але промовчав. Для нього 

зараз важливіше було інше, — мабуть, Рем розповів 

у центрі, як вони розсталися — тихо, мирно.  

І Маріела Марон, мабуть, уже заспокоїлася.  

Ті кілька днів мореплавець Зорко Зорев досяг євро- 

пейського узбережжя.  

Харчуючись лише рибою й водоростями, п’ючи лише до- 

бову воду, хоробрий болгарин здійснив сам-один найдов- 
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ший океанський перехід в історії мореплавання: після 

того, як він обігнув береги трьох континентів і перетнув 

океан у найбурхливішій його частині, його славний ві- 

трильник достроково прибув в омріяний порт.  

Його зустріли квітами й музикою, на всіх яхтах майо- 

ріли прапори вітання, на березі вирував натовп нетер- 

плячих журналістів, але світовий рекорд Зорко Зорева не 

було визнано дійсним. Згідно з суворими правилами, він 

мав весь час перебувати на човні сам.  

Але в якийсь момент він підняв на борт живу істоту, 

врятував від вірної смерті рудого кота, й тепер у винаго- 

роду за цей благородний вчинок судді великого змагання 

не зафіксували його рекорд.  

І ось немає вже ні квітів, ні журналістів.  

Ще добре, що вручили квитки на літак додому. А втім 

Туфо квиток був ні до чого. Йому потрібен був лише до- 

звіл, який він одержав в останню мить.  

Зорко Зорев похмуро дивився, як у ясній блакиті ви- 

блискує срібне крило. За все його одиночне плавання че- 

рез океан йому ні разу не випав такий ясний, безхмарний 

день.  

— Нічого, не журись! — поплескав його по плечу Туфо 

лапою саме тоді, коли літак сідав на Софійський аеро- 

дром. — Іншим разом обов’язково переможеш?  

— Ти цього певен? — усміхнувся бородатий морепла- 

вець. — А якщо я й тоді зустріну тебе серед хвиль?  

— Я над цим не думав, — серйозно відповів Туфо. — 

Запрошую тебе в гості: я живу на вулиці Незабудка, 

номер тридцять три. Мій приятель Косьо чекає на нас з ве- 

личезним нетерпінням, і ти не повинен мені відмовити... 

Розумієш, якщо я повернуся додому один, мені може перепасти. 

.  
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