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ОДИНАДЦЯТЬ ОКЛ-ЗІЙ 
ІЗ^ЖИТТЯ ПУСТОМТЛИЩВ,

їх друзів і сусідів





ОКАЗІЯ ПЕРША,

В ЯКІЙ
ОПОВІДАЄТЬСЯ ПРО н о в и х  

МЕШКАНЦІВ ВИСОКОГО ДУБА

кось весною причвалало до берега річки вельми дивакувате 
сімейство: татусь і матуся зі своїм паростком. Усі вони були курдупе- 
ликами, гандрабуликами, й ні на кого, окрім себе самих, не схожими.

Досі ця незвичайна сімейка жила серед Капелюшної галяви, де 
од заростей солом’яних капелюшків було глітно й парко, тож татусь 
вирішив, шо годі їм марудитися серед тисняви й гамору, і запропо
нував своїм найріднішим одчалити деінде, де сонце гоже й вода клю
чова. Так вони й опинилися на березі річки, біля якої вкоренився 
крислатий і пишношатий дубисько.

— Яка миршава яличка! — радісно вигукнув татусь, спозираючи 
дебелу деревину.

— Атож, розлогий кушик! — тенькнула в унісон матуся, ледь роз
гледівши маківку кремезного дерева ген-ген у піднебессі.

— Татусю! А в цьому велетенському дубі й дупло є, еге ж! — ра
дісно вигукнув нащадок.

— Він знов усе зіпсував! — скомизився татусь і почухав кінчика 
довгого носа. — Ап-чхи!!! Я ж тебе вчив! А скажи-но, будь такий ла
скавий, чом у твоїх словах ані на макове зеренце немає нісенітниць?

— Не знаю...
— Чи ж не туман вісімнадцятий? І чого б ото не назвати бодай 

якусь бадилину кремезним дубом, бо це ж нестерпно повсякчас чу
ти, шо дуб є дубом, а ліс — лісом!

— А ти почастуй запотиличником оцього телепня! — ласкаво по
радила матуся.

— Атож, атож! — Татусь підійшов до синочка й ніжно розкуйов
див йому голівку. — Не сумуй! Я впевнений, шо ти виростеш спра
вжнім пустомеликом!

— Ще б пак! — погодилася матуся. — Він у нас іше маленький і 
не вміє верзти чудове казна-шо.

— Матусю, а навіщо нам верзти казна-шо?
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— От дивак! А шоб було цікаво! Всі ми, пустомелики, живемо за
для того, шоб дивувати й дивуватися. Годі тобі ше збагнути, шо в 
житті немає нічого захопливішого за веселі небилиці!

— Послухай-но, Пустомелю, а чом би нам не поселитися в оцьо
му ось тіснуватому дуплі? — звернувся татусь Пустомелько до мату
сі, поправляючи на потилиці смугастого кашкета.

— Я з  тобою аніскілечки не погоджуюся! А ну ж бо не посели
мося! — вигукнула матуся й ускочила в дупло, шо зяяло побіля коре
невища.

— Некепсько там? — од нетерплячки вивідати все й одразу в 
татуся аж у носі засвербіло.

— Узимку буде студеніше, аніж уранці.
— Чи ж я не так казав, ап-чхи! — Татусь похитав головою й упі

рнув туди само, в дупло.
Малюк Пустомелик обійшов дуба й почав ловити витрішки 

довкола річки, котру шойно угледів. І зненацька став як укопаний: 
із води виринула риб’яча голова й підморгнула йому.

— Навіщо сюди причвалав? — запитала голова.
— Як це навіщо? Ми ж отут 

житимемо.
— Хто це — ми?
— Пустомелики.
— Пустомелики?! — не вто

ропала риба. — Що за небилиці?
— А найсправжнісінькі. —

- Пустомелик чомусь зашарівся. —
Ми небилиці плетемо.;.

— Безглузда робота, — зне
важливо промимрила риба. —
Зрештою, це нас не стосується.
Ми — риба поважна, і небилиць 
нам не розплітати.

— Невже ви — риба?! — запитав Пустомелик.
— А хто ж іше? Причому, летюча. Та коли хочеш, можеш звати 

нас підводною птахою. Це, на наш глузд, теж вельми милозвучно.
— А хіба риби літають?
— Тутешні ваші риби не те шо не літають, а й плавати незугарні, 

вони немов одоробла! Однедавна отут ми замешкали. А досі жили 
собі в Індійському океані, ширяли над Цейлоном, кружляли над вул
канами. А сюди якось ненавмисне залетіли й забаглося нам отут
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погостювати. Ливовиж у вас отут незрівнян
на: сутеніє рано, тепліє пізно, і раків полю
вати можна досхочу!

— Скажіть, будьте ласкаві, а багато вас 
сюди прилетіло?

— Ми сама прилетіли... Еге ж! Ти, напе
вне, міркуєш, шо нас є чимало, тому шо я 
себе «ми» величаю! Тож знай, шо це од над
мірної поваги до себе. Коли ти себе вельми 
шануєш, теж можеш на «ми» величати себе.

Так воно якось привабливіше звучить.
— Спасибі... — знічено зашепотів Пустомелик. — Я спробую...
— Ло речі, а ви уранці не здіймаєте галасу? — поцікавилася риба.
— Та ні...
Цієї миті з дупла долинув спочатку галас, а потім і татусів голос:
— Синочку, а шо ти там робиш?
— З рибою розмовляю! — вигукнув Пустомелик й одразу ж 

помітив, шо риб’яча голова зникла.
— Здається, наш синочок уже виправляється! — радісно пові

домив татусь матусі.
— Я ж тобі казала, шо немає нічого кращого од запотиличника. 

Бачиш, як він швидко почав верзти казна-шо!
— Татусю, а риба чомусь сказала, шо верзти небилиці — безглуз

да робота!
— Не обманюй, синочку, риби — і це загальновідомо — не роз

мовляють!
— Але ж ти повірив, шо я з рибою розмовляв?
— Звичайно ж, ні! Це була чудова нісенітниця, а потім ти почав 

обманювати, а це вже прикро. Небилиці ше нікому не зашкодили, а 
ось від брехні лише самі неприємності.

— А як же тоді відрізнити брехню від небилиці?
— Луже легко: коли ти верзеш казна-шо, всі сміються і розумі

ють, шо все це — нісенітниці. А коли ти гадаєш, шо правиш тереве
ні, а тебе уважно слухають і навіть перепитують — це означає, шо 
ти обманюєш!

— Татусю, та ж я справді розмовляв з рибиною!
Татусь випірнув із дупла, почухав кінчик носа і підійшов до мале

нького Пустомелика.
— Ось я тебе запотиличником почастую! Ап-чхи! — сказав він і 

ніжно погладив синочка.
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— То ви й справді не кричатимете уранці? — 3 річки знову вири
нула риб’яча голова.

— А навіщо нам кричати? — Татусь Пустомелько стенув плечима.
— Ось бачиш, татусю, щойно й ти з рибою розмовляв!
— От ливак, хіба ж це риба, синку? Це справжнісінький качур!
— Овва! Ви нас качуром прозвали?! — обурилася риба, випір

нула з річки, зметнулася до татуся Пустомелька й щедро полила його 
водою від голови до ніг. — Теж мені торохтій довгоносий! Можна 
подумати, що він ніколи риби не бачив! — І, окресливши прощаль
не коло над татусевою головою, вона шубовснула в річку.

Татусь, піднявши із землі смугастого кашкета, викрутив з нього 
воду й знову нап’яв на маківку.

— Ти, мабуть, щойно купався? — запитала татуся Пустомелька 
матуся, шо визирнула зі сховища, зачувши галас.

— О ні, — випалив татусь. — Отут якраз один дощик промай
нув...

— Гадаю, тобі пощастило більше, аніж травам! — радісно вигук
нула матуся, озирнувшись довкола. — Крім тебе він нічого більше, 
здається, не пройняв!

ого дня Пустомеликова матуся вирішила випрати дубове лис
тя, шо лопотіло над дуплом. Мугичучи якусь пісеньку, вона відрива
ла листочки, ополіскувала їх у річці й відтак складала стосиками біля 
свого помешкання. Коли вона осмикнула наступного листочка дони
зу, гілочка одчахнулася, й у матусю влучив величезний зелений 
жолудь. Матуся вельми злякалася, зойкнула й ускочила в річку.

Згадавши, шо вона не вміє плавати, Пустомеля ше дужче зляка
лася й залементувала ще гучніше.

ДРУГА,

В ЯКІЙ
ОПОВІДАЄТЬСЯ ПРО ТЕ, 

ЧОГО НЕ ПОЛЮБЛЯЄ РИБА



— Що тут іше скоїлося?! — роздратовано запитала риба, випір
нувши на зойкіт. — Не річка, а якесь суцільне співоче поле!

— Я тону! — гучно зойкнула матуся.
— Ви, звичайно, вибачте, шо ми заважаємо вам, та невже ж не 

можна лементувати спокійніше? Ось так-от, пошепки: «Я тону». Щоб 
нікого зайвий раз не потривожити.

— Рятуйте! — знову заволала матуся Пустомеля, не второпавши, 
чому вона ще й досі не втонула.

— Хоч це й вельми прикро, але ми не можемо вам допомогти, 
бо не вміємо кричати. Окрім того, ми вельми не любимо тих, хто 
галасує! — так само знервовано і роздратовано додала риба. — 
І взагалі, якщо ви вчитеся топитися, то вам слід цим зайнятися деінде. 
Тут занадто мілко. І, просимо вас, вгамуйтеся зрештою!

Матуся дуже здивувалася, звелася на ноги й пересвідчилася, шо 
там і справді води по кісточки.

— Вельми вдячна вам! — сказала вона рибі.
— За вішо? — риба мляво ворухнула губами. — За увагу? 

Зізнайтеся, а вам доводилося бувати в Гвінеї?
— А де це? Там цікаво? — пожвавлено запитала матуся Пусто

меля.
— О, ні. Аніскілечки. Там усі деруть горлянки так само, як і ви. 

Ми прилетіли сюди, шоб насолоджуватися тишею й спокоєм, та 
чомусь ця тиша так і не настає! Усіх гараздів вам від нас! — мовила 
риба й мляво попливла до іншого берега.



ОКАЗІЯ ТРЕТЯ,
О

В ЯКІЙ
ОПОВІДАЄТЬСЯ ПРО ТЕ, 

КОГО НЕ ПОЛЮБЛЯЄ РИБА

неділю навіть лісові звірята люблять половше поспати. А вже 
ті, хто мешкає поблизу річки, біля дуба або на Капелюшній галяві — 
і подавно, вони прокидаються якщо не в понеділок, то аж у вівторок. 
Навіть коли будь-кому з них сон і обрид, він все одно ніжитиметься в 
ліжку й намагатиметься додивитися його до кінця, бо ж недільний 
сон, за бажанням свого володаря, може здійснитися. Так і цього 
недільного ранку всі міцно спали: і пустомелики, і риба, і Будь-хто, і 
Хто-будь.

Раптом, зовсім несподівано, над берегом пролунав дуже прони
зливий крик, і всі пустомелики схопилися, гейби їх ужалили дуже 
дикі оси.

Татусь Пустомелько затремтів од ляку і визирнув з дупла. Цієї
миті жахітний крик пролунав знову, і та
тусь, так і не встигнувши визирнути як слід, 
беркицьнувся назад.

— Що скоїлося? — запитала пошепки 
схвильована матуся.

— Здається, хтось снідає.
— Дивовижно, — мовила матуся. — 

А мені здалося, ніби хтось співає.
Малюк Пустомелик підповз до виходу з 

дупла й визирнув.
Цієї миті жахний гук пролунав утретє, 

але Пустомелик не злякався. Він із цікавістю щось розглядав.
— Синочку, а шо там таке? — запитала матуся.
— Там півень полоше горлечко річковою водою і волає.
— Пхе! Як нецікаво! — хмикнув татусь і виліз із дупла.
— Заждіте мене! — попрохала татуся матуся. — Мені теж неці

каво!
Маленький Пустомелик услід за батьками вискочив на берег.



— Звичайнісінька жаба! — пробубонів татусь, змірявши погля
дом призвідця галасу. — Чим вона тут займається?!

Півень, почувши останні татусеві слова, звернувся до пустоме- 
ликів.

— Я тут вчуся співати! — гордовито мовив він. — А ви?
— А ми тут вчимося плавати! — так само гонорово вимовив 

татусь і всміхнувся.
— Яка приємність, — сказав півник. — Вчитися ніколи не пізно. 

Моє ім’я Кудкударх, і коли я навчуся співати, то із задоволенням 
візьму у вас кілька уроків з плавання.

— А мене величають Пустомелько-старший, — відрекомендува
вся татусь. — А це моя сім’я.

— З вашого дозволу я заспіваю вам ноту ЛО! — Півник уклони
вся і знову дуже голосно зарепетував.

— Будьте ласкаві, зізнайтеся, — звернувся до нього татусь. — Чи 
давно ви вчитеся співати?

— Од народження. Ще моя бабу
ня Кудкудпані казала мені, шо я наро
джений для того, аби своїм співом 
будити ліси та річки.

— Чи не були б ви такі люб’язні й 
мене навчити співати? — запитав пів
ня Пустомелик.

— Атож, звичайно. Одразу ж зав
тра вранці й почну навчати вас спра
вжнього співу. Отут-таки, біля річки.

— Май Клепку, співаче! — 3 річки визирнула незадоволена 
риб’яча голова. — Годі, мабуть, уже глушити рибу своїм голосом. 
Чи ж ми тебе не попереджали? Для того, шоб оволодіти співом, не 
обов’язково щоранку волати щодуху на всю річку!

— Шановна! Ви ж бо — риба, а риби анічогісінько не тямлять у 
співах! — поштиво мовив Кудкударх.

— Зате риби доконечно знають, де раки зимують! — погрозли
во одрізала риба й зникла під водою.

— Вельми цікаво, а де ж вони зимують? — сам себе запитав 
півник.

— Ось побачиш! — Риба зметнулася над водою, тримаючи в пла
вцях величезного рака. — Мерщій, Петровичу, хапни його! Ушипни 
так, шоб і знак зостався! — наказала вона ракові, пролетівши над 
півнем.



Рак упав на Кулкуларха, уп’явся клішнею йому в крило й звис, 
невдоволено посмикуючись.

— Ой-ой-ой! — зарепетував півень.
— Гаразд, Петровичу, облиш оцього соліста. Сьогодні він уже не 

співатиме.
Рак розійняв клешні, беркицьнувся на пісок і, бурмочучи щось 

під ніс, поволі порачкував до воли.
— Вибачте! Мені слід терміново повертатися до курника! — 

випалив півень і втік.
— Спробуй-но іше хоч раз давати концерти — ми для тебе не 

лише раків не пошкодуємо! — вигукнула риба півневі услід. — Спо
діваємося, шо серед вас тепер не знайдеться охочих навчатися пів
нячого співу? — звернулася вона до пустомеликів.

— Авжеж, ми не співаємо, — запевнив її татусь Пустомелько.
— У такому разі, маємо надію, шо й не заспіваєте! — так само 

невдоволено форкнула риба.

ОКАЗІЯ ЧЕТВЕРТА,

В ЯКІЙ
ОПОВІДАЄТЬСЯ

ПРО ДЕЯКИХ ІНШИХ МЕШКАНЦІВ 
ВИСОКОГО ДУБА

оранку Пустомелик навчався плести нісенітниці. Навча
тися маленькому Пустомеликові було важко: його теревені виходи
ли здебільшого сумні й неправильні. Пустомеликові аж плакати хо
тілося з досади. Він сновигав берегом туди-сюди, намагаючись 
вигадати якусь небилицю, як раптом побачив серед кореневища 
дерева родину грибів.

— Диви, які вгодовані їжачки! — радісно вигукнув він.
Нісенітниця не сподобалася грибам.
— Сам ти тлустий їжак! — одказав найменший гриб. — Ми — 

опеньки, а тебе риба з ’їсти обіцяла!



— За вішо? — здивувався Пустомелик.
— За те, шо ти байдики б ’єш і всім прозиваєшся!
— Я не прозиваюся, а лише вчуся плести небилиці!
— Ось коли вона тебе з ’їсть, ти їй це й розповіси! — сказав най

менший опеньок.
Наляканий Пустомелик накивав п’ятами в дупло і розповів жахну 

новину татусеві й матусі.
— А чому б нам самим її не з ’їсти! — порадила матуся.
— Е, ні, — випалив татусь. — У нас немає календаря, тож ми не 

знаємо рибних днів тижня. Тому й нам слід поки шо накивати звідси.
Татусь заметушився, пакуючи речі. їх було небагато: декілька во

лоських горіхів, пачка кленових листків для утеплення гнізда і валіз
ка капелюшків, узятих на згадку про Капелюшну галяву.

— От і все, гайда! — сумовито скомандував татусь, закинувши 
клуночок із речами за плечі.

Пустомелики вийшли на берег і сумно озирнулися на своє зати
шне дупло. Вони дуже не хотіли іти звідси, та ше більше їм не хоті
лося стати чиєюсь поживою.



— Агов, сусіди! — 3 води виставилася знайома довбешка. — 
Далеко чимчикуєте? У відпустку, чи шо?

— Ні, за кордон! — роздратовано пробубонів татусь Пустомелько.
— А навіщо вам закордон?
— Там, кажуть, риб не так багато...
— Щось ви сьогодні понурі й нам не подобаєтеся! — дійшла 

висновку риб’яча голова.
— Ви ж бо обіцяли з ’їсти нас... через те, шо... — знічено й ви

нувато якось завів бесіду Пустомелик.
— Хто це вам такі нісенітниці торочить?
Татусь і матуся подивилися на свого паростка.
— Так мені гриби сказали, опеньки... оті-он, шо за дубом...
— Знайшли кому вірити! — Риба скривилася. — Ці брехливі 

опеньки вам ше й не таке торохтітимуть. Треба було нас запитати, 
хочемо ми вас їсти чи ні, а відтак уже й клунки пакувати. Це диво
вижно! Хіба ж ви не знаєте, чим харчуються поважні риби?

— Якби ж то знаття, — татусь знічено почухав носа.
— Шкода, шо нам бракує часу все це вам розповісти — ми зібра

лися у відпустку, до тітоньки, на Індійський океан полетимо. Воліємо 
вас прохати цього півня-горлопана геть звідси гнати. Бо коли дізна
ється, шо ми полетіли, так одразу й прибіжить горло дерти!

— Спробуємо, — невпевнено пообіцяв татусь Пустомелько.

ОКАЗІЯ ІЩ А ,

ЯКА
ПОЗНАЙОМИТЬ НАС БЛИЖЧЕ 

З ВИНУВАТЦЯМИ НЕПОРОЗУМІННЯ

к вам уже відомо, за дубом росла невеличка сімейка несправ
жніх опеньків: тато, мама та два братики-опеньки. А взагалі всі на
зивали їх несправжніми, брехливими опеньками. Ще не було такого 
дня, шоб вони хоч будь-шо кому-небудь не збрехали. А коли побли
зу нікого не було, вони брехали один одному.



— Ти хіба не чув, шо сьогодні вранці риба з”'ша Кудкударха! — 
брехав старший брат.

— А ти знаєш, — брехав молодший, — що нас незабаром визна
ють їстівними?!

— Хіба? Ти, мабуть, брешеш? — не йняв віри старший.
— Атож, а ти повірив! — кпинив старший. — Бо ти й сам шо 

дихнеш — то й збрешеш!
Втомившись од брехні, вони малювали один одному на капелю

шках маленькі цяточки, шоб хоч будь-чим бути схожими на мухо
морів.

Отак вони розважалися, аж поки поблизу дуба зупинявся якийсь 
випадковий чи невипадковий подорожній.

— Стривайте! — лементували вони йому. — Не смійте іти до 
річки. Там з ’явилися кровожерні крокодили!

Якщо перехожий бачив і чув опеньків уперше, він повертався і 
накивав п’ятами, розносячи цю страшну звістку найближчими ліса
ми і болотами. І ширилася ця чутка довкола доти, аж поки Будь-хто 
отямлювався і перепитував: «Стривайте, стривайте! Чи ж це вам не 
опеньки сказали... ті, шо під дубом біля річки ростуть?»

— А хто ж іше, — відповідав Хто-небудь.
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— Отже, тут крокодилами й не пахне! — 
впевнено стверджував Будь-хто.

— Хіба ж так годиться? — дивувався Хто- 
небудь.

— Звісно, не годиться! — гучно мовив Будь- 
хто. — Збрехали вам опеньки, вони ж бо, знає
те, несправжні.

— Ай-ай-ай! — Знічений Хто-небудь хитав 
головою і йшов попередити всіх, шо жахлива

новина не лише не жахлива, а й не новина взагалі, — отаке собі каз
на-що на пісній олії.

Ось так жили й обманювали всіх без винятку брати несправжні 
опеньки.

ОКАЗІЯ ШОСТА,

В ЯКІЙ
КУЛКУЛАРХ ЗНОВУ ЗАСМУТИВ 

ТАТУСЯ ПУСТОМЕЛЬКА

аступного дня, після того, як риба відлетіла на вакації, біля 
річки знову з’явився півник Кудкударх. Цісарем пройшовся уздовж 
річки, зупинився біля берега, набрав у дзьоба води і почав полоска
ти горлечко і «вчитися співати».

Перший Кудкудархів скрик підкинув татуся Пустомелька з ліжка 
до стелі й беркицьнув його на підлогу. Татусь сумовито почухав 
забитого ліктя й замислився.

— Коли так триватиме й далі, — сказав він, — мені доведеться 
позбутися власних вух і я ніколи не почую, як мій син через кілька 
місяців навчиться верзти справжні небилиці. Люба моя Пустомелю, 
благаю, одвісь мені запотиличника, бо я засміюся і цілий день про
паде намарне.

Матуся підійшла до татуся і ніжно погладила його по голові.
— Не радій! — мовила вона. — Ми шось-таки придумаємо.



І риба ж незабаром повернеться.
А ти бува не забув, як звали того 
рака, шо вкусив півня за крило?

— Здається, Петровичем.
— Славне ім’я. — Матуся хитну

ла головою, але цієї миті знову про
лунав пронизливий крик і вона од 
ляку гепнулася на підлогу.

Малюк Пустомелик, причаївшись 
за дубом, спостерігав за Кудкудархом.

Півник набирав у дзьоба воду, 
полоскав горлечко, а потім уже 
кричав.

— І як у такому маленькому півни
ку вмішається так багато крику? — 
міркував уголос Пустомелик.

— Це од води, звичайно! — відповів старшенький опеньок.
— А я не вас запитував! — обурився Пустомелик, усе ше обра

жаючись на опеньків за їх брехні. — Я сам у себе запитував.
— Я теж сам із собою розмовляю, — відповів опеньок. — А для 

того, щоб відучити Кудкударха репетувати, потрібно всього двісті 
грамів макового зерна.

— А потім що? — зацікавився Пустомелик.
— Та це я так, сам собі розповідаю! Звичка в мене така!
— Розкажи й мені, будь ласка! — попросив Пустомелик.
— Тобі?! — із сумнівом випалив опеньок. — А ти хіба зі мною 

розмовляєш?
— Атож! — мовив Пустомелик. — Я вже на вас не ображаюсь!
— Справді?! — здивувався опеньок. — Шкода. Коли на тебе 

ображаються, це завжди цікавіше, аніж коли на тебе не ображаю
ться. Але гаразд. Слухай! Отже, ти береш двісті грамів макового зер
на, ідеш супроти течії і як лише помітиш, шо він береться полоскати 
горло — вкинь це зерно в річку. Затямив?

— Отакої? — Пустомелик замислено почухав потилицю. — І це 
все?

— Атож. У всякому разі, він більше не репетуватиме. Лише не 
кажи татові, шо це я тобі порадив, бо він не повірить і вам доведеть
ся знову щоранку слухати ці жахливі лементи.

— Чудово! Спасибі, опеньку! — вигукнув Пустомелик і гайнув у 
дупло.
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Татусь уважно вислухав сина, крокуючи з кутка в куток, замис
лився на якусь мить.

— А й  правда, — нарешті сказав він. — Коли півень проковтне 
зерна, вони проростуть у його дзьобі, й кричати він більше не змо
же. Чудова ідея! Що ж, слід спробувати.

Татусь дістав вузлика з маковим зерном, зібраним на тутешньому 
маковому полі, вони з сином удвох обійшли Кудкударха, який відпо
чивав біля річки, і зачаїлися біля самої води, за розлогим кущиком.

Невдовзі Кудкударх звівся на ноги, злопотів крильми узад-впе- 
ред, мабуть, для того, щоб підбадьоритися, і рішуче попростував до 
річки.

— Проростіть чимшвидше, — зашепотів татусь Пустомелько й 
висипав у воду макові зерна.

Річка одразу ж підхопила їх течією і понесла туди, де стояв півник.

Кудкударх нахилився, набрав води у дзьоба, підняв голову дого
ри, шоб зручніше було полоскати горлечко, і раптом так чхнув, шо 
аж з дуба позривалися жолуді. Після наступного чхання Кудкударх 
не втримався на ногах, упав у воду і почав борсатися в ній, чхаючи 
вже безперестанку.

Коли півник, мокрий як курка, виліз на берег і полегшено 
зітхнув, пустомелики вийшли з-поза куша і підійшли до нього.

— Вам подобаються квіти? — ввічливо запитав татусь Пусто
мелько.

— Важко сказати, — відповів напрочуд співучим голосом Кудку
дарх. — Поки шо не знаю.



— Ой! — вигукнув маленький Пустомелик. — У вас дуже зміни
вся голос.

— Хіба?! — перепитав півник. — Це цікаво!
Він важко підвівся, підійшов до річки і вдихнув побільше повітря.
Татусь Пустомелько миттєво втягнув голову в плечі й заткнув ву

ха чортополошинками. А малюк Пустомелик відійшов од півника на 
декілька кроків. І тут, на диво всім, Кудкударх не заволав незугарно 
й пронизливо, як це він робив щоранку, а заспівав — гарно й мело
дійно, майже як жайворонок, лише трохи гучніше.

Татусь Пустомелько з острахом витяг чортополох із вух й отете
рів на місці з відкритим ротом. А малюк Пустомелик радісно запле
скав у долоні й побіг до несправжніх опеньків, аби пошвидше роз
повісти про дивовижну подію.

— Як?! Це справді так? — Старшенький опеньок злякався. — 
Який жах! Що робити?!

— Але ж він чудово співає! — повторив Пустомелик, не тямля
чи, шо в цьому жахливого і чому опеньок не радіє разом із ним.

— Мене не цікавить, як він співає! — незадоволено проторохтів 
опеньок. — Мене цікавить, чи ніхто не довідається, шо це я порадив 
тобі почастувати Кудкударха маковим зерном! Коли Будь-хто дізна
ється, шо мої слова справдилися, моя репутація буде зіпсута назав
жди! А тепер іди до свого дупла! Ти мене засмутив, і я хочу спати!

Пустомелик ошелешено стенув плечима і пішов прогулюватися 
берегом річки.

дного літнього ранку татусь Пустомелько прокинувся дуже 
рано, сходив до річки умився, повернувся й рішуче розбудив мату
сю Пустомелю і малюка Пустомелика.

В  ЯКІЙ
О П О ВІД А Є ТЬС Я  П Р О  ТЕ,

Я К  М АЛЮ К П У СТО М ЕЛ И К Х А ЗЯ Й Н У В А В





— Годі байдикувати! — твердо заявив 
він. — Ви шо не день, то все менше верзете 
нісенітниць! Якщо ви ледарюватимете й 
далі, наше життя стане сірим і нудним, як у 
мишей-полівок! Гайда братися до діла.
Й оскільки справ у нас жодних немає, то ми 
почнемо хазяйнувати!

— А шо воно таке — хазяйнувати? — 
налякано запитав Пустомелик.

— Хазяйнування — це все, окрім неби
лиць! — переконливо відповів татусь.

— А з  чого його починати? — зацікавилася матуся.
— Хазяйнування, — продовжував татусь, — річ неосяжна, й ося

гти її можна лише частинами. Слід знайти будь-яку маленьку части
ну хазяйства...

— А де її шукати? — перервала татуся матуся.
— Де?! Я й сам не знаю. Напевне, легше не шукати, а придумати 

щось. Це неважко. Сам я вже вигадав для себе частину хазяйства — 
я буду хазяїном нашого дупла.

— Овва, це ми ше побачимо! — погрозливо випалила матуся 
Пустомеля.

— А я й для тебе придумав! — Татусь ступив крок назад. — Ти 
будеш хазяйкою нашого дупла.

— А я? — запитав Пустомелик.
— А ти... А ти... — Татусь замислено почухав кінчика носа. — 

Ап-чхи! А ти сам для себе вигадай! Голівка в тебе молодесенька...
Пустомелик насупився і вийшов.
— Ти куди? — запитав навздогін татусь.
— Хазяйство собі вигадувати! — невдоволено буркнув Пусто

мелик.
Він підійшов до річки, посидів мовчки на березі. Відтак встав і по

чав ходити довкола пишношатого дуба і придумувати собі хазяйство.
Та воно чомусь не придумувалося.
— Ти чому отут маршируєш? — запитав старшенький опеньок.
— Хазяйство для себе придумую, — скрушно відповів Пусто

мелик.
— А навіщо тобі хазяйство?
— Татусь сказав, що доки я не навчуся добре плести небилиці, 

доти займатимусь якимсь хазяйством. Для себе й матусі він його уже 
вигадав, а для мене ні.



— Хазяйство?! — Старшенький опе
ньок замислився. — Хочеш знати, най
краще хазяйство — це город.

— А найкращий город — це квадра
тний! — додав молодший опеньок.

— А де ж його взяти? — запитав 
Пустомелик.

— Посадити, — спохопився стар
ший. — Малюєш на землі великий квад
рат десь поряд із входом у своє дупло...

— Це для того, шоб хазяйство під 
боком було, — пояснив молодший.

— ... і садиш на ньому шо попало, — продовжував старший. — 
А коли все що попало проросте, набираєш води у річці й поливаєш 
цей город тричі на день перед обідом.

— Але ж у мене лише один обід посеред дня, — знітився Пусто
мелик.

— У тебе один, а город повинен мати три обіди, бо інакше він 
висохне.

— І шо йому подавати на обіди?
— От нетямущий! — обурився молодший опеньок. — Тобі ж 

добре пояснили — річкову воду!
— Але ж воду слід подавати перед обідом, а от шо — на обід?
— От телепень довгоносий! Востаннє тобі кажу! — роздратова

но мовив старший опеньок. — Перед кожним своїм обідом ти пови
нен годувати обідом своє хазяйство, і якщо в тебе лише один обід, 
то город повинен мати три. Затямив?

— Здається, — не дуже впевнено відповів Пустомелик, розвер
нувся й почимчикував до дупла. — Неподалік од дуба він накреслив 
чималий квадрат і знову повернувся до опеньків.

— Прошу вибачити! — звернувся він до старшого. — А шо краще 
посадити на городі?

— Те, шо ліпше росте! — відповів уже спокійніше опеньок. — Я 
тобі раджу посадити декілька капелюшків з Капелюшної галяви, 
трохи чортополоху, жолудів і лопухів.

— Але ж це все й так собі росте! — здивувався Пустомелик.
— Звичайно ж, але коли ти посадиш усе це на городі, то все рос

тиме в твоєму хазяйстві, а ти будеш хазяїном цього хазяйства! Зро
зумів? Ось, наприклад, знадобиться тобі новий солом’яний капелю
шок, пучок чортополоху і три листки лопуха — вийдеш на свій город



і зірвеш усе, шо тобі потрібно. А не матимеш городу — доведеться 
тобі спочатку плентатися на Капелюшну галяву, відтак на Лопухове 
болото... І ще якісь запитання є?

— Ні, я все зрозумів! — радісно вигукнув Пустомелик і гайнув 
на свій майбутній город.

До вечора він уже посадив на ньому капелюшні паростки, листя 
лопуха та чортополох. Задоволений собою, Пустомелик гуляв біля 
річки, обдумуючи, шо б іще такого виростити у своєму хазяйстві. 
Раптом його увагу привернув якийсь вогник біля самісінької води.

Пустомелик підійшов і підняв з піску дивний предмет, схожий на 
крихітний ліхтарик або на сяючий жолудь. Покрутивши його в 
руках, він відніс цей предмет на свій город і посадив його поряд із 
капелюшними паростками.

Незабаром зайшло сонце і сутінки лагідно й ніжно окутали берег 
річки. Пустомелик наостанок іше раз оглянув свій город, шойно 
посаджені лопухи й сяючий жолудь і подався спати.

А коли настав ранок, татусь вийшов до річки вмитися, але мит
тю повернувся в дупло.
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— Негайно спати! — схвильовано випалив він. — Поряд із 
нашим дуплом хтось виріс!

— Хто?! — збліднувши, запитала матуся.
— Я його не запитував, але він весь у колючках і гілках...
— Це моє хазяйство! — гордо заявив малюк Пустомелик.
— Яке хазяйство?! — перепитав татусь.
— Город.
Татусь ніби заспокоївся, але вмиватися вже не пішов. Лише кілька 

разів визирав із дупла і розглядав незрозумілий город, який усього за 
ніч так забуяв, шо перетворився на справжні непролазні джунглі.

— Це не город! — декілька разів розгублено сказав татусь. — Це 
якась нісенітниця.

— Чудова нісенітниця, справжнє диво! — підтвердила матуся, 
теж визирнувши з дупла.

ОКАЗІЯ ВОСЬМА,

В ЯКІЙ
РИБА ПОВЕРТАЄТЬСЯ З ВІДПУСТКИ І ЗНОВУ 
ЗАХОПЛЮЄТЬСЯ ПОЛЮВАННЯМ НА РАКІВ

лупої недільної ночі всіх мешканців пишношатого дуба та його 
околиць розбудив незбагненний гуркіт. Захиталися й затріщали 
гілки могутнього дерева, злопотіло й посипалося долу листя.

Татусь Пустомелько випірнув у нічну темряву й миттю шугонув 
назад.

— Синочку! Там твій город палахкоче! — стривожено гукнув 
він. — А шо, коли дуб спалахне?

Пустомелик вибіг до свого хазяйства, пролуплюючи очі. Джунглі 
на городі справді палахкотіли, та це була не пожежа. Світилися де
сятки паростків, шо прийнялися зі знайденої біля річки вогнецвітної 
насінинки.

— Ух-х-х! — Пустомелик полегшено зітхнув і раптом почув хрус
кіт, шо долинав з нетрів городу.





Пустомелик злякався, відійшов далі. Хрускіт був то гучніший, то 
стихав, аж раптом перетворився на шепіт:

— Куди ж це ми потрапили?!
— Риба! — впізнав Пустомелик. — Ти повернулася?
— Ми повернулися не дуже вдало! — знову долинув її голос. — 

Це ж треба так схибити при посадці?
Із заростей городу випірнула знайома фігура.
— Отакої-от, а де ж ми тепер знайдемо дарунок од тітоньки?!
— А в чому він був? — запитав Пустомелик.
— У гарній білій чемоданній мушлі... Мабуть, вона отам-от, у цих 

заростях. Овва! А шо це тут так буяє?
— Це мій город, моє хазяйство, — гордовито повідомив Пусто

мелик.
— От коли ти тут хазяїн, то пошукай, будь ласка, в своєму горо

ді наші речі! Самраз світає.
Пустомелик із сумнівом зиркнув на зарості.
— Я туди не пролізу, — невпевнено мовив він.
Риба замислилася.
— Гаразд, — нарешті висловилася вона. — Гайнемо просити 

рака.
Риба шубовснула в річку й за мить випурхнула з води, тримаючи 

в плавцях сонного рака! Вона окреслила 
коло над городом і поземним летом скину
ла його, але рак, не долетівши до заростей, 
упав на піщаний берег і прокинувся. Риба 
приземлилася поряд.

— Вибачай, Петровичу! — сказала 
вона ракові. — Схибила...

Відтак вона знову вхопила його плав
цями й зметнулася у повітря. Рак прирече
но пересмикнув вусами й лупнув очима, 
оглядаючи довкілля з висоти риб’ячого 
лету. Після чергового маневру риба точно
метнула рака посеред городу. Затріщало бадилля, зашелестіло 
листя.

— Петровичу, шукай! — вигукнула риба. — А ми осьдечки поче
каємо!

Мало й чекали вони з Пустомеликом. Небавом з городу виповз 
рак, притискаючи до себе правою клішнею зчеплену на замок 
мушлю.



— Чудово, ось вона, наша валізка! — радісно вигукнула риба. — 
Щиро дякую, любий раче!

Риба зметнулася до мушлі й відкрила стулки. Звідтіля вибігло ма
леньке крабеня й завмерло поміж рибою і раком! Рак здивовано 
свиснув. Риба задоволено усміхнулася.

— Моя люба тітонька! Гарнюній дарунок! Як нам бракувало тут 
справжнього полювання на крабів! А ти, півню, начувайся, перш ніж 
намислиш з ’явитися біля річки!

— Та годі вам, він уже навчився співати по-справжньому й дуже 
гарно! — заступився Пустомелик.

Риба недовірливо озирнулася.

оливши свій город, малюк Пустомелик пішов до річки й рап
том почув чийсь плач. Він озирнувся й запримітив крабеня.

— Ти чому рюмсаєш? — запитав Пустомелик, всівшись поряд на 
піску.

Крабеня налякано зміряло поглядом незнайомця.
— Мені тут кепсько, — після тривалої мовчанки мовило воно. — 

І самотньо. Без татуся й без матусі... Й вода тут не солона...
— Воду, звичайно, можна й посолити, — розмірковував уголос 

Пустомелик. — А от без татуся та матусі й справді жити важко.
Несподівано пролунав свист. Пустомелик озирнувся й побачив 

рака Петровича, шо випірнув з річки.
— Агов, крабеня! Риба тебе кличе! — прохрипів він. — Чимчи

куй мерщій, навчатимешся крабового полювання!
Крабеня знехотя попленталося до річки, навіть не попрощав

шись. Пустомелик сумовито провів його поглядом.
Звідкись узявся Кудкударх.
— Вітаю, Пустомелику! Бажаєш почути мій спів?

В ЯКІЙ
ЗДІЙМАЄТЬСЯ НЕЙМОВІРНИЙ ГАЛАС



— Авжеж! — мовив Пустомелик.
Півень запіяв, а його маленький товариш заплющив очі й замрія

вся. Він мріяв про ту мить, коли він зможе правити такі чудові неби
лиці, від яких усі сміятимуться й радітимуть, і навіть крабеня витре 
сльози й усміхатиметься. Він усе мріяв і мріяв, аж раптом Кудкударх 
змовк. Пустомелик розплющив очі і побачив, як півник утікає бере
гом, а за ним услід летить риба, стиснувши плавцями крабеня.

— Постривай-но, солісте! — пролунав її войовничий вигук.
— Ой-ой-ой! — заверещав півень, на якого згори приземлився 

краб.
— Вкуси! Вкуси його! — правувала риба, та крабеня зіскочило з 

півнячого крила й покривуляло собі до річки.
— От пришелепкуватий краб! — обурилася риба, знову схопила 

малюка й метнулася наздоганяти Кудкударха.
Увечері, коли Пустомелик утретє поливав свій город, до нього 

підповз рак Петрович.
— Ти крабеняти не бачив? — хриплувато запитав він.
— Та ні, — відповів Пустомелик. — А що скоїлося!
— Зникло, — мовив Петрович. — А мені тепер його шукай!
— Нам відомо, де воно! — вигукнули опеньки.
— Мерщій кажіте, де? — пожвавився рак.
— Його Кудкударх одволік до курника та з ’їв!
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Рак увесь почервонів. Він стурбо
вано заворушив вусами, не знаючи, шо 
діяти.

— Отакої, а шо ж я маю рибі ка
зати? — знічено перепитав він.

— Кажіть як є! — повторили опе
ньки.

— Сердешна риба! Вона так хотіла 
заприязнитися з крабеням, так мріяла 
про крабове полювання! — Петрович 
сумовито зітхнув, розвернувся і поповз 
до річки.

Риба, почувши жахливу звістку, так 
розсердилася на Кудкударха, шо по

обіцяла навчити його підводному плаванню. Вона чатувала півня 
біля берега кілька днів поспіль, та той не з ’являвся. Тоді вона зали
шила на варті замість себе рака, а сама пірнула на дно сумувати.

Якогось вечора Пустомелик знову поливав своє хазяйство, й 
раптом почув у його заростях дивний шелест.

— Хто там? — запитав Пустомелик.
— Це я. — З-під лопушини визирнуло крабеня.
— Але ж тебе півень склював! — дивувався малюк Пустомелик.
— Та ні ж бо.
— Знову опеньки збрехали! А шо ти тут робиш?
— Ховаюся.
— Від кого?
— Від усіх. Мені тут зле.
— А ти навчися торочити небилиці, то й одразу тобі стане кра

ше й цікавіше.
— Не хочу небилиць торочити! Я додому хочу! — Крабеня 

запхенькало.
— Гаразд, — Пустомелик замислився. — Небилиці йому й спра

вді не допоможуть...
І зробилося Пустомеликові ніяково й образливо. Засумнівався 

він у тому, шо з нісенітницями живеться краше й цікавіше.
— А ти хіба не знаєш, як до себе додому повертатися? — запи

тав крабеня Пустомелик.
— Ні! — мовило крабеня і зарюмсало.
— Годі плакати! — втішав його Пустомелик. — Щось таки при

думаємо!



ОКАЗІЯ ДЕСЯТА,

В ЯКІЙ
У ТАТУСЯ ПУСТОМЕЛЬКА 

УВІРВАВСЯ ТЕРПЕЦЬ

ано-вранці всіх розбудив жахливий крик. Татусь Пустомелько 
вискочив з дупла, а слідом вибігли матуся Пустомеля і малюк Пусто- 
мелик.

— Ось, бачите? — дивувався татусь. — Кудкударх навчився спі
вати по-колишньому!

Коли всі трійко підійшли поближче, то побачили, як півневі в 
лапку вчепився клішнями рак Петрович.

— Попався, голубчику, еге ж! — єхидно випалила риба, шойно 
випірнувши на галас. — Начувайся! Ти за вішо над крабеням поглу
мився?

— Я його не займав! — зарепетував переляканий півник.
— А де ж він запропастився? — запитала риба. — А давай-но, 

Петровичу, вщипни його ше як слід!
Пустомелик помчав до городу.
— Крабеня! Крабику! — пошепки гукнув він.
— Я осьдечки, — відгукнувся той з-під лопухів.
— Отам-он Кудкударха зчавили. Вони гадають, шо він тебе 

склював!
— Що робити? — розгублено запитало крабеня.
— Слід попередити, шо ти тут, і вони його відпустять...
— Але ж тоді я не зможу втекти додому...
— Не хвилюйся! — заспокоїв Пустомелик. — Ти заховаєшся на 

городі, й тебе звідтіля ніхто не зможе витягти. А коли покличуть, то 
відповіси, шо ти тут оселився.

— Гаразд, — погодилося крабеня.
Пустомелик щодуху помчав до річки.
— Шляхетна пані рибо! — захекавшись проторохкотів він. — 

Одпустіте Кудкударха, він не винуватий! Крабеня знайшлося, воно 
в мене на городі.

— А шо воно там робить? — здивувалася риба.
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— Воно там мешкає.
Наказавши ракові Петровичу відпустити півня, риба підлетіла до 

заростей.
— Крабенятку, де ти? — вигукнула вона.
— Я тута, — відповіло крабеня.
— Хто торочив, шо півень його склював? — риба грізно витрі

щилася на Петровича.
— Опеньки... — Рак знову почервонів і знітився.
— Слід уже покласти цьому край! — рішуче заявив татусь Пус- 

томелько.



— Неодмінно! — погодилася з татусем матуся. — Годі жити з 
брехнею під однією крівлею!

Татусь висмикнув з городу кілька міцних капелюшних бадилин і 
попрямував до дерева.

Риба здивовано зиркнула Пустомедькові услід, потім повернула
ся туди, звідки долинав голос крабеняти.

— Вилазь! — гукнула вона.
— А дзуськи! — відгукнувся ледь не плачучи малюк.
— Чому? — знову здивувалася риба.
— Я додому хочу, до батьків. Хочу в солону воду!!!
Із заростей городу долинуло схлипування.
Риба замислилася.
— Овва, здається нам, мисливець з тебе кепський! — Вона 

зітхнула.
Цієї миті татусь Пустомелько докінчував , городити пліт довкола 

сімейки брехливих опеньків. Встромивши в землю останню капелю
шну бадилину, він повісив над нею табличку з написом: «Остерігай
теся! Брехня!» І, почухавши кінчика носа, радісно чхнув. Відтак віді
йшов на кілька кроків і звідти ше довго милувався своєю вигадкою.

— Як нам із тобою бути?! — продовжувала журитися летюча ри
ба, прилігши біля городу. — І де нам стільки солі роздобути, щоб 
усю воду посолити?

— Я протестую! Я категорично з цим не погоджуюся!!! — про
хрипів рак.

— З чим? — риба озирнулася.
— З розсолом. Це ж нестерпно буде в ньому жити. Та й чому 

через якогось комизливого краба повинні всі потерпати?
— Твоя правда, Петровичу! Але ж і з ним треба щось робити!
— Відправте його додому! — порадив звіддаля татусь Пусто

мелько.
— Це дуже далеко. Він туди не дійде...
— Хай навчиться літати! — знову порадив татусь Пустомелько. — 

Кудкударх, гадаю, зміг би його навчити! Апчхи!
— Будьте здорові — мовила риба. — Але ж у Кудкударха само

го крила зугарні лише шо зарядку робити! А крабеня здатне літати 
лише згори донизу, ото й по всьому.

— Шановна пані рибо! — звернувся до неї Пустомелик. — А 
хіба вам самим важко доправити його додому?

— Нам самим? Але ж ми щойно звідти. Не знаємо, не знаємо. 
Нам слід поміркувати й усе зважити.
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ОКАЗІЯ ОДИНАДЦЯТА,

В ЯКІЙ
РИБА ПОМІРКУВАЛА 
Й УСІХ ЗДИВУВАЛА

о двох днях до річки зійшлися всі мешканці довкілля. При
плентався навіть півник Кудкударх і щось стихенька наспівував, 
умостившись на пісочку.

— Так-так, а де ж вона? — татусь Пустомелько почухав свого 
носа.

— Зараз припливе, — заспокоїв його рак Петрович. — Обіцяла, 
отже, й буде. Вона — риба слова.



І справді, риба небавом з ’явилася.
Вона випурхнула на берег і, змірявши 
всіх урочистим поглядом, завела мову.

— Ми вирішили відлетіти негайно!
— Ура! — вигукнув Пустомелик і 

підскоком гайнув до городу.
За якусь мить він повернувся 

разом із крабеням, яке тягло за собою 
білу черепашкову валізу.

— Усе це якось дивно! — Кудку- 
дарх стенув крильми. — Та ж хіба 
він — не дарунок тітоньки?

— Любий Кудкударху! — мовив 
татусь Пустомелько. — Живого дару
вати не годиться. Слід дарувати капе
люшки або щось смачне. Хотів би я знати, як би ви сприйняли те, шо 
вас хочуть подарувати крокодилові?

— Це казна-шо! — Півник стріпотів крильми.
— Вірно, нісенітниця. Але ж і не відомо, як би все це сприйняв 

сам крокодил!
Тим часом риба готувалася до злету: міцно стиснула в плавцях 

черепашкову валізку, в якій умостилося крабеня і, зметнувши криль
ми, піднялася в повітря.

— Повертайтеся чимшвидше! — вигукнув татусь Пустомелько.
Поруч стояв і плакав рак Петрович.
— Яка ж вона все-таки добра! — хрипким голосом мовив він і 

обернувся до Кудкударха. — Прошу пробачити мені те, шо я кусав 
вас!

Здивований Кудкударх став як укопаний.
— Гаразд, гаразд, — промимрив він, — мені не було боляче...
— Як мені кортить вчинити щось таке страшенно добре, і шоб 

воно не було казна-шо! — вигукнув татусь Пустомелько, потираючи 
руки й ловлячи витрішки довкола. — Ет! Або пан, або пропав!

Він витягав кілки, шо тримали огорожу, з землі, й думав про те, 
шо жодна пуста небилиця не здатна замінити гідного вчинку, і про 
те, шо жоден добрий вчинок не може бути пустим.

— Татусю, — раптом запитав Пустомелик. — А шо ліпше: верз
ти небилиці чи допомагати друзям і творити добро?

Від такого несподіваного запитання татусь завмер, хоча й сам 
шойно про таке думав.
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— Збагни, — на мить замислившись, мовив він. — Лобро, 
звичайно, творити краше, хоча й набагато важче, ніж плести нісені
тниці, — але ж ми — пустомелики... Хоча ти так і не навчився пра
вити теревені. Зате ти дуже добрий. Тож не так уже й важливо, як 
тебе зватимуть: пустомеликом чи непустомеликом. Важливіше те, що 
в тебе завше буде багато друзів і ти завше поспішатимеш на допомо
гу тим, хто потрапить у біду. А це набагато важливіше за будь-яку, 
навіть найкумеднішу і найцікавішу бадаканину!

А Кудкударх тієї миті крокував берегом і дивувався. Раптом він 
спинився і заспівав, дуже гарно і гучно.

— Як він гарно співає, еге ж? — молодший опеньок здивовано 
зиркнув на півника.

— Еге ж, аж важко повірити! — погодився з ним старший.



ШКОЛА
КОТ ОПОВІТРОПЛАВ АННЯ





північним небом мляво походжав до блиску начищений 
півмісяць. Вітер шугав від низу до верху. Мабуть, хотів роздмухати 
зорі, та це в нього не виходило.

Кіт Орлик міцно спав у своїй лісовій хатинці під стрімкою со
сною. Хай вас не дивує прізвище кота: у цій місцевості, доволі не
звичайній і взагалі чарівній, усі коти носили і носять прізвища своїх 
господарів. І хоча кіт давно вже жив самостійним лісовим життям, 
прізвища свого не проміняв би вже анізащо.

Йому снилося затишне домашнє дитинство, діти, з якими він 
любив погратися, добрий дідусь Яким, який після кожної рибалки 
пригощав його рибою.

Раптом у віконце хтось постукав.
— Хто там іще?! — невдоволено крізь сон промурмотів кіт 

Орлик.
— Пу-гу, це-е-е я! — відповів глухуватий голос.
— Гутя? — кіт упізнав свого старого друга пугачика. — Чому так 

пізно?!
— Пу-гу, хі-іба ц-це пізно?! Гайда політаємо! — запропонував 

Гутя.
— А чи не краще зайнятися цим уранці? — позіхнув кіт.
— У-у-ранці у-у небі як у-у сту-упі. І птахів повно, і літаків...
Кіт знехотя встав і впустив погутькала до хатинки.
— То що, політаємо?! — нетерпляче перепитав той іще раз.
— Гаразд, — погодився кіт Орлик. — Лише недовго.
Вони вийшли на галяву. Гутя змахнув крильми, вигукнув «пу-гу!» 

і знявся з землі. Кіт Орлик вдихнув побільше повітря, потужився, 
розбігся і злетів, широко розчепіривши всі лапи.

— Ку-ди летимо? — запитав Гутя.
— Гайда у старе село, в Киселівку! — Орлик наздогнав Пугачи

ка і летів праворуч од нього.
— Тобі завше ця пу-гу-ть наймиліша! — похитав головою пуга

чик.
— Там минуло моє дитинство, — замріяно мовив кіт.
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Вони летіли вже доволі високо. Вище од найвищих сосон. Унизу 
миготіли галявини й кущі, ведмежий малинник і яр, а попереду мая
чило село, в якому колись виріс кіт Орлик.

— При-землимося? — запитав пугачик.
— Атож, — зітхнув кіт. — Я вже втомився.

Вони приземлилися за околицею. Лесь самотньо заскімлив пес, 
але його скавуління ніхто не підхопив.

,— Ти знаєш, Гуло, про що я щойно мріяв? — кіт Орлик замисле
но звів очі до неба.

— Пу-гу! — пугачик заперечливо замотав головою.
— Я хочу згуртувати кмітливих кошенят і навчити їх літати. 

Відкрити школу котоповітроплавання...



— Ов-ва! — здивувався пугачик. — Лише б вони не бешкетува
ли в небі!

Кіт Орлик торкнувся лапою своїх довгих вусів.
— Перед першим польотом, — сказав він, — кошенята покля

нуться добре поводитися в небі й не ображати птахів.
— Пу-гу... — ніби погодився пугачик. — А може, вони й не 

захочуть літати?!
Кіт Орлик почухав потилицю.
— Я ж уже немолодий, а крім мене ніхто не знає секрету кото- 

повітроплавання... Гаразд, летімо додому, щось вельми спати за
кортіло.

Старий рудий пес, шо страждав од безсоння, провів здивованим 
поглядом дві ширяючих у небі постаті, одна з яких дуже вже була 
схожою на кота з сусіднього двору, який колись давно пропав 
безвісти. Він підвівся, брязнув ланцюгом, оббіг кілька разів довкола 
свої тісної буди, жалібно заскімлив і прикипів поглядом до яскраво
го серпика місяця.

іт Орлик прокинувся перед полуднем. Потягнувся, позіхнув, 
зиркнув на годинника з зозулькою й із досадою мовив: «Ай-яй-яй!».

Хлепнув із глечика молока й пригадав нічну розмову з пугачиком.
Погода була льотною, сонячною. Вітер ганяв над лісом крихітну 

хмаринку, шо намагалася вхопитися за маківку якоїсь сосни або за
стрягнути в кронах дерев. Кіт Орлик зацікавлено спостерігав за цією 
грою, потім згадав про свої справи, вийшов на злітну стежинку, 
рівну й пряму, мов школярська лінійка, розбігся й злетів у літнє яск
раво-голубе небо. Внизу зосталися і хмаринка, і вітер-пустун, і ліс, і 
галява з котовою хатинкою і злітною стежинкою.

Кіт Орлик злітав усе вище і вище. Зупинившись, аби перепочи
ти, він із цікавістю подивився вниз. Він завжди любив оглядати зем
лю, коли зависав у небі. Й щоразу дивувався з того, шо варто лише 
злетіти високо-високо, як одразу примічаєш, шо земля кругла, а коли
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зметнутися ло зірок (так гадав собі кіт Орлик), то вона взагалі стає 
схожою на м’яча.

Поряд співав аж захлинався знайомий жайвір. Кіт замилувався 
якусь мить, і гайнув до найближчого села. Попереду в нього було ба
гато роботи: він хотів за день облетіти всі села довкола лісу, 
зустрітися зі знайомими і незнайомими котами й поговорити з ними 
про відкриття школи котоповітроплавання — першої школи не лише 
в їхньому лісі, але й у всьому котячому світі.

Спочатку він завітав у гості до родини сибірських котів Петро
вих. Кіт Петров уважно вислухав Орлика й пообіцяв прислати до 
школи своє мололшеньке кошеня.

Кіт Орлик літав од села до села й усюди зустрічав багатьох котів, 
які мріяли навчити літати своїх дітей. Лише в родині чорних котів 
Іжачуків йому відмовили, сказавши, що швидше віддадуть своїх ко
шенят на плавання, ніж до його школи.

Увечері він приземлився на рідній галяві й, похитуючись од утоми, 
зайшов до хатинки. Умостився в ліжко й із головою вкрився картатим 
пледом. Але не встиг він навіть задрімати, як у двері постукали.

— Хто іше там?! — запитав кіт з-під пледа.
— Пу-гу, я-я! — відповів пугачик.
Кіт виліз з-під пледа й одчинив двері.
— Гайда, політаємо! — запропонував Гутя, зайшовши до кімнати.
— Я сьогодні лише те й робив, шо літав, — жалісно мовив кіт 

Орлик. — Усі довколишні села облетів!
— Шкода... — засмутився Гутя. — Ти ж знаєш, шо краше літати 

вночі. Політали б разом...
— Гуло, вночі всі поважні коти відпочивають, а сьогодні я літав 

саме до них. Усе-таки я відкриваю школу котоповітроплавання. До
поможеш?

— Зви-ичайно, з нічни-их польотів, — погодився пугачик.
Вони примостилися біля столика. Пугачик попрохав чаю, та в

кота його не було.
— Може, молочком поласуєш? — запитав кіт.
— П-угу, давай, — погодився Гутя.
Вони сиділи й говорили про майбутню школу та про майбутніх 

учнів...
Раптом пугачик згадав, шо кіт цілий день літав, а він цілий день 

спав. Йому стало соромно. Він вибачився і полетів.
Кіт радісно загасив свічку й знову сховався під свій улюблений 

картатий плед.



Наступного ранку кіт прокинувся віл негучного, але наполегли
вого стуку в двері. Вийшовши з хатини, він побачив на галяві зо 
півста кошенят: чорних і рудих, білих і сірих, сіамських і всяких 
інших мастей.

Усі вони прийшли навчатися літати, й уже з нетерпінням чекали 
початку уроків у школі котоповітроплавання.

Кіт Орлик дуже розхвилювався. Він стояв на ганку і хотів щось 
сказати своїм майбутнім учням — щось важливе і дуже потрібне. Та 
в вухах лунала пісенька знайомого жайворонка, пісня радості й 
шастя, шо заважала зосередитися й дібрати потрібних слів.

— Дорогі учні! — нарешті вимовив він. — Однині у вас почи
нається нове цікаве життя. Ви станете першими котами, які зможуть 
ширяти високо в небі, літати, а не ходити одне до одного в гості, ко
тами, для яких слово «пес» нічого не означатиме, хоч би як той гучно 
гавкав і прудко бігав. Ви зможете насолодж увати ся пташиним співом, 
свіжим повітрям, теплим вітром. Ви оволодієте великою таємницею 
повітроплавання без крил, але ви маєте пам’ятати, шо знання цієї 
таємниці ніколи не повинно зашкодити ані птахам, ані іншим котам. 
Перед першим польотом ви поклянетеся поводитися в небі чемно і 
ніколи не ображати птахів, а того, хто порушить клятву, ми виключи
мо з нашої школи. Чекаю вас завтра на перше заняття.

Кошенята розійшлися. Галява опустіла, а кіт Орлик продовжував 
стояти на ганку. Він дивився на злітну стежинку і думав про те, як 
легко здійснилася його мрія.

Потім він узяв граблі й згріб із галяви і злітної стежинки всі гіл
лячки й листя. Навіть шишки визбирав і відніс убік. Узяв із комірчи
ни дощечку й вивів на ній великими літерами:

Прив’язав її міцно до стовбура сосни на краю галяви.

0
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ерший урок котоповітроплавання розпочався несподівано. 
Учитель розбігся по злітній стежинці, злетів, розвернувся нал сосна
ми, але промахнувся і врізався в двері. Вони, звичайно ж, миттю 
відчинилися, і він залетів до середини. Орлик знову вийшов на ганок 
лише через п’ять хвилин.

— Любі кошенята! — мовив кіт Орлик. — Умощуйтесь по- 
зручніше на галяві, і я зараз розповім вам про те, шо слід знати й 
уміти кожному кошеняткові, яке хоче навчитися літати.

Галас ушух. Кошенята розмістилися на травичці й нашорошили вуш
ка. А кіт Орлик розповідав їм про літаки і повітряні кулі, про кулясті 
блискавки і нельотну погоду й, звичайно ж, про птахів, без яких небо й 
уявити важко. Він розповів усе те, про шо сам з такою цікавістю 
довідався від свого друга — меншого сина Орликів, іще десять років 
тому. Петрик Орлик мріяв стати льотчиком і читав усі книжки з історії 
повітроплавання, а відтак, аби не забути, він переповідав усе котові. 
А кіт усе намотував на вус. Був він іще тоді кошеням і мав добру пам’ять.

— А ше дуже важливо для кожного кошеняти, — продовжував 
учитель, — бути дужим і витривалим. Тому кожне заняття ми розпо
чинатимемо з фіззарядки.

— А навіщо фіззарядка? — запитало руде кошеня.
— Щоб злетіти, треба мати дуже сильні лапи, — пояснив кіт Ор

лик, і взагалі, щоб вправно літати, треба мати дуже міцне здоров’я, 
а для цього треба займатися спортом.

— А на яких птахів краще полювати в небі? — запитала моло
денька сіамська кішечка.

— На птахів взагалі полювати не можна! — обурився вчитель. — 
Хіба я вам учора цього не казав?!

— Казали, казали! — вигукнуло декілька кошенят.
— У такому разі мені тут нічого робити! Навіщо вчитися літати, 

коли навіть нікчемним горобцем не можна буде поснідати! — сіамсь
ка кішечка підвелася і пішла з галяви, здійнявши хвіст трубою.

— Ми повинні жити з птахами мирно, — кіт Орлик суворо глянув 
на кошенят. — Вони володарі неба, а ми — гості. Слід пам’ятати, шо
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в небі сховатися ніде, і навіть кілька горобців там можуть виявитися 
сильнішими за кота. А тепер я вам поясню найпростіші речі. Для того, 
щоб літати, слід мати кицькодром і злітну стежинку. Галява, на якій 
ви сидите, називається кицькодромом, а ось ця стежинка від хатинки 
через галяву до лісу називається злітною. Вона має бути рівною і пря
мою, аби ви могли добре розбігтися. Усім зрозуміло?

— Зрозуміло, — кошенята захитали мордочками.
— А зараз займемося бігом. Хто перший здолає десять кіл довко

ла галяви, одержить першу п’ятірку.
Кошенята зірвалися з місць і, штовхаючи одне одного, рушили 

навперегони. Одразу ж попереду виявилося п’ять кошенят. Решта 
розсипалися по всьому колу.

Учитель уважно й суворо стежив за учнями, випроставшись на 
ганку своєї хатинки. Першим уроком він був задоволений. Лише 
шкода було невдалого показового польоту і боліла голова, якою він 
відчинив двері.

— Я — перший!!! — до ганку підбігло задихане чорне кошеня з 
білими вушками. За ним зупинилося ше четвірко.

— Молодці! — похвалив їх учитель. — Усім п’ятьом ставлю по 
п’ятірці. Як тебе звати? — запитав він біловухого.

— Сидоренко, — відповіло кошеня.
— Стривай-но хвильку! — учитель зайшов до хатинки і виніс тов

стого зошита. — Ось тут я ставитиму вам оцінки. А як вас звати?
— Петренко, — відповіло сіреньке.
— Мушка, — гордо вимовило біленьке із рудими плямами.
— Хвостик, — мовило найменшеньке кошеня.
— Стривайте, стривайте! — зупинив їх учитель, не встигаючи 

записувати до журналу прізвища й оцінки. Нарешті він зітхнув і 
запитально подивився на п’ятого.

— Васько... — сором’язливо назвалося й воно.
Кошенята здивовано зиркнули на Васька.
— А звідкіля будеш? — запитав його Хвостик.
— Із Компотівки...
Кіт Орлик замислено здійняв пухнасті брови — про таке село він 

ніколи й не чув.
— Чи далеко звідсіля твоя Компотівка? — запитав він кошеня.
— Напевне, — відповів Васько, — я ось уже три місяці в манд

рах звідтіля...
Тепер четвірко кошенят дивилися на Васька з захопленням і 

повагою.



— Отже, ти хочеш навчитися літати, шоб подорожувати?
— Атож — зізналося кошеня. — Це ж так цікаво!
— Хвалю! Та все-таки слід записати тебе на прізвище господарів, 

як годиться.
— Утюженко? — запитало кошеня.
— Таке прізвище твоїх господарів? — усміхнувся кіт Орлик.
— Саме таке, — погодився Васько.
— Отак і запишемо: Васько Утюженко з Компотівки...
— А де ж ти тепер живеш?
— У Киселівці, у знайомих собак у буді.
— У собак?! — вигукнув здивований Мушка.
— Хоробре кошеня! — схвально похитав головою учитель. — 

Лише будь обережніший: собаки, як і коти, бувають і добрі і злі. 
Коли хочеш, можеш жити в мене.

— Спасибі... — знітилося кошеня. — Я з  їхнім шеням прияте
люю... вони образяться...

— Гаразд, живи там, де тобі ліпше, — заспокоїв його учитель. — 
Сьогодні урок закінчено. Приходьте завтра. До побачення!

а наступний урок кошенят прийшло менше. Потім їх стало 
ше менше, й через тиждень зосталося в кота Орлика лише вісім 
учнів. Можливо, родичі перестали відпускати їх до школи, можливо, 
кошенята самі злякалися труднощів. Учитель спочатку дуже засму
тився, але, бачачи, яких успіхів досягла решта учнів, заспокоївся.

— Як визначити, звідкіля дме вітер? — запитував він учнів.
— Звідтіля, куди летять птахи, — відповів Хвостик.
— От і ні, — сказав учитель. — Треба злетіти і подивитися на 

найближче село. Вітер дме у той бік, куди валує дим із димарів. 
А яку погоду вважаємо нельотною для котів? Відповідай, Петренку.

Учитель очікувано зосередився на постаті сіренького котика.
— Гм, от... дош, грозу, пургу, заметіль... град... землетрус...
— Молодчина. А як дізнатися, чи буде дош? — запитав кіт Орлик.





— За ластівками, — відповів Васько Утюженко. — Перед дошем 
вони літають низько над землею.

— Похвально! — вчитель був задоволений. — Я гадаю, шо мож
на починати польоти.

— Ура!!! — вигукнули кошенята.

аступний день був сприятливим для польотів. Кошенята уро
чисто поклялися поводитися чемно в небі й не ображати птахів.

— Сьогодні, — мовив кіт Орлик, — ми вчитимемося злітати. Для 
цього слід стати на злітну стежинку, швидко розігнатися й, коли 
відчуєте, шо вуха самі притиснулись до маківки, робите глибокий 
вдих, підскакуєте догори й розставляєте лапи у сторони. Зрозуміло?

— Еге ж, зрозуміло, — за всіх відповів Петренко.
— От давай, Петренку, спробуй! — запропонував учитель.
Сіреньке кошеня вийшло на злітну стежинку, на мить застигло, а

потім так рвануло з місця, шо аж повітря сколихнулося. Воно 
пробігло всю стежинку й урізалося в ялинку, шо росла з іншого бо
ку галяви. З ялинки відразу ж опали всі голки. Весь зелений од глиці 
котик повернувся на початок стежинки, знічено потупивши погляд.

— Гаразд, гаразд! Ти просто забув підскочити, — учитель 
підійшов до кошеняти й почав вибирати з нього голки.

— У мене вийде! — насуплено пробубонів Петренко.
— Звичайно, вийде! — погодився вчитель. — А тепер спробуй 

ти, Утюженку.
Васько вийшов на стежинку, розігнався й несподівано для всіх 

злетів. Він пролетів над низькими яличками й із тріскотом упав у ма
линник. Повернувся на галяву подряпаний, але дуже задоволений.

— Чудово! — зрадів за нього учитель.
Цього дня більше ніхто не злетів. Погода зіпсувалася. Здійнявся 

вітер, небо затягло хмарами й почав накрапати стулений дошик. Кіт 
Орлик закінчив урок, попрощався з учнями й заскочив до хатинки 
сушитися.
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Дощ лив кілька днів. Учні не приходили, 
й котові Орлику було скучно. Він лише раз 
вийшов із хатинки — сходив до Киселівки 
за молоком. Тепер він сидів біля вікна, сма
куючи пряженим у печі молочком і позирав 
на мочарі галяви, сподіваючись, шо дош 
врешті-решт перестане й прийдуть його 
учні. Але дощ лив як з відра, й учні не при
ходили.

Васько Утюженко цими днями зігрівав
ся в собачій буді у Киселівці пліч-о-пліч зі своїм другом — цуценям 
Рудиком.

Буда була теплою, встелена соломою, а зверху покрита черепи
цею — як справжня людська оселя. Черепиця з ’явилася лише недав
но. Дядько Хведір, Рудиків господар, навчав сина будівництву, й 
для початку хлопчина обшив черепицею буду і курник.

— І не соромно брехати! — кпинив Рудик з Васька, який роз
повідав йому про школу котоповітроплавання.

— Сам ти брехун! — огризався Васько Утюженко. — Я от теж 
уже літав. Лише злетів і я-а-а-ак полечу!

Рудик, зовсім руде шеня, в якого навіть очі були рудими, знову 
засміявся.

— Постривай-но, ось дош закінчиться, я тобі покажу! — обра
зився Васько.

— А шо, ти хіба дошу боїшся! — хихикнуло шеня.
— Дош — це нельотна погода, — пояснило кошеня.
— Теж мені космонавт! — Рудик насміхався не на жарт, а Вась

ко дедалі дужче ображався. Звичайно, кожному було б образливо, 
коли б він казав правду, а йому не вірили.

Несподівано крізь хмари визирнуло сонечко.
Дош перестав і прояснилося.
— Еге ж, давай, злітай! — Рудик вискочив із буди й уважно поди

вився на небо. — Погода вже льотна!
Васько пройшовся мокрою землею й роздивився довкола.
— Мені потрібна злітна стежинка, — заявив він Рудикові.
— А де ж я її тобі візьму?! — здивувалося щеня.
— Гаразд, спробую ось на цій. — Васько підійшов до хатинки, 

зупинився на доріжці, шо вела до воріт, розігнався і підскочив.
— Дива!!! — вигукнуло шеня, коли побачило, шо кошеня пере

летіло через високі зелені ворота.



За якусь мить пролунав брязкіт заліза, й відтак у двір заповз 
Васько, весь забабраний коричневою фарбою.

— Що скоїлося? — злякалося цуценя.
— Ет! — махнуло лапкою кошеня. — Там іше одні ворота були, 

пофарбовані, ось я й у них врізався...
— Молодчина! — захоплено вигукнув Рудик. — Ти так чудово 

злетів! Я б теж хотів навчитися літати!
— Е ні, ти не зможеш! — гордовито відказав Васько. — Ти ж не 

кошеня, куди вже тобі...
Щеня ображено зиркнуло на друга.

оші скінчилися і на кицькодромі знову розпочалися уроки ко- 
топовітроплавання. Із восьми учнів кота Орлика лише Мушка ніяк не 
міг злетіти. Орлик уже на десять метрів подовжив злітну стежинку, зла
мавши кілька кушів ліщини та яличку. Рештою кошенят він був задово
лений: злітали вони добре, а дехто вже й навчився приземлятися. 
Правда, тепер гілки багатьох дерев навколо галяви були зламані, а ли
стя й голки обтрушені й зірвані. Він пишався, шо зростає талановита 
котяча молодь, яка зугарна не лише на мишей полювати, а й літати!

— Гайда іше по однісінькому злету й посадці, й підемо на перер
ву! — оголосив кіт Орлик, стоячи на своєму вчительському ганку. — 
Петренку!

Петренко вийшов на стежинку, розбігся й легенько злетів, задо
волено озираючись на вчителя й однокласників.

— Відмінно, Петренку! — вчитель задоволено потер лапами. — 
А тепер посадка на галяву.

Усі кошенята, мов крихітні літачки, злітали й приземлювались, 
лише білий із рудими плямами Мушка знову не зміг відірватися від 
землі. Він розбігся по стежинці й з тряскотом зник у заростях
ЛІЩИНИ.

— Молодці! — сказав Орлик. — Завтра розпочнемо вивчати 
нічні польоти! Нам допоможе мій давній друг пугачик Гутя.
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вечері в гості ло вчителя завітав Васько Утюженко.
— Заходь, заходь! — зрадів несподіваному гостеві кіт Орлик. — 

Зараз молочком поласуємо!
Вони сіли за стіл. Орлик запалив свічку. Її полум’я освітило і ста

реньку скриню піл стіною, і годинника з зозулькою, шо визирнула на 
гомін, і постать учителя з глечиком молока у лапах.

— А де ж це мої горнятка? — запитав сам у себе кіт Орлик. — 
Ага! Ось на підвіконні! А скажи-но, хлопче, як живеш?

— Добре, — зашарівся Васько, — уже трішки літаю...
— Чому трішки? Ти чудово літаєш! Ти — мій кращий учень! — 

з гордістю вимовив Орлик.
Васько задоволено усміхнувся й пово

рушив вусиками.
— Учителю, дозвольте запитати вас...
— Не соромся, запитуй! — кіт Орлик 

підсунувся ближче до учня й нахилив голо
ву, щоб краше чути Васька.

— Вам, напевне, відомо, шо я дружу зі 
щеням...

— Ти сам мені про. це розповідав.
— А чи не можна й йому прийти на

уроки котоповітроплавання? Він дуже хоче навчитися літати! — 
Васько Утюженко жалібно подивився в зелені очі учителя.

— О, ні, — сумовито похитав головою старий кіт. — У нас, ти 
знаєш, школа кого-, а не собакоповітроплавання. Я гадаю, шо всім 
котам це не сподобається. Та й навіщо псиськам літати? Щоб котам 
і в небі від них рятунку не було? Тобі, напевне, цікаво буде довіда
тися, як я злетів уперше?

— Атож.
— Я тоді мешкав у Киселівці, в обійсті Орликів. А за мною щод

нини ганявся наш псисько дворовий, Дружок. Зажене на дерево або 
на паркан і скімлить до вечора, аж доки йому кістку кинуть. Якогось 
дня він знову гнався за мною, і так мені хотілося втекти віл нього, шо



я скочив через пліт і не приземлився. Я довго не міг збагнути, шо 
сталося, а потім дивлюся — це ж я вже понад лісом лечу. Призем
лився я тоді в іншому селі й лише вранці повернувся додому. А Дру
жок знову погнався за мною. Я розбігся, скочив угору й злетів. 
Політав над селом і з неба на Дружка й беркицьнувся. Як він злякав
ся! Цілий день із буди не вилазив. І мене більше не займав.

— Але ж Рудик добрий, він котів не ганяє, — знову згадав про 
друга Васько.

— Вірю тобі, шо він добрий, — замислено мовив учитель, — але 
все-таки коти будуть супроти того, шоб їх діти вчилися разом із песи
ками. Коли хочеш, навчи його сам. У тебе це має вийти.

ізно ввечері кошенята зійшлися на галяві кицькодрому. Було 
тепло й темно. По небу походжав Місяць, зацікавлено зиркаючи 
вниз.

Скрипнули двері й на ганок вийшов кіт Орлик.
— Чомусь Гутя затримується десь! — стиха мовив він.
— Пу-гу-сте хвилю-гу-вання! — пролунало з галяви. — Я-a ось 

у-гу-же півго-одини тебе жду-у!
— А чому ж ти не зголосився? — здивувався кіт.
— Я-a ду-умав, шо ти мене по-го-звеш. Та гаразд. По-го-чнемо?
Пугачик виліз на ганок і в темряві зблиснули його жовті очиська.

Він тріпнув крильми, й кошенята миттю вгамувалися.
— Не-ге-має нічого ці-гі-кавішогр од ні-гі-чних польотів! — мовив 

Гутя. — Спо-го-чатку я розповім вам, чому у-гу-ночі краше літати, 
ніж у-гу-день. По-перше: у-гу-ночі нічого не видно! По-дру-у-ге: у-гу- 
ночі майже ніхто не літає й, по-третє: у-гу-ночі ніхто не бачить, як і 
ку-уди ти летиш, тож у-гу-ночі можна літати як завгодно і ку-у-ди зав
годно. Можна літати згори донизу, можна знизу догори, можна...

— Гутю! — перебив його кіт Орлик. — Чого ж ти навчаєш!
— Ну-у гаразд. Лу-гу-же важливо під час нічних польотів співати 

пісень або шу-гу-міти, шоб тебе чу-гу-ли й щоб об тебе ніхто не
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вдарився. Ми, пу-у-гачі, напри
клад, коли летимо, завжди кажемо: 
«пу-гу, пу-гу». Ви ж можете казати 
все, шо завгодно. Хоча б «алло- 
алло-алло» або «гав-гав-гав».

— Доречніше — «няув-няув- 
няув», — підказав учитель.

— Те-еж не-езле! — погодився 
Гутя. — А тепер ну-умо літати. За
раз у-усі злетимо й згуртуємося над 
отими соснами, там, де я подавати
му сигнали «пу-гу, пу-гу, пу-гу».

Кошенята почергово злетіли й 
невдовзі зависли в повітрі над со
снами, з іншого боку галяви.

— У-усі ту-ут, еге ж? — запитав 
Гутя.

— У-гу, у-гу, у-гу! — передражнили його радісні кошенята.
Кошенята, шо летіли за ним, влаштували справжній хор. Хтось із

них нявкав, Хвостик гавкав, Петренко вигукував «алло», а Сидорен
ко співав пісеньку «Десь зник наш собачка на ймення щеня». Решта 
кошенят теж не мовчала.

Галасливий гурт завис над Киселівкою. Пугачикові цікаво було 
спостерігати, як засвічувалося світло в усіх сільських будиночках, як 
гавкали всі псиська і як із домівок виходили люди.

— А тепер назад! — скомандував він.
— Детіть за мною-у:у й не відставайте! — Гутя звернув у напрям

ку Киселівки і затяг свою простеньку буденну пісеньку з двох звуків 
«пу-гу».

Повітроплавці дружно розвернулися й полетіли в напрямку 
кицькодрому.

— У-гу-сім п’ятірки! — радісно сказав Орликові Гутя, шо призем
лився поряд, на ганку. — Чу-гу-дово співають і ду-гу-же добре літа
ють. Справжні тобі жайворонки, а не коти.

— А хіба вночі можна так галасувати? — недовірливо перепитав 
кіт.

— Звичайно! — запевнив його пугачик. — У нічному небі шо 
більше галасу-у, то краше. І тебе ніхто не зіб’є, і ти ніко-го-го не заче
пиш. .. Ось я-a, наприклад, у-усе життя лише з деревами зіштовхував
ся, а з птахами — жодного разу-у-у!



ісля нічних польотів Васько прилетів у Киселівку задоволе
ний і радісний. Рудик сидів у буді й сумовито гриз кістку.

— Привіт! — вигукнув Васько.
— Ну, привіт, — печально мовив Рудик.
— Що з тобою? — запитав котик, побачивши, шо з другом щось 

негаразд.
— Приземлювання не виходить. Увесь час на спину падаю, — 

пожалілося щеня.
— А злітати можеш? — єхидно запитало кошеня, все ше не віря

чи песикові.
— Ще б пак, — похвалився Рудик.
— Може, покажеш, як? — попросив він.
Песик вибіг із буди, розігнався по доріжці й спокійно перелетів 

ворота. Кошеня побачило, як він на мить завис у повітрі, а потім 
беркицьнувся на землю.

— Ой-ой! — заскімлив Рудик з-під воріт.
— Молодець! — вигукнуло кошеня.
— Ти щиро це кажеш? — песик проліз під ворітьми й сів біля 

буди.
— Повір мені. Я хочу, щоб тебе прийняли до нашої школи, та 

вчитель не дозволив, — зізнався Васько. — Він сказав, що котам це 
не сподобається і шо в нас школа кото-, а не собакоповітроплаван- 
ня. Ти не ображайся, я сам можу навчити тебе літати!

— Я ж уже майже навчився. Ось лише приземлятися добре не 
вмію, — песик почухав задньою лапою за вухом.

— Пусте, я тебе навчу і ми разом полетимо мандрувати!
Уранці всі кошенята, крім Хво

стика, зібралися на галяві перед
хатинкою вчителя. Цього дня кіт 
Орлик обіцяв розповісти про да
лекі перельоти.

— Усе гаразд? — вийшов він 
на ганок. — Усі прийшли?



— Хвостика немає! — відповів Сидо
ренко.

— Щось він дуже часто запізнюється, — 
похитав головою вчитель.

Раптом усі кошенята звели погляд уго
ру: до кицьколрому з галасом летіла зграя 
птахів, причому попереду летіла велика 
птаха, а за нею з десять малих. Коли зграя 
була вже зовсім близько, усі побачили, шо 
великою птахою насправді був котик Хвос
тик, який утікав ол молодих голубів.

— Пробі! Рятуйте! — верешав він, приземляючись на кицько- 
дромі, а голуби раз у раз наздоганяли й дзьобали його.

— Ого, який він общипаний! — засміявся Петренко.
— Хвостику! Ти чому спізнився? — суворо запитав кіт Орлик. — 

І чому за тобою женуться голуби?
— Вони мені заздрять — через те, що я теж навчився літати! — 

зневажливо сказав Хвостик, не дивлячись на вчителя й зализуючи 
боки.

— Неправда! — сказав голуб, що приземлився на ганок. — Це 
кошеня нас постійно переслідує! Учора воно спіймало мого брата і 
висмикнуло у нього з крила десять пір’їн. Тепер мій брат не може 
літати!

— Що він верзе, не вірте йому! — не припиняючи свого занят
тя, муркнув Хвостик.

Кіт Орлик вельми засмутився.
— Котик Хвостик, — сказав він, — порушив клятву, яку він да

вав перед першим своїм польотом. Він образив птахів. Ми мусимо 
прогнати його з нашої школи!

Кошенята знітилися.
— От налякали! — Хвостик гордовито задер голову й хвоста. — 

Як захочу, виросту летючим хуліганом!
— Тобі буде дуже важко, — серйозно мовив учитель. — 

Хуліганів ніхто не любить, і їм ніхто не допомагає!
— А мені й не потрібна нічия допомога! Якось уже обійдуся без 

вас і без вашої школи! — кошеня вибігло на злітну стежинку, розігна
лося й полетіло.

— Луже шкода, — тихо промовив кіт Орлик. — Я гадав, шо він 
доросліший. Але ше раз наголошую: лише дуже нерозумне кошеня 
може полювати на птахів, і таким не місце в нашій школі!



Голуби відлетіли. Кошенята розійшлися по домівках.
Лише Васько Утюженко залишився з учителем, аби поласувати 

молоком і розповісти про свого друга. Він так захопливо розповідав 
про Рудика і про те, як гарно песик перелітає через паркан і воро
та, шо вчитель не зміг приховати усмішки.

— Та ось приземлюватися він нізашо не може навчитися, — 
котик сумно зітхнув і став дуже серйозний.

Кіт Орлик замислився, підкручуючи довгі вуса.
— А як він приземлюється! — нарешті запитав він.
— Спиною долу, — жалісливо кивнув головою Утюженко.
— Усе зрозуміло! — твердо випалив учитель. — Це все через 

вуха. У нього вони, напевне, дуже великі!
— Атож, великі... — підтвердило кошеня. — А шо, слід підріза

ти їх?
— Навіщо? — учитель насупився. — . Хай перед польотами 

зав’язує їх у вузол, аби не теліпалися!
— Оце й усе? — вигукнув Васько Утюженко.
— Так, я гадаю, шо все.
Д ізн авш и сь, як позбутися невдач його другові, Васько мершій 

поквапився до Киселівки.

двері постукали. Прийшов Гутя і як завше запропонував
політати.

— Кепський настрій, — зізнався йому кіт Орлик.
— Чому-у?
Кіт розповів йому про Хвостика і голубів.
— І вірно у-гу-чинив, шо прогнав його-го! — мовив Гутя. — Нам 

у небі такі коти не потрібні!
— У тому й річ, — засмучено хитнув головою Орлик, — він дуже 

здібний, гарно літає...
— У тебе всі гарно літають. А той, Му-гу-шка, який не міг злетіти, 

які в нього у-гу-спіхи? — поцікавився Гутя.



— Уже злітає, — усміхнувся вчитель. — Лише без розбігу. З розбігу 
в нього не виходить. Він тепер з місця злітає.

— Так, мо-о-лодчина. То шо, по-о-літаємо сьогодні!
— Гаразд, — знехотя погодився кіт.
— Ку-уди? — запитав погутько.
— До Киселівки, — відповів кіт.
Вони покружляли над вечоровим лісом і полетіли до села.
— Гуло! — кіт з надією подивився в пугачикові жовті очі. — Ти 

мені допоможеш?
— У-гу, — погодився пугачик, — а шо?
— Я щоночі все більше стомлююся, а так хочу ше зі своїми учня

ми влаштувати переліт на дальність. Чи не зміг би ти з ними злітати 
кудись подалі?

— Будь-коли уночі! — жваво погодився Гутя.
— О ні, — заперечив кіт Орлик. — Цей переліт слід здійснити 

вдень, аби кошенята побачили, яка гарна наша земля, шоб навчили
ся знаходити зворотний шлях.

— Але ж я у-удень сплю, — пугачик глибоко замислився. — Га
разд, спробую. Лише б не заснути на льоту. А ось і твоя Киселівка.

Унизу, між лісом і річкою, розкинулося не
величке село. Вечір снував сутінки, на небі 
спалахували зорі, і було видно, як із димарів 
сільських хатинок в небо валували прямовисні 
стовпи диму.

— Як гарно! — замилувано промуркотів 
Орлик.

— Киселівка як Киселівка! — зітхнув по
гутько. — Краше придивись, як ось там, унизу, 
над дахами, хтось літає!

— Бачу, це мій учень зі своїм приятелем! — мовив кіт, упізнавши 
Васька Утюженка.

Котик і песик бавилися в перегони. Вони то літали над хатами, 
то ховалися одне від одного в садах і на городах. Рудик був чорний 
від вух і до кінчика хвоста — утікаючи від Васька, він намагався про
слизнути крізь димар, аде той виявився занадто вузьким.

— Почекай мене тут! — попросив кіт Орлик Гуло і почав спус
катися.

Він приземлився на дах невідомого будинку й огледівся довкола. 
Село вже спало, лише котик і песик все ше доганяли одне одного й 
голосно сміялися.



Раптом вони опинилися поряд із котом Орликом. Кіт причаївся 
на даху, щоб його не помітили, а захоплені грою Васько й Рудик 
перепочили якусь мить біля труби й подалися деінде.

Старий кіт провів їх поглядом і всміхнувся.
— Молодчина! — мовив він стиха. — Усе-таки прив’язав вуха!
— Відпочив? — запитав пугачик Орлика, коли той знову зрівняв

ся з ним.
— Атож! — кивнув кіт. — Я мав рацію. Летімо назад.

аступного ранку кошенята зібралися на кицькодромі й із не
терпінням чекали пугачика Гутю. Вчитель обіцяв, шо Гутя проведе з 
ними урок з дальніх перельотів, та цього пугачика вони й так вельми 
полюбили. їм добре запам’яталися нічні польоти з піснями й гала
сом, тож і тепер вони сподівалися чогось дуже веселого й потішного.

Нарешті погутько з ’явився. Він лінькувато злетів на галяву й 
позіхнув.

— Td шо, ле-е-тимо? — запитав він кошенят.
— Летимо, летимо! — наввипередки вигукнули кошенята.
— Гаразд, хай бу-гу-де по-вашому! — ніби знехотя погодився він. 
Галаслива кумпанія знялася в повітря й полетіла у напрямку

Великої ріки.
— Ану-у ж бо, злітаймо ше вище! — звелів пугачик. — Звідтіля 

все виглядає набагато гарніше!
Й вони злетіли ше вище. Дерева внизу стали схожі на траву, а 

ліс — на сад, облямований полями й сільцями. За одним селом зви
валася в ’юном тихоплинна річка. До неї й подалася котяча зграя зі 
своїм ватажком пугачиком.

Гутя ліниво змахував великими крильми й раз у раз позіхав, мру
жачись од яскравого сонця.

— Біля річки відпочинемо! — попередив він кошенят.
Кошенята ж летіли й у польоті сперечалися, хто з них гучніше

нявкає.

О



Сидоренко й Петренко наздогнали 
Гутю й раптом помітили, що він спить.

— Пу-гу, пу-гу, — бубонів він уві сні, 
плавно прямуючи до річки.

— Його слід розбудити! — вигукнув 
Васько Утюженко.

— Це ж бо як? — запитав Мушка, що 
летів поряд.

Утюженко наблизився до Гуті й посмикав його за крило, але той 
лише гучніше пробубонів своє незмінне «пу-гу».

Річка вже була близько. Вода виблискувала сонячними зайчика
ми. Біля берега плавали каченята, а десь у мочарах кумкали жабки.

Васько Утюженко намагався притримати Гутю за крило, та 
намарне. Гутя так бебехнувся в річку, шо аж хвилі знялися й гучно 
вдарилися об обидва береги.

— Пу-гу! Ряту-у-уйте!!! — несподівано він прокинувся й почав 
метушитися й галасувати в воді.

Котики, благополучно приземлившись на берег, допомогли по- 
гутькові виборсатися на суходіл. Він увесь тремтів і намагався 
обтрусити воду з крил.

— Ось і політав у-удень! — вигукнув він.
Кошенята здивовано вирячилися на нього.
— Чому-у в гу-усей крила непромокальні, а в мене навпаки?!
Гутя чхнув і глянув на кошенят.
— Усі на місці? — строго запитав він.
— Усі!!! — хором відповіли котики.
— Летіть до вчителя й скажіть йому, шо швидше, аніж за три 

ночі, я не просохну, тож і літати тепер не зможу. Апчхи!!!
— А ми вам допоможемо! — сказав Васько Утюженко.
— Допоможемо! Допоможемо!!! — підхопила решта кошенят.
— Спасибі, спробу-уймо! — зітхнув Гутя.
Він підскочив і випростав важкі мокрі крила, а кошенята — 

двійко з кожного боку — схопили їх і полетіли. Летіли вони низько 
й повільно, кілька раз відпочивали й лише під вечір приземлилися на 
кицькодромі.

— Е-хе-хе! — мовив кіт Орлик, дізнавшись про те, шо скоїлося.
Він швидко уклав у своє ліжко Гутю, спряжив молока, а кошенят

відправив по домівках, аби роздобули чогось лікувального.
— Як же це ти так зумів потрафити?! — вкотре дивуючись, запи

тував кіт Орлик у застудженого пугачика.



— Апчхи! Як-як? Та ніяк! Летів як завжди й від сонця засну-ув!
— Твої крила слід віджати, щоб вони пошвидше висохли! — за

пропонував кіт Орлик.
— З глу-узду з ’їхав, чи шо? Апчхи! Усі крила зімнеш, а хто ж мені 

їх потім вирівняє! Просохну-у вже якось так!
Гутя лежав у ліжку, щільно укутаний картатим пледом, а поряд 

сидів кіт Орлик і думав, шо б іше такого запропонувати, аби його 
друг міг одразу й одужати.

Невдовзі прилетів Васько Утюженко. Він приніс медку й ліку
вальну кісточку, якою вже три роки лікувалися всі песики з його 
двору.

— А як нею лікуватися? — запитав кіт Орлик, розглядаючи цю 
дивовижу.

— Це не складно. Слід уранці погризти з десять хвилин, а відтак 
півгодини перед сном, — переповів котик поради Рудика.

Пугачик одразу ж пожвавішав і попросив негайно дати йому цю 
кісточку.

Він обережно взяв її в дзьоба й накрився з головою картатим 
пледом. За якусь мить під пледом заскреготіло, — мабуть, Гутя відра
зу ж почав лікуватися.

— Іще півгодини не минуло? — незабаром запитав він з-під 
пледа.

— Ні, — відповів кіт Орлик, позираючи на годинника. — Лише 
двадцять хвилин.

— Пильну-уй добре! — здивувався Гутя. — Всього двадцять хви
лин минуло, а мені стало вже вдвічі краше й сухіше!

аступного ранку Васько й Рудик гайнули літати над полями. 
Сонце лише зійшло, тож його вранішні промені ніжно лоскотали 
котика й песика. У блакитному нічному небі кружляла одна-єдина 
птаха, злітаючи усе вище й више.

—  Д и ви, як хороше літає! — песик задер мордочку догори.
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— Ще б пак... — зітхнув Васько. — Я теж намагався вище 
злетіти, але там луже холодно. Одразу мерзнеш.

— Мабуть, птахам холод не страшний, — подумавши, сказав 
Рудик.

— І їм він теж страшний! — заперечив котик. — Ось Гутя всього 
лише дві хвилини купався в річці, й одразу ж застудився. Пам’ятаєш, 
я тобі вчора розповідав?

— Атож, пам’ятаю, — відповів песик. — Ти йому не забув пере
дати лікувальну кісточку?

— Звичайно, ні. Лише прийшов до хворого — одразу й передав 
йому, і Гутя негайно почав лікуватися.

Вони приземлилися на полі й вирішили трішки позагоряти. Вітру 
не було, колосся не хиталося. Васько знайшов затишну поляну, на 
якій сохла солома. Вони лягли й задрімали.

Кошеняткові наснилося блакит- 
не-блакитне небо, а в ньому — жу
равлині ключі. Потім наснилося, 
шо воно доганяє один із них і при
єднується до журавлів, та за якусь 
мить поряд із ним летять уже не жу
равлі, а кошенята, й песик Рудик, і 
погугько Гутя, а за ватажка править 
сам кіт Орлик.

Песикові теж снився сон: ось він підлітає до Місяця, довго і гар
но виє, а з Місяця назустріч йому летять такі самі песики, лише 
зовсім сині, і кожен тримає в зубах велику мозкову кісточку, шоб 
подарувати Рудикові. .

Раптом Рудик почув зовсім поряд гучний змах крил і галас. Він 
зіскочив з місця й побачив, шо на кошеня з неба кулею впала вели
ка сіра птаха. Вона вхопила Васька кігтями й зметнулася високо над 
полем.

Песик миттю розпочав погоню. Він розбігся, підскочив і стрілою 
помчався за птахою, яка викрала його друга.

Велика сіра птаха дуже спокійно змахувала великими крильми, 
ніби нічого й ніколи не боялася. Вона неспішно летіла у сторону 
лісу, викручуючи дзьобом урізнобіч й час від часу блимаючи круглим 
оком на свою здобич.

Щеня злетіло догори й опустилося хижачці на спину.
Птаха від несподіванки пересмикнулася, відтак спробувала ски

нути з себе Рудика, але він міцно обхопив її за шию лапами. Він



хотів вкусити птаху за вухо, та був подивований, шо вух у неї не 
було. Тоді він гучно-гучно загавкав. Налякана хижачка відпустила 
Васька і той каменем упав додолу, але перед самою землею котик 
отямився й знову злетів. А песик, побачивши, шо його друг здоровий 
і неушкоджений, зістрибнув з птахи й полетів Васькові назустріч.

Птаха, плавно змахуючи крильми, знову здіймалася в небесну 
голубінь, шоб кружляти в очікуванні вдалішого полювання.

Увечері Васько Утюженко знову прилетів до вчителя.
Кіт Орлик і Гутя сиділи за столом. Вони були серйозні і навіть 

трішки сумні.



Котик привітався й запитав Гутю, як він почувається.
— Лу-гу-же лобре! — усміхнувся Гутя. — Я у-уже висох і здоро

вий! Я не міг і подумати, шо собаки такі чудові лікарі!
— Ще б пак, — устряв у розмову кіт Орлик. — Недаремно 

кажуть: «Зажило як на собаці».
Гутя простягнув Васькові лікувальну кісточку.
— Візьми і передай її своєму другові. Лише не забудь подякува

ти! Шкода, що він не кошеня, а то б я навчив
його нічних польотів.

— А він уже літає! — радісно повідомив 
Васько пугачикові. — Він навіть урятував 
мене нині від хижої птахи!

Кіт Орлик і Гутя з блиском в очах вислу
хали котикову розповідь.

— У-у тебе ду-уже гарний друг! — сказав 
Гутя.

— Прилітайте разом з ним до мене! — попросив кіт Орлик. — 
Мені цікаво з ним познайомитися. А ми з Гутею перед твоїм візитом 
ось про нашу школу розмовляли. Здається, ми вас уже всього, шо 
знали, навчили, тож школу до наступного літа закриваємо...

Васько Утюженко спохмурнів.
— То шо, ми тепер разом не літатимемо?
— Ви вже всі дорослі, — сказав учитель. — Можете літати ра

зом, а можете й окремо. Попереду ше ціле життя. А наступного літа 
навчатимемо інших кошенят. Як захочеш, приходь до школи за вчи
теля. Разом навчатимемо їх літати.

— Неодмінно прийду, — пообіцяло кошеня.

аняття у школі котоповітроплавання закінчилися останнього 
дня літа. Цього дня на кицькодромі зібралися всі учні та їх батьки. 
Прилетів і Гутя. Він лінькувато походжав злітною стежинкою, мру
жився од сонця і позіхав.



Кіт Орлик сидів на ганку і з сумом дивився на своїх учнів. Він 
хотів сказати їм дуже багато хорошого, та коли звівся на лапи, зміг 
лише побажати щасливих польотів і льотної погоди.

Кошенята, шо підросли й зміцніли за літо, не хотіли розлучатися 
з учителем і просили залишити їх на другий рік.

— Гаразд! — усміхнувся кіт Орлик. — Чекаю вас наступного 
літа. Та навчати вас більше не буду, бо ви й так уже багато знаєте й 
умієте. Прилітайте і ми разом навчатимемо маленьких кошенят вели
кої науки котоповітроплавання!

Під вечір галява кицькодрому спорожніла. Зосталися лише Гутя 
та кіт Орлик. Вони сиділи на ганку й дивились у небо.

— Завтра погода буде льотною, — мовив кіт Орлик і в його очах 
зблисли сльози печалі.

— О-го! — вигукнув Гутя. — Д иви-но! Ось літак летить!
Кіт іще више задер голову й замилувався червоними ліхтарями 

літака поміж зірок.
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— Ну-умо у-у політ! — запропонував 
Гутя.

— З радістю! — охоче погодився кіт 
Орлик.

Дві фігури повільно летіли вечоровим 
небом у напрямку Киселівки. Високо над 
ними летів літак, а ше вище яскраво ме
рехтіли зірниці.

Кіт Орлик і Гутя летіли над лісом і навіть 
не думали про те, що літо вже промайнуло 

й настала осінь. Бо осінь була ще дуже ранньою. їй щойно виповни
лося лише півгодини. Й однак разом із літом закінчилася й літня 
казочка про кота Орлика та його школу котоповітроплавання. 
А осіння казочка ще й не починалася, але, як ви вже здогадалися, 
ось-ось почнеться і розповість вам і про літаючого котика Васька 
Утюженка, і про його вірного друга песика Рудика, про інших зві
ряток і про їх дивовижні й чарівні пригоди.



ВЕЛИКА
ПОВІТРОПЛАВНА ПОДОРОЖ^
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сіннього світанку нал Киселівкою бешкетував дужий вітер. 
Він шумів у садах, завивав у димарях.

Васько Утюженко та Рудик прокинулися й сторожко визирнули 
з буди.

— Ох і вітрище! — зітхнув Рудик. — Ось і осінь почалася. Ско
ро задощить...

— Еге ж, — Васько замислено кивнув. — Погода стане нельот
ною, й доведеться сидіти в буді до весни... А навіщо ж до весни! — 
раптом піднісся духом котик. — Ми ж збиралися мандрувати!

— Куди? — Рудик понуро зиркнув на друга.
— Та будь-куди, — серйозно відповів Васько.
Песик почухав задньою лапою за вухом. Подорожувати будь- 

куди йому здавалося дуже небезпечним. От коли точно знаєш, куди 
мандруєш — це вже інша річ. А невідомо куди — це майже страшно.

— Гайда, полетімо з птахами! — запропонував Васько.
— А куди вони летять? — запитав Рудик.
— У дуже теплі краї, на Південь.
— А якщо ми раптом попадемо з ними на північ, у якісь дуже 

холодні краї?! — завагався песик.
— Тобі хіба невідомо, шо всі перелітні 

птахи восени летять на Південь, а навесні — 
назад?! — здивувався Васько Утюженко.

— Мене цього не вчили! — буркнув 
песик. — І взагалі, я всього вчуся сам!

— Якщо ти не хочеш, я теж сам полечу! — 
тепер образився котик.

— Чого б це я не хотів?! — підскочило 
щеня. — Луже хочу, аж тремчу, в теплі краї.

— Гаразд, то я пішов шукати попутних перелітних птахів! — 
кошеня вистрибнуло з буди й перелетіло ворота.

Політавши довкола села, Васько Утюженко побачив зграю диких 
качок, шо збиралися в далеку путь. Він приземлився й підійшов до 
птахів.
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— Пробачте, — звернувся до них котик. — А ви, бува, не на 
Південь мандруєте?

Качки оторопіли й од сахнулися, лише одна сизо-зелена качка 
прискіпливо оглянула Васька й відповіла:

— Так, ми на Південь. А чому ви запитуєте про це, шановний 
молодий коте?

— Ми з другом хочемо мандрувати, — зніяковіло кошеня, — й 
ось хотіли б полетіти в теплі краї з якоюсь зграєю.

Качки щільно оточили кошеня, здивовано крякаючи й викручу
ючи дзьобами.

— А на чому ж ви полетите? — поцікавилася серйозна сизо- 
зелена качка.

— Ні на чому. Самі полетимо, — відповів Васько.
— Ви хочете сказати, шо ви — літаючий кіт?
— Саме так, — відповів котик. — І мій друг песик — теж!
— Чудова компанія! — усміхнулася серйозна качка. — Я не 

заперечую! Лише летітимете позаду зграї, а якщо змучитеся — ми вас 
не чекатимемо!

— Гаразд! — зрадів котик. — А коли ви вилітаєте?
— Коли жабки прокумкають полудень.
Васько Утюженко ввічливо попрощався з серйозною сизо-зеле- 

ною качкою й поквапився до Киселівки, шоб 
порадувати свого друга.

Рівно опівдні зграя качок знялася в небо. 
Вітер уже затих і погода стала дивовижно льот
ною. Зграя качок, за якою летіли щеня й коше
ня, плавно й повільно здіймалась аж до маківки 
неба. Ген-ген де зосталася рідна Киселівка, а 
внизу великим смарагдовим килимом стелився 
ліс.

Вони летіли й летіли. Котик і песик вже дуже втомилися, та ось 
качка, за якою летів Васько, обернулася й сказала, шоб вони приго
тувалися до приземлення.

— А це ше як приготуватися? — запитав її котик.
Качка невдоволено обернулася й сказала, шо власне їй байдуже, 

як вони приготуються.
Тоді котик на льоту підняв хвоста, а песик перевірив, чи добре 

зав’язані його вуха.
Приземлилися вони на великій галявині, оточеній зусібіч низень

кими молодими яличками.



— То як, не втомилися? — 
підійшла до друзів серйозна 
сизо-зелена качка.

— Трішки, — признався 
котик.

— Та ні, не втомилися! — 
жартома відштовхнув котика 
песик.

Качка усміхнулася.
— Відпочивайте! — сказа

ла вона. — Завтра вранці по
летимо далі.

Сутінки впали на галявину 
майже непомітно. Раптом ста
ло темно й прохолодно. Качки 
прилаштувалися посеред галя
вини, а котик і песик примос
тилися обіч них, під ялинкою.

Котик пригадав літні вечо
ри й одразу ж зрозумів, чим 
вони не подібні на осінні. 
Навіть літньої ночі було наба
гато тепліше, ніж зараз. А зорі 
на небі миготіли так само, й 
так само неквапом походжав 
серед них Місяць.

— Рудику! — звернувся до 
свого друга Васько. — А соба
ки не втікають восени на пів
день?

— Ні, — відповів Рудик. — На півдні своїх собак вистачає. Та й 
навіщо втікати?! Будка тепла, а коли дуже холодно — можна й у ха
зяїна погрітися, і кісточка в нього завжди знайдеться!

— І коти теж не втікають... — замислено похивав мордочкою 
котик. — Отже, коти та собаки дужчі й витриваліші за птахів.

Раптом Рудик нашорошив вуха і здійняв мордочку догори. Він 
уважно подивився довкола, відтак заспокоївся і знову обернувся до 
Васька.

— А якщо всі птахи летять на південь, то як же вони там усі помі
щаються? — серйозно запитав Рудик.

О
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— Напевне, південь дуже великий, — відповів котик. — Та мені 
здається, що не всі птахи відлітають на зиму. Ось пугачик теж якось 
казав, шо взимку йому дуже подобається літати...

Раптом десь поряд щось зашаруділо. Рудик звівся на лапи й стри
бнув у темряву. Затріщало гілля, хтось жалібно заскімлив. Котик 
підійшов туди, звідки долинав шум, і йому назустріч вискочив наїжа
чений песик із лисячим хвостом у зубах.

Качки галасливою схвильованою зграєю оточили двох друзів.
Рудик упустив хвоста на землю і полегшено зітхнув.
Наперед вийшла серйозна сизо-зелена качка.
— Ви врятували нас від лисиці! — сказала вона. — Ми вам вель

ми вдячні, тож за ваш шляхетний вчинок дозволяємо вам летіти rfe 
позаду ключа, а одразу ж за мною.

Качки галасливо закрякали, обговорюючи подію.
— Спасибі! — Рудик сором’язливо усміхнувся.
Рано-вранці зграя знову знялась у небо. Попереду летіла сизо-зе

лена качка, за нею кошеня зі щеням, а відтак решта качок. Зграя ле
тіла супроти вітру, який гнав на Киселівку величезні осінні хмари.

Котик і песик дуже втомилися. Летіти на самісінькому початку 
ключа було дуже важко. Качки, шо летіли позаду, весь час підштов
хували Васька і Рудика, а вони торкалися крил серйозної сизо-зеле
ної качки, шо летіла попереду.

Увечері приземлилися серед пшеничного лану.
— І куди вони поспішають?! — зітхнув утомлено Рудик. — Я вже 

ледь дихаю.
— Я теж, — погодився Васько. — Напевне, доведеться нам далі 

летіти самим, без зграї.
Песик погодився. Перші два дні подорожі дуже втомили друзів. 

Вони ледь трималися на лапах.
— Вельмишановна качко! — котик підійшов до ватажка зграї. — 

Ми вельми вдячні вам за те, шо ви взяли нас із собою.
Він пояснив серйозній птиці, чому вони не можуть летіти далі зі 

зграєю. Качка дуже засмутилася.
— Може, ви хочете летіти попереду ключа? — з надією запитала 

вона.
— Та ні, — мовив котик. — Ми й позаду ледь-ледь летимо. Ви 

дуже швидкі птахи, й ми не встигаємо за вами.
— Нам треба поспішати, — пояснила серйозна сизо-зелена 

качка. — Незабаром задощить, а під дощем далеко не полетиш.
— А на півдні теж ідуть доші? — запитав котик.



— Атож, — відповіла птиця. — Але там вони дуже теплі.
Наступного ранку зграя, попрощавшись із двома друзями, про

довжила свою далеку путь. Котик і песик повільно полетіли слідом. 
Вони вже знали, де південь, тож вирішили добратися туди вдвох.

І справді, в тих місцях, над якими вони летіли, було набагато 
тепліше, ніж у Киселівці того дня, коли вони вилетіли. Аніразу вони 
не потрапили під дош, а всі хмари, які їм зустрічались у небі, плив
ли у напрямку їх села. Хмари траплялись і дошові, і грозові, і навіть 
снігові.

— У Киселівці скоро зима настане! — позираючи на хмари, 
казав котикові песик.

Котик летів мовчки. Він сумував за котом Орликом і пугачиком 
Гутею. Сумувати за друзями було дуже прикро.

— Подивись-но, який цікавий ліс! — зненацька вигукнув Рудик 
Васькові.



Васько подивився вниз і дуже здивував
ся. Ліс був доволі дивним, у ньому росли ни
зесенькі дуже товсті дерева, над якими валу
вала пара. Котик одразу ж відчув, як повітря 
в небі стало дуже теплим і смачним на запах.

— Давай приземлимося! — запропону
вав Васько.

— Згода! — пристав на те Рудик. — І 
чим це так смачно пахне?

Вони приземлилися біля грубезного 
дерева й одразу ж збагнули, шо ліс пахне сосисками.

Котик облизався, а Рудик ковтнув слинку.
— Васько, тут хтось обідає! — серйозно мовив песик.
Вони обійшли кілька галявин і раптом наштовхнулися на дуже 

товстого борсука, шо спав під грубезним деревом.
— Його слід розбудити! — рішуче гавкнув песик і підійшов до 

борсука.
Борсук спав так міцно, шо довелося песикові гавкати йому на 

вухо зо п’ять хвилин, аж поки той розплющив очі.
— Пробачте, шо ми вас турбуємо, — звернувся до нього Рудик. — 

Може, ви б нам підказали, звідки це так смачно пахне?
Борсук, невдоволений шо його розбудили, лінькувато повору

шив задньою лапою й показав нею, звідки ідуть такі пахоші. Васько 
та Рудик поквапилися туди, куди їм показав борсук. Що далі йшли 
вони, то тепліше було в лісі та смачніше пахло. По дорозі вони зу
стріли ше кількох товстих борсуків, які спали під деревами. Вони 
йшли і йшли, аж поки зустріли ще одного борсука, який повільно й 
ліниво йшов їм назустріч.

— Пробачте, ви не підкажете... — почав розпитувати песик.
— Ні-і-і, не підкажу... — перебив його борсук. — А чого вам, 

власне, треба?
— Ми хочемо попоїсти, — сказав котик.
— Тоді підкажу... — лінькувато усміхнувся борсук. — Немає ні

чого важливі-і-і-шого за сніданок, обід і вечерю... Ідімо, я наві-і-і-ть 
проведу вас туди-и-и...

Борсук дуже повільно повернувся й, ледь переставляючи лапи, 
поплентався назад. Друзі пішли за ним.

— Я сьогодні дуже втоми-и-и-вся, — не обертаючись, казав бор
сук. — Довелося поїсти на завтра й післязавтра наперед. Хочу трі
шки поспати...



— У вас безліч справ? — запитав Васько.
— Звичайно-о-о... — протягнув борсук. — От ви колись пробу

вали з ’їсти за раз хоча б зо двадцять сосисок?
— Ні, — чесно зізнався котик.
— А мені доводиться... — сказав борсук і гучно позіхнув.
Вони вийшли на край лісу. Під надзвичайно товстим деревом

стояв стіл, а ньому лежала гора сосисок.
— Ого-го-го! — здивувався Рудик. — Звідки їх стільки взялося?
— Літи при-и-носять! — іще раз позіхнув борсук. — Вони при

носять нам сосиски, а за це ми дозволяємо їм гладити нас, скільки їм 
заманеться.

— Яке дивне місце! — вигукнув котик.
— Звичайнісіньке казково-сосискове місце, — сказав борсук.
Песик і котик наїлися од пуза. Сосиски були дуже смачні, й Вась-

кові здалося, шо він міг би їх з ’їсти і двадцять, і навіть тридцять штук.
Борсук терпляче очікував, поки друзі наситяться. Він стояв, 

одвертаючись од сосискового стола, та врешті-решт не витримав і 
з ’їв ше з десять штук.

— То шо, наїлися? — запитав він, 
дожовуючи останню сосиску.

— Звичайно! Ще б пак! — відпо
віли друзі.

— Тоді гайда, знайдемо гарне 
місце для відпочинку. Поспите кілька 
днів, потім знову наїстеся... Вам у 
нас сподобається! Це лише я продо
вжую працювати, а решта борсуків 
уже давно відпочиває.

— А шо ж ви робите? — здивува
вся Рудик.

— Сосиски подаю. Усі, крім мене, 
вже давно живуть як лежні під дере
вами, навіть на лапи не зводяться.

— Як так? — поцікавився Васько.
— Це дуже хороше і приємно, — 

пояснив борсук. — Вони лежать під
деревами, сплять, відпочивають, а я їм сосиски приношу, щоб вони са
мі за ними не ходили. Зоставайтеся в нас, розноситимете замість мене 
сосиски, поки хтось іше захоче зостатися в нашому лісі... У нас хоро
ше життя. Знаєте, як це приємно: ти собі спиш, а діти тебе гладять...



о

Васько і Рудик переглянулися.
— Сосиски — це, звичайно, смачно, — сказав песик. — Але ж 

хіба можна все життя лише їсти й спати?
— Можна-а-а! — наполягав борсук. — Усі в нас тільки те й роб

лять, шо їдять і сплять. Це лише я труджуся...
— Вельми вдячні вам за сосиски, — сказав борсукові Васько. — 

Та ми, мабуть, полетимо вже.
— Як? — здивувався борсук. — Невже ви не зостанетеся?
— У нас попереду мандрівка! — пояснив Рудик.
—  Дурниці! — буркнув борсук. — Ви ше дуже молоді й нічого 

не тямите в житті. Подорожі — це голод і холод, а в нас... Ось тут 
я, напевне, й засну, — раптом мовив він, підійшов до грубезного 
дерева й ліг під ним, умить забувши про шеня і кошеня.

— То що, летімо?! — котик озирнувся на песика.
Песик розбігся, підскочив й одразу ж беркицьнувся на землю, 

боляче вдарившись.
Котик теж не зміг злетіти. Вони 

сиділи біля сонного борсука й нічого 
не могли второпати.

— Скільки ти сосисок з ’їв? — рап
том запитав песик.

— Я не рахував, — зізнався Васько.
— А я — п’ятнадцять! — Рудик 

зиркнув на свій живіт. — Усе зрозу
міло — ми об’їлися, й поки не зголо
дніємо — не злетимо.

У дивному лісі друзям довелося 
побути аж три дні. Лише четвертого 
вони змогли врешті відірватися від зе
млі і злетіти, залишивши під деревом 
борсука, шо так і не прокинувся.

Вони знову летіли на південь. Неподалік летіла — теж на південь — 
якась пташина зграя.

— Рудику! — Васько підлетів до друга. — Я, здається, втомився.
— Я теж, — зізнався песик. — Це все через сосиски. Коли б ми 

іше раз скуштували, то й ніколи більше не злетіли б!
— Може, відпочинемо? — запитав Васько.
— Ти сам казав, шо нам слід поспішати! — пробурчав Рудик.
— Це не я казав, а сизо-зелена качка! — поправив песика котик, 

і вони полетіли далі.



одорож тривала. Васько і Рудик летіли вже кілька днів 
поспіль. Вони знову загартувались і вже забули про дивовижний со
сисковий ліс і його сонних мешканців. Котик і песик летіли тепер і 
вдень і вночі, приземляючись іноді для короткого відпочинку.

Того дня вони відпочили просто на польовій дорозі. Вечір був 
теплий і місячний. Лрузі бадьоро звелися на лапи, розігналися й зле
тіли над лісом. Уночі вони здебільшого летіли шумно, то розмовляю
чи, то нявкаючи, то гавкаючи, як учив Васька пугачик Гутя. Погала
сувавши, котик і песик вирішили якусь мить летіти мовчки, й раптом 
обидва почули внизу якийсь тривожний пискіт.

— Здається, хтось кличе! — насторожився песик.
Вони опустилися нижче й зависли просто над верхівками дерев.
Пискіт повторився знову. Котик приземлився на гілку якогось 

дерева й побачив поряд із собою натягнуті між гілок сіті, в яких 
заплутались якісь дивні птахи.

— Хто там? — обережно запитав котик.
— Це ми-и, — пролунав пискіт, — летючі миші... А ви хто?
— А я — літаючий кіт! — представився Васько.
— Ой-ой-ой! — запищали кажани. — Нам страшно!
— Не бійтеся! — заспокоїв їх Васько. — Я й простих мишей ніко

ли не ловив, тож і летючих не займатиму.
— Якщо ви нас не ловитимете, то порятуйте, будь ласка! — по

просив один із кажанів.
— Агов, Рудику! — покликав Васько Утюженко. — Д опом ож и !
Котик і песик обережно зняли сіті з гілок, злетіли над деревами

й акуратно витрусили їх.
— Ми дуже, дуже вам вдячні! — врятовані кажани підлетіли до 

друзів. — Ми ніколи не зустрічали таких добрих котів.
— Я не кіт! — образився Рудик. — Я літаючий песик!
— Оце так-так! — здивувався якийсь кажан. — І чому це ви всі 

стали літаючими? Так-от, ми вдячні вам, — продовжив він, — за наш 
порятунок! Якщо вам колись буде непереливки, покличте нас на до
помогу: лише промовте слово «шимішим», і ми одразу ж і з ’явимося!





Кажани луже ввічливо попрощалися й безшумно змахнувши чор
ними крильми, зникли в темряві.

Котик і песик полетіли далі на південь. Можливо, вони вже й 
були на півдні, бо дні та ночі тепер були теплі і небо тішило друзів 
своєю безхмарністю й голубінню. Про це можна було дізнатися від 
кажанів, та друзі не хотіли за такої дрібниці вимовляти чарівне 
мишаче слово.

Котик і песик летіли далі, з цікавістю спостерігаючи, як поступо
во минає ніч і настає ранок. Яскраво-золоте сонце повільно визира
ло з-за далеких лісів, а його промені вже сягали полів і сіл, котика й 
песика, і навіть поверхні широкої річки, шо тихо плинула у своїх 
справах кудись далеко, аж за горизонт.

А Васько та Рудик летіли вже над річкою, з цікавістю оглядаючи 
її острівці, шо поросли лісом і кушами.

— Ось де можна чудово відпочити і навіть скупатися! — радісно 
заскімлив Рудик.

— Скупатися?! — уголос розмірковував Васько. — О ні, купати
ся щось не хочеться, а ось рибки б я зловив! Гайда на посадку!

Лрузі вибрали більшенький острівець і приземлилися на піщано
му березі.

Рудик із галасом забіг у воду, побризкався, поплавав і мокрісінь
кий виліз на берег.

Васько знайшов довгий прутик і змайстрував із нього вудочку.
— Гаразд, ти лови рибку, а я погуляю! — сказав Рудик і пішов 

углиб острівця.
Сонце здіймалося дедалі више, аж поки зупинилося біля самісі

нької маківки неба, звідки було дуже зручно освітлювати землю.
Рудик ішов звивистою стежинкою і раптом помітив серед дерев 

дивовижну істоту, схожу на неоперену птаху. Песик підійшов ближ
че, але істота, побачивши Рудика, закричала й сховалась у кушах. 
Здивований песик пішов далі. Тепер він ішов повільно й уважно ди
вився навсібіч — дуже вже дивним здавалося йому це місце. Але хоч 
як він старався — більше нічого незвичайного не помітив. Стежинка 
так само в’юнилася між деревами й кушами, і привела песика до 
високого паркану.

Рудик шукав ворота або хвіртку, та так їх і не знайшов. Залітати 
в чужий двір з неба йому видавалося неввічливим, тож він вирішив 
усе-таки обійти уздовж паркану і знайти вхід. Годину чвалав він уз
довж високої нефарбованої огорожі й знову вийшов до того самого 
місця, звідки розпочав свій шлях.



— Ось така чудасія! — здивувався песик. — Як таке може бути? 
Огорожа є, а виходу немає!

Цікавість перемогла, песик розігнався й перелетів через високі 
кілки. Спочатку він там нічого цікавого не помітив. За парканом ріс 
сад, щоправда, він був трохи дивний: серед яблунь і груш росли 
молоді міцні дубки. Рудик покружляв над садом і побачив смугасту 
свиню, що старанно обкопувала молоденького дубка.

Песик зрозумів, що вона і є хазяйкою цього двору. Він іще раз 
покружляв над садом і вирішив пригоститися достиглими яблуками 
та грушами.

Як лише він опустився на гілку, всуціль обвішану достиглими 
фруктами, згори впала сітка, і песик опинив
ся в пастці. В ту мить задзеленчав дзвоник, і 
до яблуні поквапилася смугаста свиня.

— Ха-ха! — вона радісно потерла ратич
ки, єхидно усміхаючись п’ятачком. — Який 
сьогодні врожайний день!

Вона підбігла до яблуні, смикнула за 
якийсь шнурочок, і сітка зі спійманим песи
ком впала на землю.

— Оце небачена птиця! — здивувалася 
свиня, розглядаючи здобич.

— Я не птиця! — злостиво загарчав песик.
— Та, облиш! — грайливо хрюкнула свиня. — Літаєш — отже, 

птаха! Ти диви! Забаглося в моєму саду моїми яблуками поласувати!
Свиня завдала собі сітку з песиком на спину й, пританцьовуючи з ра

дощів, пішла до будиночка з пласкою крівлею, шо виринав серед саду.
Вона відчинила двері й зайшла до темної кімнатки.
Песикові здалося, ніби він почув чиїсь голоси.
— Отак! — хрюкала собі під ніс свиня. — Де ж мій пташничок? 

Ось мій пташничок! А де ж мої пташки? Ось мої пташки!
Вона причинила дверцятка в малесенькій комірчині й вкинула 

туди песика разом із сіткою. Дверцята зачинилися й заскреготіла 
металева засувка.

У комірчині було дуже темно. Песик виплутався з сіті й зазирнув у 
замкову щілину, але й за дверцятами була пітьма, як найтемнішої ночі.

— Ох і темрява! — засмучено буркнув Рудик.
— Хіба це темр-рява?! — пролунав поряд чийсь рипучий голос.
— Хто тут? — запитав песик.
— Я, вор-рона!



— А шо ви тут робите? — поцікавився песик.
— Ще не знаю, — відповіла ворона. — Але гадаю, шо незабар- 

ром я пр-ро це дізнаюся. Ти спізнився, тут кілька годин тому була 
весела компанія! Два гусаки, кілька горобців і ще якась незбагненна 
птаха з яскраво-жовтим дзьобом. Свиня всіх їх понесла кудись у міш
ку, а я чомусь їй не сподобалась!

— І куди ж вона їх понесла? — запитав Рудик, поступово звика
ючи до темряви.

— А я за нею не ходила!
— Послухайте-но, вороно, а чому тут так темно?
— Бо свиня не любить світла — в її будиночку немає жодного 

вікна, — пояснила ворона.
Раптом рипнули двері. Потім знову заскреготіла засувка й у 

комірчину до песика й ворони вкинули якийсь мішок.
Дверцята швидко зачинилися й посеред тиші друзі по нещастю 

почули пищання.
— Ну ось, — невдоволено каркнула ворона. — Іше когось уки

нула!
Песик розв’язав мішок, і звідти, накульгуючи, вилізла скуйовдже

на налякана качка.
— Добр-р-рий день! — каркнула ворона.

Качка мовчки позадкувала в 
куток і заплакала.

— І навіщо плакати? — спо
кійно сказала ворона. — Свиня 
птахів не їсть.

— Тоді навіщо вона їх ло
вить? — запитав песик.

— Ти вже в неї це запитай! — 
ворона крокувала по комірчині, 
замислено киваючи дзьобом.

Песик смикнув клямку, та 
двері були міцно зачинені. Він 
зміряв поглядом і обмацав лапа
ми всі кутки, й збагнув, шо само
му йому звідси не визволитися.

Качка в кутку вже не плакала. 
Дише ворона продовжувала кро
кувати з кутка в куток, про щось 
зосереджено думаючи.



асько, змайструвавши вудочку, рибалив. На гачок попадалися 
лише карасі, й вони були такі малесенькі, шо не могли зрушити з 
місця саморобний поплавець. Васько Утюженко знімав їх із гачка й 
викидав у річку, а вони знову й знову попадались на вудочку.

До вечора котові набридло рибалити. Він змотав вудочку і раптом 
згадав, шо Рудик уже давно пішов гуляти й лосі не повернувся. Кину
вши вудочку в прибережні 
зарості осоки, котик злетів і 
почав оглядати острів згори.
Та було вже темно і внизу не 
було нічого видно.

Васько знову приземлив
ся на березі. Засмучений, він 
побіг углиб лісу, прислухаю
чись до всіх вечірніх шелестів.

А Рудик тим часом сидів 
запертий разом із вороною 
та качкою. Ворона продов
жувала походжати темною 
комірчиною, а качка стиха 
схлипувала, оплакуючи своє 
нещасливе коротке життя.

Минуло небагато часу, й дверцята комірчини відчинилися знову. 
Цього разу свиня зайшла досередини, схопила качку й ворону і 
вкинула їх у мішок, потім спробувала схопити песика, та він боляче 
вкусив її за ногу.

— Знову хижачка попалася! — Свиня розізлилася, накинула на 
песика сіть і разом із сіттю запхнула його в мішок.

Вона вийшла зі своєї низесенької безвіконної хатинки, невдово- 
лено скривилася, дивлячись на яскраве сонце, й потупцяла до річки, 
закинувши на плечі мішок зі здобиччю.

Біля води смугаста свиня скинула мішок на пісок і щось хрюкну
ла жабі, шо загоряла поряд. Жаба одразу ж підскочила й пірнула в



річку. А через кілька хвилин з води виринула велика вусата сомова 
голова.

— То шо? — риба витріщилася на свиню.
— Три птиці! — задоволено хрюкнула у відповідь свиня.
— А пір’я тепле? — поцікавився сом.
— Всуціль тепле й дуже гарне! — запевнила його свиня.
— Три птиці?! — уголос міркувала риба. — Гаразд... отримаєш 

триста мочених жолудів.
— Давай жолуді! — свиня підійшла до самісінької води.
— Птахів давай! — сказав у відповідь сом. — Агов! — гукнув він 

жабам, шо сиділи на березі. — А принесіть-но з дна триста мочених 
жолудів!

Жаби поквапилися до води й почали тягати з дна набухлі моче
ні жолуді й складати їх на піску.

Свиня розв’язала мішок і витягла з нього качку.
До качки відразу підскочили жаби й почали висмикувати з неї 

гарне кольорове пір’я.
— Ей, ви! Обережніше! — гукнув їм сом. — Не поламайте!
Качка зіщулилась у грудку й чекала найгіршого, та жаби, висми

кавши все до пір’їнки, відштовхнули її й зайнялися вороною. Нічого 
не розуміючи, качка почала тихенько задкувати до лісу й скоро 
зникла за деревами.
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Ворона намагалася вирватися, та жаби міцно тримали її за лапи. 
Вона невловолено каркала й крутила головою, з жахом спостеріга
ючи, як із неї висмикують велике чорне пір’я.

— Яка кумедна птаха! — спокійно сказав сом. — І співати незу
гарна!

— Зате дуже тепле пір’я! — задоволено хрюкнула свиня, відво
лікаючись від підрахунку вийнятих із дна річки мочених жолудів.

Після того, як обскубана, без жодної пір’їнки ворона, гучно кар
каючи, зникла в лісі, настала Рудикова черга. Свиня витягла його з 
мішка, розплутала сіть і кинула песика жабам. Не встигли вони про
стягнути до нього свої чіпкі лапи, як Рудик спритно вивернувся, схо
пив одну з них і, пробігши кілька метрів берегом, злетів.

Він злетів так високо, шо весь острів став схожим на блюдце. 
Жаба, злякавшись висоти, заплющила очиці й жалібно заквакала. 
Рудик тримав її зубами за задню лапу. Він хотів їй щось сказати, та 
вчасно подумав про те, шо коли він відкриє пашу, вона відразу ж 
упаде донизу.

Зробивши кілька кругів над островом, песик помітив на березі 
свого друга. Котик, який весь ранок нишпорив лісом, сидів на піску 
і сумував, не знаючи, де ше можна шукати свого друга.

— Привіт! — Песик приземлився на пісок і опустив поряд в ’ялу, 
втомлену польотом жабу.

— Де ти був? — зрадів котик. — А я тебе всю ніч і цілий ранок 
шукав!



— Вона зараз тобі розповість, де я 
був! — Песик невдоволено зиркнув на 
жабу. — Бо я й сам ше нічого не втямив.

— Одпустіть! — жалісно благала жаба, 
намагаючись стати на лапи.

— Спочатку розкажи, шо тут відбува
ється! — вимагав песик.

— Роз-ква-жу! — поголилася жаба. —
Тут майже нічого не відбувається. Свиня 
ловить птахів і міняє їх у сома на мочені 
жолуді.

— А навіщо вже рибі птахи? — здиву
вався Васько Утюженко.

— Це сом їхнім пір’ям утеплює річку! — пояснила жаба.
— Навіщо?! — здивовано вирячив очі котик.
— У річці багато джерел зі студеною водою, ось сом і затикає їх 

пташиним пір’ям!
— Дива та й годі! — здивувався Васько Утюженко.
— Дива дивами, та ця смугаста свиня поводиться просто по- 

свинськи! — випалив песик. — І взагалі, як так можна — висмикува
ти з птахів пір’я? Вони ж не зможуть літати!

— Атож, це свинство! — погодився котик.
— Її треба покарати! — рішуче мовив песик.
— А як ви її по-ква-раєте? — із сумнівом запитала жаба.
— Придумаємо! — Песик підморгнув котикові, й обидва таєм

ниче усміхнулися.
Друзі відпустили жабу, й вона повільно пошкандибала до води.
Наближався новий вечір, достоту такий самий, як і попередній. 

Лише місяць трішки потовстішав, тож неквапом ліз на небо.
Рано-вранці Рудик і Васько полетіли до фруктово-дубового саду 

смугастої свині. Настрій мали дуже войовничий: вони хотіли пров
чити хазяйку саду й од вадити її від знущань над птахами.

Побачивши височенний дошаний паркан, котик і песик пішли на 
посадку й приземлилися серед верховіття старого дуба.

Було дуже рано. Острівець іше спав, і річка спокійно омивала 
чистою студеницею його піщані береги.

Котик і песик вирішили спочатку познімати з дерев сильця,, а від
так уже зайнятися свинею. Вони уважно оглядали дерева й на кожно
му знаходили сильця-плутанки, в яких міг заплутатися навіть орел. Пе
сик одв’язував сильця од гілок і складав їх на землі під старим дубом.
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— Усе! — гукнув він Васькові. — Більше немає!
Котик іше раз облетів усі дерева саду й перевірив, чи не зоста

лися хоч деінде добре заховані сильця. їх більше ніде не було. Друзі 
взяли плутанки й попрямували до низького плаского будиночка сму
гастої свині.

— Васько! — звернувся Рудик до свого друга. — Давай-но 
постелимо їх на порозі й постукаємо. Свиня вийде, спіткнеться й 
заплутається!

— То й шо? — невдоволено зітхнув котик. — Заплутається, по
тім розплутається і знову ловитиме й общипуватиме птахів! Це не ка
ра виходить, а злий жарт!

— А шо ж робити? — розгублено запитав песик.
— Треба знайти мішок, — сказав котик. — І тоді ми зможемо її 

як слід провчити.
— Так ось же її мішки сохнуть! — Песик показав лапою на кіль

ка мішків, шо висіли на нижній гілці молодого дуба.
Васько уважно оглянув їх.
— Ось цей годиться! — Він стягнув мішок із гілки й показав 

песикові.
— Ого! — раптом зрадів Рудик. — Це ж мій мішок.
— Як це твій? — не зрозумів котик.
— Та ось знайома дірка. В цьому мішку свиня мене до берега 

несла!



— Тепер зрозуміло! — кивнув Васько Утюженко. — То давай 
тепер вчинимо так: розкинемо сильця на порозі й постукаємо. 
Свиня вийде, заплутається і впаде, й ми відразу ж накинемо на неї 
мішок і зав’яжемо.

— А потім шо? — Рудик від азарту висолопив язика.
— Потім?! — замислився котик. — Потім ми відтягнемо мішок на 

берег і обміняємо його в сома на мочені жолуді!
— Луже вже здалася йому свиня, на якій ані пір’їнки немає! — 

засумнівався песик.
— Атож, — погодився Васько, — свиня йому не потрібна! Ми її 

просто залишимо на березі. Хай полежить,
подумає, як «добре» птахам у такому ж міш
ку сидіти. Лежатиме доти, аж поки сом або 
жаби її визволять!

Такий план песикові сподобався. Вони 
швидко розставили сильця й постукали в 
двері.

— Я нікого не чекаю! — раптом долинув 
сонливий голос свині.

— Що робити? — прошепотів песик Ва- 
ськові.

— Там у вас зграя качок у тенета потрапила, дозвольте випус
тити! — крикнув Васько, підморгнувши Рудику.

— Що? Зграя?! Качки?! — заверещала свиня, й увесь будиночок 
аж захитався.

Лвері відчинилися з такою силою, шо аж на найближчому дубі 
затріпотіли всі мішки, шо сохли.

Свиня вискочила з будиночка на поріг, спіткнулася й покотила
ся вниз, намотуючи на себе сіті. Вона так заплуталася, що не могла 
й ногою поворухнути, ані слова хрюкнути!

— Лавай негайно мішок! — вигукнув Васько, й песик миттю під
скочив із мішком до свині.

Він підстрибував між її головою та коротким хвостиком, не зна
ючи, з якого боку її заштовхувати до мішка.

— Почнімо з голови, — запропонував Васько.
Лобряче довелося потрудитися котикові й песикові, аж поки 

врешті-решт вони запхнули свиню в мішок і зав’язали його на безліч 
вузлів. Утомившись, вони посиділи біля мішка, одсапалися й відпо
чили. Потім Васько на мить злетів над садом і роздивився, з якого 
боку знаходиться берег.

0
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Повільно та обережно, як важку бочку, котик і песик котили мі
шок зі свинею. Перед парканом вони зупинилися й вирішили зроби
ти в ньому діру. Песик вирив лапами перед парканом ямку і вийняв 
кілька кілків. Нарешті дірка стала великою, і друзі без зайвих зусидь 
проштовхнули крізь неї мішок.

Підкотивши свиню до самісінької води, котик і песик зупинилися.
— То шо? — запитав утомлений песик.
— Заховаймося на дереві й побачимо, шо з того вийде! — запро

понував Васько.
Вони прилаштувалися на гілках верби, схилених над рікою.
Щойно песик і котик заховалися, як із води виплигнула жаба, 

пострибала довкола мішка і знову скочила у воду.
З води визирнула вусата голова сома.
— І де ж вона запропастилася? — невдоволено бурчав сом, при

глядаючись до берегових заростей. — Здобич принесла, а сама 
кудись пішла.

— Агов, зеленухи! — вигукнув він, й одразу ж на березі з ’явило
ся зо два десятки жаб. — А знайдіть-но свиню, і скажіть, шо я її 
чекаю!

'Жаби розсипалися по берегу, плигали-стрибали, зазираючи за 
кожен кущик, та свині так і не знайшли.

Сом терпляче очікував. Потім погукав жаб. Вони з ’юрмилися 
біля його вусів, готові виконувати будь-який наказ свого річкового 
повелителя.

— Відрахуйте свині з дна тисячу мочених жолудів, — наказав 
сом. — А мішка тут не розв’язуватимемо — вчора одна доволі дріб
на птаха зуміда вирватися з ваших чіпких лап і втекти. Нинішня 
здобич, здається, набагато більша. Тягніть мішок на дно, й ми там 
обпатраємо цю пташку. З-під води вона вже не втече!



Жаби слухняно підскочили до мішка й, надриваючись, почали 
штовхати його до води. Допомогти їм вискочили інші жаби, тож 
незабаром у тому місці, де мішок пішов на дно, на воді розійшлися 
кола. Сом, який уважно стежив за виконанням свого наказу, лінь
кувато розвернувся і теж пірнув. А на березі залишалася тисяча 
мочених жолудів, ретельно складених на десять купок по сто штук у 
кожній.

Песик і котик зістрибнули з верби на пісок.
Васько Утюженко задоволено мружився, а Рудик чомусь був 

сумний.
— Васько! — песик замислено глянув на друга. — А може, було 

б краше пробачити свині?
— Та ти шо?! — здивувався котик. — Пробачити після того, як во

на завдала птахам стільки лиха?! Анізашо! За всяке заподіяне зло слід 
карати! А коли б тобі не вдалося вирватися від неї, то шо було б?

Песик іше більше замислився і навіть підняв хвостика.
— У нас у школі був такий котик Хвостик, — згадав Васько. — 

Його прогнав учитель через те, шо він ганяв го
лубів і видирав з них пір’я. А коли б його не
прогнали, а пробачили, то інші кошенята узяли 
б з нього приклад, і теж почали б безкарно об
ражати птахів і одне одного. А ти хіба не помі
тив, Рудику, шо на цьому острові немає птахів!

— Еге ж, — кивнув песик.
— А це означає, — пояснював котик, — шо 

їх переловила свиня, й тепер, коли ні силець,
ані свині більше немає, вони знову зможуть отут жити й співати.

Поласувавши великими спілими яблуками й грушами з саду сму
гастої свині, друзі злетіли й продовжили повітроплавну мандрівку.

Лув легесенький попутний вітерець. Уперше за час їх подорожі 
вони побачили безліч маленьких хмаринок, які теж летіли на пів
день.

— Послухай-но, Рудику! — радіючи попутному вітрові, звернув
ся Васько Утюженко до свого друга. — Як ти гадаєш, навіщо раптом 
на півдні знадобилися хмари?

Песик замислено заплющив очі й почухав лапою свої зв’язані 
вузликом вуха.

— Мабуть, тому, шо десь потрібна тінь, — мовив він повільно.
— Тінь?! — повторив котик. — А й  справді. Бо ж на півдні так 

багато і дерев і трав, а їм без води і тіні важко вижити!



Вони летіли й крутили мордочками навсібіч, обганяючи мережи
вні, з химерними кучерями туману, хмари.

— Яка дивовижа! — захоплено мовив песик. — У нас над Кисе- 
лівкою такі хмари не літають!

— О! — котика осяяла чудова ідея. — А чом би нам не політати 
на хмаринці? Все одно зараз ми летимо попутно з вітром.

Вони вибрали чималу хмаринку й умостилися їй на спинку. Хма
ринка була м’яка, як подушка, й песик аж розімлів від задоволення.

— Ніколи не думав, шо вони такі м’які й пухнасті! — вигукнув 
він.
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— Звідси все так чудово видно! — сказав Васько Утюженко, 
зісковзнувши на самісінький край хмаринки й розглядаючи мінливу 
землю внизу.

— Диви, не впади, а то доведеться тобі мою хмаринку наздога
няти! — усміхнувся песик.

Вітер подужчав, і летіти на хмаринці стало ше цікавіше. Хмари 
чомусь летіли з різною швидкістю, як якій хотілося. їх хмаринка на
здогнала десятки інших і летіла попереду цієї величезної хмариної 
зграї.

Песик зауважив це і запитав котика, чому вони летять швидше за 
інші хмари.



— Напевне, — відповів котик, замислившись, — наша хмаринка 
більше любить літати, ніж інші.

Вони теревенили й сперечалися, з цікавістю розглядаючи з під
небесся поля й ліси, озера й ріки, і було їм так весело й цікаво, шо 
здавалося, ніби немає нічого кращого за таку повітроплавну подо
рож, хоч якою б довгою вона була.

— Диви, яка кругла хмарина! — раптом 
вигукнув песик, показуючи вперед.

Котик примружився й збентежився.
— А мені здається, шо це не хмара! — сказав

він.
— А шо ж це, по-твоєму, таке?! — заспере

чався песик. — Кругле, біле й летить!
Кругле біле летіло попереду друзів, та від

стань скорочувалася, й незабаром котик і песик помітили, шо це 
«кругле біле» щось тягне в кошику, підвішеному на мотузках.

— Це, напевне, вантажна хмара! — висловив припущення 
Рудик.

— Одразу ж видно, шо ти ніколи не вивчав історію повітропла
вання! — серйозно мовив Васько Утюженко. — Хмара не може бу
ти ні вантажною, ані пасажирською. Це лише літаки можуть бути ва
нтажними. А хмара може бути тільки хмарною і відрізнятися лише 
розмірами й пухнастістю. Ось, наприклад, є пір’ясті та баранцеві 
хмари...

— Які ше «баранцеві»? — перебив песик.
— Схожі на баранців, ось як наша, з кучерями... А є ше й інші... 

вже й не пам’ятаю, як їх звати... Забув, — засмутився Васько.
— Це пусте! — заспокоїв його песик.
Вони наздогнали круглу білу хмаринку з кошиком на мотузках, і 

тут Васько радісно вигукнув:
— Це ж повітряна куля! Згадав!
— Ну ось, — єхидно посміхнувся песик. — А ти казав «не- 

хмара»!
— А я й кажу, шо не хмара.
— А хіба повітряна куля — це не хмара?
— Звичайно ж, ні! — твердо сказав котик. — Повітряні кулі ро

блять люди. Ось бачиш оцей кошик? У ньому повинна сидіти люди
на, шо називається повітроплавцем.

Песик витягнув шию, намагаючись побачити, шо ж там таке 
сидить у кошику.
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— Можеш і не придивлятися, там все одно сидить людина! — 
впевнено сказав котик.

— А я гадаю, шо там анікогісінько! — заперечив песик.
— Такого не може бути! — котик відчув, як важко бути вчите

лем, особливо тоді, коли розповідаєш недовірливим учням про те, 
чого вони ніколи не бачили.

Повітряна куля наблизилася настільки близько, що песик підле
тів до неї, схопився за мотузку й підтягнув її до хмари.

— Ось бачиш! — гордо випалив він. — У цьому кошику нікого 
немає! Мабуть, куля летить по гриби!

— Ти взагалі нічого не тямиш! — засмутився котик. — 3 такими 
кошиками по гриби не літають. Це кошик для повітроплавних манд
рівок.

— Чому галасуєте? — несподівано пролунав незнайомий голос.
Лрузі замовкли й озирнулися довкола. Рудик про всяк випадок

люто загарчав.
— Я вас запитую, чому ви галасуєте? — знову пролунав голос.
— А хто ж це нас запитує? — виклично 

запитав котик.
— Я, Куля, — відповів голос.
— Що за дивина? — песик почухав зв’я

зані вузлом вуха. — Хіба сусідський песик 
Куля навчився літати?! Йому навіть пробіг- 
тися завжди ліньки!

— Я не сусідський песик Куля, а Повіт
ряна Куля, — поправив голос.

Котик і песик, роззявивши роти, витрі
щилися на Повітряну Кулю.

— І навіщо це шеня схопило мене за мотузку?! — обурився 
голос.

— Ми ж не знали, шо ви — жива! — ввічливо відповів котик. — 
Мене в школі навчали, шо вас роблять люди з матерії, надувають 
теплим повітрям, а потім прив’язують до кошика й літають.

— А вам у школі не розповідали, як одна повітряна куля почека
ла, поки її надують найкращим і найтеплішим повітрям, а потім узяла 
й полетіла сама — без усіляких там людей!

— Ні, не розповідали, — зізнався котик.
— А знаєш, чому вам не розповідали? — грайливо усміхаючись, 

запитала Куля.
— Чому? — перепитав котик.



— Тому шо я лише вчора утекла віл людей і тепер можу летіти 
куди мені заманеться! — Куля була така задоволена, шо, здавалося, 
ось-ось надметься й лусне.

— А куди ж ви летите? — запи
тав песик, відпускаючи мотузку, на 
якій висів кошик.

— Зараз я подорожую, — гор
до мовила Куля. — А куди подоро
жую — цього сказати не можу. Тає
мниця. У мене там дуже важливі 
справи.

— Овва! — захоплено вигукнув 
Рудик. — Яка смілива!

— Атож! — погодилася з песи
ком Повітряна Куля. — Лише смі
ливі кулі можуть летіти туди, куди я зараз лечу! Коли хочете, так уже 
й бути, можу взяти вас із собою.

— А куди це? — нетерпляче запитав песик.
— Я ж казала, це таємниця! Прилетимо — побачите! Лише вам 

доведеться летіти на хмарі. До свого кошика я вас не візьму!
— А ми й самі можемо літати! — похвалився Рудик. — То шо, 

Васько, летімо?
Васько глибоко замислився.
— Але ж ми й так летимо! — сказав він.
— Хіба це політ! — зневажливо посміхнулася Куля. — Ось там, 

повише, там такий вітер — справжня насолода! Там можна літати у 
кілька раз швидше за ці хмари. Варто лише злетіти.

— То давайте, — не дуже охоче згодився котик.
Йому не хотілося залишати таку м’яку пухнасту хмаринку, на 

якій можна було летіти на південь дуже довго, поки туди дме вітер. 
Але Васько бачив, шо Рудикові дуже сподобалося запрошення Кулі, 
тож він вирішив заради друга відмовитися від такого приємного та 
цікавого повітроплавання на хмарах.

Куля надулася і знеслася догори.
— Летіть за мною! — вигукнула вона до друзів.
Котик і песик залишили хмаринку і полетіли за Повітряною 

Кулею. Що вище вони піднімалися, то дужчим ставав вітер і студені- 
шим повітря.

Хмари здавалися маленькими ягнятками з висоти польоту трьох 
повітроплавців. Тепер вони летіли так швидко, шо навіть не встигали
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помітити, як обганяють незліченні отари хмар-баранців. За якийсь 
час вони обігнали всі хмари, й унизу побачили землю, мережану 
блакитними лініями рік і кляксами озер.

— Бр-р-р! — забурчав Васько Утюженко. — Як тут холодно!
— І зовсім тут не холодно! — сказала Куля, шо була за вожака.

— А мені теж холоднувато, — зізнався песик.
— Слабаки! — обізвала їх Повітряна Куля. — А мені ось жарко!
— А в мене вуха мерзнуть! — поскаржився Рудик. — А Куля, 

мабуть, зовсім не мерзне. Вона ж уся з матерії зроблена!
— Зате я де хочу — там і літаю! — задерикувато відповіла Пові

тряна Куля.
Лрузі не хотіли сперечатися з Кулею. Вони мовчки тремтіли, та 

летіли з такою швидкістю, шо аж у вухах нестерпно свистіло.
Раптом Васько зиркнув униз і побачив зграю птахів, шо летіла в 

протилежному напрямку.
— Куле! — схвильовано вигукнув Васько Утюженко. — А ми 

справді летимо на Південь?
— Атож, на Південь, — байдуже відповіла Повітряна Куля.



— А куди ж летять птахи? — Васько показав лапою на зграю.
— Звідки мені знати? Птахи здебільшого летять туди, куди їм 

заманеться! — спокійно відповіла Куля.
— Васько, Кулько, гайда летіти нижче, а то я геть замерз! — 

жалібно попрохав песик.
— Гаразд, слабаки! — Повітряна Куля почала опускатися, а слі

дом за нею подалися й песик і котик.
Вони спускались дедалі нижче, і шо нижче вони спускалися, то 

більшою ставала земля, билинки ставали височенними деревами, а 
тонесенькі блакитні лінії перетворювалися на широкі повноводні 
річки.

— Пора вже й приземлитися і відпочити! — запропонував 
Рудик, облизуючись і позираючи на теплі, зігріті південним сонцем 
галявини.

— Я не проти! — радісно погодився Васько.
— Хіба ви мандрівники?! — незадоволено мовила Куля. — Пів

години всього летите, а вже втомились і змерзли! Теж мені повітро
плавці! Гаразд, відпочиньте трохи й далі полетимо!

Галявина була встелена м’якою оксамитовою травою. А як при
ємно було прилягти на травичку, особливо після такого «прохоло- 
джувального» польоту! Васько аж замуркотів од задоволення, а 
песик шльопнувся на живіт і відразу ж задрімав, забувши навіть роз
в’язати свої вуха, шоб вони хоч трішки від
почили.

Над самісінькою землею похитувалася 
на слабесенькому вітерці Повітряна Куля.
Вона була невдоволена тим, шо довелося 
перервати свій шлях заради якихось там 
літаючих звіряток, які, бачте, змерзли й 
утомилися.

Васько Утюженко й Рудик солодко- 
солодко спали, як раптом зненацька нале
тів такий дужий вітер, шо аж затріщало й
почало ламатися гілля на деревах. Котик і песик, злякавшись, підско
чили на лапи, і їх одразу ж покотило по землі. Добре, шо в них були 
на цей випадок міцні кігті. Васько вхопився за корінь сосни, уп’явся 
в нього пазурами. Песик примостився поряд.

Куля злякано закружляла над землею. Вона підстрибувала то 
вгору, то вбік, то вниз. Вона спробувала злетіти, та її відразу ж кину
ло до землі, й вона ледь не наштовхнулася на гострі гілки дерев.
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— Допоможіть! — заволала Повітряна Куля.
Та Васько й Рудик не знали, як можна допомогти повітряним 

кулям, тим більше шо коли б вони й спробували щось зробити, їх одра
зу підхопив би вітер і поніс невідомо куди. Вони схвильовано стежили 
за польотом, і раптом побачили, як гілка, підхоплена вітром із землі, 
проколола Кулю, й та одразу ж зм’якла й почала повільно опускатися.

— Що ж робити?! — гарячково думав котик. — Рудику! А при- 
думай-но щось!

— Вона зараз сплющиться й умре, — Рудик 
ледь не плакав од власного безсилля. — Я спро
бую!

Песик підскочив, але його одразу ж підхо
пив ураганний вітер, закружляв і підняв високо- 
високо над землею!

— Кажани! — раптом згадав котик. — Вони 
ж обіцяли допомогти! А яке ж бо слово треба 
вимовити?! Ага! ШИМІШИМ!

— ШИМІШИМ! — відповів хтось поряд. Васько озирнувся і по
бачив кажанів, шо зависли неподалік у повітрі, незважаючи на ду
жий вітер.

— Там Рудик... — почав пояснювати котик, але кажани сказали, 
шо вони й так усе знають і миттєво зникли.

Васько Утюженко подивився вгору й побачив, шо два кажани 
летять з Рудиком донизу, а два інших латають добряче сплющену 
Повітряну Кулю якимись зеленими листками-липучками.

— Усе гаразд! Літатиме! — задоволено промовив кажан, шо 
несподівано з’явився з листочком під чорним крилом. — Зараз ми 
лише її надмемо...

І кажан знову зник.
Васько помітив, шо Куля набула попередніх розмірів і знову 

стала гордою і задоволеною.
— Іще чимось допомогти? — запитали кажани.
— Скажіть, будь ласка, — звернувся до них Васько Утюженко, — 

чи ми справді летимо на південь?
Кажани перезирнулися і хором відповіли: «Ні!»
— А куди ж ми летимо? — здивувася котик.
— Щойно ви летіли з півдня на північ! — відповіли кажани. — 

Ви, напевне, летите туди, куди дме вітер, а вам слід летіти навпаки.
Почувши це, Куля злетіла до верховіть дерев і злякано зиркнула 

вниз.



— Ти навіщо нас обдурила? — песик задер мордочку догори.
— Пробачте! — відповіла Куля. — Мені самій було скучно леті

ти... ось тому я й не сказала вам, що я лечу туди, куди дме вітер... Я 
ж самотня, й ніхто мною не керує! — додала Куля ледь не плачучи.

— Тоді навіщо ти від людей утікаєш? — запи
тав Васько Утюженко.

— Я гадала, що зможу сама летіти, куди мені ; - ^
заманеться...

— Ех ти! — розчаровано зітхнув Рудик. — А я '
думав...

Куля засоромилася. їй стало так совісно, шо 
вона вирішила накивати від своїх нових друзів. Вона повільно підня
лася над деревами і почала шукати вітру, та вітру не було. Напевне, 
ураган помандрував у якесь інше місце й забрав увесь вітер із собою.

— Пробачте, — знову промимрила Куля. — Я не можу й далі 
летіти з вами. Вибачте, будь ласка!

— Гаразд, вибачаємо! — великодушно промовив Васько Утю
женко. — Щасливо тобі добратися до твого таємничого місця!

— У мене немає жодного таємничого місця, — зізналася Куля. — 
Я збрехала. Я й сама не знаю, куди лечу...

Котик і песик пробачили Повітряній Кулі. Вони попрощалися з 
кажанами, подякували їм за допомогу й полетіли далі — на південь, 
залишивши Кулю чекати вітру. Тепер вони летіли куди слід. Було 
тепло й затишно, нішо вже й не нагадувало про недавню бурю.

Подорож тривала. Котик і песик летіли довго-довго, може, з 
місяць. Вони летіли над лугами, лісами, ріками, милувалися красою 
землі, й раптом обидва згадали, шо вже дуже давно не бачили згори 
ні сіл, ані міст, не кажучи вже про поодинокі хатинки.

— Луже дивно! — сказав Васько Утюженко. — Такий теплий 
Південь! Чи ж може таке бути, щоб тут люди не жили!

Песик примружився, з висоти свого польоту уважно оглянув зем
лю й теж не побачив людей.

— Може, вони живуть у лісах, і тому їх не видно?! — припустив 
Рудик.

— Ми, напевне, знову заблукали, — зітхнув котик. — Коли б це 
був Південь, то тут були б і люди, і птахи, шо прилетіли сюди зиму
вати. А коли тут нікого немає, то це означає, шо немає тут і Півдня.

— Треба когось запитати! — порадив песик.
— Атож! — погодився Васько Утюженко. — Лише спочатку 

доведеться знайти цього «когось». Я щось нікого довкола не бачу!



— Я теж! — підтакнув Рудик.
Вони спустилися нижче й полетіли повільніше, шоб встигати 

добре роздивлятися землю. Земля була така зелена й гарна, шо й 
Васькові, і Рудикові так і кортіло відмовитися від своїх пошуків 
«когось» і приземлитися й насолоджуватися відпочинком, подрімати 
й позагоряти. Луги розкинулися на всіх навколишніх пагорбах, а за 
пагорбами стрункими рядами вишикувалися щоглові сосни, підпи
раючи кронами погідно-синє небо.

— Васько! — раптом зрадів песик. — Стежинка!
— Де стежинка! — Васько пожвавився й пішов на посадку.
— Ось там, правіше! — Рудик кинувся доганяти друга.
Вони приземлилися одночасно й побачили добре протоптану 

стежинку, шо виходила з лісу й утікала ген-ген за пагорби.
— Чудово! — радісно вигукнув песик. — Коли є стежинка, то 

завжди повинен бути і той, хто нею ходить!
— А куди ж ми нею підемо? — запитав Васько.
— А давай-но ось туди! — і Рудик показав лапою на зелені 

пагорби.
Котик погодився, і двійко друзів 

почимчикували стежинкою, упевнені, 
шо саме вона виведе їх до якогось се
ла, де можна було б дізнатися, куди 
вони потрапили й куди їм летіти далі.

— А гарно іти, еге ж? — радісно 
застрибав песик.

— Ще б пак, — зітхнув Васько 
Утюженко. — Доволі давненько ми 
вже не ходили й не бігали! Усе в не
бі гасаємо, лише ночуємо на землі.

— Зате скільки пролетіли! — пе
сик радів усьому: і стежинці, і тому, 
шо вони ідуть по ній, і шо вже зо два 
місяці лише спускаються на землю 
для ночівлі й аби поживитися.

Стежинка вивела друзів на вершину пагорба, й вони побачили 
справжнє село зі справжніми будинками, з крівель яких стирчали 
справжні димарі.

— Ура! — вигукнув Рудик.
Васько теж зрадів, але він був набагато стриманіший за свого 

друга, тож лише мовчки усміхався.



Стежинка самраз вела до цього села. Спускатися з пагорба було 
легко й приємно. Лапи, здавалося, самі несли мандрівників, і не 
треба було навіть кудись повертати — стежинка була такою ж пря
мою, як на кицькодромі.

Неподалік од перших будинків мандрівники зупинилися перед 
стовпчиком, на якому красувався напис:

— Яка кумедна назва! — засміявся Рудик.
— Атож, бо в ній є щось таке котяче! — гордо додав Васько.
Лрузі підійшли до невисокого парканчика, за яким стояв гарне

сенький будиночок посеред саду.
— То шо, завітаємо? — запитав Васько Рудика.
Рудик чомусь замислився і став дуже серйозний.
— Луже дивно! — нарешті прошепотів він. — Коли незнайомий 

пес чи кицька забредуть до Киселівки, всі наші псиська одразу ж здій
мають гучний гавкіт. А туг так тихо, ніби тут пси ніколи й не водилися!

— Не всі ж собаки однакові! — заперечив Васько. — Наші зав
жди гавкають, а ці, можливо, завжди мовчать!

— А кому потрібні мовчазні собаки?! — усміхнувся Рудик. — 
Собаки й живуть у селах лише для того, шоб двір охороняти й попе
ред ж увати  господаря про чужих!

Васько й Рудик усе-таки зайшли крізь хвіртку і дуже злякалися, по
бачивши поряд із будиночком величезну псячу буду завбільшки з сарай.

— Ой! — позадкував песик. — Мені лячно! Тут, напевне, живуть 
якісь собаки-велетні!

Васько причаївся, не зводячи  очей з входу до буди.
У дворі було, як і досі, тихо, і котик обережно, навшпиньках 

попрямував до надзвичайно великого собачого житла. Він обійшов 
буду збоку, потім зазирнув туди й одсахнувся.



Песик стежив за відважним котиком із-за старої яблуні, шо росла 
біля паркану. Коли він побачив, шо Васько не накивав після того, як 
зазирнув до буди, Рудик вийшов зі сховку й підбіг до друга.

— То шо там? — з нетерпінням запитав він.
— Подивися! — збентежено усміхаючись, порадив котик.
Песик зазирнув до буди й од здивування аж висолопив язика.

У буді був старенький диван, 
на якому спала маленька опець
кувата людина. Біля дивана стоя
ла миска з молоком, а в кутку 
валялися вудочки й лопати.

— Що Ви там робите? — 
позаду пролунав чийсь окрик.

Лрузі озирнулися й поба
чили, шо з будиночка вийшов 
величезний охайний кіт.

— Ми... М и...— Котик по- 
дивився на песика, сподіваю-

; чись, шо той допоможе йому
пояснити причину їх візиту.

— Ми подорожуємо! — смі
ливо заявив Рудик.

— У моєму дворі? — поці
кавився кіт.

— Хіба ви тут господар? — здивувався котик.
— Так, — кіт гордо підняв морду. — У нашому селі лише коти 

можуть бути господарями!
— А це у вас дачники живуть? — котик іше раз зазирнув до буди.
— Ні, — байдуже посміхнувся кіт. — Це мій домашній чоловічок 

Петько. Петьку! Ло мене!
Чоловічок підскочив із дивана й потрафив ногою просто в мис

ку з молоком. Молоко розіллялося по підлозі, а чоловічок вискочив 
із буди й покірно ліг на порозі біля лап кота-хазяїна.

— Молодчина! — похвалив його кіт і ліниво погладив по голові. — 
А чого ж ви там стали? — звернувся кіт до двох друзів. — Заходьте до 
хати, а Петько зараз гайне до річки й рибки нам наловить!

Чоловічок покірно підскочив, забіг до буди і, схопивши вудочки, 
щодуху помчав із подвір’я.

Васько з Рудиком зайшли до хати й усілися на веранді за круг
лим столом.



Хазяїн притягнув із кімнати крісло-гойдалку й по-королівськи 
розсівся в ньому, уважно розглядаючи своїх гостей.

— То розповідайте! — попросив він.
— Ось ми... — Котик замислився й вирішив розповісти про всі 

пригоди, що сталися з ними під час великого повітроплавання.
Кіт слухав і вголос дивувався. Раптом до оселі забіг чоловічок 

Петько.
— Воркоте Мурчиковичу! — звернувся він до кота. — Сьогодні 

лише карасі клюють! Ловити їх, а чи ні?
— Який ти нетямущий, Петько! — розгнівався кіт. — Звичайно ж, 

ловити! Хіба карась — погана риба?
— Але ж він кістлявий! — промимрив Петько.
— Сам ти кістлявий! — обізвав чоловічка Воркіт Мурчикович. — 

Іди й лови!
Кіт перевів погляд на своїх друзів і помітив, що вони вельми зди

вовані.
— Ви, напевне, ніколи не бачили домашніх чоловічків?! — при

язно запитав він.
Котик і песик заперечливо покрутили мордочками.
— У нашому селі в кожному дворі є домашній чоловічок, — про

довжував кіт. — Колись, звичайно, тут жили люди, а ми й собаки бу
ли ніби свійськими тваринами. Та люди тут були дуже злі й завжди 
ображали нас. То змушували псів за котами ганятися, то ше щось 
придумували, а бувало, шо й тижнями забували нас годувати. Соба
ки терпіли, терпіли, а потім узяли й однієї ночі втекли до сусідніх сіл, 
а ми, коти, розумніші були. Ми помітили, шо коли люди злостяться, 
вони зменшуються й стають маленькими й опецькуватими, як колоб
ки. Ось ми й дочекалися, аж поки вони всі зменшилися, а потім наве
ли тут лад. Навіть назву села змінили.

— А як воно колись називалося? — запитав песик.
— Кицькодранівка, — зітхнув Воркіт Мурчикович, згадавши, 

напевне, важкі часи.
Котик і песик, затаївши подих, слухали розповідь гостинного 

кота. Слухали довго-предовго, аж поки повернувся Петько з відер
цем карасів.

— Звари юшки, лише не пересоли! — наказав йому кіт.
На вулиці було вже темно, а котик із песиком усе ше сиділи за сто

лом, їли смачну юшку, зварену свійським чоловічком, й розпитували ко
та про все цікаве, шо той бачив і чув упродовж свого довгого життя.

— А чи далеко звідсіля Південь? — раптом запитав Васько.





— Південь?! — замислився кіт. — Так оце ж і є Південь. Тут теп
ло й гарно упродовж усього року.

— То шо, це село і є Південь? — перепитав Рудик.
— Не лише наша Велика Хвостатівка, — кіт замислено звів очі 

до стелі. — Ми десь на початку Півдня, а куди він далі сягає, я не 
знаю. Може, Петька запитаємо? Агов, Петько, до мене!

Домашній чоловічок одразу ж примчав і зупинився перед котом, 
чекаючи вказівок.

— А ти не знаєш, де тут Південь? — ввічливо запитав його кіт.
Чоловічок закліпав маленькими очицями, озираючи веранду, й

почухав шию.
— А ти хоч шлях туди знаєш? — Воркіт Мурчикович уважно 

подивився Петькові в очі.
— Я лише один шлях знаю, — зізнався чоловічок, — до іншого 

села, де є великий пташиний базар...
— А хто там живе? — запитав кіт.
— Люди, — відповів Петько.
— Добрі? — серйозно запитав кіт-хазяїн.
— Звичайні... — зітхнув чоловічок.
— Ось від них і дізнаєтеся про все! — зрадів кіт. — Петько, а 

розкажи-но котикові й песикові, як пройти до того села.
Опецькуватий малесенький чоловічок докладно пояснив друзям- 

мандрівникам, як добратися до села, поряд з яким розміщений пта
шиний базар.

— Гаразд, — позіхнув кіт. — Петько, іди спати! А вам я постелю 
в кімнаті.

— Іше, Петько, я забув нагадати! — вигукнув навздогін чоловіч
кові кіт-хазяїн. — Не забудь нагодувати мишей у клітці-годівниці.

— Усе буде зроблено, Воркоте Мурчиковичу! — слухняно відпо
вів чоловічок і вибіг у двір.

Рано-вранці котик і песик продовжили подорож. Цього разу во
ни вирішили пройтися пішки. Домашній чоловічок Петько докладно 
розповів їм, як і куди слід іти і де повертати. Вони весело крокува
ли уже знайомою стежинкою у сторону лісу.

— І все-таки це доволі дивно! — продовжував дивуватися Рудик. — 
Уперше бачу, шоб коти були господарями людей!

Васько Утюженко дешо поблажливо подивився на свого друга.
— Ти ше багато чого не бачив! — сказав він, погордливо підня

вши хвоста. — А це тому, шо ти всього прагнеш навчитися сам!
— І навчуся! — заповзято гавкнув песик.



Лрузі зайшли до лісу. Стежинка 
ставала дедалі вужчою й покривуляла 
поміж дерев. Тонкі, як спиці, сонячні 
промені пронизували крони високих 
сосон і яскравими плямами спадали на 
землю. Васькові й Рудикові подобало
ся зупинятися на таких сонячних плям
ках і радісно мружитися на яскраве со
нце крізь верховіття дерев.

Стежинка вивела їх із лісу й повела 
спочатку уздовж вузенької річечки, від

так зіскочила в яр і дном його побігла далі. Сонце піднялося уже до
волі високо, поки котик і песик чвалали до села, про яке розповідав 
домашній чоловічок Петько. Не встигли вони підійти до найближчо
го паркану, як пролунав гучний собачий гавкіт. Його одразу ж під
хопили усі сільські собаки, й селом завалував такий шум, шо Васько 
Утюженко аж притиснув лапками вуха до голови.

— Ось це правильне село! — завиляв хвостом задоволений 
Рудик. — Бачиш, як гучно нас зустрічають!

— Найправильніше село — це Киселівка! — заявив Васько. — 
У нас і собаки гавкають, і коти літають, і шуму такого немає!

Несподівано скрипнула хвіртка, і друзі побачили перед собою 
великого пухнастого собаку у блискучому нашийнику. Він підскочив 
до котика й песика й одразу ж ретельно обнюхав їх від лап до кін
чиків вух.

Песик почекав, поки собака його обнюхає, відтак ввічливо при
вітався. Котик весь зіщулився в клубок і зашипів, остерігаючись, аби 
собака на нього не накинувся.

— Добридень! — сказав собака. — Як свідчить запах, ви дуже 
здалека...

— Еге ж, — підтвердив песик. — У вас дуже добрий нюх. Ми 
вже понад два місяці мандруємо. І ось хочемо у вашому селі дізнати
ся у когось, як нам добиратися до самого Півдня.

— Ов-ва, — з розумінням кивнув пухнастий собака. — Це ви 
можете дізнатися від мого хазяїна, та він повернеться лише ввечері. 
Зараз у селі жодної людини немає — всі подалися на ринок.

— За чим? — зацікавився песик.
— Це незвичайний ринок! Там і звірів продають, і птахів, і риб! — 

пояснив собака.
— Як?! — обурився котик, що досі мовчав. — І котів теж?



— Атож, — кивнув собака.
— І птахів? І риб?
— І риб, — підтвердив собака. — Я чудово розумію ваше обу

рення, та тут уже нічим не зарадиш. Вони ж — господарі природи!
— Люди?! — засумнівався Васько Утюженко. — А літати вони 

самі хіба вміють?
— Здається, шо так, — відповів собака. — Не всі, звичайно.
— Ті, шо звірей продають, напевне, не вміють літати! — ображе

но сказав котик. — А де ж цей ринок?
Пухнастий собака в блискучому нашийнику вивів друзів на око

лицю й показав на невеличкий березовий гай.
— Ось у тому гаю! — показав лапою собака в блискучому 

нашийнику.
Котик і песик почвалали до березового гаю. Васько Утюженко 

так розлютився, шо на ньому аж шерсть здибилася! Песик іше ніко
ли не бачив свого друга таким сердитим і намагався заспокоїти його.

— Вони ж люди! — казав Рудик. — А людям усе можна!
— А чому ж це їм можна! — іше дужче сердився Васько. — А от 

коли б тебе спіймали й продали будь-кому? Якої б ти тоді заспівав?
— Та я розумію, — сумовито зітхнув песик. — Але таке вже 

наше собаче життя.
У березовому гаю котик і песик побачили безліч людей. Майже 

всі вони були худі й гостроносі, а поряд з ними сиділи прив’язані до 
беріз мотузками собаки, коти, єноти, лисиці й навіть зайці. На землі 
стояли великі клітки з птахами і банки з рибами.

Котик і песик зупинилися й розглядали галасливий пташиний 
базар.

— Я придумав! — раптом зрадів Васько Утюженко. — Ось зараз 
ми їх провчимо!

— Що ти придумав? — запитав Рудик.
— Ти бачиш, шо вони вже зменшуються! Вони ж менші за зви

чайних людей, а ми їм покажемо їхнє майбутнє. Гайда чимдуж до 
Великої Хвостатівки.

Лув приємний попутний вітерець. Васько й Рудик піднялися 
високо-високо й озирнулися навсібіч. Потім, побачивши з висоти 
Велику Хвостатівку, полетіли до цього дивовижного котячого села.

Іще з неба вони побачили знайомий двір і знайомого кота Вор
кота Мурчиковича, шо відпочивав у кріслі-гойдалці під крислатою 
яблунею.

Котик і песик ледь не приземлилися йому на голову.



— О! Невже ви з Півдня повернулися? — здивувався кіт.
— Та ні, Воркоте Мурчиковичу, ми лише побували в тому селі, 

про яке ваш Петько розповідав! — скоромовкою випалив Васько.
— О, то вам Петько потрібен... — Кіт встав, щоб покликати 

чоловічка, та Васько зупинив його.
— Ні, ми до вас! — Васько підійшов до крісла-гойдалки й по- 

змовнииьки зашепотів.
Воркіт Мурчикович слухав уважно, його зелені очі то звужували

ся, то широко розплющувалися! Раптом він весело зареготав.
— То ти молодчина! — похвалив він котика. — І треба ж таке 

придумати! А я й не знав, який там ринок!
Воркіт Мурчикович надів на Петька нашийника й бадьоро 

вийшов на стежинку. Поряд ішли Рудик і Васько.
— А ми куди? — насторожено запитав чоловічок.
— У гості! — заспокоїв його Воркіт Мурчикович.
Йшли вони, йшли, й вийшли просто до березового гаю. Тут кіт- 

хазяїн зупинив компанію й уважно оглянув гамірний ринок.
— Отак! — зітхнув Воркіт Мурчикович. — Це справді неподоб

ство! Скільки за нього проситимемо? — звернувся він до Васька.
— Відро сметани, — відповів котик.
— А чи не задорого? — засумнівався кіт.
— Ні, це навіть трішки задешево! — впевнено сказав Васько 

Утюженко.
— Ну, тоді пішли! — Воркіт Мурчикович, якого можна було лег

ко сприйняти за невеличкого ведмедя, попростував до ринку. Поза
ду на повідку біг Петько, а за Петьком бадьоро крокували Васько та 
Рудик.

Худі гостроносі люди раптом побачили дивну компанію, шо 
наближалася до них, і замовкли.

— Домашній чоловічок! — басом вигукнув Воркіт Мурчикович. — 
Дуже дешево! Всього за відро сметани!

— Давай політаємо! — запропонував Васько Рудикові, й вони 
зметнулися над ярмарковою юрбою.

Приголомшені люди крутили головами, злякано витріщивши очі 
на літаючих котика й собачку, і на величезного кота, шо продавав 
домашнього чоловічка.

— Купуйте! — кричав Воркіт Мурчикович. — Гарної породи! 
Вміє рибалити, розводити мишей, добре надресирований!

Якийсь чоловічок закричав, злякано замахав руками і, залишив
ши клітку з пташками, накивав до села. За ним, штовхаючи одне



одного, побігли налякані продавці звірів, птахів і риб. У гаю залиши
лися лише клітки з птахами, банки з рибами, собаки, коти, лисиці.

Домашній чоловічок Петько сидів навшпиньках і тремтів од ляку.
Воркіт Мурчикович підійшов до нього й ласкаво погладив по 

голові.
— Не плач, Петько! — замуркотів він. — Я тебе не продам.
Васько та Рудик відв’язали й відпустили на волю собак, лисиць і

єнотів. Потім вони випустили всіх птахів і замилувалися красою їх 
польоту: здавалося, ніби у небо злетіли десятки різнобарвних повіт
ряних кульок.

З кушів несподівано вискочила кролиця й попросила віддати їй 
з кошика дітей. Крихітні рожеві кроленята ше не вміли добре ходи
ти, тож мама перенесла їх по одному углиб лісу.

Воркіт Мурчикович уважно стежив за котиком і песиком. Він ба
чив, якими щасливими й задоволеними були його нові друзі, і навіть 
позаздрив їм. Кіт встав, замислено ворушачи хвостом, підійшов до 
Петька й зняв із нього нашийник. Петько почухав натерту шию й усі- 
вся на землю, біля котових лап.

— Знаєш шо, Петько! — похитав головою 
Воркіт Мурчикович. — Відпускаю тебе на 
волю! Йди куди заманеться!

У Петька заблищали очі. Він, іше не вірячи 
своїм вухам, встав, озирнувся довкола й рап
том підстрибнув над землею і закричав «ура!!!»
А потім побіг до найближчого села, про яке 
недавно розповідав Васькові та Рудику.

— Мені його так бракуватиме! — печаль
но мовив Воркіт Мурчикович. — І все-таки я його чогось навчив!

Він озирнувся й побачив, шо котик і песик про щось сперечають
ся, ставши біля двох великих банок із живими рибками. Кіт підійшов 
до двох друзів.

— Та ось я кажу, шо їх треба нести! — Васько показав лапою на 
банки. — А Рудик хоче їх котити до річки.

— Але якщо їх котити, то й вода виллється, і риби повискакують! — 
розсудив Воркіт Мурчикович.

— А я тобі що казав?! — задерикувато вигукнув Васько до Рудика.
— Навіщо сперечатися, — поважно мовив Воркіт Мурчикович. — 

Для вас ці банки й так заважкі. Я сам їх понесу до річки. От шкода, 
що Пегька немає! Він би допоміг.

— А де ж він? — здивовано запитав Васько.



— Відпустив я його, — махнув лапою Воркіт Мурчикович. — Та 
й кому ж на прив’язі сподобалося б жити?!

Кіт легко підняв дві банки й повільно пішов до річки. Лрузі 
закрокували за ним. Вони йшли і згадували сосисковий ліс і вгодо
ваних борсуків, смугасту свиню й вусатого сома, Повітряну Кулю й 
кажанів, і багато чого іншого.

Воркіт Мурчикович вийшов на берег і випустив у річку всіх риб.
— А тепер ви куди? — звернувся він до Васька з Рудиком. — 

Може, погостюєте у мене у Великій Хвостатівпі?
Котик і песик перезирнулися. їм, звичайно, подобалося гостюва

ти у Воркота Мурчиковича, та чомусь саме зараз вони згадали рідну 
Киселівку, зоряне небо й лінивий місяць, шо з цікавістю зирить униз.

Котик замріяно задер мордочку догори й побачив журавлиний 
ключ.

— Невже весна? — здивувався він.
— Звичайно, вже два тижні, як весна почалася! — усміхнувся 

дорослий кіт.
— Пробачте, Воркоте Мурчиковичу, — котик перевів погляд на 

кота. — Ми вже давно не були вдома. А до вас ми обов’язково при
летимо в наступну мандрівку. Обов’язково!

— Прилітайте, — зітхнув Воркіт Мурчикович. — Мені без вас 
скучно буде! Петька я відпустив і тепер залишився сам! Навіть поба
лакати вечорами не буде з ким!

— То шо, Рудику, летімо! — вигукнув Васько і, розігнавшись 
берегом річки, злетів.

Песик наздогнав у небі свого друга, вони покружляли над Ворко
том Мурчиковичем, помахали йому на прощання лапами й раптом 
помітили якогось чоловічка, шо крокував до річки з глечиком моло
ка. Песик і котик підлетіли ближче й упізнали Петька. Колишній 
домашній чоловічок поспішав до Воркота Мурчиковича, радісно усмі
хаючись і показуючи йому піднятого над головою глечика з молоком.

— Тепер котові знову буде з ким потеревенити вечорами! — усмі
хнувся котик Васько Утюженко й почав наздоганяти журавлиний ключ.

Лрузі прилаштувалися позаду ключа й злітали дедалі вище. Вітер 
був теплий і попутний.

— То шо, летимо додому? — запитав Васька Рудик.
— Атож, назад у Киселівку! — відповів Васько Утюженко. — 

Бачиш, птахи повертаються.
— Шкода, шо ми так і не долетіли до цього самого пташиного 

Півдня, де вони зимують! — зітхнув песик.



— Зате скільки дивовижного ми побачили й почули! — радісно 
вигукнув веселий котик. — О! Рудику, диви-но, хто ж це там летить 
попереду?

Попереду ключа летіла знайома Повітряна Куля. Друзі дуже зра
діли й підлетіли до неї.

— Привіт, Кулько, — вигукнув песик. — Як справи? Куди летиш?
— О! Вітаю! — здивувалася несподіваній зустрічі Куля. — Зда

ється, з півдня на північ. А ви куди?
— Додому, в Киселівку.
— Тоді нам по дорозі! — зраділа Куля. — Залазьте до мене в 

кошик. Відпочинете трішки!
Песик і котик охоче згодилися й залізли до літального кошика.
— Тепер будь уважна! — попередив Васько Утюженко. — Дети 

за ключем, а коли вітер переміниться, одразу ж нам скажи!
— Сьогодні й завтра вітер буде південний, — сказала їм Повіт

ряна Куля. — Він завжди приносить весну й поки не принесе — не 
міняється.

Велика повітроплавна подорож наближалася до закінчення. Ма
ндрівники спали в кошику повітряної кулі й бачили справжні казко
ві сни про рідну Киселівку, про школу повітроплавання і кота Орли
ка, про інші дивовижні речі. Потім друзям наснилися чудові 
пригоди, які з ними ше не трапилися. Та це й не страшно, бо якщо 
й якісь пригоди ше не сталися з ними, з нашими друзями, шо подо
рослішали, — з котиком Васьком Утюженком і його супутником 
песиком Рудиком, — то вони неодмінно стануться, й напевне таки 
незабаром. Бо наближається до закінчення лише перша повітропла
вна подорож, а скільки ж їх іше попереду — про це ні Васько Утю
женко, ні песик Рудик навіть не здогадуються.
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