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ПРИГОДИ ГРИЦЬКА половинки,
а також

Котьки Швачка, Чайника, Петікантропа  
та деяких інших у  воді, на суходолі 

і в міжпланетному просторі 
П о в і с т ь



Р О З Д І Л  L

Неголовний герой Котька.
Надзвичайно складні переживання неголовного героя . 

«їдемо на «Бережок»!»

Котька — неголовний герой цієї книжки. Такі, як він, не 
бувають головними героями. Такі, як він,— це маси. Таких тися
чі і мільйони...

І не відмінник, і не двієчник.
Не бешкетник, але й не тихоня.
Як усі бігають на перерві по коридору, то й він бігає. Як усі 

галасують, то й він галасує. Як усі мовчать, то й він мовчить.
У гурті ви його й не помітите. Середній на зріст. Волосся 

русяве. Очі сірі. От тільки ім’я — Котька.
Взагалі-то він Костя. Костянтин. Костянтин Сергійович Швач

ко. Але мама, ніжна й любляча мама, ще сповиваючи його, 
червоного й писклявого, назвала його лагідно й пестливо: 
«Котя... Котику... Котику мій рідненький!..» І на все хлоп’яче 
життя лишився він з отим котячим ім’ям. Аж поки не виросте 
у\ не стане Костянтином Сергійовичем. Та коли ж це воно буде!.. 
Ех, мама, мама!..

От у Дмитрухи ім’я — Ігор!.. Оце ім’я! Мужнє, красиве. На
віть опера є — «Князь Ігор». Що, не могли йому таке дати? 
Був би Ігор Швачко, Ігор, а не Котька. Зовсім інша спра
ва. Ех!

Взагалі Котька мав великі претензії до своїх батьків.
— Теж іще! Обивателі!..— казав він, презирливо кривля

чись.— Не могли на роботу в село після інституту поїхати!
— Так маму ж в аспірантурі залишили,— усміхався тато.— 

А мене на завод призначили.
— Потрібна була комусь та аспірантура!.. Що, не могла б 

учителькою в селі працювати? А ти яким-небудь механізатором? 
А !— Котька махав рукою.— Зіпсували мені все життя!

Батьки весело сміялися з тих розмов.
А в т т , Котька говорив цілком серйозно. Бо...
— Той, хто ніколи не жив у селі,— пігмей, і більше нічого! 

З ним нема про.що балакати. Розумієте? Бо він не знає життя. 
1 изагалї нічого не знає.
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Так казав Ігор Дмитруха. Ігор-ДмиФруха, чий авторитет був 
для Котьки більший за всі авторитети на світі. Включаючи та
та, маму і завпеда Світлану Пилипівну.

Котьчине серце1 стискалося від сорому і'ганьби. Котька ніко
ли не жив у селі. Мало сказати — не живі, ніколи навіть не був 
у справжньому селі. Ну що ти зробиш, коли так склалося, що 
Котька народився і все життя прожив у Києві на вулиці Сакса- 
ганського, на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку. 
Правда, Ігор Дмитруха теж живе в тому ж будинку, тільки на 
другому поверсі. Але Ігор Дмитруха щороку на ціле літо їздить 
у село на Полтавщину. Там у нього і дід, і баба, і тітка з дядь
ком, і двоюрідні брати й сестри.

А в Котьки, хоч ти лусни, жодного ніде в селі родича. Всі у 
Києві, а одна тітка в Харкові, а дядько в Жмеринці, а ще один 
дядько в Свердловську. І все.

А відпочивати Котька все життя їздить до моря. То в Алуш
ту, то в Скадовськ, а останні три роки в Євпаторію. Котька вже 
бачній не може тієї Євпаторії. Котьку аж пересмикує, коли 
він згадує про ту Євпаторію. На всеньке літо, на три місяці 
вони знімають там маленьку задушливу кімнатку в балакучої 
хригілоголосої Катерини Филимонівни... Перший місяць іще 
нічого. Перший місяць він живе з татом, ловить бичків і катаєть
ся на човні. Другий місяць уже значно гірше. Другий місяць 
він живе з мамою. Це значить: «Котю, не запливай!», «Котю, 
вийди з води!», «Котю, не стій на сонці!», «Котю, їж кашу!», 
«Котю, перестань їсти креветки!..»

Третій місяць — зовсім погано. Третій місяць з Котькою живе 
мамина сестра, тьотя Любочка. Тьотя Любочка страшенно лю
бить лікуватися. Замість моря цілісінькі дні вона тримає 
Котьку на смердючому лимані серед обмазаних чорною гря
зюкою людей, І сама тьотя Любочка, дебела, з товстими, як 
стовпи, ногами, обмазується вся грязюкою і стає схожа на 
якусь Казкову істоту. І скільки Котьці довелось попокричати, 
поверещати й подригати ногами (одного разу він навіть укусив 
тьотю Любочку за палець), поки вона нарешті відмовилася од 
думки лікувати Котьку грязями.

А ті равлики євпаторійські!.. Вся ж трава в Євпаторії, всі 
дерева, кущі геть-чисто обліплені маленькими смугастими рав
ликами так, що й зелені не видно. Ті равлики дощем сипляться 
з дерев на тротуари, хрумтять і слизько чавляться під нога
ми — гидко ходити.

Ну їдо, !іДоі, скажіііь, міг розказати Котька про Євпаторію?!
І, звичайно, 'вій1 похмуро мовчав, коли Ігор Дмитруха соло

вейком заливався про захоплюючі ігри з сільськими"хлопчаками
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на вигоні, про надзвичайні змагання — хто далі плюне, про 
катання верхи на корові і,'головне, про карколомні розбійни
цькі наскоки на баштан. Наскоки на баштан — то була голов
на тема Ігоревих оповідок.

— Той, хто не крав кавунів на баштані,— пігмей і більше 
нічого!.. От ти ж тільки з кіно знаєш, що таке справжня небез
пека! Коли за тобою женеться погоня, коли ти з ходу перестри
буєш через такі тини й баюри, через які жеребець не переско
чить, коли в тебе стріляють із справжньої рушниці — ну так, 
сіллю, але що, думаєш, приємно? — а ти відстрілюєшся з ро
гатки, коли... Ех! Та що там казати! Ти ж усе одно пігмей і 
більше нічого. Тютя!

Котька зітхав. Звичайно, він пігмей і більше нічого. Бо він 
справді нічого цього не знав і не переживав. Але все-таки він 
не тютя. Ні! Пробачте! Тютя у їхньому класі тільки один. Он- 
до сидить на першій парті. Відмінник і нікчема. Митя Тютюн.

У кожному класі, мабуть, є такий — за хлопчачими достоїн
ствами і ознаками найостанніший з усіх. Ні бігати, ні плавати, 
ні на велосипеді, ні на ковзанах кататися... Справжній слабак. 
Предмет щоденних жартів і кепкувань. І відповісти навіть, 
огризнутися ніколи не може. Тільки червоніє до сліз та й усе. 
Одне слово — Тютя!..

Ігор Дмитруха у перший же день приклеїв йому це прізви
сько. Та й важко було не приклеїти. Воно само приклеювалось.

Тютюн Митя. Скорочено — Тютя. Що тут довго думати? Ясно, 
як божий день.

Більше всього на світі Котька боявся і не хотів бути таким, 
як Тютя. Загальним посміховиськом. А Тютя, наче відчуваючи 
Котьчину слабину, весь час набивався до нього в друзі, в напар
ники— у гурті, як відомо, і приниження переживати легше.

Котька усіма своїми силами уникав тої небезпечної дружби.
Більше всього на світі Котька хотів бути таким, як Ігор 

Дмитруха. О! Ігор Дмитруха! То був великий чоловік. Взірець. 
Ідеал. Герой! Він часто снився Котьці у ковбойському костюмі 
верхи на корові, яка гарцює по безкрайньому баштані, схожому 
на американські прерії.

Котька заздрив йому неймовірно. І мріяв про село. Третій рік 
він уже канючив у батьків: «Ну, поїдьмо в село!.. Ну, давай
те в село!..»

Але мама була невблаганна:
— Ніякого села! Не видумуй! Ти що! Тобі треба оздорови

тися. В Євпаторію і тільки в Євпаторію!.. Дурнику, та всі ж 
тільки мріють про море. Кращого ж відпочинку бути не може. 
А ти село. Ну що ти розумієш!..
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От іменно! Ну що вона розуміла, мама?!
Котька тільки скрушно зітхав і безнадійно махав рукою.
І раптом сталося несподіване...
Якось тато прийшов з роботи збуджений, скуйовджений і з 

порога вигукнув:
— Котько, кричи «ура»! Ти хотів у село? В липні ми їдемо 

в село.
— Уррра-а-а! — несамовито заволав Котька.
— Шша-а! Ш ша-а!— затулила мама вуха і сердито гляну-и 

ла на тата.— Що за дурні жарти?
— Ніякі не жарти,— усміхнувся тато і почав розказувати. 

Виявляється, татків механічний завод побудував на Десні пре
красну базу відпочинку «Бережок»: двадцять прекрасних буди
ночків біля самісінької води, серед прекрасного лісу, два кроки 
від села (постачання прекрасне, в селі базар і крамниця, все 
можна купити), на базі човни, рибалка прекрасна, в будиноч
ках прекрасні газові плитки, електрика, холодильники (один 
на чотири будиночки), коштує майже даром — прекрасний буди
ночок якихось п’ятнадцять карбованців на місяць. У липні 
перший заїзд.

— Я туди не поїду! — категорично сказала мама.— Мені тре
ба оздоровити дитину, а не...

— Та я... та я там так оздоровлюся, що...— захлинувся Коть
ка. Він весь аж тремтів.
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Тато» «не тремтів і не захлинався.. Він спокійно .почав пояс
нювати, що відпочинок на. «Бережку» прекрасний (він же ска
зав), але, крім відпочинку, там у нього будуть ще й інші спра
ви, бо е ще деякі недоробки, а він же член місцевкому, і його 
начальник Спиридон Спиридонович теж їде і...

— Невже ти не розумієш?! — вигукнув тато.
— Невже ти не розумієш?! — вигукнув Котька.
Мама нарешті зрозуміла й погодилась.
Отак несподівано мрія стала дійсністю.

Р О З Д І Л  II

Дорога* Перші пригоди і несподіванки.
Дика природа

Перед від’їздом Ігор Дмитруха (він цього літа через якісь 
сімейні обставини залишався у Києві) научав Котьку:

— Як будеш наскакувати на баштан, обов’язково підкладай 
ззаду під штани бляху або в крайньому разі дикточку. Вони 
завжди, пігмеї, туди цілять. Три дні потім не сядеш.

— Не бійсь! Підкладу! Авжеш підкладу! Аякже! — радісно 
захлинався Котька.— Таке підкладу, що й гармата не візьме. 
Не бійсь!..

Ззаду тяжко зітхнув Тютя. Він завтра їхав з батьками в Сочі.
Котьці стало жаль Тютю.
— Нічого, Тютя* не переживай! І ти колись поїдеш у село. 

Побачиш!
Але Котька сам добре розумів, що ніякі слова тут не допомо

жуть.
Збиралися так само, як і в Євпаторію,— цілий день.
Напакували три чемодани («Ох, не забути цього!.. Ох, не за

бути того!»). А їхали... Коли в Євпаторію їхали, то й ночува
ли, і чай у провідника двічі брали, і за вологу постіль лаяли
ся... А тут... Сіли на «Ракету»— гуррр!— не встиг Котька і 
вітру всмак наковтатися, як тато вже загукав:

— Он! Он! «Бережок»! Приїхали!..
На обривистому піщаному березі попід молодим сосновим 

ліском стояли вряд два десятки однаковісіньких, новесеньких, 
здаля схожих на іграшкові, будиночків. Біля них мурашилися 
л юди>

Але «Ракета» чомусь не спинилася, а, навіть; не стишивши 
ходу, прогурчала повз «Бережок».. Виявилося, пристань була 
вище кілометрів зо три.
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Нічого-нічого,— заспокоїв тато.— Там є н ш -  моторний 
човен. Спеціально для доставки на базу.

Але на пристані ніякого човна не було.
— Гм,— сказала мама і подивилася на тата.
— Гм,— сказав тато і одвернувся.— Ну, нічого-нічоґо, тут зо

всім близько.
Тато бадьоро вхопив два великих чемодани. Мама, зітхнув

ши, взяла маленький чемодан і сумку. Котька, засміявшись, 
поцупив вудочки і «авоську» з харчами. І вони пішли.

Котьці навіть сподобалося це— починались пригоди.
Котька йшов і співав:

Хорошо живет на свете Винни-Пух!
Оттого поет он эти песни вслух...

Мама йшла і кректала.
Тато йшов і мовчав.
Потім мама замовкла, а тато почав кректати.
А Котька співав:

Хай завжди буде мама!
Хай завжди буде тато!
Хай завжди буде-буде,
Буде «Бе-бережок»!..

— Замовкни! — роздратовано сказала мама.
— Ху-у!..— сказав тато і гупнув чемодани на землю.^- Трош

ки одпочинемо.
— От-от,— сказала мама.— Я вже бачу, який тут буде відпо

чинок!.. В Євпаторії хоч таксі взяти можна.
Тато мовчав, тільки хекав.
Одхекавшись, вони пішли далі.
На дорозі трапилася невеличка річечка, що впадала у Десну, 

Через річечку було перекинуто кладку — дві вузькі дошки на 
кілках. Дошки вгиналися й пружинили під ногами.

Тато, балансуючи, по одному переніс спершу свої чемодани, 
потім мамині чемодан і сумку. Котька, радісно гогокаючи, пе
ребіг кладку бігом.

Мама поставила на кладку ногу, попробувала і рішуче ска
зала:

— Я не піду!
— Та ти що, Заїнько!—вказав тато.— Тут же нічого перехо

дити. Та навіть якщо й впадеш, тут же глибина — горобцю по 
коліна. Не бійся, Заїнько!

— Я не піду! ^  вперто мовила мама.
— Ну, гаразд. Я тебе переведу. Давай руку!»
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Тато взяв маму за руку, і вони обережно почали сунутися 
кладкою.

Тато в Котьки був мужчина високий і не худий. Та й мама 
була нічогенька,— як то кажуть, при тілі.

Під їхньою спільною вагою дошки почали сильно вгинатися 
й скрипіти.

А коли тато з мамою були вже посередині, мама хитнулася. 
Тато хотів її підтримати й теж хитнувся. І...

— Ой! — скрикнула мама, але кричати вже було пізно.
Дошки гойднулися, спружинили, і тато з мамою, як ото три

малися за руки, так, тримаючись за руки, підлетіли трохи вго
ру, мов акробати в цирку, і... шубовснули у воду.

Такого ляску Котька зроду не чув. Так ляснуло, що на пів
кілометра усі жаби повискакували з води. Тисячі бризок фонта
ном злетіли в небо, і вода вихлюпнулася аж на береги.

Річечка в цьому місці таки була мілка — завглибшки півмет- 
ра не більше. Тато з мамою «приводнилися» навсидячки і пер
шу мить так і сиділи рядочком, тримаючись за руки, по пояс 
у воді — тато у світлому чесучевому костюмі, мама у квітча
стому модному платті й крисатому білому капелюсі.

Це було так кумедно, що Котька вхопився за живіт і зайшов
ся реготом. Він так реготав, так захлинався, так підскакував, 
тримаючись за живіт, що трохи сам не впав у річку.

Тато з мамою якусь хвилю ошелешено перезиралися — не зна
ли, чи гніватися їм, чи сміятися. Потім, мабуть, вирішивши, що 
розумніше сміятися, зареготали й собі.

Добре, що в чемоданах було все, що треба, і тато з мамою, 
вибравшись з води, тут же у кущах почали перевдягатися.

Котька не міг заспокоїтись і продовжував реготати, вереща
ти і ойкати.

Тато з мамою спершу жваво його підтримували, потім при
мовкли, і, мабуть, Котька, захопившись, чогось не врахував, бо 
кінчилося тим, що мама ляснула його по зашийку і сказала:

— Годі! Знайшов собі посміховисько — рідних батьків! Годі! 
Ну!..

Отака-то правда на світі у тих дорослих!
Та навіть несправедливий мамин потиличник не міг зіпсуй 

вати піднесеного Котьчиного настрою.
І коли вони рушили далі, Котька бадьоро заспівав:

Каждому, каждому 
В лучшее верится,
Катится, катится 
Голубой вагон.
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Вони йшли стежкою, що гадючилася понад берегом, то спу
скаючись у піщані вибалки, до самісінької води, то здираючись 
на стрімкі зелені кручі. На одній з круч стежка ледь не зрива
лась у річку, огинаючи над водою кучеряві дуби.

— Обережно, обережно!.. Котю, обережно! Ой, як тут висо
ко! — забідкалася мама і гримнула на тата: — Ану тебе з твоїм 
«Бережком». Придумав!

— Нічого-нічого! — не обертаючись, відгукнувся тато.
Котька тільки хихикнув.
І подумав: «От якби звідси шубовснули тато з мамою! От би 

ляснуло!»
І знову хихикнув.
Але кручу проминули без пригод.
З-за гаю над берегом простелився широкий шлях. І тим шля

хом просто на них їхав віз, запряжений парою волів. Для Коть- 
ки це було так несподівано (він ніколи в житті не бачив живих 
волів), що він не втримався і якось мимоволі вигукнув:

— О! А це що таке?
Дідок у вигорілому військовому кашкеті без зірочки, що си

дів на возі, усміхнувся в руді вуса:
— Дика природа!
Тато з мамою засміялися.
Котька почервонів.
— У вас і в зоопарку таких нема. Правда ж? — сказав дідок, 

спиняючи волів.— Сідайте, підвезу. Либонь, дачники на «Бере
жок», га?

— Да-да, от спасибі! — незвично солодко проказала мама, 
закидаючи на воза свій чемоданчик і сумку. Тато й собі сприт
но закинув чемодани на воза і обернувся до Котьки:

— А ти чого? Давай сюди «авоську» і вудочки...— і поблаж
ливо усміхнувся: — Це, синку, воли. Круторогі українські воли.

— А то я не знаю! Теж іще! — хмикнув. Котька, червоніючи 
ще більше.

— Лізь уже на воза, знавець! — насмішкувато промовила 
мама.

Мстивий народ ці дорослі.
Ну, нічого-нічого!..
— Дідусю, скажіть, а як називається та річка, що отамо 

впадає у Десну? — невинним тоном спитав Котька і метнув на 
тата з мамою лукавий погляд.

— Отам-го? — перепитав дідок, показуючи пужалном.— Рів
чак! А ти думав — Міссісіпі? Ні! Просто Рівчак та й усе. 
Ти що — боявся переходити, щоб не той... не булькнути?

— Я-то ні-і...— протяг усміхаючись Котька,
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— О, дивись-дивись, яке місце для риболовлі! — перебив 
його тато, показуючи на темну завороть річки, над якою схи
лилася старезна коренаста верба.

— Прекрасне! Тут, мабуть, і щуки, і... і сомй водяться,— під
хопила мама, хоча в риболовлі не тямила анічогісінько.

«Затирають! Не дають говорити!» — зітхнув Котька і тут же 
вирішив: «Гаразд! Не буду вже вас чіпати. Знайте, що я не 
такий».

І йому стало дуже приємно від власного благородства.
Отак, не чим-небудь, а возом, запряженим волами, в’їхав 

Котька у «Бережок».
І те, що то був такий давній спосіб пересування, яким кори

стувалися ще їхні предки, сповнювало Котьчине серце особли
вою насолодою. Він уже уявляв собі, як він розповідатиме про 
це хлопцям у школі і яке це справлятиме на них, а особливо на 
Ігоря Дмитруху, враження, і в грудях йому солодко тенькало. 
Що й казати, перший день у селі почався прекрасно — і тато 
з мамою у воду впали, і волами їхати довелось... Є, є про що 
розповідати! Не те що Євпаторія.

А нещасний Тютя десь у Сочі під пальмою на пляжі мучиться...

Р О З Д І Л  III

Перші враження від «Бережка».
Спиридон Спиридонович і його посімейство.

Копаємо погріб .« Проблема водопостачання на Десні.
Дружня вечеря

Будиночок їм дістався другий з краю, прекрасний будиночок, 
з прекрасною верандою, з двома вікнами, з газовою плитою, 
з прекрасним столом, вкопаним коло будиночка (коло кожного 
будиночка було вкопано стіл і лавки). От тільки двері не зами
калися через погано підігнаний замок і не було холодильника. 
Холодильник був у сусідньому будиночку, який займав татків 
начальник Спиридон Спиридонович. Він приїхав ще вчора з 
дружиною і дочкою років вісімнадцяти. Вони всі троє якраз 
сиділи біля свого столу і снідали — Спиридон Спиридонович у 
великих чорних трусах, дружина й дочка у барвистих купаль
никах.

Тато, навіть не розпакувавши чемоданів, пішов до них віта
тися.

Поки тато вітався, мама розпаковувала чемодани і бубоніла 
собі під ніс. З того бубоніння Котька довідався, що вона так
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ї знала, що вона дурна, що не треба було погоджуватися, що
її чекає не життя, а мука, що вона взагалі нещасна, що у всіх
чоловіки як чоловіки, а в неї...

Тут знадвору почувся радісно-збуджений голос тата:
— Заїнько, а подивись-но, якого судака впіймав Спиридон 

Спиридонович на спінінг!
Під вікном стояли усміхнений сяючий тато і Спиридон Спири

донович, який, щось пережовуючи, тримав на лозині такенького 
собі судачка, на півкілограма, не більше.

Мама заусміхалася й сплеснула руками:
— Ах, який красень! Просто чудо! Ви, Спиридоне Спири

доновичу, ну просто...
— Хемінгуей! — вигукнув тато.
«Хемінгуей» задоволено ковтнув, почухав волохаті груди і 

поблажливо усміхнувся:
— Отож готуйтеся, Зою Іванівно, чистити. Він вас завалить 

рибою. Всієї й не поїсте. Доведеться, мабуть, заморожувати... 
До речі, там у нас холодильник. Як щось треба — будь ласка, 
не соромтеся.

— Спасибі, спасибі! — лагідно проказала мама.
Спиридон Спиридонович кивнув і ваги-переваги пішов до сво

го столу. Тато, задоволено потираючи руки, зайшов до будиноч
ка помагати мамі.

— Якщо ти гадаєш, що я понесу що-небудь до них у холо
дильник, ти глибоко помиляєшся,— крижаним голосом, наче 
він уже побував у тому холодильнику, сказала мама.

— Чому? — невинно закліпав очима тато.
— Тому що я знаю, що таке холодильник. їм самим місця

мало. І я старцювати не піду. Не піду! Ясно?
— Ну, то...— на якусь мить тато наморщив лоба, задумав

шись,— ну, то... викопаємо погріб!.. Подумаєш!
І обличчя його просвітліло. На відміну від мами, тато не 

вмів довго переживати.
— Викопаємо погріб та й усе. Правда, синку?
— Викопаємо! Авжеж, викопаємо! — весело підхопив Котька.

Йому ніколи не доводилося копати погріб.
Вони не стали відкладати це у довгий ящик, а пішли до 

коменданта, обвітреного й засмаглого начорно Петра Кіндра
товича Баюри, який видавав постіль, відра і посуд, узяли в 
нього ще й дві лопати та й приступили до діла.

Тато копав, а Котька відгрібав пісок, щоб не сипався в яму. 
Потім тато розшукав десь уламки шиферу, що лишилися від 
будівництва, гарненько виклав ними яму, а один шматок поклав 
зверху, наче ляду. Вийшло дуже здорово.
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«Ти диви — молодець!» — здивувався Котька. Дома татові 
якось ніколи не доводилося майструвати, і Котька вперше 
бачив безпосередні наслідки татового уміння. Та й що там у 
місті змайструєш, коли все, що треба, купується в магазині. 
Та й часу в тата завжди нема.

Котька побіг хвалитися мамі. Але мама особливого захоп
лення погребом не виявила.

— Ой! Як сиплеться-а-а! — скривилася вона.— Це всі продук
ти будуть у піску.

Тато промовчав. А Котька образився:
— Ну, знаєш... Тобі не догодиш ніколи. Дуже якраз гарний 

погріб. Кращий за будь-який холодильник. Хіба в холодильник 
стільки влізе?

— Гарний-гарний,— одмахнулася мама.— Біжи принеси води, 
оно бочка приїхала.

Виявилася досить-таки дивна для Котьки річ. Незважаючи 
на те, що будиночки стояли біля самісінької води, на березі 
славнозвісної зачарованої Десни, з водою були непереливки. 
Пити воду просто з Десни не можна було, вона годилася тіль
ки на господарські потреби. Питну воду возили з села, з кри
ниці, Двічі на день сива більмувата конячина притягала здоро
венну бочку на двох колесах. Правила конячиною чорнява 
засмагла білозуба молодиця.

Коли Котька прибіг з відром, коло бочки вже витяглася 
черга бережан у купальниках, у халатах, у трусах і в піжа
ма х— хто з відром, хто з чайником, хто з бідончиком, хто з ка
струлею...

Стоячи в черзі, Котька роззирався навколо. Публіка на 
«Бережку» була для Котьки малоцікава: або зовсім солідна 
(дяді* тьоті, бабусі), або зовсім несолідна (писклява дошкіль- 
няча дрібнота). Ровесників, однолітків своїх Котька не вгледів.

З одного боку це було навіть добре. Бо коли Котька набрав 
у відро води й поніс, то виявилося, що носити воду у відрі він 
не вміє. Просто йому ніколи не доводилося цього робити. Відро 
весь час чіплялося за ногу, вода у відрі гойдалася і розхлю
пувалася. Котька ледве доніс піввідра. Був червоний, як помі
дор, і намагався ні на кого не дивитися. Перед однолітками 
було б зовсім соромно. Отже, з одного боку, було навіть добре, 
що однолітків на «Бережку» не було.

А з другого боку...^ другого боку теж було добре, що їх не 
було.

«Що, я гратися-забавлятися з міськими хлопчиками сюди 
приїхав! Ні! — рішуче сам собі сказав Котька.— Я приїхав 
пізнавати сільське життя, приїхав змагатися з пастухами, хто
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далі плюне,-приїхав катахися. верхи,на корові і* красти кавуни 
на баштані. А всі ці міські хлопчики — пігмеї і більше нічого. 
Нащо вони мені здалися. Тюті...»

Мама заходилася готувати вечерю.
Тато заходився розпаковувати і приводити в порядок рибо

ловні снасті — вудочки, спінінги, «закидушки» й таке інше.
А Котька зайшов за будиночок і для практики почав плюва

ти «на. дальність». Обплював собі все підборіддя, зітхнув, пе
редчуваючи поразку в змаганнях, і пішов купатися.

Купався Котька до самісінької вечері — аж посинів.
Вечеряли урочисто, на честь відкриття сезону, разом з 

з татовим начальником Спиридоном Спиридоновичем та його 
сімейством.

їжі наготували, «як на Маланину свадьбу», (так завжди ка* 
зав тато, повторюючи слова свого діда). На столі все не вмісти
лося,— заставили весь ганок.

Раз у раз тато підносив білу емальовану кружку з червонень
кою квіточкою на боці (чарок з дому брати мама не дозво
лила) і виголошував тост (тато любив виголошувати тости):

— За найкращу, найпрекраснішу половину людства! За ж і
нок! Хай завжди будуть молодими, гарними і щасливими! 
Сонця вам і весни!..

Спиридон Спиридонович мовчки кивав, робив глибокий вдих, 
широко роззявляв рота і різким рухом ловко перекидав туди 
пузату чарчину, яку спеціально приніс для себе із свого буди
ночка. Потім брав редиску і теж дуже ловко кидав її у роззяв
леного рота.

Та не встигав він пережувати редиску, як тато знову підно
сив угору емальовану кружку і вигукував:

— Повторить! Повторить! Після першої тільки наймити за
кусують... Давайте.— за дітей! За найдорожче, що в нас є,— за 
дітей! Хай небо над ними завжди буде безхмарне! Хай життєві 
їхні дороги будуть рівними і широкими! Ваше здоров’я, дорогі 
Оксано і Костю! Будьмо!..

Начальникова Оксана чи то презирливо, чи то вдячно скриви
лася і ледь приторкнулась губами до пласкої від пластмасової 
фляги кришечки,з кислим вином.

А Котька зробив глибокий вдих і, наслідуючи татового на
чальника, різким рухом перекинув паперовий стаканчик з ли
монадом собі у рота, Л, звичайно,, облив *усю мармизу. Лимонад 
з лоскотним шипінням полився по .щоках і. по шиї йому за 
комір. Проте ніхто цього не.помітив. Усі були зайняті собою: 
тато із Спиридоном .Спиридоновичем; похапливо закусували. 
Мама з начальниковою дружиною, покивуючи і прицмокую
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чи, півголосом* балакали про щось; зрозуміле тільки жінкам: 
А Оксана, опустивши довгі фіолетові вії, меланхолійно длуба
лася в тарілці.

Котька зітхнув і, зібгавши жменею сорочку на грудях, кілька 
разів провів нею по шиї, витираючи липкий лимонад.

А тато вже підносив тоста «за шановного Спиридона Спири
доновича, людину великого організаторського таланту, справж
нього командира виробництва, чуйного і... і справедливого... 
і — хай живе ваша мудрість!»

А вже хвилин через п’ять розчервонілий тато, як вітряк, ви
махував у повітрі руками і кричав про якогось Вишневецького, 
якому все «до лампотури», який не вболіває за виробництво, 
а дбає тільки про власний спокій.

Спиридон Спиридонович благодушно хихикав і запевняв, що 
тато перебільшує, що Вишневецький цілком кваліфікований 
працівник і своє діло «знає туго».

Тоді тато ще більше почервонів, змахнув рукою, трохи не 
зачепивши Спиридона Спиридоновича за ніс, і вигукнув:

— Значить, і вам усе — до лампотури! Раз так, значить, і ви 
не вболіваєте за виробництво, а дбаєте тільки про власний 
спокій!1.. От!

Котька аніскілечки не здивувався.
Після чарки тата завжди, як казала тьотя Любочка, «тягло 

на трибуну», і він усім різав в очі правду-матінку...
А на другий день ходив вибачатися.
Котька дуже любив, коли тато «вилазив на трибуну» і «різав 

правду-матінку». Він завжди аж підскакував від захоплення 
і в такі хвилини був закоханий у свого тата. І навіть жалкував, 
що тато так рідко пив чарку — тільки на свята або коли з 
Москви приїздив його друг дядьо Антоша.

Мама, навпаки, чогось дуже не любила, коли тато «ліз на 
трибуну», і намагалася якнайшвидше його звідти стягти.

От* і зараз вона сплеснула руками й вигукнула:
— Сергію! Перестань зараз же! Припини!.. Спиридоне Спири

доновичу, не слухайте його, будь ласка, не слухайте! Він же 
не розуміє,, що говорить. Перестань зараз же! Чуєш!

Але Спиридон Спиридонович не виявляв ніякого занепокоєн
ня або невдоволення. Він добродушно хихикав і, навпаки, за
спокоював маму:

Не хвилюйтесь, Зою Іванівно! Все гаразд. Хай говбрйть!* 
Краще хай говорить, ніж* думає і мовчить. Якби всі говорили 
те, що-думають* легше було б порозумітися.

Видно, татків начальник був таки недурний чоловік.
Вечеряли до пізньої ночі.
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Котьку давно вклали спати, і крізь сон він усе ще чув добро
душне хихикання Спиридона Спиридоновича і таткове збу
джене «до лампотури».

Останнє, що подумав Котька перед тим, як заснути, було: 
«А все-таки здорово, що я нарешті в селі! Завтра з самого ран
ку піду шукати і баштан, і корів, і хлопців-пастухів... Завтра...»

Р О З Д І Л  IV

Завтра. Невеличка маленька пригодка, 
після якої починається нудьга.

Похід у село. «Сапоги». Знову нудьга

Прокинувся Котька від одчайдушного маминого зойку.
Він підхопився з ліжка й кинувся до вікна — мама верещала 

надворі.
Визирнув і побачив: мама стоїть навколішках біля погреба 

у напруженій неприродній позі, одкинувшись назад і прикривши 
обличчя рукою.

— Що? Що таке? — перелякано вигукнув Котька і через 
відчинене вікно вискочив надвір: мама у небезпеці!

— Що?
— Он! Он!— трагічно мовила мама і тремтячою рукою вка

зала на погріб.
Котька витягнув шию і, затамувавши подих (може, змія?!), 

потроху посунувся, зазираючи у погріб. Нарешті — зазирнув.
У погребі, на кришці каструлі, сиділа маленька, як п’ять ко

пійок, зелена жабка.
— Тю! — Котька засміявся.
— Ага — «тю»! Я їх так боюсь.
— Тю! — повторив Котька, перехилився, спритно схопив жаб

ку рукою і підніс догори: — Диви, яка симпатична!
— Ой! Кинь зараз же цю гидоту! — відсахнулась мама.
Котька одніс «симпатичну гидоту» за кілька кроків і обереж

но поклав на пісок.
— І це треба було так верещати? — поблажливо пхикнув 

він.— Ех ви, жінки...
Серце його сповнювала гордість. Він відчував себе мужчи

ною.
День починався добре. Майже з подвигу.
— А де тато Карло? — весело спитав він («Пригоди Бура- 

тіно» з дитинства були улюбленою Котьчиною книжкою, і він 
жартома називав тата іноді «тато Карло»).
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— Карабас-Барабас він, а не тато Карло,— сердито відпо
віла мама.— Запроторив нас у якийсь тераріум, серед гадів та 
плазунів, і задоволений!.. Рибу пішов ловити.

Котька побіг до річки.
Тато Карло в трусах і в сорочці навипуск (так що трусів не 

було й видно, і можна було подумати, що він у самій сорочці) 
стояв по коліна у воді і, мов зачарований, дивився на попла
вець.

— Як успіхи, тату Карло? — бадьоро загукав Котька, під
бігаючи.

Тато, не обертаючись, мовчки застережливо підніс руку.
Котька трошки постояв на березі і, так і не дочекавшись від 

тата ні погляду, ні слова, зітхнув і пішов купатися.
Сам Котька ловити рибу не любив. У нього не було терпіння 

довго дивитися на нерухомий поплавець. Не чекаючи, поки риба 
клюне, він раз у раз смикав вудлище і витягав голого гачка. 
Ну й, звичайно, ніколи нічого не впіймавши, через якихось 
кілька хвилин не витримував і кидав риболовлю.

Тато ж був затятий рибалка. Він і в Євпаторії з ранку до но
чі ловив бичків, а то й скумбрію «на самодур». А вдома, у 
Києві, навіть взимку ходив на підлідний лов.

Зачіпати його, коли він ловить рибу, не було ніякого сенсу.
Викупавшись, Котька побіг оглядати навколишню місцевість. 

Він був сповнений жагучого бажання негайно ж почати пізна
вати сільське життя — вимріяне, романтичне і солодке сільське 
життя: кататися верхи на корові, красти на баштані кавуни, 
змагатися з пастухами.

Місцевість ліворуч від бази відпочинку, власне, Котька 
знав — звідти вони прибули на «Бережок»: там вони йшли піш
ки, там тато з мамою шубовснули у Рівчак, там Котька впер
ше побачив «дику природу»... Села там не було.

Одразу за базою відпочинку починався молодий густий і 
задушливий сосновий ліс. Ні баштану, ні корів, ні хлопців-пасту
хів там теж, звісно, бути не могло.

Нерозвіданою лишалася тільки місцевість праворуч від буди
ночків. Туди Котька й побіг. Десь за останнім будиночком ліс 
кінчався і починалося поле. Боляче дряпаючись об стовбур і 
наколюючи обличчя та руки глицею, Котька поліз на крайню 
з узлісся сосну.

Скільки сягало око, до крайнеба простягалося жовте море 
пшениці...

І враз Котька відчув себе обдуреним і нещасним.
Що ж це таке? Що ж це таке виходить, люди добрі?
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їхав-їхав у село. Приїхав. А .села й близько нема. Якась без
глузда база відпочинку.

Нащо йому та база! Нащо йому той відпочинок! «Прекрасні 
будиночки!», «Газові плитки!», «Холодильники!» Що — він дома 
не бачив газових плиток і холодильників? Треба було для цього 
їхати!'

Під час сніданку, спідлоба дивлячись на радісно збудженого 
тата, який приніс три миршавих верховодки, Котька похмуро 
сказав:

— Пішли у село!
Тато здивовано звів ліву брову (коли він дивувався, він зав

жди зводив тільки одну ліву брову).
— Чого це раптом?
— Бо я хочу в село. Я їхав у село.
— Так ти ж у селі.
— Це не село.
— А що ж це? Київ? Село. Річка. Купайся, загоряй, лови 

рибу, відпочивай.
— Я не хочу відпочивати. Я хочу в село.
— У яке село?
— Там, де люди.
— А тут тобі що — не Л Н )ДИ ?
— Ну піди з дитиною в село,— несподівано підтримала Коть- 

ку мама.— Нічого годинами стовбичити у воді з тою вудкою. 
Займися сином!.. Заодно подивитесь, що там у магазині. Може,

20



якісь кофточки імпортні. Або щось із взуття. У сільмагах часто 
буває те, чого не дістанеш у ЦУМі.

Тато скривився й почухав потилицю.
Котька усміхнувся і вдячно кивнув маі^і.
Коли вони вийшли за територію «Бережка», тато цикнув 

крізь зуби і сказав:
— Ну ти ж і кадр! Зараз такий кльов почався, а ти...
— Не обманюй! — весело сказав Котька.— Ти сам казав, що 

по-справжньому клює тільки рано-вранці і надвечір. І взагалі 
треба займатися сином.

— Куме Андрею, не будь свинею!..— тато нахмуривсь і од
вернувся.

Але через три хвилини вони вже дружно крокували в ногу і 
бадьоро удвох співали:

Шагом, шагом, шагом, братцы, шагом 
Мы пройдем по рощам и оврагам...

Тато не вмів довго сердитись, він швидко одходив.
Співали вони хвилин двадцять. Потім захекались і замовкли. 

Почався пісок, іти стало важко.
Сонце пекло немилосердно. Сорочки поприлипали до спин.
— «До села два кроки...» — єхидно прохекав Котька.
— Хто ж його знав... Так мені казали,— винувато прохекав 

тато.
Пшениці кінчилися, почалася кукурудза.
Потім кінчилася кукурудза, почалася картопля...
І от нарешті голубими підмальованими очицями-вікнами 

визирнула з-за тину перша біленька хата. Починалося село.
Пройшли вони кілометрів чотири з гаком, не менше. Кожен 

«крок» виявився по два кілометри.
Настрій у Котьки зіпсувався вкрай.
От тобі й приїхав у село!
До якого більше як година ходи!
Щодня не побіжиш.
Та й взагалі— ніхто його самого сюди не пустить. Це вже 

він зрозумів остаточно.
Прощайте, нальоти на баштан!
Прощай, верхова їзда на корові!
Прощайте, захоплюючі змагання з хлопцями-пастухами, хто 

далі плюне!.. Ех, дурний Тютя! Заздрив!..
Вони йінли і мовчали.
Котька безнадійно сопїв.
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Вулиця вивела їх на майдан, до сільмагу, біля якого стояв 
стовп з гучномовцем і блакитною табличкою автобусної зу
пинки.

Вони піднялися по рипучих сходах і зайшли в сільмаг.
Незважаючи на великі вітрини, у сільмазі було темно й прохо

лодно. Мабуть, тому, що зсередини попід вітринами, затуляючи 
світло, стояло щось велике, оббите дошками — чи то якась меб- 
ля, чи мотоцикл з коляскою, чи хто його зна що...

На полицях вишикувалися телевізори, радіоли, каструлі, від
ра, дитячі іграшки, парфюмерія, книжки...

А на нижній полиці, зовсім окремо, стояли величезні 
кирзові чоботи, до яких було прищеплено папірець з написом: 
«Сапоги, 56 р. Ціна 12 крб. 10 коп.».

Такого розміру чобіт Котька ще зроду не бачив, хоча, як ви 
вже знаєте, і тато Котьчин не був карликом, і мама теж.

— Ого-го! — не втримався Котька.
І раптом почув знайомий насмішкуватий голос:
— От бачиш, і такого у вас нема!
Котька обернувся: у затишку за меблями (чи то мотоциклом, 

чи хто його зна чим) стояв знайомий дідок у військовому каш
кеті без зірочки і навхильці пив з пляшки пиво.

Ковтнув, витер рукавом губи і продовжив:
— Може, поміряєш? Бо завезли, а в нас таких лапацонів ні 

в кого нема. Третій рік ніхто не купує.
Котька гигикнув. Дідок йому подобався.
Настрій у Котьки покращав.
— Тату Карло!.. Мама хотіла щось із взуття...— лукаво зирк

нув він на тата.
— Беремо! — весело вигукнув тато.— Загорніть нам, будь 

ласка, ці тапочки! — звернувся він до продавщиці, кругловидої 
усміхненої молодички.

— Ви що — серйозно? — зразу перестала усміхатися та.
— Цілком серйозно! От вам гроші!
На відміну від мами, яка робила все дуже помірковано і 

вдумливо, тато був легковажний — любив несподівані жарти, 
сюрпризи і розиграші.

— Молодці! — схвально сказав дідок Дика природа.— Люб
лю рішучих лнЗдей. Вітаю з покупкою. Цим чоботам зносу не 
буде. І торгівлю нашу підтримали. Молодці! Носіть на здо
ров’я. Може, ви заодно й оцю концертну роялю візьмете?4 Бо 
світ затуляє,— дідок поплескав по дошці здоровенного ящика.

— Ні! Ми граємо тільки на магнітофоні,— сказав тато.
На «Бережок» ішли весело. «Сапоги» несли по черзі — то 

Котька, то тато. І весь час сміялися. І уявляли, який-то буде
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сюрприз для всього «Бережка», як реготатиме Спиридон Спири
донович, його дружина, дочка... Як усі по черзі мірятимуть 
«сапоги» і бігатимуть у них, спотикаючись і падаючи...

Але...
У мами якраз щось підгоріло, вона була сердита, і, коли 

тато, піднявши «сапоги» над головою, дзвінким голосом ви
гукнув зарані придуману фразу: «Заїнько, дивись, ми купили 
тобі імпортні модельні туфлі!» — Котька одразу зрозумів, що 
сміху не буде. Мама так глянула на тата, що він враз замовк, 
опустив «сапоги» і тихо промимрив:

— Ну, чого ти, Заєць?.. Ну, ми ж пожартували... Ми ж...
Якби поглядом можна було справді спопеляти,— від тата

лишилася б жменька попелу.
— Комедіанті — просичала мама і одвернула червоне як жар 

обличчя до плити.
Тато винувато глянув на Котьку, розвів руками, швиргонув 

«сапоги» під ліжко і втік на річку,
Котька зітхнув і пішов купатися.
Після пригоди з «сапогами» тато більше сином не займався.
Котька знову засумував.

Р О З Д І Л  V

Чорнява Света. Капустяни .
Операція «Сад». Провал операції. Тюрма .

Несподівана інформація

Невідомо, як би склалися події далі, коли б на третій день 
замість чорнявої засмаглої білозубої молодиці воду в бочці не 
привезла б така ж сама чорнява засмагла білозуба дівчинка 
одного з Котькою віку,— видно, дочка молодиці.

Котька вирішив зав’язати з нею контакти. Контакти з дівча
тами у Котьки виходили навіть краще, ніж з хлопцями. Так 
склалося, що Котька контактував з дівчатами набагато часті
ше, ніж з хлопцями. Дома в одному під’їзді з ним жили аж чо
тири його однокласниці, і двоюрідних сестер у Котьки було аж 
три. У товаристві дівчат Котька почувався досить вільно.

Коли бочка спорожніла і люди розійшлися, Котька підійшов 
до дівчинки і бадьоро спитав:

— Привіт! Що — мати захворіла?
— Ніі Чого це? — стенула плечима дівчинка.
— А... Ти її просто підміняєш.
— Ні. То вона мене підміняла. Воду я вожу, а не мати.
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^  То ти що хворіла?
Ні* До Києва їздила.

— В гості?
—г- Ні. У театр.
— тюг?
— Ні. В оперний. «Князь Ігор» слухала. Ти слухав?
— Ні. -
— А «Ріголетто»?
— Ні.
— А «Пікову даму»?
— Ні.
1— Тю! Живеш у Києві, де такий оперний театр, і нічого не 

слухав. Ти що — глухий? Чи музики не любиш?
— Ні. Чого... Люблю. У нас магнітофон є. І записи різні. 

Висоцький... Окуджава...
— Магнітофон і в нас є. Але хіба він може замінити театр? 

Оперний...
— Ну да... Авжеж!..— кивнув Котька. Йому не хотілося спе

речатись. У драматичних театрах Котька бував часто, а от в 
оперному один раз у житті, разом з класом, та й то не на опе
рі; а на балеті «Спляча красуня», якого майже не бачив, бо 
дивився не на сцену, а на Ігоря Дмитруху, який перестрілював
ся шкуринками від мандаринів з Валерою Галушкинським.

Дівчинку звали Света.
Котька одержав від неї дуже цінну інформацію. Виявляється, 

вони з: татом були зовсім не в тому селі, що треба. Вони були 
в Рудні (туди, справді, кілометрів чотири). А зовсім близько, 
за ̂ сосняком (це не справжній ліс, як думав Котька, а 'посад
ка) — село Капустяни. Правда, Капустяни маленькі, і сільмагу 
там нема. В сільмаг усі ходять у Рудню. І в клуб теж. Але 
Котьку ні клуб,'ні сільмаг не цікавили аніскілечки.

Баштану, на жаль, нема. Зате є великий колгоспний сад.
«Го-го-го! Живемо!» — войовниче закричав у Котьчиній душі 

відчайдушний викрадач яблук.
Десь у Києві на вулиці Саксаганського тикнулося Ігорю 

Дмитрусі.
= Отак за розмовами незчулися, як проминули сосняк, і захоп

леним Котьчиним очам відкрилися Капустяни — справжнє село 
його1 мрії: хати під стріхами, тини, колодязі з журавлями... По 
телевізору такого не побачиш. Один з останніх куточків відми
раючої давнини.

Провівши Свету до самісінького двору, Котька попрощався з 
нею і підстрибом подався назад. Він весь аж тремтів від нетер
плячіші Негайно, негайно підкласти в штани дикточку і -^ в  кол-
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гослний сад... Красти яблука, таїтися, завмирати, здригатися, 
тікати від сторожа, переживати всім своїм єством (особливо 
отим, найвразливішим, за твердженням Ігоря Дмитрухй, міс
цем) щемливе мужчинське почуття небезпеки... У Котьки вже й 
зараз наче задубіли штани. Наче туди вже сипонули солі. За
щипало, засмикало, закололо...*

Котька кинувся шукати дикточку. І тут зрозумів, що був тро
хи необачний. Одна справа — знайти дикточку вдома* у місті. 
Зовсім інша — тут, на «Бережку». Треба було запастися зазда
легідь.

Цеглин всюди валялося багато, дикточки не було ніде. Не 
підкладати ж у штани цеглину. Шифер теж не підходив. По- 
перше, хвилястий і шкарубкий, мулько, та й у штани не влізе. 
По-друге, крихкий, від пострілу міг розсипатися, і це було не
безпечніше, ніж сама сіль.

Котька збився з ніг. Він був уже у відчаї. І раптом...
Всі геніальні ідеї спадають на думку несподівано і вражають 

своєю простотою.
Він стояв у будиночку посеред кімнати і роззирався на всі 

боки. Батьків капелюх?.. Не підходить, не влізе. Материна су
мочка? Теж не підходить... І раптом погляд його впав на власне 
ліжко. З-під подушки стирчав корінець книжки. «Старик Хотта- 
бич». Старий вірний Хоттабич. Улюблена книжка всієї сім’ї. 
Ще тато й мама у дитинстві захоплювалися. Тепер Котька за
хоплюється.

«А що, як підкласти «Хоттабича»? Він же навіть товстіший 
за дикточку».

Не роздумуючи, Котька засунув «Хоттабича» ззаду під плав
ки. «Хоттабич» тримався добре, не випадав.

Порядок!
Правда, ходити не дуже зручно. Але нічого, можна витримати.
І те, що «Старик Хоттабич» братиме участь у захоплюючій 

небезпечній операції, раптом розвеселило Котьку.
«Здорово! Буде підтримувати мене своїми чарами».
Котька поки що витяг його (встигне засунути перед самісінь

кою операцією). І гайнув з дому.
Чи йшов ти, любий читачу, коли-небудь щось красти? Уперше. 

І не в гурті, а сам. О-о-о!.. Як не йшов, то не ходи, голубе! Не 
ходи ніколи! О-о-о!.. То жахливе, ні з чим незрівнянне почуття! 
Жижки в тебе тремтять, коліна підгинаються, серце гупотить 
так, що як оті бідні ребра витримують? Витримують, і не розла
маються, і не випустять на волю оте шалене серце, і не: виско
чить воно, і не поскаче підстрибом по дорозі поперед тебе. 
А,в очах мерехтить* а по спині мурашки, мурашки, мурашки...
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Мільйони холодних мурашок біжать, біжать униз у п’яти і що
сили тягнуть тебе за п’яти назад. А волосся на голові стовбур- 
читься і піднімає вгору кашкета (якщо ти в кашкеті) або про
сто собі ворушиться (якщо ти без кашкета). А голова горить! 
А в животі холоне, холоне, холоне, наче туди накидали льоду,— 
і бурчить... тоненько-тоненько і жалібно...

Ех, читачу, мій любий читачу! І як отой бідний Котька дійшов 
до колгоспного саду, я й сам не знаю.

Скільки разів він зупинявся і казав собі: «Ні, не піду!.. Хай 
вони горять, ті яблука, і той сад, і та погоня, і все на світі!..»

Але щоразу він згадував насмішкуватий погляд Ігоря Дмит- 
рухи і його презирливий голос: «Той, хто не крав кавунів на ба
штані, хто не пережив почуття небезпеки,— пігмей і більше ні
чого!.. Тютя!..» І в уяві спливав Тютя, черводий, з очима, пов
ними сліз.

І Котька тяжко зітхав і йшов далі.
Аж от і колгоспний сад.
Куди не кинь оком — дерева, дерева, дерева. А на них — 

яблука, яблука, яблука. І ніде — ні живої душі.
Котька засунув «Хоттабича» ззаду у штани і завмер, весь пе

ретворившись на суцільне величезне настовбурчене вухо.
Ніде — ані жодного підозрілого звуку. Тільки тихо лопотить 

на деревах листя та десь гуде у траві джміль.
Котька міг би спокійно нарвати яблук з першого ж дерева, і 

вже б операція пройшла успішно. Але... Хоча Котька й вважав 
себе цілком татовим сином, з усією татовою легковажністю та 
іншими прекрасними недоліками, але десь усе-таки, мабуть, бу
ла в нього в характері крапелюшечка материної розважливості 
й практицизму. Бо, скуштувавши яблуко з першого дерева і 
скривившись, як середа на п’ятницю («Ну й кислятина!»), він 
подибав до другої яблуні, потім до третьої, четвертої... і всюди 
одкушував і кривився, і йшов далі («Якщо вже красти, то щось 
путяще, а не казна-що!..»).

Щелепи зводило, язик став, як терпуг,— усі яблука були зе
лені й кислющі неймовірно. Видно, тут ріс пізній зимовий 
сорт.

Нарешті — чи то Котька втратив смак, чи звик до кисляти
ни,— біля однієї яблуні він спинився. Одкусив єдине, до якого 
зміг дотягнутися знизу,— ніби нічого. Яблука були досить вели
кі, червоні, але висіли високо над землею. Треба було лізти на 
дерево. Котька озирнувся. Нема нікого. Зітхнув, як перед стриб
ком у воду, і подряпався. «Хоттабич» у штанях муляв, наче ви
словлював протест. Але Котька не звертав уваги. Незнана досі 
рішучість штовхала його угору. І крізь весь величезний крижа
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ний холод страху враз проклюнулося щось маленьке і тепле. 
Проклюнулося і запищало:

— Ну, Дмитруха! Начувайся! Хто казав, що я пігмей, що я 
тютя?.. Який же я пігмей, який же я тютя, коли я ондо лізу на 
дерево і краду колгоспні яблука! Ні, я вам не тютя! Я — моло
ток! Я... Ну, буде, буде тепер що розказувати у класі! Ух, 
який же я! Ух, який же ж я... Ух, я — так я! Не те, що Тютя.

Дряпаючи об гілки руки, Котька одне за одним рвав яблука і 
пхав собі за пазуху. Деякі виривалися з рук і глухо гупали на 
землю. Та Котька не зважав і похапливо тягнувся за іншими.

І раптом...
— Кахи-кахи,— почулося знизу.
Котьку наче зашморгнули за шию — перехопило дихання.
Він глянув униз. Видно було тільки чоботи — все інше зату

ляло листя.
— Кахи-кахи! — повторили чоботи.
Листя враз заворушилось, і прямо на Котьку виштрикнулося 

дуло рушниці!..
— Ввай! — вереснув Котька і рвучко повернувся, підстав

ляючи під постріл «Хоттабича». «Хоттабич» дрібно затремтів у 
штанях і безнадійно завмер у приреченому чеканні.

— Н-не с-стріляйте...— плаксиво пропищав Котька.
— Як це — «не стріляйте»? Не маю права. Зараз встрелю!
Котька замружився.
«Хоттабич» у штанях похолов.
— Пу! — насмішкувато сказали знизу.— Ізлазь!.. Ти встреле

ний.
Голос був дуже знайомий.
Котька обернувся.
Під деревом, розсуваючи ціпком листя, стояв дідусь Дика 

природа.
Одним рухом Котька висмикнув сорочку з штанів, і яблука 

посипалися на землю. Потім, ледве ворушачи ватяними неслух
няними кінцівками, почав злазити.

— О! А що це в тебе у штанях? — здивовано запитав дідусь 
(злазячи з дерева, Котька повернувся до нього спиною).

І не встиг Котька зреагувати, як дідусь витяг у нього з шта
нів «Хоттабича».

— Овва!.. Оце ти у такий спосіб книжки читаєш?! А головою 
вже не виходить?

Котька вкрився червоними плямами.
— І чого це тебе туди погирило? Оту зелень рвати... Нащо 

воно тобі? Хочеш усю відпустку бігати?
Ех, краще б той дід був уже вистрелив... Але в діда, крім ціп-
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ка, ніякої зброї не було. То Котьці з переляку ціпок здався ду
лом рушниці.

А взагалі дідок був зовсім не страшний. І Котька вже поду
мав, що він зараз покепкує з нього і одпустить. Аж раптом той 
суворо глянув на нього і сказав:

— Ходімо!
І кудись Котьку повів.
Котька покірно йшов, похиливши голову. І в тій голові пере

ляканими зайчиками стрибали безладні думки:
«Чого ж це я йду? Чого я не тікаю? У діда ж нема зброї. І бі

гати він, мабуть, на довгі дистанції не мастак. Не дожене. Я ж 
мріяв, я ж мріяв про втечі, саме про втечі і погоні... Так чого ж 
я... іду тепер, як теля... як Тютя... Що ж я скажу Ігорю Дмит- 
русі? Про що ж я в класі розповідатиму?»

Але ноги самі собою, без наказу голови, механічно перестав
ляючись, ішли слідом за дідом.

— Діду,— наважився нарешті Котька.— Куди це ви мене ве
дете?

— Як це куди? — обернувся дідок.— У буцегарню! А куди ж... 
У тюрму, у буцегарню... А куди ж у нас злодіїв саджають?

— Жа-жартуєте,— тремтячим голосом сказав Котька.
— Ото інтересно мені жартувати з тобою.
— Хто ж це за пару кислих яблук у тюрму саджає?
— То не кислі яблука. То колгоспне добро. А той, хто зазіхає 

на колгоспне добро,— злодій і правопорушник. Отак!
Дід уже вивів Котьку з саду, і вони попрямували повз якісь 

довгі кам’яниці.
— Діду, а... а ви мене хіба не пізнаєте? — жалібно скривився 

Котька.
— Га? — дідок обернувся і, звівши брови, здивовано, наче 

ніколи не бачив, глянув на Котьку.— А ти хто такий?
— Та я... я ж на волах з вами їхав. «Дика природа», пам’я

таєте... І... і «сапоги» ми з татом у сільмазі купили. Пам’ятаєте?
— Не обманюй! То був гарний симпатичний хлопець, а ти... 

злодій, розбійник з великої дороги. Того я добре знаю. А тебе 
ні. Вперше бачу...

Дідок підвів Котьку до похмурої кам’яниці з великими заліз
ними дверима і вузькими, високо над землёю, вікнами. Котька 
глянув на ті вікна і похолов. Вікна були... загратовані.

Дідок вийняв з кишені великого ключа і. встромив у просто- 
таки величезнии (Котька зроду такого не бачцв) висячий замок 
на залізних дверях.

— Діду,— ледь ворушачи губами, прОіШелертїв Котька.— Ді
ду, я більше не буду...
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І схлипнув (неприємно, ох, неприємно говорити такі слова, 
ти, читачу, мабуть, це добре знаєш).

Дід мовчки зняв замок і прочинив важкі двері. Зсередини 
війнуло сирістю і холодом.

— Ді-і-іду!.. Не тре-е-еба-а!..— втративши над собою владу, 
по-овечому пробекав Котька.

— Треба-треба! Заходь! — дідок поклав шкарубку долоню на 
Котьчин зашийок і легко підштовхнув уперед. Не маючи сил 
опиратися, Котька ступив у холодні обійми темряви.

Збоку щось клацнуло, тьмяно засвітилася вгорі загратована 
лампочка. І Котька побачив прямо перед собою ящики з яблу
ками, багато-багато ящиків з яблуками, до самісінької високої 
стелі. То був склад.

— Бери от з цього, нижнього,— сказав дідок.— Це білий на
лив, те, що треба.

Котьку — наче кип’ятком ошпарило:
Ні-і-і!.. Н-не тре-еба!..

— Ох ти ж, їй-богу! Знову «не треба»!.. Що за людина! Як 
красти, то треба. А як вгощають, то «не треба». Ану бери, 
кажу! — гримнув дідок.— Бо замкну отуто!..

Котька не рухався. Тоді дідок сам став брати з ящика яблука 
і пхати йому за пазуху.

— Ти бач! Ще обслужи його! Пан який!
Яблука були холодні, і Котька щоразу здригався від їхнього 

дотику.
Наклавши повну пазуху яблук, дідок, знову-таки потилични

ком, підштовхнув Котьку до дверей.
Наскільки приємніше, любий читачу, переходити з холодних 

обіймів сирої кам’яниці, темряви і страху у теплі обійми літньо
го дня, сонця і свободи!

Дідок вийшов слідом за Котькою, почав замикати двері.
Котька стояв, переступаючи з ноги на ногу, червоний і розгуб

лений. Треба було щось сказати, а він не міг сказати ні слова, 
не міг поворухнути язиком, наче хто його приклеїв до зубів.

Дідок узяв у руки «Хоттабича», якого весь час тримав під 
пахвою, глянув на обкладинку, усміхнувся:

— A-а... Знаю. Читав. Разом з онукою. Ловка книженція! 
Тільки не до того місця ти її притуляєш. Книжки до грудей 
притуляти треба. Тримай!

Дідок простягнув Котьці «Хоттабича».
Котька нарешті спромігся через силу вичавити з себе:
— С-спасибі!..
І почеберяв занімілими неслухняними ногами геть.
— Стривай! — гукнув до нього раптом дідок.
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Котька став, злякано озирнувся.
— Тобі, мабуть, скучно. Га? — усміхнувся дід.— На «Береж

ку» вашого брата, падана, я бачив, не густо. А тут у нас е. Такі, 
я тобі скажу, хлопці є, що дідька лисого обстригти можуть. 
Біжи отуди, до річки,— він показав ціпком.— Не бійсь, не заблу
дишся. Звідти до вашої бази берегом кілометра півтора, не 
більше,— він приклав руку до рота і таємничо стишив голос,— 
там щось затівається... Один з наших, я бачив, якусь машинерію 
на козі туди попхав. Гайда!

І дідок підморгнув.
Котька усміхнувся у відповідь. Йому вже зовсім відлягло від 

серця.
— Спасибі вам, діду! До побачення!
І він підстрибом побіг до річки.

Р О З Д І Л  VI,

у  якому головний герой ще не з ’являється , 
але вже незримо присутній , а з ’являються  

Чайник, Петякантроп, коза Манька і баба Надя.Л
Перші справжні таємниці і справжні несподіванки

Високий уривистий берег річки у цьому місці був густо порос
лий кущами, над якими здіймалася старезна коренаста верба, і 
Котька не одразу знайшов те, що шукав.

Він обережно скрадався кущами, уважно роздивляючись і 
вслухаючись. Ще не знав, як він заговорить з хлопцями, що 
їм скаже. З хлопцями Котька контактував важче, ніж з дівча
тами. І тому він хотів спершу добре вивчити обстановку, не 
виказуючи себе, а вже тоді...

Котька нашорошив вуха. Йому здалося, що десь недалеко у 
кущах теж хтось ховається. Він напружив зір, але, як не вдив
лявся, нічого не побачив — кущі були дуже густі.

Котька рушив далі.
Попереду посвітлішало.
Котька обережно розсунув гілки і побачив — у кущах була 

лисина, така собі прогалина між кущами, і на тій лисині стояла 
тринога з саморобним телескопом, до якого був підмонтований 
фотоапарат. Біля триноги порався якийсь довгоносий хлопець 
з плямистим вигорілим волоссям.

Котька затамував подих. Але міг цього і не робити. Довгоно
сий хлопець настільки був зайнятий своєю справою, що нічого 
не бачив і не чув. Якби Котька навіть вийшов зараз із кущів,
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він би його не поАі^йвІ Т Котька вже хотів вийти, як раптом з 
протилежного боку вилетіла з кущів стріла і вцілила довгоно
сому в спину. І одразу ж, розмахуючи луком, з кущів вискочив 
мускулястий вилицюватий хлопець, розмальований під індіанця, 
і войовничо заі̂ у.кіаів: ‘

— Уа-уа-а!.. Чайник, падай!.. Ти вбитий. Падай! Ну!
-— Та йди ти, Петякантроп! — скривився довгоносий.— Іди! 

Не заважай! І взагалі...
— Що значить «іди»?! Ти як розмовляєш з вождем племені 

делаварів?! — Петякантроп погрозливо виставив уперед нижню 
щелепу.— Вклею!.*

— Ну тікай, ну! — загундосив Чайник.— Що тобі — місця 
мало?

— А що це таке? — тицьнув луком у бік телескопа Петякан
троп.— Гармата, чи що?

— Ні, не гармата. Воно тобі не цікаво. І взагалі... Це мирний 
об’єкт, військового значення не має. Я ж кажу, тобі не ціка
во. Іди.

— А ти, Чайник, грубіян, Що значить «не цікаво»? От мені 
якраз цікаво. Ану говори, бо зараз вмажу і оцю петрушку твою 
поламаю.

— От же Петякантроп! Ну чого пристав, як смола? Ну? Ну, 
йди, тобі кажуть!.. Я ж тебе не чіпаю. І взагалі...

— Ти, Чайник, просто хуліган! Бандит і розбійник. Тебе тре
ба виховувати. Не хотів, але доведеться...— Петякантроп зітхнув, 
поклав свій лук на землю, потім дуже ловко зробив Чайни
ку підніжку, повалив його на землю і почав товкти:— Уа-уа-а-а!..

— Пусти! Ну! Пусти!..— безсило пручався Чайник.
— Кажи, що ти тут робиш? Га? Бо не пущу. Уа-а-а! У-а-а-а!..
— Та... та... козу пасу... По-науковому.
— Що-о? — здивувався Петякантроп і одпустив Чайника.— 

З оцимо пасеш? — показав він на телескоп.
— А що? — Чайник підвівся.— Для спостереження... Ти ж 

знаєш нашу Маньку. Це ж не коза, а звір, сатана рогата. її па
сти — згуба для здоров’я. Мельк — і нема. Уже в шкоді. Тому я 
спеціально й придумав оце-го — «козошукатор».

— Ой, брешеш,— недовірливо глянув на нього Петякантроп.— 
Я тебе знаю. Став би ти щось корисне придумувати. Це щось 
інше.

— Ну, кажу ж — правда! Змушений був. Баба мені загадува
ла і воду носити, і дрова рубати, і... Знаєш, скільки роботи вдо
ма! А я визвався козу пасти. По-науковому. Все-таки легше.

— Голова!.. Я теж 5 дому втік, щоб; на: городі не гребтися.—
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Петякантроп зітхнув і раптом підозріло примружився: — А... а 
фотоапарат нащо?

Чайник розгублено закліпав очима:
— Ну... ну, просто так... і взагалі...
— Що — адоже, портрети кози робити? Га? — грізно підступив 

до нього Петякантроп.— Розігруєш мене? Дурником вважаєш?! 
Думаєш, як у тебе двійок нема, то ти вже... От я тобі зараз по
кажу «козошукатор»! — він схопив Чайника за груди і знову по- 
валив на землю.— Я тобі зараз зроблю портрет... Коза не 
впізнає!..

— Пусти!.. Ну! Пусти! — знову запросився Чайник.
— Я тебе зараз розіграю! По нотах! — товк його Петякант

роп.— Ти у мене зараз заспіваєш!.. Ану співай! Ну!
— Ой!.. Пусти!.. Ой!..— скрикнув Чайник.
— Сам винен. Було б правду казати.
— Ну... ну я... дивлюсь на небо... і взагалі...
— «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю»,— проспівав Петя

кантроп і зареготав: — Га-га-га!.. А чого?.. Кажи! Ну!
— Ну.., ну...— застогнав Чайник.— Ну... я... спостерігаю за 

НЛО.
— Га? — Петякантроп одпустив Чайника і встав.
— От тобі й «га»! — Чайник підвівся і став обтрушуватися.— 

НЛО. Нерозпізнані літаючі об’єкти. В усьому світі люди спосте-
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рігають. Тільки в Америці понад дванадцять тисяч фіксацій. 
У газеті було написано.*

— Г а?— Петякантроп роззявив рота.
— Не «га», а інопланетні пришельці. Гуманоїди. От!.. На так 

званих «літаючих тарілках».
Котька усміхнувся. Зовсім недавно він прочитав книжку 

естонського письменника Ено Рауда «Історія з «літаючими та
рілками», де розповідалися кумедні пригоди естонських хлопча
ків, які розігрували один одного інопланетними пришельцями. 
«Мабуть, і Чайник читав цю книжку. І хоче розіграти Петю- 
кантропа».

— Брехня,— пхикнув Петякантроп.— Наукова фантастика!..
— Фантастика!..— хмикнув Чайник.— Дуже ти розумієш!.. 

А читав у «Известиях», що в Петрозаводську було?,. Світлова 
медуза над містом, променевий дощ. Дванадцять хвилин, А по 
телевізору? У програмі «Время» показували — яке страховисько 
японські рибалки витягли з океану! Вчені вважають — плезіо
завр, які вимерли мільйони років тому. А з шотландського чудо
виська Нессі теж сміялися колись. Теж казали — фантастика!.. 
Так що тримай себе в руках! І взагалі...

— Га?
— «Га»?.. А кіно «Спогади про майбутнє»? Мій тато сам ба

чив, розказував... І у пресі писали... Я сам читав... А про Бер- 
мудський трикутник чув?

— Га?
— «Га»!.. Місце таке в океані, де кораблі й літаки зникають, 

як бульки на воді. От! По телевізору навіть колись передавали. 
У «Клубі кіноподорожей»... А тепер, кажуть, там на дні океану 
піраміду відкрили. Схожу на єгипетську. І там вроді якась циві
лізація... О! І, може; ті HJIO звідти й вилітають. І взагалі...

— Га? — Петякантроп тільки те й робив, що гакав і розкри
вав рота. Видно, вся ця інформація була для нього нова.

— А взагалі... мабуть, усе-таки вони з інших планет,— хитнув 
головою Чайник.— А що? Раз ми у космос ракети запускаємо, 
то що — вони не можуть? І взагалі...

— Ну-у... взагалі, звичайно...
— А Тунгузький метеорит? У тисяча дев’ятсот восьмому році. 

То тільки так вважається, що метеорит, а насправді? Хто його 
зпа... Може, то космічний корабель вибухнув... Інопланетний.

— Га?
— Дерева повалило на площі дві тисячі двісті квадратних кі

лометрів. Що це тобі — жарти? Добрий мені метеоритик.
І тут раптом Петякантроп замість «га» сказав несподівано:
— Баба.
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Чайник рвучко обернувся і скривився.
Котька глянув у той бік, куди дивилися хлопці, і побачив 

згорблену бабу з мішком за плечима, що підійшла до кущів. 
Крекчучи, баба скинула мішка на землю і випросталася.

— Ху-у! Втомилася...— і раптом голос її набрав сили й за
дзвенів: — О! Васько?! Ти куди ж це дивишся, опудало? А де 
Манька? Либонь, у шкоді?

— Що? Манька? — стрепенувся Чайник.— А... зараз-зараз,— 
він заметушився біля телескопа і, припавши до нього оком, по
чав водити туди-сюди.— Не хвилюйтеся, бабо. Не хвилюйтесяі 
Зараз усе буде гаразд., зараз... Одійдіть!.. Одійдіть, бабо! Не за
стуйте!.. Ви закриваєте об’єктив козошукатора. Одійдіть! За
раз... зараз ми її... тую Маньку... Зараз...

— Ну ж чортова робота,— похитала головою баба.— Нещас
ної кози не впасе... Ну!..

— Зараз... Зараз...— продовжував водити туди-сюди телеско
пом Чайник.-—Тут нема. І тут нема. Гм... Складний випадок... 
Дуже важкий об’єкт, але... одну хвилиночку... Зараз... зараз...

— Дома таке робиться...— скрушно хитала головою баба.— 
У дворі, як після татарської навали, зайти не можна. Просила — 
поможи прибрати. І діжка розсихається, налити треба. І дрова... 
Так ні — «Пастиму козу по-науковому!..» От тобі й маєш...

— Та ваша коза — це диявол у козячій шкурі. За її пасіння 
молоко видавати треба. Як на шкідливому виробництві. Я цілий 
день не відходжу від козошукатора.— Чайник плаксиво скривив
ся.— А ви... ще й нарікаєте...

— Ну ж чортова робота! — вигукнула баба.— Та я її зараз 
тобі без козошукатора умить знайду! Манько! Де ти? Манько!

І баба зникла десь за кущами.
— Ай! — махнув Чайник у бік баби рукою.—Коза мені в голо

ві, як ондо на Мадагаскарі щось упало. В «Известиях» вичитав. 
Кратер у діаметрі двісті сорок метрів. І взагалі... От! — він ді
став з-за пазухи газету.— «Політ космічного пришельця в атмо
сфері супроводжувався яскравим світінням...»

— Га?
— Гепнуло б тобі на голову, було б тоді «га».
— Вріжу!..— спокійно сказав Петякантроп.
— Це все, що ти вмієш. А от., мислити на рівні науково-тех

нічної революції... «Вріжу!», «Вклею!», «Вмажу!» Петякантроп! 
У наш час фізична сила — ніщо! Все вирішує людський розум.—■ 
Чайник постукав себе по лобі.— Ін-те-лект!

— Ага, ясно! — сказав Петякантроп, знову дуже спритно зро
бив Чайнику підніжку, повалив на землю і сів на нього верхи: — 
От хай твій інтелект трошечки поїсть землю! У-а-а!.. Уа-а!.,
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Пусти! Ну! Пусти! — задригав ногами Чайник.
— Ну, раз фізична сила ніщо, то хай твій розум тебе виручає.
— Ну пусти!.. Ну!
— От бачиш, твій пігмейський розум проти моєї фізичної 

сили ніщо. Доведено на практиці.
— Ну пусти, боляче! Руку скрутиш! Ой!..
— А будеш мене ображати, грубіян? Будеш?
— Не буду! Ну! Не буду! Пусти!..
— Дивись мені! Свистун! — Петякантроп зліз із Чайника і 

одпустив його.
— От! Дуремар! — кривився Чайник, підводячись (видно, було 

таки боляче).— Хіба можна з тобою про розумне балакати. Як 
ти нічого не тямиш. Одразу битися лізеш. Порозпускав свої 
лапи!.. Мордобоєць...

— Я не мордобоєць, а драчун за справедливість,— усміхнувся 
Петякантроп.— А чого ж ти лізеш? Я ж перший ніколи не... 
Ну, добре, я тобі прощаю. Так що ти там... у ту свою трубу... 
Набачив щось чи ні?

— Який швидкий! Думаєш, отак зразу, так просто...
Зашаруділи кущі, і з’явилася баба:
— Я її там припнула,— дивись, щоб не одв’язалась. І пиль

нуй же, опудало, пильнуй! Попасеш іще з годину й додому. 
Треба ж і води наносити у діжку, і дрова кінчилися, і стільки 
всього. Хіба я одна впораюсь?! Такий же час гарячий. Жнива. 
Батьки у полі днюють і ночують. А ти, ледащо. О! — баба вда
рила себе об поли.— А де ж мішок?! Ой, лишенько! Нема! 
Отут же під кущем поклала. Ось-ось-о!.. Отут! Це ви сховали, 
іроди? Признавайтеся!

— Та що ви, бабо! Воно нам треба,— закопилив губу Чай
ник.— І взагалі...

— Ні-ні, це не ми. Точно,— запевнив Петякантроп.
Котька похолов. Зараз побачать його і вирішать... Він зіщу

лився і завмер.
Баба покрутилася трохи, поойкала і зникла, кудись побігла.
— Ти диви. Справді. Був же мішок. І десь дівся...— задумли

во сказав Чайник.— А втім, зафіксовано, що в районах, де з’яв
ляються HJ10, несподівано зникають різні предмети. А інколи 
навіть цілі люди. Було вже кілька випадків, коли пришельці 
брали на борт свого корабля людей, а потім одпускали. Одного 
разу взяли навіть двох. Американських чоловіка і жінку.

— Га?
— От тобі й «га»! Двоє не збрешуть. Двом одразу примари

тися не може. І взагалі...
— Взагалі, звичайно...
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Котька стояв ні живий ні мертвий. От зараз хлопці почнуть 
нишпорити по кущах (цікаво ж, де все-таки дівся мішок?), вияв
лять його і... Він уже шкірою відчував стусани Петікантропа 
і чув його войовничий клич: «Уа-а!.. Уа-а!..»

Аж раптом замість «уа» почулося дзвінке дівоче:
— О! Драстуйте, хлопчики-горобчики! Ой! А що це у вас та- 

ке-е?
З кущів вибігла чорнява Света і зразу підскочила до теле

скопа.
— Ой, як цікаво! Телескоп? Ви що, зірки фотографуєте?
— До побачення! — перетнув їй дорогу Чайник.— Давай «гуд 

бай» звідсіля! І взагалі...
— Кульгай! — підтримав його Петякантроп.— Моментально! 

Ноги на плечі! Ну! Бо вклею!
— Ох, які'ж  ви невиховані,— зневажливо пхикнула Свєта.— 

Хіба так можна? Хіба культурні учні так говорять?
— А чого ж ти лізеш? — почервонів Чайник.
— Бо мені цікаво,— щиро сказала Свєта.
— Іди до бабів,— мовив Петякантроп.— Хай тобі з ними буде 

цікаво. А в нас тут...
— Це не дівчача справа,— сказав Чайник.— І взагалі... При

ходити без запрошення — це теж невиховано, некультурно.
— А мені вчителька сказала... І піонервожата, щоб я у поза

шкільний час благотворно на вас впливала, бо ви, ледарі, дома 
не допомагаєте...

— ІДо-о?!.— виставив уперед нижню щелепу Петякантроп.— 
Щоб я дозволив тобі на себе впливати?! Та ще й у позашкіль
ний час! От я тобі зараз вплину... по портрету! Благотворно!

— Вихователька знайшлася! — хмикнув Чайник.
— Ех ви! — ображено вигукнула Свєта.— Я хотіла щось дуже 

цікаве сказати... Яке стосується тебе, Чайнику... А тепер...
— Йдп-нди!.. Знаю твоє цікаве! «А давайте, хлопчики, попри

бираємо у дворі!» — перекривлюючи її, пропищав Чайник.— 
«А давайте помиємо підлогу!..»

«А давайте вичистимо корівник!» — і собі пропищав Петя
кантроп.

— Ах, як цікаво! — сплеснув руками Чайник.
— Захоплююча справа!— сплеснув руками Петякантроп.
— Не-нор-маль-ні! — вигукнула Свєта.— Нічого ви не розуміє

те. Ні-чо-гі-сінь-ко!..
--  Вклею!.. Уа-а! — підступив до неї Петякантроп. Свєта ки

нулася навтіки. І вже з-за кущів долинуло:
— Іще пошкодуєте! От побачите! От поба...
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— Ну ж зануда,— сказав Чайник.— Всюди їй треба свого 
носа впхати.

Котька трохи заспокоївся. Навряд чи будуть хлопці нишпо
рити зараз по кущах.

Петякантроп припав оком до телескопа, почав дивитися в небо.
— А нічого телескопчик,— сказав він.— 3 чого це ти його 

стулив?
— З старого морського бінокля, дядько колись подарував, 

той, що в Одесі. А трубки алюмінієві. Штанга — розпирачка 
для ванної, клейончасту занавіску вішати, щоб вода від душу 
не розбризкувалася...

— Молодець, Чайник!.. Едісон! Але невже ти справді думаєш 
щось сфотографувати? Це ж...

— Треба було б...— зітхнув Чайник.— Отако треба було б 
щось. Я розумію, звичайно... Одразу справжню «літаючу таріл
ку» це...

— Хоч би ложку абощо... Ге? А чого це так закортіло?
— Та треба... Для... міжнародних зв’язків.
— Га?
— Та розумієш, з хлопцем я одним листуюся... Арміном... 

З Демократичної Німеччини. І він теж пришельцями цікавиться. 
А оце написав, що його друг, якийсь Інгрід, їде на міжнародний 
дитячий фестиваль «Хай завжди буде сонце!». І він мені ним 
книжку передасть. Денікена. Отого, що кіно зробив «Спогади 
про майбутнє». Правда, німецькою мовою...— Чайцик зітхнув.— 
А у нас же в школі англійська. Але там малюнків нібито ба
гато...

— А як той друг передасть тобі книжку? Ти що — в Артек 
підскочити збираєшся?

— Та ні! Той Інгрід на зворотному шляху з Артеку заїде 
сюди. Він — червоний слідопит, героїв війни розшукує. І в нашо
му районі щось назнав... Так уявляєш, як було б здорово, якби 
мені вдалося щось таке клацнути! Армін мені книжку, а я 
йому — фото. НЛО...

— Взагалі, красиво...— Петякантроп усе ще дивився у теле
скоп, але вже не на небо, а на землю, за річку, по той бік.

— А що ж,— Чайник мрійно зітхнув.
— Ой! — скрикнув раптом Петякантроп.— Ой! Що це? Тю! 

Ух ти!., Ух-х-х-х-х!..
— Що? Що таке? — захвилювався Чайник.— Ану дай! Ану!
— Тю! Не може бути!.. Тю! — вражено тюкав Петякантроп, 

не відриваючись од телескопа.
— Та пусти ж! Ну! Дай! Ну! Що там таке?..— півником ска

кав біля нього Чайник.
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— Отамо!.. О!.. На тому березі... на острові... біля верби...— 
відступив нарешті Петякантроп.— Бачиш? Бачиш?

— О-о-о-о!.. І-і-і-і! — аж захлинувсй Чайник, припавши до те
лескопа.— Ух тити! Та це ж... Та це... Ох-х! Не може бути! Ой! 
Зник... Сховався... І я навіть клацнути не встиг... Ну!

Якийсь час Чайник і Петякантроп, вражені, мовчки дивилися 
один на одного. Якби Котьку в цю мить спитали, ким він хоче 
бути, він би, не задумуючись, сказав: «Жирафою!» Так йому 
хотілося зараз витягти шию і зазирнути туди, за річку, де хлоп
ці побачили щось таке незвичайне. Але Котька не був жирафою, 
і як би він не витягав шию, все одно нічого б не зміг побачити. 
Він тільки весь напружився і чекав.

— Ну?! — сказав нарешті Петякантроп.
— Ну?! — сказав Чайник.
— А... а може, то кіно знімають?— сказав Петякантроп.—■ 

Пам’ятаєш, у Рудні позаторік знімали...
— А де ж кіношники? — сказав Чайник.— Пам’ятаєш, скіль

ки їх було — і людей, і машинерії... Ні!
— Тю!.. Якби я на власні очі не бачив, н-не повірив би.— Тю!..
— Але ти ж бачив. Бачив... і скафандр... і антени... І взагалі...
— А човен який чудернацький... ГІо-моєму, на підводних 

крилах.
— Ну, то що це? Хто це?
— А я знаю...— знизав плечима Петякантроп.
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— Ну... ну схоже ж... Га? Схоже?..— аж тремтів від збуджен
ня Чайник.

— Ну, схоже...
— І... зникнення бабиного мішка, і... вчора ввечері бачив 

спалахи!..
— І я, точно...
— От!
— Ну... я думав, блискавиця. І гриміло ж за лісом.
— І я думав. А воно, бач... «Політ космічного пришельця в 

атмосфері супроводжувався яскравим світінням...» І взагалі...
— Га?
— «Га», «га»! Треба, той... пе-перевірити... сфотографувати... 

І взагалі. Бо може ж зовсім зникнути. Мерщій! Мерщій!
— Ти пожди. «Мерщій! Мерщій!» Як на пожежу. Подумати 

треба. Це діло таке...
— Та що там думати?! Коли думати? — кип’ятився Чайник.— 

Поспішати треба, а не думати. Бо...
— Взагалі-то...— Петякантроп почухав потилицю.— Мені кар

топлю підгорнути загадали.
— Та ти що?! — вибухнув Чайник.— Тут таке... таке... А він — 

картоплю.
— А ти?! Який хоробрий! А...а Манька?
— Та яка там Манька!.,
— Ой, дивись! Як ухопить тебе старий Чайник за чуба та як 

трусоне! Буде тобі «та».
— Взагалі-то...— тепер уже Чайник почухав потилицю.— Вза- 

галі-то він на жнивах... Але.. Хай!.. Одженемо Маньку бігом 
додому і...

— А картопля?
— Переб’єшся! Давай!
Хлопці поспіхом зняли телескоп, склали триногу, підхопили 

все і вмить зникли за кущами.
Останнє, що чув Котька, було Чайникове:
— Ну!.. Армін закачається, як узнає! Ну, закачається! Угіаде!

Р О З Д І Л  VII.

Події розгортаються. «Нікуди ти не підеш!..»
Де весло? Таємниця віку

Коли хлопці зникли, у Котьки виникло якесь дивне почуття — 
ніби все це, що він бачив і чув, було не насправді. Таке воно 
^було несподіване й неймовірне.
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Котька вискочив з кущів на прогалину і підбіг до крайберега, 
де щойно стояла тринога з телескопом.

Та як він не видивлявся, нічого особливого на тому боці не 
побачив. Звичайний порослий очеретом острівець з розлогою 
старою вербою та й годі. Правда, було досить далеко — річка 
в цьому місці широченька. Без телескопа і хлопці, мабуть, нічо
го б не побачили. Хіба що з очерету стирчала корма моторного 
човна, але чи був він якийсь особливий, на підводних крилах, 
Котька розібрати не міг.

Він постояв трохи у нерішучості — що ж його робити? Дуже 
хотілося зазирнути на острів, але як туди дістатися?.. Попід 
берегом були прив’язані два човни, але не було весел. Та й піс
ля провалу операції «Сад» не ризикнув би Котька брати чужого 
човна. І він вирішив назирці побігти за хлопцями, побачити, 
що ж вони далі робитимуть.

Пригнувшись, Котька гайнув за хлопцями.
Коза Манька була не просто коза. Коза Манька була коза з 

характером. Причому характер у неї був волелюбний і упертий. 
Вона не любила, щоб її примушували робити те, чого їй робити 
не хотілося. А в даний момент їй зовсім не хотілося йти додому.

— Ну йди, ну! — щосили тягнув її Чайник на налигачі.
— Мме-е! — казала Манька, розставивши ноги, і не рухалася 

з місця.
— Ну, тварюка!.. Ану підштовхни її, Петякантроп!
Петякантроп пхав її ззаду, але Манька несподівано кидалася

вбік, і Петякантроп падав на землю.
— От, собака!.. Не коза, а сатана рогата.
Манька, наче зрозумівши і образившись, підскочила і буцнула 

Чайника рогами в спину. Чайник побіг і таким чином виграв 
якусь частину дистанції.

Потроху процесія наближалася до села. Хлопці так були за
йняті Манькою, що не оберталися назад і не помічали, як, пере
бігаючи від однієї схованки до іншої, просувався за ними Котька.

Біля села Манька чи то передумала, чи то набридло їй упира
тися, чи самій захотілось додому, але раптом слухняно побігла, 
та так, що хлопці ледве за нею встигали. Коза проминула воро
та третьої від краю хати, перескочила через невисокий тинок і — 
прямісінько в сад. Хлопці за нею.

Котька присів за криницею біля воріт. Далі схованки не бу
ло — могли помітити.

У дворі праворуч від хати горою лежали великі дровиняки, 
біля них стояли козли, валялися пилка, сокира. Посеред двору 
височіла копиця сіна. До копиці були прихилені весло, граблі. 
По подвір’ю розкидані дрова, сміття.
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На хатньому порозі стояла баба, біля ніг якої лежав мішок. 
Здивовано розводила руками і бубоніла собі під ніс:

— Ну, дива! Наче хто мішку ноги приробив — сам додому 
придибав. Тю! Тю та й годі! Кіно!..

Раптом з городу почулося:
— Драстуйте, бабусю!
Котька не бачив, хто то, але по голосу пізнав — чорнява Света.
— Привіт! — відгукнулася баба і знову розвела руками: —- 

Тю!
— Що таке?
— Та кіно якесь робиться.. Мішка в мене хтось на березі по

цупив. Думала — вкрав, а воно, виявляється, навпаки, додому 
приніс. І воду в діжку наливати почав. Ну!..

— А може... може, це...— пискнула Свєта.
— Та ні! — не дослухавши, махнула рукою баба.— На нього 

надіяться — як на передні воли. Дочекаєшся від нього чогось 
путнього. Йому лише гульки в голові та різні фантастики. Щось 
у трубу на березі видивляється, ледащо цілосвітнє!

— Еге, я бачила,— Свєта зітхнула.— Хороший він у вас хло
пець, але такий же... важкий. І він, і той... Петрик. Ну, чого вони 
такі? Мені ж учителька і вожата сказали, щоб я на них благо
творно впливала, щоб вони дома помагали, а вони... Ну, як я 
на них впли-и-ину-у, як... як вони мене жену-у-уть...— вголос 
заплакала Свєта.

— Не плач, серденько, не плач, голубонько,— лагідно заспо
коювала її баба.— Ми ще до них доберемося.

— І оце ж Інгрід приїде...— схлипувала Свєта.— Я хотіла 
сказати, попередити... Ви ж знаєте, як воно вийшло. А вони-и-и...

— Ну, нічого, нічого... Може, воно й краще, що не сказала.
Свєта раптом перестала плакати і голосно, навіть трохи го

лосніше, ніж треба, сказала:
— Бабуню, то я тут поприбираю, га? Бо тут таке робиться, 

таке робиться... А ви старенькі, нездужаєте.
Це було сказано явно «на публіку». З-за хати виходили Чай

ник і Петякантроп.
— О! — сказала баба.— Вже! Наробився! А де Манька, ле

дащо?
— У саду припнув. Вона сказала, що їй яблук хочеться,— 

усміхнувся Чайник.
— А тобі віника! Куди це вже лаштуєшся? Га?..
— На річку. Дуже серйозна справа.
— Справа! Бачили? Ех!..— зітхнула баба.— У всіх діти, як 

діти... А цей... ледащо, ні за холодну воду,— і враз, схопивши 
граблі, рішуче перепинила ними, як шлагбаумом, шлях Чайни
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ку.— Ні! Нікуди ти не підеш! Ні на яку річку! Поки все не по
робиш, не підеш!.. Усе! Годі!..

Чайник розгублено перезирнувся з Петякантропом:
— Та... та що ви, бабо? Що з вами? Вам що — погано? 

На сонці перегрілися?
— Мені гарно. А от тобі буде погано! — баба замахнулася 

граблями.— Ледацюга!.. Всіх на ноги підніму. Ондо і вчителька, 
і піонервожата... Всі...

Чайник плаксиво скривився:
— Ну що ви хочете од мене? Га? Вчусь я нормально? Нор

мально. Двійок не маю. Що вам ще треба?.. Для школяра го
ловне в житті — навчання. От! А зараз у нас канікули. Заслу
жений відпочинок. Всі громадяни Радянського Союзу мають 
право на відпочинок. Стаття сорок перша.

— А право на труд? — вигукнула баба.— Стаття сорокова.
— То для дорослих. А я дитина. І взагалі.
— Еге ж!.. Дитина!.. А подивись же круг себе на дітей. Той — 

юний садівник. Той — юний зоотехнік. Той — механізатор. Той... 
А як гарненько одробляють діти п’яту трудову чверть. Га? 
А Стьопа Романенко так у Москву їде на Всесоюзний зліт тру
дових школярів. Ото діти! А ти...

— То старшокласники. А я ще малий.
— Малий! Як щось інше, то великий. «Не вчіть мене, бабо, 

я уже дорослий!» А як... Дожилися... Чужа дитина у дворі 
прибирає.

—. Хай, як їй подобається. Кому що! Хто все життя у гною 
бабрається, свинарники чистить.,. А хто подвиги робить — у кос
мос злітає, на дот кидається, потопаючих рятує... Та що там 
балакать! Що ви у подвигах тямите? І взагалі...

— Та...— несподівано почала Свєта, але Петякантроп одразу 
цикнув на неї.

— Цить! Тебе не питають.
— І взагалі...— махнув на неї Чайник.
— Але ж...— почала баба, та Чайник не дав їй закінчити.
— У нас свобода вибору професії. От! Я, може, космонавтом 

збираюся бути, а не...
— Ото спершу наносиш води, нарубаєш дров, прибереш у дво

рі, а тоді будеш собі космонавтом. Все! — рішуче сказала ба
ба.— І на цьому припинимо розмови.

— Та що ви, бабо,— жалібно проскиглив Чайник.— Ну ніколи 
мені... Ніколи зараз... Хай потім.

— Тобі завжди ніколи. Ледащо! Це я знаю! Годі!
Петякантроп схилився до Чайника, і Котька чув, як він йому

сказав:
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— Давай, може, трохи... той, я вже поможу...
— Та ти що?! — зашипів на нього Чайник.— Він же зникне! 

Він же... Може, це єдиний раз у житті. Може...— і раптом Чай
ник здивовано вигукнув: — О!.. А де це наше весло? Тільки що 
тут стояло, біля копиці.

Котька глянув — і справді, весла біля копиці не було. А стоя
ло ж, точно, він сам бачив.

— Це ти сховала? — обернувся Чайник до Свети.
— Та я до копиці й не підходила! Ти що?
— Правильно. Не підходила. Я бачив,— сказав Петякантроп.
— А де ж тоді воно ділося? — нишпорив Чайник по по

двір’ю.— Спершу мішок, тепер весло. Це вже не випадково. 
От бачите, бабо! — вигукнув Чайник.— Бачите, що робиться! 
А вам тільки трудове виховання у голові! Може... може... ми на 
порозі відкриття таємниці віку! Може... І взагалі...— Він обер
нувся до Петікантропа.— Біжімо швидше! Пустіть! Пустіть, 
бабо!

І, скориставшись миттєвою бабиною розгубленістю, хлопці 
гайнули з двору.

— Таємниця віку... Ну! — сплеснула баба руками і загукала 
услід: — Окозамилювач! Чортова робота!

— От видумляки! — зітхнула Свєта.— І як ти на них вплинеш... 
Що вони далі говорили, Котька вже не чув, бо, пригнувшись,

побіг слідом за хлопцями.

Р О З Д І Л  VIII,

у якому з ’являється нарешті головний герой 
Грицько Половинка і починаються пригоди, 

надзвичайні і загадкові. Семуа

Котька біг за хлопцями майже не ховаючись. І так ледве всти
гав, щоб не втратити їх з очей.

Хлопці бігли до кущів крайберега, де схилилася над водою 
старезна розлога верба.

Вони вже майже добігли, аж раптом з кущів навперейми їм 
вискочив маленький щуплявий хлопчик в окулярах. Котька лед
ве встиг упасти в траву і поповзом сховатися за великим бу
дяком.

— Стривайте! Куди це ви так розігналися? — весело спитав 
хлопчик в окулярах.— Якісь перелякані, наче за вами вовк же
неться.
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Хлопчик був такий маленький, що Котька спершу подумав,— 
дошкільня або першокласник. Але, придивившись, переконався, 
що то їхній одноліток, тільки на зріст малий.

—. Чого це перелякані?! — огризнувся Чайник.— Сам ти пере
ляканий.

— От іменно! От зараз вмажу, тоді побачимо, хто з нас пе
реляканий! — грізно підступив до нього Петякантроп.

— Тікай з дороги! — сердито сказав Чайник. _
— Бо вріжу! — замахнувся Петякантроп.
Але хлопчик не ворухнувся.
— Чого це я маю тікати? Що це — ваша річка? Ви тікайтеї 

Це моє місце. Я його назнав, рибу тут підгодував, рибалю.
— Що?!— Чайник спантеличено перезирнувся з Петікантро- 

пом (він явно не чекав такого зухвальства).— Слухай, Половин
ка, ти з нами не жартуй! Ти... Ти ж Петюкантропа знаєш... 
Він же — як порох. Спалахне — жик! — і залишиться від тебе 
отакенюня головешка. І взагалі...

— Я такий! — процідив Петякантроп.— Давай кульгай звідси, 
якщо не хочеш, щоб я тебе п-переполовинив. Ноги на плечі...

— Ні, хлопці, ідіть ви звідси. По-хорошому. Це моє місце. 
Вам що — річки мало?..

Котька здивувався — такий малий, а наривається. Зараз же...
І справді...
— Ну ти диви! Ця мураха ще вказує нам! Ні, я більше не 

можу... Уа-а!..— Петякантроп з войовничим криком накинувся 
на Половинку, повалив і став товкти. Чайник приєднався до 
нього.

Котька неспокійно засовався на місці. Це було несправедливо,, 
удвох на одного, та ще й такого маленького. Котька не міг на 
це дивитися. Він уже хотів вискочити, але не встиг...

Несподівано з кущів з’явилася химерна постать: у дивовижно
му скафандрі з антенами і з червоною миготливою лампочкою 
нагорі.

— Се муа! — промовила постать якимось неземним, вібрую
чим радіоголосом.— Відпустіть його!.. Семуа не терпить на
сильства.

Хлопці вмить одпустили Половинку і застигли з роззявленими 
ротами.

Котька смикнувся і подряпав щоку будяком, але навіть не 
відчув болю.

Химерна постать зробила якісь незрозумілі рухи руками, її 
всю огорнуло синім димом, і вона зникла, наче розтанула. 
За мить почувся тільки якийсь приглушений шум.
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Хлопці не могли зрушити з місця. Вони отетеріло перези
ралися.

— Ба... бачили? — ледве вичавив із себе Чайник.
— Ба... бачили? — механічно повторив Петякантроп.
— Пришелець! — нарешті зміг вимовити Чайник.
— З космосу! — прохопився Петякантроп.
— Що це ви булькаете? — обтрушуючись, спокійно спитав По

ловинка.--- Що це ви там белькочете? Який пришелець?
— Та ти що — не бачив?! — здивовано вигукнув Чайник.
— Тільки що!.. Отамо, біля кущів! — показав Петякантроп.
— Що? Нічого я не бачив,— знизав плечима Половинка.— 

Нікого не було.
— Ну, може, не бачив, бо ти ж лежав,— сказав Чайник.— 

Але ж чути мусив, «Відпустіть його! Семуа не любить насиль
ства».

— Нічого не чув. То вам- здалося! Голови понапікало, та ще й 
битися лізете... Розпалилися, от і примарилося. У жаркий день 
не можна робити різких рухів. Це небезпечно. Різна чортівня 
у голову лізе.

Хлопці отетеріло перезирнулися.
Котька тільки очима кліпав: що за дивний хлопець Половин- 

ка? Невже й справді не бачив і не чув? Не може цього бути.
— Ти що, смієшся з нас? — Чайник ударив себе в груди.— 

Я ж. ясно бачив!.. І чув.
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— І я! — вдарив себе в груди Петякантроп.
— І в телескоп ми бачили. Отам-о, на острові,— Чайник під

біг до крайберега й тицьнув рукою на той бік.— І човен якийсь 
чудернацький. На підводних крилах.

— Оно ще й хвилі на річці. Мабуть, від його човна,— показав 
Петякантроп.

— О! — здивовано вигукнув Чайник.— А наших човнів немаї 
Десь зникли. І весло зникло.

— 1 бабин мішок,— підхопив Петякантроп.
— А коли пришельці, то завжди щось таємничо зникає. Я чи

тав. І взагалі...
— Та вигадка все це,— переконано сказав Половинка.— На

читалися різного всякого.., Ніяких пришельців не було й бути 
не може. Фантазія*

— А... а Тунгузький метеорит? — аж підскочив Чайник.— На 
дві тисячі двісті квадратних кілометрів геть усе лягло. Вчені 
кажуть... І взагалі...

— Якщо взагалі,— усміхнувся Половинка,— то минулого року 
була експедиція, керована професором Миколою Володимиро
вичем Васильєвим, яка довела, що тунгузьке диво не могло 
бути космічним кораблем, але не було й звичайним метеоритом. 
Найімовірніше, це був або шматок, або навіть ціла комета.

— Га? — роззявив рота Петякантроп.
— А... а... Бермудський трикутник? — не здавався Чайник.
— Ну, це одне з багатьох загадкових- явищ природи, ще не 

пояснене наукою, але нічого спільного з космічними пришельця- 
ми воно не має. Це пояснюється якоюсь аномалією в електро
магнітному полі Землі,— Половинка говорив поважно, наче про
фесор.

— А... а в Петрозаводську?
— Природне явище.
— А... а... а ...--та  більше нічого сказати Чайник не встиг. 

Раптом почувся голос чорнявої Свєти:
— Що тут у вас трапилося? Такі збуджені... Що — справді 

таємниця віку?
— Та от,— пхекнув Половинка.— Запевняють, що бачили яко

гось космічного пришельця.
— Що?! Пришельця? Ой, як цікаво! Якого? Де?
— Та отамо в кущах! — тицьнув через плече відстовбурченим 

великим пальцем Половинка,
Свєта підбігла до кущів:
— Де? Де? Нема... Нікого... Нічого... Хіба що ось пляшка 

порожня. Так вона ж не інопланетна. Звичайнісінька, земна, 
з-під лимонаду... А-а-а... То вони, мабуть, читали «Історію з
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літаючими тарілками» і теж думають нас розіграти. Не вийде! 
Літаючий Чайник!.. Ха-ха-ха! — Свєта зобразила руками чайник 
і зареготала.

— Та йди ти! — насупившись, буркнув Чайник.
— Краще, ніж вигадувати, бабусі допомагав би! Видумля- 

ка! — докірливо сказала Свєта.— А то просто боляче дивити
с я — з ніг, бідненька, збилася, сама усе робить, а ти... Ех, ти! 
Втік!.. Вигадав нісенітницю з якимсь пришельцем і втік. 
Щоб тільки нічого не робити. Все звалив на стару немічну ба
бусю. Ганьба! Користуєшся тим, що батьки в полі...

— Ой! Тримайте мене, бо я її зараз...— скривився, наче од 
зубного болю, Чайник.— Ну, що тобі треба? Ну, чого ти лізеш?! 
Ну!.. Ще в о н а  буде мені тут влаштовувати трудове вихован
ня!.. Ну!..

— От ми зараз тобі влаштуємо! — Петякантроп замахнувся, 
та враз, мабуть, згадав про Семуа, обернувся до кущів, звідки 
той виходив, і застиг з піднятою рукою.

— Ой! Тікай звідси, бо.,.— скреготнув зубами Чайник.
— Бо не витримаю! — благально приклав руку до грудей 

Петякантроп.
— І взагалі...— знову скреготнув зубами Чайник.
— От уже таки хотіла тобі, Чайник, щось цікаве сказати. По

передити про один секрет. А тепер не буду, раз ти такий. От!.. 
Раз ви такі...— Свєта круто повернулася й пішла,

— Потрібні вони дуже, твої секрети...
— ...як рибі зонтик...
— І взагалі...— загукали їй услід Чайник і Петякантроп.
— Ну, я пішов рибалити,— поважно сказав Половинка, витя

гаючи з кущів удочки.— Не галасуйте тут. Не полохайте мені 
рибу.

І він зник з Котьчиних очей — спустився з крутого берега 
вниз, до води.

Свєта одійшла уже досить далеко. Раптом обернулася. І помі
тила Котьку.

— О! — загукала вона.— Дивіться! Ондо ваш пришелець! 
За будяком ховається... Ех ви! Мюнхгаузени! Видумляки не
щасні! Ха-ха-ха! — і вона, сміючись, побігла геть.

Ховатися вже було ні до чого. Котька підвівся з-за будяка. 
Хлопці, насурмоиившись, грізно дивилися на нього.

— Ти хто такий? — спитав Чайник.
— Чого ховаєшся? — спитав Петякантроп.
— Я... з «Бережка»... просто... просто так...— затинаючись, 

промимрив Котька.— Я... я теж бачив пришельця... Це... потря- 
саюче!.. Просто неймовірно!..

49



— О! А вони з нас дурників хочуть зробити!— вигукнув Пе
тякантроп.

— І взагалі!..— вигукнув Чайник.
— А... а цей Половинка, по-моєму, спеціально вам шлях пе

ретнув... просто не хотів вас пускати. Бо там, у кущах,, був той.,, 
пришелець... По-моєму...

Котька сказав і одразу пошкодував, що сказав,— відчув себе 
наче зрадником. Але було вже пізно.

— Ух ти-и! Точно! — розкрив рота Чайник.
— Ну-у... я йому з*араз дам! — кинувся до крайберега Петя

кантроп і здивовано вигукнув: — Тю!.. А де ж він? Нема!
— Як?! Він же тут вудить. «Не полохайте мені рибу!» — ки

нувся Чайник. Підбіг до крайберега й Котька. Внизу,, біля води, 
нікого не було, ні праворуч, скільки око сягало, ні ліворуч,

— Слу-у-ухай! — раптом зробив рота бубликом Чайник.— 
А що, як... Половинка... теж пришелець?

— Га? — вирячився на нього Петякантроп.— Що? Ну ти
даєш!.. Може, й Свєтка пришелець... І весь наш клас разом з
учителькою Ольгою Гаврилівною...

— Свєтка ні, а от Половинка, Пам’ятаєш, як він у селі 
з’явився... і взагалі...

— Ну, пам’ятаю. Батьки поїхали на БАМ, а його завезли 
сюди до діда Мирона.

— Це він так казав! А насправді? Де він з батьками раніше 
жив? У якому місті? Ти в діда Мирона перепитував?

— Так він же глухий як пень.
— То ж то й воно!.. Не до когось завезли, а до глухого як

пень діда Мирона! У якого перепитати неможливо»
— Тоді й дід. Мирон., виходить...
— Ай! — одмахнувся Чайник.— Дід не пришелець! Дід живе 

в селі вісімдесят років. Але його... залякали. А що? Спробу
вав би ти відмовитися, якби до тебе прийшло таке мурло у ска
фандрі з антенами... і взагалі...

— Але...— Петякантроп знизав плечима.— Половинка вроді ж 
нормальний хлопець.

— Нормальний? — вигукнув Чайник.— А ти пам’ятаєш?.. Па
м’ятаєш?..

Тут ми мусимо перервати нашу розповідь і розказати про те, 
як з’явився в селі Грицько Половинка. Хоч Котька дізнався про 
це значно пізніше, коли добре познайомився з хлопцями.
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Р О З Д І Л  IX

«Пришелець» Грицько Половинка» 
Петякантроп проти Половинки. «Гримучник»

Це було восени після канікул.
Коли чорнява Св€та, яка завжди приходила перша, зайшла 

до класу, він уже був там і сидів на її місці. Света навіть поду
мала, що помилилася дверима і втрапила до якогось молодшого 
класу.

— Ой! — скрикнула вона і, вискочивши з класу, подивилася 
на двері. Але ні — на дверях стояло — 5-Б. Тоді вона вирішила, 
що то він помилився.

— А ти, хлопчику, не в той клас утрапив,— повернувшись, 
сказала вона.

— Ні, в той.
— Як?.. А ти хто?
— Половинка,— сказав він, увібрав голову в плечі і, прикрив

ши рота долонею, якось дивно, ніяково пирхнув — хихикнув.
— Що? — не одразу збагнула Света.
— Еге. Половинка,— кивнув він і знову хихикнув, прикривши 

рота долонею.— Прізвище моє таке. Справжнє. Ге, смішне, ге?.. 
А звати Грицько.

Він трохи гаркавив.
— Ти що — новенький? — догадалася Свєта.— Будеш з нами 

вчитися? А скільки ж тобі років?
— Дванадцять. Не схоже? Ге? — і він знову хихикнув, при

кривши рота долонею. Така вже в нього була звичка: скаже
щось, втягне голову в плечі і коротко хихикне, прикривши рота 
долонею (навіть не всією долонею, а кінчиками пальців).

У клас влетів Чайник.
—  О!
І став як укопаний.
Не встиг нічого сказати, як слідом влетів Петякантроп.
—  О!
За ними зразу цілою юрбою — ще кілька учнів.
—  О! О! О! О! О! О!
— А це що таке? Хто такий? Ти диви! Новачок? Та невже?

Такий малий!.. Не може бути!.. Ги-ги-ги! Га-га-га! — з галасом 
оточили парту, де він сидів.

— Ну чого ви! — розставивши руки, загородила його чорнява 
Свєта.— Новенького не бачили? Це Грицько. Буде з нами вчи
тися. Не чіпайте його. Одійдіть!..
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Вона відчувала себе наче відповідальною за нього (раз вона 
першою з ним познайомилася).

— Цить! — цикнув на неї Петякантроп.— Адвокатів не треба. 
Хай скаже сам. Хто такий? Звідки?..

— І взагалі...— додав Чайник.
— Я Грицько... Половинка,— і, попереджаючи їхню реакцію, 

він втягнув голову в плечі, прикрив кінчиками пальців рота й 
коротко хихикнув, ніби запрошував їх сміятися. І вони дружно 
засміялися.

— Красиво,— сказав Петякантроп.
— І взагалі...— сказав Чайник.— Підходяще...
— Еге,— кивнув новенький, погоджуючись.— Відповідає, 

так би мовити, правді життя, не ціла людина, а половинка... 
Півпорції.

Всі знову засміялися. А чого не сміятися, коли сам напро
шується?

— А звідки ти, такий могутній? — спитав Петякантроп.
І Половинка розказав, що він з далекого села Піски, що бать

ки його поїхали на БАМ, а його завезли сюди, до діда Мирона, 
і що це тимчасово — він якихось півроку-рік повчиться тут, а 
потім поїде на БАМ, до батьків.

Діда Мирона всі знали. То був абсолютно глухий старезний 
дід, який жив одинаком у хатині під лісом і займався бджіль
ництвом, мав велику пасіку. Через свою абсолютну глухоту був 
він відлюдькуватий і, як тепер кажуть, неконтактний, порозу
мітися міг хіба що тільки з бджолами. Люди вважали його 
диваком, а деякі — навіть несповна розуму. Хоча був він добрі
шим за отих деяких і завжди частував дітлашню медом. Отак 
мовчки поманить гачкуватим пальцем, дасть меду, усміхнеться 
беззубим ротом і махне рукою: «Біжи, мовляв, нема про що 
балакати...»

І те, що оцей незвичайний новачок Грицько Половинка осе
лився в дивака діда Мирона, надавало йому в очах школярів 
ще більшої незвичайності. Та ще оті окуляри. На всю школу 
досі в окулярах було двоє: вчитель географії Феодосій Марко
вич і бібліотекарка Марія Миколаївна. Так то ж дорослі. А тут 
таке мале і в окулярах, мов професор.

До речі, дуже скоро його так і стали називати — «професор 
Половинка». І не стільки за окуляри, скільки за те, що він дуже 
любив читати. Читав на уроках, на перервах, під час обіду, чи
тав на ходу. Вшнипить носа в книжку і йде — нічого не бачить. 
Скільки разів був би й під машину або під трактора вгнався, 
якби шофер чи тракторист вчасно не помітили.

Взагалі новачкові завжди якось незатишно перші дні в класі.
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Навіть коли до нього і не ставляться відверто вороже. Бо всі 
давно здружені між собою, всі мають якісь спільні інтереси, 
невимушено говорять кожен про своє. А до новачка якщо й звер
нуться, то хіба що з ввічливості або, щоб цікавість свою задо
вольнити, спитають щось. І мимоволі новачок якийсь час три
мається осторонь. Поки не звикне, не ввійде, як то кажуть, у 
колектив. Так бувало завжди в усіх класах. Обов’язково прохо
див новачок певний карантин самотності, відчуженості. Здавало
ся, і цей мусив би... Тим паче новачок же який — нема на що 
дивитись — маленький, щуплявий, непоказний, тільки й того, що 
хихикає раз у раз, пучками рота прикриваючи (наче дідусь, у 
якого вставна щелепа на ремонті).

Але Грицько Половинка з першого ж дня, з першої хвилини 
став центром уваги в класі.

Виявилося, що він їздив на математичну олімпіаду у Київ і 
одержав там якусь грамоту. Чайник спробував був засумніва
тися, але Половинка тут же довів свої математичні здібності: 
множив і ділив в умі такі цифри, які Петякантроп неспромож
ний був розділити на папері.

На першій перерві на Половинку прибігли подивитися з па
ралельного «А» класу.

На другій перерві на нього вже бігали дивитися старшоклас
ники.

А на третій перерві бігала дивитися майже вся школа. Навіть 
учителі зазирали.

Після уроків весь клас проводжав його аж на узлісся, до діда 
Мирона.

Юрбою оточивши Половинку, всі мовчки слухали, що він роз
казував.

А розказував він про славнозвісну єгипетську піраміду Хеопса.
— У цієї піраміди є якості, природу яких учені досі не мо

жуть пояснити. Так, наприклад, якщо підвісити маятник над 
вершиною зменшеної моделі піраміди, він обов’язково відхи
литься вбік або повільно обертатиметься навколо вершини, але 
ніколи не висітиме прямо і без руху. Якщо помістити всереди
ні моделі м’ясо чи овочі, вони висихають і не псуються. А один 
американський учений побудував собі житло у формі піраміди. 
І там спав. І вже через кілька днів з’ясувалося, що він, по-перше, 
став значно менше важити, по-друге, йому для нічного відпочин
ку почало вистачати значно менше часу. І, по-третє, в нього 
з незрозумілих причин значно покращилася пам’ять... От... Див
но поводять себе також рослини, якщо помістити їх у скляну 
модель піраміди. Спершу вони починають хилитися на схід, 
потім описують півколо, рухаючись з півдня на захід. А якщо
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з західної сторони рослину заслонити алюмінієвим екраном, її 
загадковий рух припиняється. У будь-якій іншій позиції екран 
не діє... От!

Навіть учителя географії Феодосія Марковича, який розпові
дав цікавіше за всіх учителів, не слухали вони з такою увагою.

Коли, провівши Половинку, мовчазні й замислені, поверталися 
назад, Чайник глибокодумно зітхнув і сказав:

— Мда... інтересний кадр!.. І взагалі...
— Не інакше, як він сам спить у піраміді,— розтягнув рота 

у посмішці Петякантроп.— Тому-то такий маленький... І пам’ять 
така могутня... Ги-ги!..

Але ніхто не засміявся.
І тут Петякантроп уперше відчув небезпеку.
До появи Половинки Петякантроп владарював у класі без

роздільно. Його слово було закон. Якщо хтось огинався, насмі
лювався протестувати, Петякантроп коротко казав: «Вріжу!» — 
і врізав. Авторитет його фізичної сили був незаперечний. Навіть 
деякі семикласники його боялись.

Поява Половинки з його захоплюючими розповідями одразу 
відчутно позначилася на Петікантроповому авторитеті. Наче 
хирлявий Половинка взяв той авторитет своїми слабосильними 
рученятами, зняв з високого цвяха і спокійнісінько швиргонув 
у помийницю. Тепер усі ходили й дивилися Половинці в рот. 
І чекали, що він скаже. І він щодня говорив якісь потрясаючі 
речі про різні загадки й таємниці. Сьогодні про «Літучих гол
ландців», про кораблі, що носяться по морях з мертвим екіпа
жем на борту або навпаки, без жодного члена команди, яка 
несподівано в одну мить кудись зникла, залишивши в камбузі 
паруючий борщ... Завтра про кам’яних ідолів і скарби інків... 
Післязавтра про таємницю озера Тітікака... І все це Половинка 
розказував якось так, що одразу ставало моторошно й цікаво. 
І хотілося будь-що розгадати таємницю.

Навіть Чайник ходив за Половинкою, мов зачарований.
Петякантроп мусив щось робити. Якось він вибрав момент під 

час перерви, коли біля Половинки нікого не було, підійшов до 
нього впритул і сказав:

— Слухай, ти! Очкарик! Ти думаєш, ти розумний? Так?.. 
Помиляєшся! Дурний ти, а не розумний! От, що це таке? — він 
підніс до Половинчиного носа кулак.

— Кулак,— спокійно сказав Половинка.
— От бачиш — не вгадав! Дурень! Це — не розгадана тобою 

таємниця. От! І я тобі зараз допоможу її розгадати! — і Петя
кантроп тицьнув Половинку прямо у підборіддя. Половинка не 
встояв на ногах і сів,
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— Ги-ги! — вищирився Петякантроп.— А тепер біжи до вчи
тельки скаржитися!

Петякантроп чогось не сумнівався, що Половинка побіжить 
скаржитися. А що ж іще може зробити цей слабак? Він поскар
житься, а Петякантроп при всіх кине йому в обличчя: «Ябеда!» 
І Половинки нема. Зник, як булька на воді. З усіма своїми 
таємницями. Ябеда — це не людина. Ябед і донощиків знева
жають усі.

Але Половинка скаржитися не побіг. Він підвівся, потер заби
те підборіддя, зітхнув і сказав:

— Бідний ги чоловік. Мені тебе жаль. Ти, мабуть, хворий. 
Здорова людина не стане ні з того ні з сього лізти з кулаками. 
Та ще й до слабішого за себе.

Петякантроп розгубився. Він не знав, як йому реагувати. 
Ще раз тицьнути Половинку рука не піднімалась. А інших аргу
ментів Петякантроп не мав. На його щастя, продзвенів дзвоник, 
і довелося бігти в клас. Половинка нікому нічого не сказав. 
З однокласників ніхто не бачив, і на цьому могло б усе закінчи
тися. Та Петякантроп вважав себе ображеним. При свідках 
знову «врізати» Половинці він не наважився. А що, як стануть 
на захист? Тоді зовсім прощай авторитет. І Петякантроп вирі
шив застосувати тактику раптових нальотів. Він підстерігав 
Половинку по дорозі додому, наскакував ззаду, валив з ніг, 
швидко давав кілька тумаків і, не обертаючись, спокійно йшов 
собі геть — наче то не він.

Мусив же цей слабак колись поскаржитися!
Але Половинка вперто не скаржився, а продовжував розпові

дати свої захоплюючі таємничі історії. Одного разу він завів 
мову про зміїв.
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Виявляється, його двоюрідний брат працює в Київському 
зоопарку і саме в тераріумі, де змії. Там є і кобра, і гюрза, 
і пітон, і багато інших.

Половинка говорив про них з піднесенням. («Люди даремно 
так ставляться до зміїв. Змії приносять велику користь. Недар
ма ж і емблема медицини — чаша і змія».) Але з особливим 
захопленням говорив Половинка про гримучу змію.

— її називають джентльменові зміїного' світу. Це єдина в 
світі змія з гуркалом, тарахкалом на хвості. Перші гримучі змії 
з’явилися в другій половині третейської ери, і* в результаті при
родного добору вижили індивідууми з найсильнішою отрутою 
і найгучнішим музичним інструментом. Було багато випадків 
приручення гримучників людьми. Один пастор з Каліфорнії при
вчив гримучника дзвонити перед кожною молитвою. А один зо
лотошукач— Олин Янг — тримав ‘гримучника замість собаки. 
Коли приходив хтось чужий, гримучник висовував своє тарахка
ло у вікно й торохтів. Ну і той чужий тікав так, що аж п’яти 
мелькали... У індіанців Північної Америки гримучник був сим
волом свободи. Вбити гримучу змію дуже важко. Вона страшен
но живуча. Можна вважати гримучника тричі вбитим, а він ще 
може завдати смертельний удар. Відрубана голова гримучника 
може вкусити навіть через годину. Тарахкало — не єдина при
краса гримучника. На морді його зяють дві ямочки, наче на 
щічках усміхненої дівчинки. Це — своєрідні приймачі інфрачер
воного випромінення, які сприймають коливання температури 
з точністю до однієї десятої градуса. Завдяки цьому змія ви
значає місцеперебування своєї жертви в абсолютній темряві 
й наводиться на неї, як ракета на ціль. Гримучник відчуває 
наближення навіть найменшої теплокровної тваринки. Вкушені 
гримучником найчастіше вмирають від страху. Після нападу 
гримучника єдиний вихід — лягти на землю й чекати допомоги. 
Тоді, як пишуть, дев’яносто сім шансів із ста врятуватися...

— А звідки тобі все це відомо? — спитав Чайник.
— Читав. Цікавився. Я... навіть... нишком узяв одного малень

кого гримучника в тераріумі у брата. Думав привчити.
— Ну!.. А... а чим же ти його годував?
— А гримучник може нічого не їсти цілий рік. Але я його не 

тримав довго,— Половинка загадково усміхнувся...— Нащо вій 
мені. У мене ж ворогів нема.

І Половинка, як завжди, коротко хихикнув, прикривши рота 
долонею.

Спершу, слухаючи Половинчині історії, всі дивувалися і дума
ли, що він прибріхує, а то й просто бреше. Але потім перевірили
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(по книжках, журналах, на які він посилався) і переконалися, 
що все правда.

Того вечора хлопці допізна грали на вигоні у футбола. Роз- 
ходилися додому, як уже зовсім смеркло, так що й м’яча в траві 
не видно було. Петякантроп так набігався й награвся, що ледве 
ноги тяг. Шлях його пролягав попід лісом повз город діда Миро
на. Він жив на тому ж кутку, за три хати від діда.

Петякантроп уже майже минав город діда Мирона і раптом... 
Раптом наче хто схопив його за ноги чіпкими руками. Він застиг 
як укопаний.

У траві зовсім близько... щось заторохкотіло. Сухо й лунко. 
Заторохкотіло й перервалося. Потім знову. Ще ближче.

Петякантроп напружив зір.
У траві щось ворушилося.
Ворушилося й торохкотіло.
І наближалося, підповзало до нього.
Крижані пальці страху стиснули Петікантропове серце. Він не 

міг ні ворухнутися, ні дихнути.
Г римучник!..
Той клятий Половинка ніколи не бреше.
Взяв у брата в тераріумі гримучу змію і привіз із собою. 

Щоб привчити замість собаки. І от...
Щось знову заторохкотіло й поповзло, перетинаючи Петікан- 

тропу шлях.
Праворуч був ліс. Ліворуч город діда Мирона. Ніде ні душі. 

Хлопці пішли в інший бік.
Темрява дедалі густішала. «Гримучник визначає місцеперебу

вання своєї жертви в абсолютній темряві й наводиться на неї, 
як ракета на ціль... відчуває наближення навіть найменшої теп
локровної тваринки». А Петякантроп ондо який вимахався, та 
ще й після футболу розпалився так, що з носа пара йде. Для 
гримучника він у темряві аж світиться.

Що робити?
Підхопити якогось дрючка... Оборонятися...
Тікати назад...
А як дожене?..
Або як наступиш на нього ненароком у траві... Ондо тільки 

що гримів отут, а вже гримить тут...
«Єдиний вихід — лягти на землю і чекати допомоги. Тоді 

дев'яносто сім шансів із ста врятуватися».
Петякантроп присів навпочіпки, потім, обережно мацаючи ру

кою (щоб не лягти прямо на гримучника), перекинувся набік. 
І застиг, скоцюрбившись.

Лежав і не дихав — прислухався.
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Спершу торохтіло ліворуч, потім праворуч, потім знову ліво
руч...

Грнмучник наче кружляв навколо нього, беручи в кільце.
Петякантроп ледве стримувався, щоб не цокотіти зубами.
Страх усе більшав і більшав. Наче холодним липким прости

радлом огорнув його всього.
Дев’яносто сім шансів, що виживеш.
А три? Три шанси куди подіти? Три ж шанси, що загинеш.
Ой-оой!
Невже це кінець?
Невже ще трохи і... І назавтра знайдуть його скрюченого, 

холодного, задублого... Ой!
А він же ще не нажився. Стількох же радостей ще не зазнав. 

Торту «Київського» ще не їв (чорнява Свєтка казала — така 
смакота, язика проковтнути можна!). «Фірмових» джинсів ще 
не носив (як у Генки Бухала з восьмого «А»). Переносного 
японського магнітофона «Соні» ще не мав (як у Наді Портянко 
з дев’ятого «Б»).

Що він бачив на цьому світі, щоб умирати? Та ще й від гри
мучої змії або просто від страху.

Ой-йой!..
Ні! Треба гукати людей!
Але хто ж тебе почує?..
Дід Мирон глухий, йому хоч з гармати над вухом гати — бай

дуже.
Хіба що ворог твій Грицько Половинка, якого ти гамселив 

під микитки ні за що стільки разів!
Сміятиметься ж! Злорадітиме!..
Але терпіти далі було несила. Хай! Хай усе, що завгодно!.. 

Аби тільки жити на світі... їсти «Київський» торт, носити «фір
мові» джинси, слухати японський магнітофон «Соні»... Тільки б 
жити...

Петякантроп набрав повні груди повітря і... і сам не впізнав 
свого голосу.

Щось тоненьке, жалюгідне й пискляве вирвалося з рота:
— Ря-ятуйте-е!..
Наче щойно народжене козеня мекнуло.
Він знову набрав повітря й знову:
— Поможі-і-іть!..
Але й цей варіант прозвучав не краще.
І тут з-за городу від хати пролунав голос Грицька Поло

винки:
— Гримуля! Додому! Гримуля! Де ти? Іди сюди! Гримуля...
Так гукають якусь домашню тварину — кицьку, собаку абощо...
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І вмить заторохтіло, віддаляючись у бік хати.
Петякантроп почекав ще трохи, потім підхопився, наче його 

підкинуло пружиною, і рвонув додому...
На другий день до школи він не пішов. Матері сказав, що 

болить живіт. Здається, він не дуже й брехав. Від того страху, 
що він натерпівся, усе могло бути. Але справжньою причиною 
був не живіт. Петякантроп боявся, що Половинка кепкуватиме 
з нього, розкаже всім, як він лежав і кричав «Рятуйте!..»
І всі сміятимуться.

Але Половинка нікому нічого не розказав. І не кепкував і не 
сміявся. Петякантроп не міг зрозуміти, чого це так. Потім вирі
шив, що Половинка, мабуть, нічого не чув. Просто вийшов з 
хати та погукав свою Гримулю. І не знав, що за городом лежить 
його запеклий ворог, і тремтить від страху, і пищить «Рятуйте!». 
А то б, звичайно... І ще Петякантроп подумав, що Половинка, 
мабуть, приховує від усіх, що він тримає вдома гримучу змію. 
Бо це, справді, незаконно. А що? Як усі почнуть тримати вдома 
зміїв, то це буде не світ, а гадючник. І якщо сказати кому тре
ба, то Половинку можуть навіть і з села виселити. Але оскіль
ки Петякантроп сам не міг нікому розказати про гримучника, 
так це й залишилося таємницею.

В усякому разі більше він повз город діда Мирона не ходив. 
І Половинку поки що не чіпав, наскоки свої на нього припинив.

Щоб даремно не інтригувати тебе, любий читачу, скажу одра
зу, що ніякої гримучої змії в Грицька Половинки, звісно, не 
було. Просто він знав, що після футболу Петякантроп ітиме 
повз їхню хату (він завжди так ходив), і вирішив його налякати, 
щоб не чіплявся. Гримучником була дитяча іграшка-брязкальце 
для немовлят. Грицько прив’язав до неї дві довгі капронові 
ліски від дудочок і, сидячи на груші, за допомогою тих удочок 
керував усіма пересуваннями гримучника. Але Петякантроп так 
про це і не дізнався. А через деякий час вирішив, що Половинка 
повернув змію в тераріум.

Отакий був Грицько Половинка, Такі таємниці огортали його.

Р О З Д І Л  X

На острові. Неймовірні дива. Семуа ставить умови . 
«Ку ко бо бо.,.», «Па ні ко мо.,.»

— А ти кажеш, Половинка нормальний! — вигукнув Чайник.— 
Таке мале, менше за всіх у класі, а таке розумне, стільки всьо
го, свиня, знає! Нормально?
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— Га? — вирячився Петякантроп.
— Ні тобі вікно розбить, ні кавуна вкрасти, нічого. Нормаль

но це?
— Га?
— От тобі й «га»! Ти бачив, щоб він якусь дівчинку штовх

нув, ударив коли-небудь?.. Нормально?
— Пришелець! — видихнув переконаний нарешті Петякан

троп.— Таки, мабуть, пришелець, змія гримуча. Ну! Що ж ро
бити?

— Треба на острів... Подивитися, сфотографувати... і взагалі...
— А як же? Човнів же нема...
І тут подав голос Котька:
— А що, як... уплав...
Котька змалечку добре плавав, а тепер ще й ходив у басейн, 

мав навіть третій юнацький розряд, і була реальна можливість 
показати хлопцям свою мужність і відвагу.

Чайник і Петякантроп перезирнулись.
— Воно, звичайно, можна, але...— протягнув Чайник.
— А як же фотоапарат, телескоп?,.— знизав плечима Петя

кантроп.
— І взагалі...— поставив крапку Чайник.
Але Котьку вже несло на хвилях раптової рішучості (наслі

док легковажної батькової спадковості).
— Та ви що! До голови прив’язати! Нас у басейні вчили 

прикладним видам плавання. Я покажу. І взагалі уплав навіть 
краще. Як обережно — ніякі пришельці не помітять. А човном — 
одразу...

— А що — це ідея... — глянув Чайник на Петюкантропа.
Петякантроп не став сперечатися. Хоча видно було, що плив

ти на острів йому не хотілося.
Штани й сорочки поховали в кущах. Знявши сорочку і виси

павши на землю яблука, Котька полегшено зітхнув — йому на
бридло цілий день тягати їх за пазухою (а зовсім викинути було 
шкода, він стільки через них настраждався). Потім Котька при  ̂
в’язав фотоапарат і телескоп поясами — фотоапарат до голови 
Чайника, телескоп до голови Петікантропа. Одійшли трохи вгору 
за течією і там зайшли у воду. Пливли тихенько, намагаючись 
не хлюпати й не пирхати. Котька плив, і всередині в нього ло
скотно смикалося від живота вгору щось радісне й водночас 
тривожне. А голова обертом ішла від п’янкого очманіння.

Оце пригода!.. Та хіба міг він навіть мріяти про таке!.. Пливе 
на острів, де висадилися справжні космічні пришельці, інопла
нетяни! Та Ігор Дмитруха слізьми вмиється від заздрощів! 
А Тютя?! Тютя вмер би від страху на його місці!.. І взагалі
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забулькав би на дно— бо ж плавати не вміє. Та... Та враз 
Котьку огортала тривога: а якщо пришельцям не сподобається 
візит непроханих гостей?.. І скільки їх там, тих пришельців?.. 
Може, вони сердяться на хлопців за те, що ті лупцювали Поло
винку (може, Половинка справді теж пришелець...) І... і тоді 
хтозна-що може бути...

Але потім знову холодна хвиля страху відкочувалась і нато
мість накочувалася гаряча хвиля радісного збудження. Та це ж 
таке... таке... таке... Вони ж перші радянські люди, що контак
тують з живими інопланетянами, пришельцями з інших цивілі
зацій! Це ж сказитися можна!

Котька від захоплення набрав повен рот води і трохи не за
хлинувся.

Хлопці підпливли до острова і, обережно розсуваючи очерет, 
почали вибиратися на берег. Ще трохи, ще... І от...

Вони завмерли й перезирнулися.
За кущами верболозу, посеред острова, стояв яскравий жовто- 

червоний намет. Біля намету лежали якісь лискучі алюмінієві 
чудернацької форми ящики, конуси і циліндри, схожі на деталі 
міжпланетного корабля.

— І-і-і!..— вдихнув Чайник.
— У-у-у!»— видихнув Петякантроп.
— 3-здається, н-нікого нема,— самими губами прошелестів 

Котька.
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Найник виявився все-таки найхоробрішим. Він перший посунув 
до намету. За ним поповз Петякантроп.

А Котька... Тільки не думайте, будь ласка, що Котька був 
зовсім боягузом. Але в останню мить у нього в голові іскрою 
проскочила думка: «То ж вони лупцювали Половинку, а не я... 
Хай перші й лізуть».

І та думка якось уповільнила його рухи, і Котька лишився в 
кущах.

Чайник, зігнувшись, навшпиньках підійшов до намету. Хотів 
зазирнути всередину, та тільки взявся рукою за запону, як рап
том з намету вирвався дим, спалахнув вогонь і... Чайник від 
несподіванки гепнувся на землю.

Петякантроп, що й так лежав на землі (бо не йшов, а повз), 
просто закляк, наче його судома звела. А Котька за кущем 
тільки рота роззявив.

І тут сталося таке, що Котька не повірив своїм очам. Ящики, 
конуси й циліндри, що лежали біля намету, несподівано заво
рушилися. Спершу піднявся в повітря ящик і опустився на Ін
ший ящик. Потім злетів циліндр і ліг зверху, а на нього — 
конус. І виникла якась дивна химерна фігура. Та фігура наче 
ожила і раптом заговорила. З верхнього конуса почувся гуч
ний «неземний» голос Семуа:

— Плом бурделом бурдавур... Пробачте. Що треба дітям 
Землі від мене? Відповідайте!..

— М-мм... н-нічого,— сидячи, пробелькотів Чайник.
— П-просго т-так,— промимрив, лежачи, Петякантроп.
Котька промовчав.
— Як звати дітей Землі? — запитала «фігура».
— Що? — ледь вимовив Чайник.
— Повторюю запитання — як звати дітей Землі? Переходжу 

на прийом.
— В-вася,— сказав Чайник.
— П-петрик,— сказав Петякантроп.
Котька знову промовчав. Він вирішив поки що не встрявати 

в розмову. «Фігура», здається, його не помічала.
— Ваша інформація невірна. Ви говорите неправду,— почуло

ся з конуса.
Чайник і Петякантроп вражено перезирнулися.
— Га?
— Що?
— Я чув, як ви називали один одного іншими іменами — Чай

ник і~ Петякантроп. Хіба на вашій планеті в жителів по кілька 
імен? Поясніть, будь ласка.
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— A-а...— протягнув Чайник.— Та ні. Просто... просто це не... 
це не справжні імена, а так, вуличні прізвиська... Насправді 
мене звуть Вася.

— А кличуть Чайник,— подав із землі голос Петякантроп.—* 
Бо прізвище його Чайка.

— А його насправді звати Петрик, а кличуть Петякантроп. 
Бо він... ну, такий... любить це саме... в індіанців грати... І вза
галі...

— Дивно... Дуже дивно... Сюр, бобелюр, кордавур... Пробач
те. Якісь незрозумілі звичаї на вашій планеті...

Слова своєї мови голос Семуа промовляв скоромовкою, а сло
ва українські — чітко, завчено,— розтягуючи й артикулюючи, як 
іноземець.

— А... а як звати вас? — одважився спитати Чайник.
— Семуа.
— А хто ви такий? — осмілів і Петякантроп.— Звідкіля?
— Я — з планети Укриц Анера.
Хлопці тільки плечима знизали.
Котька теж ніколи не чув про таку планету.
— А з  якої це галактики? — спитав Чайник.
— З галактики Яізюлі.
І знову хлопці знизали плечима.
Котька про таку галактику зроду не чув.
— А... чого у вас такий вигляд? — простодушно спитав Петя

кантроп.— У .перший раз, на березі, ви виглядали... трохи інак
ше,— сказав Чайник.

— Тому що перед вами не я,— почулося у відповідь.
Ошелешені хлопці тільки очима закліпали.
І раптом зовсім з іншого боку той же голос промовив:
— Семуа тут!
Хлопці — наче хто їх за вуха смикнув — різко повернули го

лови.
З кущів вийшов Семуа — той самий, у скафандрі з антенами 

і з миготливою лампочкою на голові.
— Вибачте. Але я мушу бути обережним. Лу суберо сурекбр... 

Пробачте. Я не знаю ваших намірів. Чи ворожі вони мені, чи ні.
— Та що ви! — підхопився Чайник.— Ми вам не вороги. Ні! 

Ми просто... цікавимося.
— З науковою метою,— підкинув Петякантроп.
— І взагалі...— додав своє улюблене Чайник.
— Зрозуміло,— сказав Семуа.— Але я, на жаль, не можу з а 

довольнити ваших наукових інтересів. Ваша наука не повинна 
нічого знати про мене. Це передчасно. Це може... Ду бумамо 
реба бу... Пробачте... Це може спричинитися до міжпланетних
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неузгоджень і порушити міжгалактичну рівновагу. Моя експе
диція цілком таємна. І місія конфіденційна.

— А чого ж тоді ви...— почав і затнувся Чайник.
— ...розкрився перед вами? — закінчив за нього Семуа.— 

Ня ню ня ні... Пробачте... Просто не витримав. Бачите, ми не 
терпимо насильства і несправедливості. У нас на планеті давно 
немає війн і ворожнечі. І ми дуже любимо дітей. Ля лі мо мо... 
Пробачте... Девіз нашої планети Укриц Анера — щоб усім дітям 
було цікаво, щоб усі мали радість і втіху, щоб були веселі й 
щасливі.

— О! Правильно! І я так завжди кажу! — вихопилося в Чай
ника.— Головне, щоб було цікаво, щоб була радість. Ех, шкода, 
що моя баба не чує! А то все учить, учить... А тут... Хороша 
у вас планета! Просто прекрасна! От би побувати! Ля лі мо мо!..

Котька дивився, слухав і не міг повірити, що все це відбу
вається насправді, а не уві сні. Звичайні сільські хлопці розмов
ляли з інопланетянином, з істотою, яка жила в далекій невідомій 
галактиці на якійсь дивній планеті Укриц Анера. Це було фан
тастично!

— А ви що — прилетіли вивчати наше життя? Га? — спитав 
Петякантроп.

— Так,— сказав Семуа.— Для того, щоб налагодити зв’язок 
з вашою планетою і уникнути небезпеки агресії з вашого боку, 
ми повинні якомога більше знати про вас. А ми тільки починає
мо вивчення біогенезу вашої планети. Ба рабадол пірадур... 
Пробачте... Тому кожна експедиція дає дуже цінний матеріал. 
Ви мене розумієте?..

— Га? — роззявив рота Петякантроп.
— Розуміємо! Розуміємо! Авжеж! — поспішив запевнити Чай

ник, боячись, що Семуа припинить з ними контакт.— Авжеж, 
розуміємо! Вивчення — це, звичайно... Це дуже важливо... Це... 
А знаєте,— Чайник підніс угору палець (у нього раптом май
нула якась думка).— А ще б корисніше для вас було б узяти... 
ну... якогось, ну... «язика»...

— Що? Не розумію терміну! — сухо сказав Семуа.
— Ну... Взяти когось із собою з жителів нашої планети...— 

Чайник глянув на Петюкантропа.— Або навіть двох... Вони б 
усе розказали, що треба, показали... І взагалі...

Семуа якусь хвилю мовчав. Лампочка на його голові замиго
тіла швидше. Він думав.

— Ну що ж,— сказав він нарешті,— це цікава думка.
— І знаєте... знаєте...— від хвилювання Чайник аж захлинав

ся.— Найкраще когось із молодих... Бо ж до вас летіти, мабуть, 
довгенько... І взагалі...
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— Звичайно,— погодився Семуа.
— От... от хоча б таких, як ми...— випалив Чайник.
— Га? — вражено прохопився Петякантроп. Він явно не че

кав такого повороту справи.
— От... от візьміть нас! — ударив себе в груди Чайник.— Ми... 

ми вам все-все розкажемо й покажемо. От візьміть! Ну! Будь 
ласка!..

— Ти що?! — зашипів йому Петякантроп.— Ти що — вчадів? 
А назад?

Невідомо, чи почув це Семуа, але Котька почув добре. Проте 
Чайник, як той соловейко, крім свого співу, нічого не чув.

— А... а потім назад повернете. На літаючій тарілці. Як самі 
прилетіли. Ми... ми нікому не скажемо! Чесне слово!

— А що...— розважливо мовив Семуа.— Над цим можна по
думати. Я подумаю, зв’яжуся з центром управління космічної 
програми...

— Авжеж, авжеж,— підхопив Чайник,— треба погодити. Аяк
же. Ми це розуміємо. У нас це теж робиться. Але ви не бій
тесь, ми вам усе-все розкажемо, що треба... Ви не думайте. От 
що вас цікавить?

— Га? — подав нарешті голос і Петякантроп.
— Нас цікавить все,— сказав Семуа.— Нас цікавить структу

ра вашого суспільства, ваш спосіб життя, ваша виробнича 
діяльність...

— Га? — Петякантроп подивився на Чайника.
— А... можна трохи конкретніше,— сказав Чайник.
— Нас цікавить, як ви добуваєте продукти споживання. Бу

ло б дуже добре, якби можна було захопити з собою... ку ко бо
бо... Пробачте... Особисті знаряддя праці, щоб там у нас про
демонструвати спосіб користування ними.

— Га? — Петякантроп знову розгублено подивився на Чай
ника.

— Ну... звичайно, це можна...— не дуже певно сказав Чай
ник.— Це можна... але...

— Розумію ваш сумнів,— сказав Семуа.— Правильно. Деіцо 
треба зафіксувати на місці, в умовах вашої планети, оскільки 
структура нашої планети дуже відрізняється од вашої.

Чайник кивнув головою, хоча Котька був певен, що сумнів 
його викликаний зовсім іншими причинами. Судячи з бабиних 
слів, спосіб користування знаряддями праці не був предметом 
захоплення Чайника. Так само, як і Петюкантропа.

— Але сьогодні ми не зможемо зайнятися цим,— сказав Се
муа.— Я дію за зарані наміченою і затвердженою програмою.
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І порушити її не можу. Через чотири з половиною хвилини у 
мене космозв’язок з ;нашою орбітальною станцією. Ви не повин
ні в цей час бути тут. Бу бу, ра ро... Пробачте... Я про все до
мовлюся щодо вас і завтра сам законтактую з вами. Прошу 
бути вдома і нікуди не йти.

— 3-звичайно... Але..., як же?..— Чайник розгублено закліпав 
очима.— Там же баба... вона...

— Ви хотіли б узяти її з собою? — турботливо спитав Семуа.
— Ні-ні-ні! — перелякано замахав руками Чайник.— Ви що!.. 

В-вона... старенька, немічна... їй буде важко...
— Тоді не турбуйтесь. Я зроблю так, що вона нічого не поба

чить... Лі сі ку ко... Пробачте... Ми це вміємо робити. Яка ваша 
хата? Ви живете разом?,.

— Ні, але... він буде в мене...— за обох відповів Чайник.— 
Хата третя од поля. Під бляхою. Дуже легко знайти. Біля воріт 
криниця й тополя. Зразу видно. Слухайте, а... а можна, щоб 
з нами ще один хлопець полетів?

Котька здригнувся від несподіванки й похолов. Він зовсім не 
збирався летіти на іншу планету. Одна справа законтактувати 
з пришельцем, а зовсім інша — летіти в якусь галактику, кидаю
чи маму, тата і всіх на світі. Котька не був до цього підготов
лений.

Але одразу ж він заспокоївся. Бо...
— З Німеччини,— сказав Чайник.— Демократичної. Отакий 

хлопець!.. Червоний слідопит. І взагалі... Він вам розкаже, як 
живуть у Німеччині. Вам буде цікаво. Адже на землі багато 
країн, і кожна живе по-своєму.

— Добре, я пораджуся... Це може бути корисно... А тепер 
ідіть. І попереджаю: все, що ви тут бачили і чули,— сувора 
таємниця. Нікому ні слова. В разі чого я змушений буду за
стосувати аннігіляцію.

— Га? — роззявив рота Петякантроп.
— А... що це таке? — спитав Чайник.
— Аннігіляція це... От бачите кульку? — він підніс догори 

руку, в якій була яскрава червона кулька.— Ап! — і кулька 
зникла. Кулька аннігілювалася. Тобто її не стало.

— Га? — рота Петякантроп просто уже не закривав. Так і 
стояв.

— Я-ясно,— тремтячим голосом сказав Чайник.
Котька відчув, як і в нього тремтять і підгинаються ноги.
— Ми це робимо тільки тоді, коли нам загрожує небезпека. 

Па ні ко мо дю ди дир... Пробачте... Або коли предмет чи об’єкт 
нам заважає.

— І це на... назавжди... назовсім? — спитав Чайник.
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— Це залежить від нашого бажання. Згодом, якщо ми вважа
тимемо, що об’єкт може приносити якусь користь, ми його знову 
матеріалізуємо. Отак! Ап! — і кулька знову з’явилася в руці 
Семуа.

— Здорово! — захоплено вигукнув Чайник.— От би нам так! 
Ап! І само прибралося у дворі, аннігілізувалося все сміття.

— Ап! — перебив його Петякантроп,— Ап! — і нема двійки в 
щоденнику. Аннігілізувалась! Ап! — і нема вчительки математи
ки. Га-га-га!

— Ми це робимо тільки для блага і добра,— сказав Семуа, 
і в голосі його прозвучало невдоволення.

— А що, це не благо було б — аннігілізувати вчительку мате
матики? — пробурмотів Петякантроп.— Скільки хлопців подяку
вали б...

— Мовчи! Бо він тебе зараз — ап! — і буде тобі благо... 
Пішли! — шикнув на нього Чайник і сказав уголос: — До поба
чення! Так ми на вас чекаємо.

— До побачення! — сказав Петякантроп, і хлопці посунули 
до кущів.

Котька позадкував.
Тепер, коли розмова з пришельцем закінчилася, Котька від

чув деяку образу на Чайника, що він зовсім про нього забув. 
Але висловити її, звісно, не наважився, бо розумів, що сам ви
нен, оскільки ховався в кущах. І удав, що все відбулося так, як 
належало: хлопці на правах першовідкривачів контактували з 
пришельцем, а він, так би мовити, прикривав тили...

Тепер хлопці пливли не ховаючись.
Коли одпливли трохи від острова, Петякантроп повернув го

лову до Чайника і, пирхаючи, сказав:
— Нащо ти ото вискочив— як Пилип з конопель: «Візьміть 

нас на свою планету! Візьміть! Будь ласка!..» Тьху!
— Та ти що! Та це ж!.. Це ж...— Чайник не знаходив слів.— 

Перші радянські люди Василь Чайка і Петро Олефіренко на 
планеті Укриц Анера! Лі сі ку ко!.. Подія на весь світ... Про нас 
наукові статті писатимуть. Отакі портрети надрукують! І вза
галі... Це ж...— Чайник, забувши, що він пливе, в захваті підніс 
догори руки і одразу занурився з головою.

— От іменно! — сказав Петякантроп, коли він виринув.— 
А що там робити, на тій планеті? Ти подумав? Кругом чужі 
люди, навіть не люди, а хтозна-хто... Все чуже, незнайоме. 
Та й невідомо, чи назад тебе вернуть. Може, й ні. Може, зали
шать для наукових експериментів, для анатомічних розтинів і 
досліджень...
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-— Ех, ти! Петякантроп! Неандерталець! Дика людина!— з 
презирством кинув Чайник.— Та це ж! І працювати ніхто не 
примусить... Ніякого трудового виховання... І взагалі.., Ех, ти! 
Скажи, що ти просто боїшся. Як той заєць під кущем. Сидиш 
і тремтиш — ди-ди-ди-ди. Все труситься.

— Що! Я — заєць?!! Ось я тобі зараз. Буде тобі — ди-ди-ди- 
ди !— Петякантроп рвонувся до Чайника і затопив йому своїм 
кулачиськом по спині.. Чайник одразу з головою ‘занурився у 
воду.

— Та ви що, хлопці! — кинувся до них Котька.— Потопитися 
хочете? Ви що?..

— Тьху! Тьху! — одпльовувався, виринувши, Чайник.— Ду
рень! Мордобоєць! Апарат же ж...

— А чого ж ти?..
Котька відчув, що настав час, коли можна йому ліквідувати 

незручність, викликану тим, що він ховався в кущах. І тому він 
накинувся на них:

— Ви що, хлопці, хочете, щоб Семуа помітив з острова і 
подумав, що на нашій планеті живуть самі агресори, і припи
нив контакти? На вас же тепер така місія лежить... Ви ж пред
ставлятимете все людство!..

— От іменно!.. І взагалі...— підхопив Чайник.
Петякантроп винувато пирхнув, а потім сказав:
— До речі... «Ніякого трудового виховання!..» А про «ку ко 

бо бо» за-бо-був? «Особисті знаряддя праці...» Щоб узяти з 
собою...

— Так то ж тільки для демонстрації, показувати! — вигукнув 
Чайник.— Показав собі та й усе. Гуляєш. Планету дивишся. 
Інопланетне морозиво їси...

Петякантроп лише носом шморгнув.
Після того пливли вже спокійно, без інцидентів. І мовчали. 

Котька був собою задоволений. По-перше, помирив хлопців, 
підкреслив їхню виняткову історичну місію. По-друге, підкреслив 
свою пасивну роль стороннього захопленого спостерігача, натяк
нувши, що його скромне перебування в кущах було запрограмо
ваним виявом тактовності й небажання лізти в очі.

Одягалися теж мовчки. І тільки вже, як одяглися, Чайник 
зробив дуже серйозне обличчя і сказав, якось скоса глянувши на 
Котьку:

— Ти ж дивись. Ні пари з уст! Бо...
— Та ви що! Могила! Що я, дурний, не розумію? Таке діло. 

Ап! — і Котька затнувся й додав: — А... а завтра мені можна 
до вас? Подивитися...

Чайник перезирнувся з Петякантропом, подумав і сказав:
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— А чого? Приходь... Це, мабуть, навіть треба, щоб хтось 
знав. Як нас анігілізують абощо...

Петякантроп тяжко зітхнув.
Хлопці попрощалися, і Котька мерщій побіг на «Бережок».

Р О З Д І Л  XI

«Всі по місцях!.. Замкнути браму!»
Гравітаційні сходи. На «літаючій тарілці» 

Експериментальне селище пришельців

— Де ти був? — мама вигукнула це так, що Котька аж здри
гнувся. Так мама не вигукувала навіть на сцені народного 
театру, коли грала Марію Стюарт (тато з мамою ще з сту
дентських років захоплювалися драматичним мистецтвом).

— Ну, старик, ти даєш!..— теж на високій ноті проказав тато 
(трагічно в нього не вийшло, бо його амплуа було комедійне).

— А що таке? — невинно усміхнувся Котька, тільки тепер 
збагнувши, що вже вечір, а він покинув «Бережок» зранку.

— Дивіться, він ще регоче! — вигукнула мама, відкинувши 
руку в бік сина (скільки вона мучилася колись над цим жес
том). «Браво! Браво!» — зааплодував у душі Котька.

— Тебе вже на дні шукали, артист! — вигукнув тато.— Спи
ридон Спиридонович навіть з аквалангом пірнав,— і, повернув
шись до мами, вже спокійно додав: — Я ж тобі казав, що це 
дурниці. Він же прекрасно плаває. Спортсмен-розрядник.

— Ну да!.. Топляться якраз ті, що прекрасно плавають. Ті, що 
не вміють, тримаються попід берегом, а ті... Ох! Він зведе мене 
в могилу...— мама знову-таки красивим жестом взялася рукою 
за лоба.

— Так де це тебе носило, га? — вже своїм звичайним легко
важним тоном спитав тато.

— Та я познайомився тут...— почав і затнувся Котька.
— З ким це треба познайомитися, щоб забути про все на 

світі! — вигукнула мама і, різко змінивши тембр, майже пошеп
ки вела далі: — Ех, діти-діти... Все для них робиш, життя від
даєш, а вони зустрічають першого-ліпшого шмаркатого шибай
голову і забувають про рідну матір...

«Ех, якби ви знали, з ким я познайомився! Ви б мені тут 
п’єсу не грали. Ви б... ви б... не знаю, що б з вами було!..» — 
подумав Котька, а вголос сказав:

— Та з хлопцями я тут місцевими познайомився. А ви щ о— 
думали... з інопланетянами?

70



Як це у нього вирвалося, він сам не знав. Сказав і завмер.
Але батьки не звернули на цю репліку аніякісінької уваги.
— Це добре, що познайомився,— сказав тато.— Звичайно, тут 

тобі компанія мало підходяща. Але треба було забігти, сказати... 
А то ж мама хвилюється. Завіявся на цілий день, ні слуху ні 
духу... Звичайно, всяке в голову лізе.

— І для кого я обід варю?! — сказала мама.— Що ж тепер —* 
виливати?

— Та ти що! — вигукнув Котька.— Я голодний як вовк! Д а
вай обід зараз же! Разом із вечерею! А вам я приніс яблу
чок...— і він почав витрушувати з-за пазухи яблука (не міг же 
він їх на березі залишити!).

— Звідки це? — здивувалася мама.
— Накрав? — іронічно усміхнувся тато.
— І зовсім ні! — сказав Котька.— Отой дідок пригостив... Ди

ка природа, пам’ятаєте?..
— A-а! Спасибі! — тато схопив яблуко і надкусив.
— Серьожо, ти що! Немиті? — сплеснула руками мама.—■ 

Ану, помий зараз же! Ну що мені з вами робити? Що старе, що 
мале...

І, схопивши яблука, мама побігла на кухню.
Гроза минула. Трохи погуркотіло й розвіялося.
Життя ввійшло у свою колію...
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Чи доводилося тобі, любий читачу мій, тримати коли-небудь 
у душі таємницю? Не ту, що тобі Вася сказав, щоб ти Петі не 
говорив, що Вова учора підносив Любі до школи портфеля. 
Ні! Справжню серйозну таємницю, якої ніхто-ніхто ще не знає 
і яка може ошелешити будь-кого — від рідного тата до поваж
ного й неприступного Спиридона Спиридоновича, та так ошеле
шити, що в них щелепи поодвалюються і нападе гикавка... Чи до
водилось тобі, любий друже, тримати таку таємницю? Якщо не 
доводилося, то я тобі скажу: ох, яка ж це важка нестерпна річ!

Таємниця та не дає тобі дихати, не дає всидіти на одному 
місці, крутить тебе дзигою, підкидає вгору, несе, штовхає тебе 
кудись. Розпирає тобі груди, ламає ребра — рветься до людей.

І де тих сил набратися, щоб втримати її? Не пустити з язика.
Кльову сьогодні не було, і тато з Спиридоном Спиридонови

чем не впіймали ні хвоста. Вони сиділи на лавочці й балакали 
про те, що взагалі риба стала ловитися погано, що колись тої 
чехоні було навалом, а тепер нема, що деякі породи риб зникли 
зовсім («Наприклад, «бички в томаті»,— реготнув тато), що 
винні у цьому прогрес і цивілізація, що дуже добре, що зараз 
так багато уваги приділяють охороні навколишнього середовища, 
бо як так піде далі, то скоро нічого буде охороняти, попсують, 
з’їдять усе на землі, й доведеться перебиратися на інші пла
нети...

Котька кружляв навколо них і мужньо боровся з своєю таєм
ницею. Але, коли він почув, що доведеться перебиратися на 
інші планети, він не втримався:

— А... а не може бути так, що десь на якійсь планеті це уже 
сталося й інопланетяни захочуть перебратися до нас?

Тато глянув на Спиридона Спиридоновича. Спиридон Спиридо
нович глянув на тата.

Тато знизав плечима.
Спиридон Спиридонович теж знизав плечима.
— Думаю, що ні,— сказав тато.
— І хто це захоче перебиратися на планету...— усміхнувся 

Спиридон Спиридонович.
— ...де навіть чехоня не ловиться,— закінчив за нього тато.
— От іменно! — погодився Спиридон Спиридонович.
— А ти що, боїшся, щоб у нас землю хтось не одібрав? — 

поблажливо усміхнувся тато.
— Та ні,— почервонів Котька.—* Просто цікаво, чи може до 

нас хтось прилетіти з іншої планети.
— Теоретично — цілком можливо,— сказав Спиридон Спири

донович.
А практично? — спитав Котька,
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— А практично я ніколи інопланетян не зустрічав,— усміх
нувся тато. Скільки сил довелося докласти Котьці, щоб не ска
зати: «А я зустрів». Як йому хотілося це сказати!

Але він тільки важко зітхнув і спитав:
— А у Петрозаводську що то було?
І знову тато глянув на Спиридона Спиридоновича. А Спири

дон Спиридонович глянув на тата.
— Думаєш, літаюча тарілка? — усміхнувся тато.
— Начитався, мабуть,— усміхнувся Спиридон Спиридонович.
— То все несерйозно, синку. Якби щось було, вчені б давно...
— Та я...— почав Котька й затнувся.
Ой, зупинися, Котько! Ой, зупинися, бо зараз виляпаєш усе! 

І хлопці тобі ніколи не простять! Та що хлопці! Може ж просто 
зірватися контакт з інопланетянином. Тоді тобі людство, вся 
планета не простить ніколи. Зупинись!..

— Та я... нічого,— опустив голову Котька.
— Артист! — підморгнув у його бік тато.
— Ех-хе-хе! — зітхнув Спиридон Спиридонович.— Заздрю я 

тобі, Костику. Прекрасна пора — дитинство!.. Скільки таємниць, 
скільки загадок, скільки див незвичайних...

— Да-а,— і собі зітхнув тато.— І як швидко воно минає. 
Здається, тільки-но був таким, як він, а вже сина такого маю...

І вони разом дружно зітхнули.
Диваки ті дорослі! Тут не знаєш, як його швидше вирости, 

як швидше зробитися дорослим, щоб кимось стати, щоб мрії 
здійснилися, щоб щось у житті таке зробити. А вони за дитин
ством зітхають! Та що в ньому хорошого, в тому дитинстві? 
Самі неприємності. Весь час доля по носі клацає: то спіткнешся, 
упадеш, то щось розірвеш, розіб’єш, поламаєш... Весь час тобі 
рота затикають («Мовчи, ти ще малий»), весь час щось заборо
няють, не дозволяють («Дітям до шістнадцяти заборонено», 
«От почекай, як виростеш...») «Ех-хе-хе!..» — тепер уже зітхнув 
Котька.

Після невдалої розмови з татом і Спиридоном Спиридонови
чем Котька намагався уникати розмов, тікав на берег, тинявся 
там, чекав і не міг дочекатися, коли вже лягатимуть спати.

І от, нарешті, мама послала постіль і тато сказав:
— Всі по місцях! Замкнути браму!
То була репліка з п’єси. Тато, будучи студентом, підробляв 

із своїм другом Антошею — працював статистом у Київському 
театрі Лесі Українки, грав народ у п’єсі «Навіки разом».

Це була славна сторінка в артистичній біографії тата. Коли 
приїздив його друг Антоша і вони сідали за стіл, не було такогб 
зроду, щоб та сторінка не оживала перед ними. І хоч були
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вони статистами і не промовляли на сцені жодного слова, але 
знали майже всю п’єсу напам’ять і, перебиваючи один одного, 
обмінювалися репліками...

А взагалі майже щовечора перед сном тато казав ту репліку 
з п’єси: «Всі по місцях. Замкнути браму!»

От і зараз він це сказав і погасив світло.
Котька довго лежав і не міг заснути. Всі події цього дивовиж

ного дня проходили перед ним в уповільненому темпі. А серце, 
навпаки, стукотіло так, наче він не лежав у ліжку, а щодуху 
кудись біг, тікав від якоїсь шаленої погоні...

Це ж подумати тільки, він, Котька Швачко, звичайнісінький 
п’ятикласник, не двієчник і не відмінник, не бешкетник, але й не 
тихоня, звичайнісінький хлопчик, яких тисячі й мільйони, закон- 
тактував з інопланетянином, пришельцем з далеких світів!

Якби на його місці був Ігор Дмитруха — все було б нормаль
но. Ніхто навіть не здивувався б. З таких, як Ігор Дмитруха, 
виростають полководці, космонавти, чемпіони — ті, хто дивує 
світ. А з таких, як Котька Швачко, виростають лікарі, інженери, 
кандидати наук, ну, в крайньому разі, актори-любителі з народ
ного театру, звичайнісінькі собі люди.

Доля, мабуть, просто помилилася, переплутала і те, що нале
жало підсунути Ігорю Дмитрусі, підсунула випадково йому.

— Ні! Не помилилася! — почувся раптом характерний «незем
ний» голос Семуа.

Котька здригнувся. Голос линув з відчиненого вікна, за яким 
світив повний місяць.

Вся кімната була залита місячним сяйвом. Тато й мама вже 
міцно спали на своїх ліжках. Тато свистів носом, а мама, як 
завжди, цмокала уві сні губами.

— Прошу вийти!.. Ля лі мо мо!..— знову почувся за вікном 
голос Семуа.

Котька встав з ліжка, навшпиньках підійшов до вікна і ви
зирнув.

Під вікном стояв і усміхався... татків начальник Спиридон 
Спиридонович.

— Вилазь, вилазь! Швидше! — весело сказав Спиридон Спи* 
ридонович голосом Семуа.

«Тю! Так от хто такий, значить, Семуа! Спиридон Спиридоно
вич!» — чомусь без усякого здивування, а навіть з полегшенням 
подумав Котька. І поліз через вікно.

— Ходімо швидше! Нас чекають! — сказав Спиридон Спири
донович і пішов... угору. Наче по невидимих сходах. Ось він уже 
на даху сусіднього будиночка. Поманив Котьку до себе рукою.

Котька зрушив з місця і відчув, що теж піднімається вгору.
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От він уже поряд з Спиридоном Спиридоновичем. Той бере його 
за руку й веде далі — прямо до місяця. Котька придивляється 
і раптом бачить, що то зовсім не місяць, а прожектор, що сві
тить з якогось чудернацького повітряного корабля еліптичної 
форми.

«Літаюча тарілка»,— миттю догадується Котька. Кидає по
гляд униз — під ногами порожнеча, «Як же ми йдемо?» — ди
вується Котька.

— По гравітаційних сходах,— усміхається Спиридон Спири
донович. Причому Котька точно бачить, що він не говорить» не 
ворушить губами, навіть не розтуляє рота. Значить, вони спіл
куються без допомоги мови — самими думками. Телепатичний 
зв’язок! Спиридон Спиридонович почув Котьчину думку й відпо
відає йому теж думкою.

— А що це за гравітаційні сходи? — подумки питає Котька.
— Довго пояснювати. Плом бурделом бурдавур,— усміхається 

Спиридон Спиридонович.— Ми ступаємо по гравітаційних імпуль
сах, які надсилає спеціальний апарат — імпульсатор...

— Дуже зручно,— киває Котька.— Надзвичайно!..
— Радий, що тобі подобається. Це винахід твого батька,— 

усміхається Спиридон Спиридонович.
«І тато нічого нікому не сказав!.. Ох, тато!.. Мама його завж

ди лає, вважає легковажним, несерйозним (вона кандидат, 
а він звичайнісінький інженер!), а він, бач...» — і Котька спов
нюється невимовною, щемливою аж до сліз ніжністю до свого 
скромного й геніального тата.

Іти по гравітаційних імпульсах дуже легко, не відчуваєш ні
якої втоми, ноги переставляються самі собою. Котька піднімає
ться все вище й вище в небо, «Бережок» внизу вже зовсім ма
ленький, будиночки іграшкові. На одному рівні з Котькою про
пливають осяяні чи то місяцем, чи то прожектором корабля 
хмарки. І Котька, який так боїться висоти, який до поручнів 
балкона не підходить, бо в нього одразу починають бігати в 
животі холодні мурашки (наче од крижаної газованої води), 
зараз відчуває надзвичайну приємність, легкість і піднесення.

«От молодець батько!.. Які прекрасні гравітаційні сходи при
думав!»

Вони з Спиридоном Спиридоновичем підійшли-піднялися вже 
до самісінької «літаючої тарілки».

Спиридон Спиридонович постукав (звук був такий, наче він 
стукав у порожні цинкові ночви) і сказав:

— Одчиніть! Це я! Семуа! Па ні ко мо!..
Почувся залізний скрегіт (схожий на той, що був, коли дідок 

Дика природа одчиняв залізні двері складу), і в «літаючій
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тарілці» утворився зяючий темнотою отвір. Звідти війнуло си
рістю й запахом яблук. Десь угорі тьмяно світилася загратована 
лампочка (точнісінько, як у складі).

— Іди вперед! — наказав Спиридон Спиридонович, і Котька 
пішов. Його ноги по коліна занурилися в якусь слизьку липучу 
рідину.

— Не лякайся. Ми проходимо дезинфектор-акліматизатор. 
Всередину не можна заносити нічого земного. Ба рабадол піра- 
дур...— Спиридон Спиридонович знову постукав (тепер наче у 
порожню дерев’яну бочку), і враз Котька замружився від яскра
вого сліпучого світла. А коли розплющив очі, то побачив, що 
вони вже стоять у величезному залі, дуже схожому на зал 
Київського оперного театру, тільки всі глядачі в скафандрах 
з антенами і з миготливими на голові лампочками. «Ого! Яка 
вона, виявляється, велика всередині, літаюча тарілка!» — поду
мав Котька. По проходу між рядами до Котьки ішли двоє. 
Теж у скафандрах. Підійшли, нахилилися, і крізь ілюмінатори 
скафандрів Котька раптом упізнав... тата і маму. Вони усміха
лися й підморгували йому. Але мовчали.

«Так що? Тато і мама — пришельці? — вражено подумав Коть
ка.— Значить, я — син пришельців? І виходить, я теж... прише
лець...»

В голові у нього замакітрилося.
— Так, так!..— усміхнувся Спиридон Спиридонович.— Весь 

«Бережок» — пришельці. Експериментальне селище пришельців. 
Але це велика таємниця. Якщо ти... то тебе доведеться аннігілі- 
зувати. Але ще більша таємниця — на сцені! Ходімо!

І Спиридон Спиридонович повів Котьку через прохід, повз 
глядачів у скафандрах на сцену.

Скафандри поверталися до Котьки, і він пізнавав крізь ілю
мінатори жителів «Бережка». От дружина Спиридона Спири
доновича, от його дочка, от знайома дітлашня у маленьких ска- 
фандриках...

Вони піднялися на сцену, і тут Котька побачив... чорняву Свє- 
ту... Вона лежала зв’язана посеред сцени, а біля неї стояла 
запряжена більмуватою кобильчиною бочка, в якій вона возила 
на «Бережок» воду.

— Наш «язик»,— показав Спиридон Спиридонович на чорняву 
Свєту.— А це — знаряддя праці! Ку ко бо бочка!

Несподівано дно бочки прохилилося, наче дверцята, і звідти 
визирнув дідок Дика природа. Підморгнув Котьці і приклав 
палець до губів:

— Тсс!.. Я «зайцем»!.. Я тебе виручив, і ти мене не видавай.
І дно зачинилося.
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^  А де твоє ку- ко бо бо? — несподівано нахмурив брови 
Спиридон Спиридонович.

Котька розгубився:
— Та я ж... я ж пришелець... Он же мої тато й мама... у ска

фандрах... Ви що — хіба не знаєте?..
— Нічого я не знаю! Де твоє знаряддя праці? На нашій пла

неті всі працюють. І інакше бути не може!
— Але ж я... дитина...— забелькотів Котька.— Я ж іще малий.
— Як щось інше, то ти дорослий, а як...— уже голосом Чай- 

никової баби промовив Спиридон Спиридонович.— Або негайно 
давай ку ко бо бо, або...

І Котька раптом відчув, що сцена під його ногами почала 
розсуватися, і якраз посередині, між лівою й правою ногою. 
Котька хотів переступити на якийсь бік і не міг. Чорна страшна 
розщелина все більшала й більшала, ноги роз’їжджалися все 
ширше й ширше. Котька не витримав і полетів у порожнечу...

— А-а-а-а!...
— Котю! Котю!.. Що з тобою? — почувся стурбований голос 

мами.
Котька розплющив очі.
У вікно світило сонце.
За вікном щебетали пташки.
А над Котькою схилилася мама:
— Що? Чого це ти кричав?.. Наснилося щось страшне?
— А? — Котька нарешті збагнув, що то був сон.— На

снилося...
— Ото ганяєш хтозна-де, збуджуєшся перед сном, а тоді ду

шать кошмари.
Котька скочив з ліжка, чмокнув у щоку маму і побіг уми

ватися.

Р О З Д І Л  XII

Знову Дика природа. Вовк.
Перший особистий контакт двох героїв — 

головного і неголовного...

— Та хай іде! — сказав тато.— Ну чого йому, дійсно, тиня
тися тут, між дорослими? Він же їхав, щоб з сільськими хлоп
чаками покозакувати. Хай пізнає життя!.. Хай!..

— Тільки ж на обід приходь. А то бігаєш десь голодний ці
лий день,— здалася нарешті мама.— І на сонці не перегрійся, 
чуєш?.. Візьми панамку! Котю! Котю!..
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Але Котька вже лопотів по стежці, виблискуючи п’ятами. 
Він не чув і чути не хотів. Яка панамка! Добре виглядав би 
він у дитячій євпаторійській панамці перед Чайником і Пётя- 
кантропом.

Та куди ж це так біжить щодуху Котька?.. Щось зовсім не 
в той бік спрямували його швидкі ноги. Не до села, де у третій 
від поля хаті під бляхою (що гінка тополя і криниця біля 
воріт) з нетерпінням чекають хлопці пришельця з космосу. 
А понад берегом, понад берегом до старезної верби, до того 
місця, де вчора, спершу лежачи у кущах, а потім за будяком, 
спостерігав він події надзвичайні й неймовірні...

Пробачте, але хіба він забув суворе застереження Семуа 
не з’являтися ні в якому разі на острові? Хіба не боїться він 
страшної незбагненної аннігіляції?

Ні, це ви пробачте, будь ласка!
А яке в і н, Котька, має до цього відношення?..
Хіба й о г о ,  Котьку, це застереження стосувалося? Хіба в ін  

контактував безпосередньо з пришельцем, хіба в і н називав 
своє ім’я, хіба до н ь о г о  звертався Семуа? Він сидів собі ти
хенько у кущах і не витикався. Отже пробачте!

Отак сам себе переконуючи, біг понад берегом Котька, з 
кожною хвилиною наближаючись до того знаменного місця. 
І серце його мало не вискакувало з грудей, не стільки від 
швидкого бігу, скільки від хвилювання і нетерплячки. Поба
чити, хоч одним оком, хоч на одну мить побачити того при
шельця! А може, його вже нема? Може, він уже полетів на
завжди у далекі світи, в галактику Яізюлі. І ніколи більше не 
прилетить... І ніхто в світі не знатиме, що він прилітав... Крім 
них, трьох хлопців, І ніхто їм не віритиме. І всі будуть переко
нані, що вони вигадали. А він же сам, сам бачив на власні 
очі. І чув.

Швидше! Швидше!
Може, Семуа спеціально примусив хлопців сидіти вдома, щоб 

вони не перешкодили йому відлетіти.
Може, Котька ще встигне і буде останнім, хто побачить при

шельця. Останнім! Єдиним з людей на Землі. Швидше! Шви,..
Котька перечепився об якийсь корч і з усього розмаху геп

нувся на землю...
— Овва!.. Нащо це землю носом орати? Може, це у вас, у 

місті, прийнято. А ми землю плугами оремо...
Котька підвів голову.
Біля води сидів з удочкою дідок Дика природа.
— Забився? Га? — вже співчутливо спитав він.— А з хлоп

цями нашими познайомився вчора? Либонь, до них поспішаєш,
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так?.. Але щось я їх тут не бачив, біля річки... Здається, вони в 
селі.

Котька підвівся, помацав забите підборіддя, почухався і чо
гось згадав, як підморгнув йому уві сні з бочки цей дідок, 

ї усміхнувся.
— А ти герой,— схвально сказав дідок.— Так гепнувся і 

смієшся. Молодець! Так і треба — лихом об землю.
Котька зашарівся. І щоб щось сказати, не мовчати, несподі

вано для самого себе спитав:
— Скажіть, а де живе дід Мирон?
— Що — меду захотілося?
— Та ні,— зніяковів Котька (дідок ще подумає, що він стар

цювати любить, учора яблука, тепер мед).
— А, до Грицька!.» То гарний хлопець,— цмокнув губами ді

док.— Стоющий. З царем у голові. Варто заприятелювати. 
Отам-го, ген-ген під лісом, за вигоном. Крайня хата.

— Спасибі,— кивнув Котька.
— Ну, біжи. Бувай здоров. Тільки під ноги дивись, а то всю 

землю нам переореш, почнеться ерозія грунту... О! — дідок 
смикнув вудку й витяг чималенького краснопера.

— О! — повторив Котька, сказав: — До побачення! — і по
біг.

Коли дідок сховався за кущами, Котька знову повернув до 
берега і вже без пригод добіг до вчорашнього місця.

Човна біля острова не було.
«Невже полетів?» — розчаровано подумав Котька. Якусь 

мить він вагався — плисти до острова чи ні. Але... одна справа 
разом з хлопцями, інша — самому. У гурті й хороброму бути 
не так важко. Котька подумав про аннігіляцію, потоптався 
трошки на березі, ще раз подумав про аннігіляцію, скривився 
і побіг через вигін до лісу.

Хата діда Мирона була, мабуть, найстаріша в усьому селі. 
Потемнілу від часу стріху майже геть укрив рудий мох. Ві
конця маленькі, на чотири шибки.

А в саду біля хати вулики — багато-багато теж потемнілих 
від часу вуликів. І кришки вуликів також вкривав рудий мох.

І здавалося, що хата — не хата, а великий вулик. І те, що 
стояла вона на відлюдді, під лісом, і що живе у ній глухий, 
дикуватий дід разом з незвичайним, загадковим Грицьком По
ловинкою, надавало їй таємничої казковості.

У Котьки перехопило подих, коли він наблизився до хати. 
Він давно вже не біг. Він перейшов спершу на крок, потім 
став підкрадатися.

Ні діда, ні Грицька Половинки не було видно.
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Тиша. Тільки гули в саду бджоли.
Котька раптом відчув, що зараз мусить статися якесь диво.
1 диво сталося.
Котька обвів поглядом безлюдне подвір’я, сад, повернув го

лову до лісу, і... наче його струмом ударило.
З лісу великими стрибками прямо на нього мчав вовк...
Але дивом було не тільки це. Дивом було ще й те, як зміг 

Котька за кілька секунд видряпатися по зовсім гладенькому 
стовбуру на самісінький вершечок сосни, що стояла біля типу. 
Котька ніколи в житті не лазив по гладеньких стовбурах.

Мабуть, вовка це теж вразило. Він підскочив до сосни, обі
перся об стовбур передніми лапами й здивовано дивився знизу 
на Котьку. Схилив голову в один бік, в другий, вищирився, 
наче усміхнувся.

Якби вовк заговорив зараз людським голосом, Котька б не 
здивувався. Але вовк не заговорив,— мабуть, йому одібрало 
мову. Мабуть, він уперше в своєму вовчому житті бачив, щоб 
звичайний людський хлопець отак спритно й швидка лазив. 
«Воістину можливості людського організму невичерпні»,— ма
буть, думав вовк.

Котька сидів на гілляці, обхопивши стовбур обома руками, і 
скоса позирав униз. Вовк усе ще дивився на нього, схиляючи 
голову то в один бік, то в другий. І мовчав. І те, що вовк не
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видав жодного звуку, не завив, не загарчав,— сповнювало 
Котьчине серце ще більшим страхом. Страхом незбагненного.

Несподівано вовк метнувся і зник.
Так само без звуку, як мара.
Але Котька навіть не ворухнувся. І не подумав злазити.
Він раптом відчув, що... не зможе злізти. Він не міг розі

мкнути рук, які судомливо обхопили стовбур. То тільки уві сні 
він так бадьоро, без страху ходив по небу «гравітаційними схо
дами» і не боявся висоти. А в дійсності... Як тільки Котька по
зирав униз, у животі в нього брали старт і швидко-швидко біг
ли до горла оті холодні мурашки.

«Що ж тепер буде?.. Що ж тепер буде? — панічно думав 
Котька.— І нащо я сюди пхався? Ішов би собі до хлопців.., Я ж 
збирався... Вони там контактуватимуть з пришельцем, перші у 
світі, а я сидітиму на сосні, як дятел... А потім не витримаю, 
зірвусь, упаду і... все! І ніхто мене не пожаліє. Бо я сам винен... 
А тато з мамою, може, й не дізнаються навіть, де я зник. 
Бо вовк мене підбере і з’їсть».

І Котьці так стало досадно і так себе стало жаль, що самі 
собою набігали на очі сльози...

— Ну куди ти мене ведеш?.. Що таке?., Що тут сталося? — 
почувся голос Грицька Половинки.

Під деревом знову з’явився вовк і знову сперся передніми 
лапами на стовбур. Слідом за ним до сосни підійшов Грицько 
Подбвинка. Закинувши голову, подивився вгору:

— О! Ти що — загнав хлопця на дерево? Як гобі не соромної
Вовк винувато заметляв хвостом і схилив голову.
— Гей! Алло! Слухай! Злазь, він тебе не зачепить. Злазь! — 

загукав знизу Половинка,
Котька не рухався. Йбго навіть не здивувало, що Половинка 

так просто розмовляє, контактує з вовком, з диким звіром. Він 
це вже приймав як належне. Просто він закляк і не міг ворух
нутися.

— Ну чого ти? Ти що — не чуєш?..
Котька тяжко зітхнув: «Ну, зараз почне сміятися, кепку

вати...»
І знову він згадав Тютю...
— Стривай, я зараз,— раптом гукнув Половинка і кудись 

побіг.
А вовк лишився. Сидів і вищирившись дивився вгору.
Котьку охопила якась байдужість.
«Ну і хай!.. Хай кличе кого хоче, хай сміються, хай знущаю

ться, хай ославлять на весь світ! Хай! Так мені й треба! Щоб 
не був такий розумний!.. Але це ж таки вовк... справжній вовк...
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Ні, цей Половинка, таки не звичайний хлопець. Невже,.прише
лець? Але яке це вже, має для мене значення, як я зараз зірву
ся, упаду й... От уже руки слабнуть, тремтять, і в усьому .тілі 
така млявість, млявість... Байдуже... Все байдуже...»

— Тримайся! Я вже йду! Уже йду! — наче крізь сон почув 
він голос Грицька Половинки.

Половинка, крекчучи, ледве тяг довгу драбину. Нести йому 
було не під силу, він волочив її по землі.

— Зараз, я зараз! Почекай! — і Половинка заметушився на
вколо драбини, намагаючись підняти й приставити її до дерева. 
Але драбина була дуже довга й важка, а Половинка був дуже 
малий і слабенький. І нічого в нього не виходило. Він сопів, 
пихтів, але не міг підняти драбину.

— Ех!.. Дід поїхав у місто по рамки для вуликів, а людей 
гукати не хотілося б. Вони ж не зрозуміють, сміятися почнуть. 
З мене... Що я поганої драбини підняти не можу. Що ж роби
ти?..— він на якусь мить замислився, втупившись у землю, по
тім підніс угору палець.— О! Почекай, я зараз...

І знову кудись побіг. За хвилину прибіг, тримаючи в руках 
довгу мотузку.

— Зараз! Не хвилюйся!.. Головне — технічна ідея,— він ко
ротко хихикнув, прикривши рота долонею, потім прив’язав один 
кінець мотузки до верхнього щабля драбини, взяв у руки дру
гий кінець, розкрутив над юловою і кинув. Але мотузка доле
тіла до половини стовбура сосни і впала на землю.

— Щось важкеньке прив’язати треба,— він метнувся шука
ти, знайшов якийсь корч, прив’язав і знову кинув. Але й тепер 
нічого не вийшло.

Він знову кинув, і знову не вийшло.
Він усе кидав і кидав, стараючись з останніх сил, але ніяк не 

міг докинути до гілки, щоб перетягти через неї мотузку.
— У-у, слабак! — він скреготнув зубами і обома руками вда

рив себе по голові.
Котьці стало жаль його, що він так побивається. І це ж че

рез нього, щоб зняти його з дерева. Раптом рішучість охопила 
Котьку. Він розімкнув закляклі пальці і, не дивлячись униз, 
почав злазити. Він злазив дуже повільно, обхопивши руками й 
ногами стовбур, і від напруження весь тремтів. Болю він не від
чував, хоча страшенно дряпався об кору.

Половинка спершу замовк, а потім обережно почав підтри
мувати його знизу негучними бадьорими вигуками:

— Так! Так! Правильно! Давай! Давай! Ще! Ще!..
Нарешті Котька ступив на землю. Вірніше, не ступив, а сів на

землю, бо ноги його не тримали.
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Половинка кинувся до нього, допоміг підвестися:
— Молодець!.. Спасибі!.. А то я вже не знав, що й робити... 
Він ще вибачався!
У Котьки не було сил щось говорити. І він не встиг навіть 

злякатися, коли несподівано до нього підскочив вовк і лизнув 
прямо в ніс.

— Ану тебе! — Половинка одштовхнув вовка.— От Бурмило! 
Думаєш, я од нього страху не натерпівся? Як приїхав... Ого-го! 
Цілий день у льоху просидів. Змерз як скажений. Думав, на 
сніговика перетворюся. І головне — не гавкає ж, сатана. Бо 
дід же глухий, все одно не чує. Та він звик, і як щось таке, під
ходить і за полу шарпає. Але розумний страшенно. Дітей не 
чіпає ніколи. Гратися дуже любить. То він біг до тебе гратися. 
Але хіба ж ти знав! Це помісь справжнього вовка і вівчарки. 
Дід його з соски вигодував.

Котька тільки мовчки кивав. Ноги ще тремтіли і підгиналися. 
Він боявся, що знову сяде на землю. Йому хотілося якомога 
швидше піти.

— Ну, бу... бувай! — ледве вичавив він із себе.
— Бувай!..— сказав Половинка.

Р О З Д І Л  XIII

Хлівець — не парфюмер ний магазин.
Весло повертається на місце.

«Скажи, а як там , у ваших школах? Задають багато?»
Знову Семуа

Ех! Любий читачу!'Якби ж то у житті було, як у театрі — 
спершу репетиція, а тоді вже спектакль... Бо найкращі думки і 
рішення приходять у голову завжди чомусь після того, як щось 
уже сталося, щось уже сказалося, щось уже зробилося...

А які ж гарні, влучні слова звучать подумки, які прекрасні 
вчинки постають в уяві, коли все уже позаду!.. Але пізно! 
Не переграєш. У житті репетицій не буває. Одразу грається 
спектакль. І хоч бийся головою об стінку — нічого не допомо
же. Спектакль закінчено, публіка розійшлася, грати нема перед 
ким...

Ну чого, чого він одразу не зліз із того дерева? Чого тремтів, 
чого трусився, чого боявся, як заєць? Адже ж потім він таки 
зліз! Сам!.. Без сторонньої допомоги. Так чого ж було не зро
бити це одразу?!. Чого ж було не зробити це одразу?!. Ех-х!..

Котька аж зубами скреготав від досади й злості на самого
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себе. Як він себе зневажав! Як він себе ненавидів у що мить!.. 
Як він тільки не лаяв себе!..

Але так уже влаштована людина, що вона не може весь час 
себе зневажати, ненавидіти й лаяти. Минає якийсь час, і люди
на знаходить у собі сили пробачити собі, знайти якісь пом’як
шуючі причини й дати собі слово, що такого більше ніколи- 
ніколи не буде...

Котька походив трохи по вулицях, одійшов, ноги перестали 
тремтіти й понесли нарешті його до третьої від поля хати, під 
бляхою (біля воріт криниця й тополя).

Чайник і Петякантроп, дуже серйозні й зосереджені, мовчки 
походжали по подвір’ю.

— Привіт, хлопці!
— A-а, це ти? Привіт! — сказав Чайник.
— Привіт! — сказав Петякантроп і пильно оглянув Котьку.— 

А чого це ти такий... подряпаний? З котами воював?
— Та...— знітився Котька.— Це... це вчора... у будяках...
Важко йому було брехати, не любив він брехати.
— Слухай... Знаєш...— Чайник зморщив лоба, демонструючи 

напружену роботу думки.— Я так вважаю, тобі краще десь 
сховатися. Бо як він тебе побачить, то може...

— Ну да,— підхопив Петякантроп.— Він же тебе там не ба
чив... Він тільки нас знає.

— І взагалі..,— сказав Чайник.
— Як хочете,— почервонів Котька (він був трохи ображений, 

але, може, хлопці й мали рацію).— А де?
— Ну хоча б отут, у хлівці... Козу баба погнала пасти, тут 

нікого... А через щілину все буде видно,— Чайник розчинив 
рипучі двері хлівця, і Котька зайшов.

Звичайно, хлівець, де живе коза, не парфюмерний магазин, 
і пахне там не одеколоном. Це Котька відчув одразу. В нього 
аж у голові запаморочилось. Але сперечатися він не одважив- 
ся. Такий відповідальний момент, хлопці чекають інопланетя
нина, а він буде носом крутити. Потерпить!

Чайник причинив двері хлівця, і свіжого повітря стало ще 
менше.

«Бідна коза! Як вона тут живе?» — тільки подумав Котька.
Добре, що хоч щілини між дошками були величенькі, і це да

вало можливість і вести спостереження, і якось більш-менш ди
хати... Чайник усе ще глибокодумно морщив лоба, походжаючи 
по подвір’ю. Петякантроп не дуже обтяжував себе думками, але 
теж морщив лоба, щоб не відставати од Чайника.

— Гм,— скривився Чайник.— Ку ко бо бо... «Особисті зна
ряддя праці!» Що ж тут моє?.. Сокира?.. Батькова. Лопата?..
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Материна. Граблі? Бабині. Тьху!.. Моя тут, виходить, хіба що 
ложка...

— А, хто там буде перевіряти! — махнув рукою Петякан
троп.— Що, на сокирі написано? Чи на лопаті?

І хлопці знову замовкли.
Котька скосив очі і раптом побачив, що від тину до копиці 

пригінці біжить Грицько Половинка. В руках він тримав весло. 
«Так от хто весло поцупив! І, мабуть, бабиного мішка теж. 
Але для чого?»

І раптом Котька зрозумів — Половинка всіма силами нама
гається відвернути увагу хлопців від інопланетянина, перешко
дити їхнім контактам. Значить, одне з двох: або він таки теж 
інопланетянин, або хоче сам, одноосібно, контактувати з Семуа.

Половинка прихилив весло до копиці і вже повернувся, щоб 
бігти назад, як раптом весло впало... Хлопці, шо були по той 
бік копиці, разом повернулися і побачили Половинку.

— О! Половинка! — здивовано гукнув Чайник.— Чого ти хо
ваєшся?.. Виходь!..

— Не бійсь!..— гукнув Петякантроп.
— А я й не боюсь,— спокійно сказав Половинка, виходячи. 

Він був червоний, зніяковілий.
Хлопці вдавали, наче нічого не сталося, наче вони не бачили, 

що він ставив весло і що воно падало, наче вони просто зустрі
ли його та й усе.

— Ну, як поживаєш? — дружелюбним тоном спитав Чай
ник.— Як справи? І взагалі...

Котька напружився — невже зараз почне розказувати про 
нього?

Але Половинка мовчав,
— Та ти не тушуйся!..— поблажливо плеснув його по плечу 

Петякантроп.— Ми ж... Ля лі мо мо...
— Якби ми одразу знали...— туманно почав Чайник.— Сюр 

бобелюр кордавур...
— Хіба б ми тебе чіпали...— вів далі Петякантроп.
— І взагалі...— закінчив Чайник.
Половинка знизав плечима.
Петякантроп злодійкувато озирнувся і, стишивши голос (так, 

що Котька ледве почув), запитав:
— Скажи, а як там у вас, у ваших школах? Задають ба

гато?
— Ну-у...— невизначено протяг Половинка.
— Та ну! Питаєш! — вигукнув Чайник. — А що ж! Звичайно, 

задають. Бо рівень знань і науки дуже високий... і взагалі... 
Правда ж?
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— Ну-у...— так само невизначено протяг Половинка.
— А з  класу виганяють, як щось таке... дівчинку' за косу 

смикнув абощо...— приставав Петякантроп.
— Ну-у...— знову протяг Половинка.
— От Петякантроп! — вступився Чайник.— Та вони дівчат, 

мабуть, за коси й не смикають. І взагалі... у них дівчата, може, 
й кіс зовсім не носять, нема за що смикати. Правда ж?

— Ну-у...— знову невизначено протяг Половинка.
— А...— Петякантроп знову злодійкувато озирнувся і стишив 

голос.— А трудове виховання е? Працювати дома примушують?
— Ну-у... Ну я піду... а то мені треба...— позадкував Поло

винка.
— Та йди, авжеж... Ми ж розуміємо, раз треба. Іди, звичай

но,— Петякантроп був такий добрий, хоч до рани прикладай. 
Наче то не він товк зовсім недавно Половинку, вигукуючи дике 
«У-а-а!».

— Може, тобі щось треба... Допомогти абощо,— запобігливо 
проказав Чайник.

— Так ти не соромся, скажи, ми...— підхопив Петякантроп.
— Ні-ні... Привіт! — Половинка різко повернув і кинувся 

геть.
Котьці здалося, т о  він ледве стримувався, щоб не засміятися.
Але хлопці були ближче, і їм здалося зовсім інше.
— От хитрун! — вигукнув Чайник.— Скажи! От вужака! 

Бачив, як він очі ховав?.. І — ні пари з уст! Не хоче говорити 
про свокупланету, хоч ти його вбий...

— Мабуть, їм не можна. Заборонено. Чув же: експедиція 
таємна.

— Та, мабуть,— Чайник зітхнув.— Подумати тільки!.. Гриць
ко Половинка — пришелець! Інопланетянин... Ля лі мо мо... 
Сидів з нами майже рік в одному класі. Я йому голову крейдою 
посипав. Пам’ятаєш? І взагалі...

— А я?!. Скільки разів я йому...— Петякантроп зробив крас
номовний жест,— по шиї той... па ні ко мо... Якби ж знаття,— 
він зітхнув.— Може, він мені ще й згадає...

— Не думаю,— заспокоїв його Чайник.— Вони, по-моєму... 
Сам же Семуа казав, пам’ятаєш, що дуже люблять дітей... 
І взагалі...

— Щось дуже довго нема того Семуа,— сказав Петякан
троп.— Слухай, а може, він так сказав, щоб відчепитися від 
нас? «Сидіть дома і нікуди не рипайтесь...», а сам —- фіть! — 
і нема...

«А що?.. Справді,— подумав Котька.— І я ж так думав... 
А може, воно й краще». І він відчув полегкість. Десь підсвідомо
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його весь час муляв страх — хто там зна, як воно може вийти 
з тим пришельцем... Усе-таки істота з іншого світу, мало що 
може йому стукнути в голову, вирішить, наприклад, що вони 
щось проти нього мають, застосує оту кляту аннігіляцію і... 
Ніхто й не знатиме, де вони ділися, мокрого місця не зали
шиться.

Котька вже хотів прочинити двері хлівця і висунутися (щоб 
хоч ковток свіжого повітря вдихнути), аж раптом помітив, як 
перемінилися в лиці Чайник і Петякантроп. З набурмосено- 
замислених обличчя їхні враз зробилися перелякано-улесли- 
вими.

— Будь ласка... будь ласка...— забелькотів Чайник.
— Так оце так ви живете? — почув Котька спершу голос 

Семуа, а тоді вже побачив його самого. Побачив і здригнувся. 
Так дико було бачити серед сільського двору, де греблися кури, 
істоту у скафандрі з антенами й миготливою лампочкою на 
гермошоломі.

Семуа пройшов по подвір’ю і зупинився біля перекинутого 
відра.

— Цікаво, дуже цікаво... Це що?
— Відро,— люб’язно пояснив Чайник.
— Для чого? — спитав Семуа.
Чайник знизав плечима:
— Ну як... відро для води... для помиїв... і взагалі...— Він 

глянув на Петюкантропа і скривився, як роблять усі учні, коли 
вчитель ставить питання, на яке не знаєш, що відповісти. І Пе
тякантроп, точнісінько як на уроці, приставив долоню до рота 
і підказав:

— Ку ко бо бо...
— Ага... так... так...— пояснив Чайник.— Гм, як стоїть порож

нє, то... а як носити воду з криниці, то...— він зітхнув, мабуть, 
згадавши цей процес,— знаряддя праці. Ку ко бо бо.

— А це що? — Семуа показав на сміття, розкидане по по
двір’ю.

— То так... нічого... сміття,— Чайник перезирнувся з Петя- 
кантропом, і вони вдвох кинулися гарячково прибирати по
двір’я.

— Сміт-тя? — здивовано перепитав Семуа.— Не розумію. Що 
таке? Поясніть.

— Ну сміття... що ж тут незрозумілого? — здивувався і собі 
Чайник.— Просто сміття та й усе. Непотріб і взагалі...

— Відходи,— знову підказав Петякантроп.
— Ага... Так... Відходи... Виробничі відходи.
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— Відходи? — знову здивовано перепитав Семуа,— У нас на 
планеті нема такого поняття. А чого вони валяються у вас під 
ногами?

— Ну просто так...— почервонів Чайник.
— Тимчасово...— сказав Петякантроп (він почував себе впев

неніше — це ж було не його подвір’я).
— Не встигли прибрати,— пояснив Чайник.
— Так, зрозуміло... Забруднення навколишнього середови

ща,— в голосі Семуа чувся осуд.— Це небезпечно. З цим треба 
боротися!

— Так ми ж б-боремосй... бачите! — вигукнув Чайник (хлоп
ці закінчували прибирати подвір’я).

Семуа, переставляючи ноги, наче робот, підійшов до копиці, 
показав на граблі:

— А це що?
— Граблі, Знаряддя праці. Гребти сіно. Отак-о,— і Чайник 

показав, як гребти граблями.
— Цікаво... Це ваші? Граблі? — Семуа із задоволенням по

вторював кожне нове слово.
— Ну да, бабині... тобто спільні, сімейні...— заплутався Чай

ник і почав виплутуватися: — У нас всі знаряддя праці колек
тивні. Розумієте? У нас... у нас такий принцип. А це лопата. 
Копати землю...

— Колективна? — спитав Семуа.
— Ага,— кивнув Чайник.— А це сокира. Рубати дрова.
— Рубати дро-ва? — повторив Семуа.— Дуже цікаво. А мож

на показати як? У нас на планеті немає цих самих... дров. Ду
же хотілося б побачити.

— Будь ласка,— Чайник розгублено озирнувся, шукаючи очи
ма, але всюди лежали тільки довгі метрові поліняки.— Можна... 
Але спершу треба напиляти. Оцим знаряддям, яке називається 
пилка. Ану давай! — махнув він Петікантропу.

— Га? — роззявив той рота.
— Не «га», а берись швидше! Ну! — Чайник схопився за 

один кінець поліняки, Петякантроп взявся за другий, поклали 
поліняку на козли і почали пиляти.

Семуа дивився на них своїми синіми банькатими лінзами- 
очима з явним інтересом.

Хлопці старалися з усіх сил. Але поліняка, як на зло, по
палася грабова, тверда, мов рейка. Через якусь уже хвилину 
піт заливав їм очі.

— Правда... це все прості... примітивні знаряддя праці,— 
хекаючи і наче вибачаючись, казав Чайник.— У нас зараз 
НТР — науково-технічна революція. Всі трудомісткі процеси
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механізовано. У нас всюди різні машини, комбайни, трактори, 
соломорізки, культиватори, електродоїлки...

— Це добре. Це дуже добре. Лю ля лю лі...— схвально за
кивав антенами Семуа.

І — раптом...
— Ой!.. Моя баба йде!..— майже радісно вигукнув Чайник. 
Семуа змахнув руками, напустив диму і зник за хатою. 
Котька встиг помітити, як він побіг і навіть спіткнувся об

щось. Це Котьку трохи розчарувало — інопланетянин міг би й 
не спотикатися. Міг би зникати якось солідніше. Але на цьому 
роздуми його перервалися.

Р О З Д І Л  XIV

«Надєжда-а, мо-ой компас живо-ой!..»
Несподівана поява Інгрід.

Одна з таємниць розкривається

— О! Що я бачу?! Працюють...— почувся здивований голос 
баби Наді.— Щось у лісі здохло! Що це з тобою, Васю? Ти, 
бува, не захворів? Таке цілосвітне ледащо, то батогом не при
мусиш, і раптом...

Баба Надя, ведучи на налигачі козу Маньку, ввійшла у Коть- 
чине поле зору. Сплеснула руками й випустила налигача. Мань
ка одразу цим скористалася і подріботіла в город.

Чайник підскочив до баби і застережно приклав палець до 
губів:

— Цссс!
— Га? Що таке?
— Тихше, бабо! — засичав Чайник.
<— Отаке! Чого це я маю мовчати у своєму дворі?
— Та цитьте, ну! — знову засичав онук.
— Ну ви дивіться — рота затуляє! — вдарила руками об 

поли баба.— Ти бач! Дожилася! Вже й говорити не дають у 
власній хаті!

І тоді, щоб заглушити бабу, Чайник раптом голосно заспівав: 
Наде-ежда! Мой компас жи-во-ой!..

Він штовхнув ногою Петюкангропа, і той підхопив:
...а удача награда за сме-ге-лость...

Баба спантеличено дивилася на хлопців і розпачливо перево
дила погляд з одного на другого:
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— Показилися хлопці, не інакше. Блекоти наїлися, чи що? 
Чайник метнув блискавичний погляд на ріг хати, за яким

зник Семуа, махнув Петікантропу, щоб той продовжував співа
ти, підійшов до баби і гарячково забубонів:

— Бабо! Ідіть! Ідіть негайно в хату і не виходьте, поки я вас 
не покличу. Чуєте... Благаю!.. Бабусенько, дорогесенька!.. А то 
я вам ніколи нього не прощу. Я вам... Зрозумійте ви... Тут одна 
істота... Я вам потім усе поясню, І взагалі...

— Чого ж ти, опудало, зразу не сказав? — стишивши голос, 
мовила баба Надя.— Знаю знаю,.. Істота, Знаю. Так би й ска
зав: «Істота!» А то: «Надежда!.. Мой компас...» Муслім Маго- 
маєв найшовся! Іду вже, іду! — І баба позадкувала до дверей. 
На порозі махнула рукою — не турбуйтесь, мовляв, усе буде 
гаразд,— і клацнула клямкою, причинивши двері.

— Ху! — з шумом видихнув Чайник.— Ну! Ти диви! І тре
ба ж!..

— Ти думаєш, він чув? — прохрипів Петякантроп (від безпе
рервного співу голос у нього майже пропав).

— Аякже! — Чайник безнадійно скривився,
Котька його розумів — не почути усю цю сцену міг тільки 

глухий дід Мирон.
— Що ж робити? — прохрипів Петякантроп.
Але Чайник не встиг відповісти. Враз почулося тоненьке дів

чаче:
— Алло!
Котька скосив очі на голос і побачив, що у двір заходить 

білява дівчинка у великих окулярах, у джинсах, з яскравою 
спортивною сумкою в руках.

Хлопці теж повернулися до неї.
— О! Чужих нам іще тут не вистачало! — аж пересмикнувся 

Чайник.
— От іменно! — кивнув Петякантроп.
— Що таке? — рвонувся Чайник до дівчинки.
— Що треба? — випнув щелепу Петякантроп.
Дівчинка не чекала такого прийому і розгублено мовчала, 

позираючи на хлопців.
Котьці стало її жаль. «Певно, дачниця якась або в гості 

до когось приїхала»,— подумав він. На «Бережку» такої не 
було.

— Вибач! — процідив Чайник до дівчинки.— Ти помилилася 
адресою.

— Так щ о— будь ласка! — Петякантроп зробив рукою крас
номовний жест і свиснув: — Фіть!..
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Але дівчина заперечливо похитала головою і сказала':
— Ні!
Хлопці перезирнулися.
— Що значить «ні»? — підвищив голос Чайник.
— Ти що — не розумієш? — грізно прохрипів Петякантроп.
— Я... — почала і затнулася дівчинка.
— Та ти ж, ти!..— Чайник озирнувся на ріг хати і стишив 

голос.— Кажуть тобі, ти помилилася адресою.
— Ні! — знову заперечливо похитала головою дівчинка.
— Та ти що — жартуєш? Нам не до жартів. У нас тут се

рйозна справа... і взагалі...
— Ну! — підступив до неї майже впритул Чайник.
— Бобелюр звідсіля! — знову випнув нижню щелепу Петя

кантроп.
— Ну, чуєш — біжи!.. Нам не до церемоній. Часу нема,— 

Чайник нетерпляче озирнувся на ріг хати.— Ну, по-хорошо
му ж кажемо...

— По-хорошому вона не розуміє. Ну що ж... Я їй зараз до
поможу! Я їй зараз увімкну третю швидкість. Зараз.— Петя
кантроп замахнувся, і Котька ще встиг подумати: «Ну, бідна 
дівчинка. Зараз він їй дасть!»

Але дати Петякантроп не зміг, бо дівчинка дуже спритно від
скочила вбік, і Петякантроп дав у порожнечу. Від несподіванки 
поточився і мало не впав. Дівчинка засміялася й відбігла.

— Ах ти ж!..— Петякантроп кинувся за нею.
Дівчинка підбігла до копиці й з розгону дуже спритно, мов 

білка, видряпалася на неї.
Петякантроп хотів поцупити її за ногу, але не встиг.
Дівчинка схопила весло, прихилене до копиці, і, сміючись, 

почала відпихати Петюкантропа.
Чайник у розпачі стояв посеред двору. Все це було так не

сподівано, що він просто заціпенів. Нарешті він трохи отямив
ся і, скривившись, приглушено загукав:

— Граблями її! Граблями!.. Стягай, стягай швидше, бо...
Петякантроп схопив граблі й замахав ними, намагаючись

зачепити дівчину. Але дівчина ловко відбивалася веслом і тіль
ки сміялася.

— Зараз! Зараз ти в мене засмієшся на кутні! Ти ще мене 
не знаєш! Ти мене зараз узнаєш! — кип’ятився Петякантроп, 
вимахуючи граблями.

І тут почувся голос чорнявої Свєти:
— О! Ви вже познайомилися? Все в порядку?
— Га? — застиг з піднятими граблями Петякантроп.
Чорнява Свєта, захекавшись, підбігла до копиці:
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— Що?..— вона обвела поглядом усіх.— Ех ви!., Як вам не 
соромно! — накинулася вона на хлопців.— Отак ви приймаєте 
зарубіжних гостей?

— Га? — граблі опустилися на землю.
— Що? — мовив Чайник.
— Інгрід, ти що, так їм нічого й не сказала?
— Ні! — дівчина зітхнула, ніяково усміхнулась і почала зла

зити з копиці.
Хлопці перезирнулися.
— Та це ж Інгрід, подруга Арміна, з яким ти, Чайник, листу

єшся. Ти ж думав, мабуть, що вона — хлопець, правда? А вона 
дівчина... Ти ж Арміну писав щось проти дівчат, писав? Напа
дав на нас, нападав?

Чайник мовчав, але Котька не сумнівався, що Свєта каже 
правду, що таки, мабуть же, писав той щось не дуже ніжне про 
дівчат, по всьому було видно.

— Мовчиш, значить, правда... Тому Армін і не написав тобі, 
що Інгрід дівчина, що...

— Не вір, Чайник! — раптом закричав Петякантроп.— Це 
вона навмисно! Це вона розігрує! Щоб посміятися. Я її знаю! 
Це ж... Це така!.. У-у-у! Думаєш, що вона що? Це ж вона 
в п л и в а є  на  нас!  Б л а г о т в о р н о !  Розумієш? Ух, хит
рюга! Не вір! Не піддавайся! Це ніяка не Інгрід! Це якась її 
подружка! З Києва. Хіба ти не бачиш?

Зовсім розгублене Чайникове обличчя враз набуло зосере
дженого виразу:

— А як ти доведеш, що це Інгрід?
Свєта глянула на дівчинку.
Дівчинка розкрила сумку:
— Армін обіцяв тобі книжку про космічний пришелець... Ну 

ось!— вона витягла із сумки якусь книжку і простягнула Чай
нику.

Чайник узяв, і знову його обличчя стало розгубленим:
— Так... справді... Значить, ти... вона... — А я... а ми... — за

моргав Чайник.
— Ух ти-и!..— прохрипів Петякантроп.
— І взагалі...
— Що ж тепер буде?
— Замість того, щоб фройндшафт — дружба, ми...
— І взагалі...
— Та нічого-нічого,— привітно усміхнулась Інгрід.— Я на вас 

не ображаюсь. Зовсім-зовсім... Ні... Я приїхала спеціально, 
щоб...— вона подивилася на Чайника.— Де твій гросмутер? Твій 
бабушк?
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— У... у хаті. А що? — збентежився Чайник.
— Я хочу... їх мус... Я мушу... должна. Його ім’я єсть Надія 

Чайка? Правда?
— Правда. А що? — ще більше збентежився Чайник.
— Я шукала довго-довго. Писала много адреса. І вот... Света 

мені зробила дуже великий помощ... Розкажи, Свєта, ти. Мені 
трудно. Я ще не вмію ваш язик.

— Це було давно...— почала Света.— У сорок п’ятому році. 
В Берліні. Напередодні перемоги. У Берліні вже точилися ву
личні бої. І от Гітлер наказав затопити метро, де ховалися мир
ні жителі. Загинуло дуже багато людей. І тоді одна українська 
жінка, яку вигнали на роботу в Німеччину, врятувала малень
кого німецького хлопчика. Тримала його на руках над головою.
І врятувала. А то б він захлинувся. Той хлопчик — то був бать
ко Інгрід.

— Так,— кивнула Інгрід.
— А жінка — твоя бабуся.
У Котьки аж серце защеміло.
На Чайника боляче було дивитися — такий у нього був жа

люгідний вигляд у цю мить: все обличчя скривилося, от-от за
плаче.

— Як?! — вражено спитав він.— А я... я нічого не знав про 
хлопчика. Баба ніколи не говорила.

— Бо твоя бабуся дуже скромна, не любить про себе говори
ти, тому й не розказувала, щоб не думали, що хвалиться. Я лед
ве у неї випитала. Дуже вона не любить згадувати ті часи. 
Стільки вона натерпілася тоді. А я хотіла вам розказати, так 
ви ж...— Свєта затнулася.

Хлопці разом, як по команді, опустили голови.
Що ж, правда... Котька сам був свідок. Нічого тут не скажеш. 

Чайник раптом стрепенувся і закричав:
— Бабо! Бабо! Ідіть сюди! Швидше!..
Одразу ж рипнули двері і з хати вийшла баба Надя. Ма

буть, вона давно стояла в сінях і все чула.
— Ой! — скрикнула Інгрід.— Здрастуйте! Здрастуйте! Я... 

Ми... Ви... можна, я вас поцілую? — вона кинулася до баби Наді 
й рвучко обняла її.

— Здрастуй! Здрастуй, дитино!..— пригорнула її до себе баба 
Надя.

— Спасибі! Спасибі! Спасибі вам! Від мене... від тата... від 
усіх нас,— дівчинка не стрималась й захлинулася, заплакала.

— Ну що ти... що ти...— сама ледве стримуючи сльози, баба 
Надя гладила її по голові.— Я вже й виклик оформила, вчора 
одправила цінним листом.., Чекаю вас усіх... Чекаємо...
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Котька« був такий схвильований цією несподіваною сценою, 
що навіть забув про пришельця.

Якийсь час всі в дворі мовчали.
Потім Чайник тяжко зітхнув і скрушно похитав головою:
— Ех, бабо, бабо! Що ж ви наробили!.. Чого ж ви нічого не 

сказали? Ви ж... ви ж зіпсували мені все життя... Я ж міг би... 
міг... а тепер... Тепер я... І взагалі... Ех!..— Він махнув у відчаї 
рукою.— Якби ж ви тільки знали! Це ж усе має тепер... між
планетне значення... Це ж... Це ж усе бачив і чув Семуа.

— Хто? — здивовано звела брови баба Надя.
— Що?
— Га? — перезирнулися Свєта і Інгрід.
— Ех!.. «Хто?» «Що?» — Чайник знову махнув рукою.— 

Пришелець. З космосу... Інопланетянин. От хто!..
— Що ти таке говориш?! — знизала плечима баба Надя.— 

На сонці перегрівся, чи що?
— От видумляка! — усміхнулася Свєта.
— Нічого я не видумляка. І на сонці не перегрівся. От його 

спитайте! — Чайник кивнув на Петюкантропа.— Зразу удвох на 
сонці не перегріваються.

— Точно, Інопланетянин! — хитнув головою Петякантроп.
— Збирався узяти нас на свою планету... Укриц Анера. А те

пер...— Чайник зітхнув.— А тепер... Звичайно... Таке побачив, 
почув... Звичайно... Припинить усякі контакти. Назавжди, Ех!.. 
Не так за себе, як за людство, за нашу планету обидно. Поду
має, що вся наша планета, всі жителі такі... Ех, бабо, бабо! — 
Чайник трагічно шморгнув носом і одвернувся, ховаючи скупі 
чоловічі сльози.

— Ой, лишенько! — забідкалася баба Надя.— Що це з дити
ною?! Що це він балакає? Як несповна розуму. І бачу ж, не 
жартує... Васю, голубчику мій! Онучку мій рідненький! Що це 
з тобою?!

— Ех, бабо, бабо! — не повертаючи голови, знову трагічно 
шморгнув носом Чайник.

— Та не турбуйтесь, не хвилюйтесь, бабусю! — кинулася за
спокоювати бабу Надю Свєта.— Нічого страшного. То вони 
фантазують, вигадують... Це ж такі видумляки! Я ж їх знаю! 
їм просто незручно, що так вийшло, і вони хочуть... Вони й на 
річці вигадували, а нікого не було. Це й Грицько Половинка 
засвідчити може.

— Правда? — перепитала баба Надя і полегшено зітхнула.— 
Ху!.. А я вже... Ну хіба можна так жартувати?

Чайник безпорадно глянув на Петюкантропа.
їм не вірили!
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Р О З Д І Л  XV

Пришелець з хлівця . Падіння . І знову Семуа.
«А ям we вірили!..» Таємниця розкривається , 

«Інопланетяни»

Котька розхвилювався.
Як же так? Він же сам, на власні очі бачив! Він же свідок! 

Він... Ні!.. Він не може стояти у смердючому хлівці й мовчати, 
коли там так не вірять. Він мусить сказати, він мусить...

Котька рвонувся вперед, пхнув двері і кулею вискочив з 
хлівця.

І тут сталося те, чого він не передбачав.
Засліплений сонцем і власним ентузіазмом, Котька не помі

тив ночов з водою, перечепився об них і з усього маху гепнубся 
прямісінько у ночви.

І всі високі благородні слова на захист хлопців, які маля зі
рватися з його язика, вмить булькнули і потонули у тих ночвах.

— Г-ох!..— тільки й вимовив Котька, підхопившися з землі, 
мокрий, розгублений і нещасний.

— Ох-х-х!..— луною прокотилося по подвір’ю. Бо всі, хто там 
був, не могли втриматися, щоб вражено не сказати «Ох!^.

Всі дивилися на Котьку так, наче він упав з неба.
Перша отямилася баба Надя.
— Овва! Драстуйте вам! — весело сказала вона.
— О! Це ж він! Пришелець! Я ж казала! — дзвінко зарего

тала Свєта.
Інгрід теж засміялася.
Котька безпорадно дивився на хлопців і ладен був провали

тися крізь землю. Але земля була тверда й непохитна.
Діватися було нікуди.
Треба було щось говорити.
— Я... не смійтеся...— Котька не впізнав власного голосу.— 

Я теж... бачив пришельця...
— Де? — спитала баба Надя.— У хліву?! Тю! Щодня там бу

ваю. А, крім кози, нікого не бачу. От не везе мені...
Дівчатка знову вибухнули реготом.
Котька згорав від сорому.
Нащо він вискочив! Замість того, щоб підтримати хлопців, 

ще більше підняв їх на глум. Ну, чого йому так не везе? Ну, 
чого він такий невдаха?

Котька вже хотів рвонутись І кинутися геть із цього двору, 
щоб не бачити нікого, не чути глузливого реготу, як раптом 
Петякантроп вигукнув:
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— О!.. Дивіться!..
З-за рогу хати з’явився Семуа...
Цікаво інколи буває: щойно людина сміялася з когось, кепку

вала, реготала, і враз щось трапляється таке, що ставить ту 
людину саму у варте сміху становище. І ота раптова зміна 
від реготу до розпачу робить людину напрочуд безпомічною й 
гідною жалю.

І коли несподівано з’явився Семуа, Котьці аж шкода стало 
бабу Надю і дівчат — так вони розгубилися. Завмерли, аж зі
щулилися від розпачу.

— О!.. О!.. А ви не вірили! — торжествуюче вигукнув Чай
ник.

Семуа зробив кілька плавних жестів, взяв у руки цибулину, 
що лежала на призьбі, і враз цибулина зникла.

— О! О! Аннігіляція! — радісно вигукнув Чайник.
Семуа зробив непомітний рух, і цибулина знову з’явилася в 

його руці.
— О!..— вигукнув Петякантроп.— От скажіть їм, от скажіть, 

бо вони не вірять...
— Добре... скажу...— мовив Семуа і раптом... швидким ру

хом зняв з голови скафандр. Під скафандром була звичайні
сінька людська голова усміхненого русявого дядечка з бла
китними очима.

— Здрастуйте! Вибачте! Дозвольте представитися. Семуа — 
Семен Ульянович Аврамчук. Артист цирку. Ілюзіоніст. Тобто 
фокусник. Французською мовою «Се муа» означає — «Це я». 
То моє циркове ім’я. Не гнівайтесь, хлопці, що трошечки вас 
розіграв. Грицько! — гукнув він, обернувшись до саду.

Зашаруділи кущі смородини, і звідти виліз Грицько Поло
винка.

Котька намагався не дивитися на Чайника і Петюкантропа. 
Вони стояли червоні, наче їм надавали по щоках ляпасів.

Грицько Половинка схилив перед ними голову, зітхнув і ска
зав винувато:

— Пробачте!..
Семуа обняв Грицька Половинку за плечі і пригорнув до 

себе:
— Мій племінник і охоронець... Розумієте, я готую новий но

мер. «Космічний гість» називається. Ілюзійне ревю. Перевто
мився. Не все виходило, як треба. Не все клеїлося. Дещо, 
скажемо прямо, зовсім не виходило. Вирішив відпочити кілька 
днів на природі. Рибку половити. Заспокоїтися. А місця тут у 
вас — краще не придумаєш. Та й Грицько давно запрошував... 
От я й вирішив. Ну, а заразом і реквізит свій дещо вдоскона-
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лити треба було, захопив з собою. Ми ж, артисти нирку, всю 
свою апаратуру, свій реквізит власними руками намагаємося 
робити. Так надійніше. У мене в човні така майстерня обладна
на, що... Грицько мені харчі носив і від стороннього ока обері
гав, щоб не заважав ніхто... Але ці козаки виявилися дуже 
спритними зі своїм «козошукатором». Проте я не шкодую ані- 
скілечки. Навіть вдячний. Завдяки їм я знайшов ключ до но
мера і вирішив усі свої труднощі. Будуть тепер у номері й 
хлопці, і дресирована коза, і «козошукатор». Так що спасибі, 
друзі. Несподівано ви мені дуже допомогли. Спасибі!.. А за 
планету Укриц Анера — вибачайте... Та я не дуже й брехав. 
Прочитайте ззаду наперед і вийде — арена цирку. А це справ
ді моя планета. Тринадцять метрів у діаметрі, а на ній все моє 
життя. І девіз нашої планети — щоб дітям було весело і ціка
во. А галактика «Яізюлі» — це «Ілюзія».

Хлопці похилили голови і тільки соліли.
Дівчаткам стало їх жаль.
— А що... Я б теж повірила,— сказала Свєта.— Так схоже. 

Потрясаюче!
— І я,— сказала Інгрід.— Я навіть злякалась.
— Не сердьтеся, хлопці! — винувато попросив Половинка.— 

Не сердьтеся... Ну... ви ж самі винні... Я ж навіть відмовляв 
вас, пам’ятаєте... Казав, що ніяких пришельців нема, а ви...

— Та я не серджуся... Чого там... І взагалі...— не підводячи 
голови, буркнув Чайник.

— І я,— буркнув Петякантроп.
— От і добре,— усміхнувся Половинка.— Значить, усе га

разд.
Тепер і хлопці мусили усміхнутися. Іншого виходу не було.
— Дядько нехай... Але як я міг прийняти за пришельця те

бе, Половинка? Не розумію,— знизав плечима Чайник.
— Інопланетянин Грицько Половинка... Тю!— зневажливо 

хмикнув Петякантроп.
— Якщо вже чесно, то не він, а ви інопланетяни! — сказала 

баба Надя.— Зовсім на іншій планеті живете, ледацюги! І вам 
ще дуже й дуже готуватися треба до запуску на Землю. От!.. 
Дякуйте долі, що пришельці виявилися несправжні. А якби 
справжні? Та отак осоромитися! Га? Ганьба на всю галактику, 
на весь Всесвіт!

Хлопці знову похилили голови.
— Так! Було б незручно...— погодився Семуа.— Але здаєть

ся мені, бабусю, що вони все зрозуміли. А, хлопці?
— Зрозуміли,— зітхнув Чайник.
— Зрозуміли,— як луна, одізвався Петякантроп.
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— Тільки не все...— звів очі на Семуа Чайник.
— Ага,— підхопив Петякантроп.— От як, скажіть, у вас оті 

яіцики в повітрі літали?
— І взагалі...— додав Чайник.
— Ну що ж,— усміхнувся Семуа.— Ходімге, я розкрию вам 

деякі свої таємниці. Хоча ми, ілюзіоністи, І не любимо цього 
робити. Бо тоді нецікаво дивитися.

І він рушив з двору.
І за ним потяглися всі, крім баби Наді.
Коли вже вийшли за ворота, баба Надя загукала услід:
— А тоді вертайтеся!.. Та почнемо готуватися до запуску на 

Землю! Інопланетяни!

Р О З Д І Л  XVI

Всі таємниці розкриті, а несподіванки продовжуються.
Де верба?.. Тільки б не впасти!..

«Бережок» іде на допомогу.
Концерт . Несподіваний виступ кози Маньки.

Грицько Половинка — головний герой

Котька відчував себе, як то кажуть, не в своїй тарілці.
Б ньому боролися два протилежних бажання.
З одного боку, ще вогнем пік сором після падіння — хотіло

ся втекти світ за очі. Хлопці, здавалося йому, позирали з одвер- 
юю ворожістю — наче то він був винен у їхній халепі. Дівча
та, навпаки,, зовсім не помічали його — наче він не існував. Се
муа теж не звертав на нього уваги, зайнятий розмовою з своїм 
племінником Грицьком Половинкою.

Він був зайвий, нікому не потрібний.
З другого боку, Котьку роз’їдала страшенна цікавість — по

бачити секрети фокусів Семуа. Ну хіба б ти, любий читачу, 
добровільно відмовився від такої можливості?

І, не в силі перебороти тієї цікавості, Котька понуро дибав 
позаду всіх. Він опустив до землі очі. І отак плентався, дивля
чись під ноги.

Вони йшли до річки, де біля старої верби припнув свого 
човна Семуа. Заглиблений у свої думки, Котька не одразу зреа
гував, коли раптом почувся розпачливий крик Грицька Поло
винки:

— Ой!.. Дивіться!.. Верба!..
Коли Котька рвів,очі, всі вже бігли — і хлопці, і дівчата, 

і Семуа.
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Якусь хвилю Котька розгублено дивився, не розуміючи, що 
сталося. Він не впізнавав берега. Берег був якийсь голий і по
рожній. І наче побільшало неба. Що таке? І тут Котька зба
гнув — на березі не було верби.

Котька побіг теж...
Стара верба лежала у воді.
Річка підмила крутий берег, і верба впала.
Скільки років простояла вона на березі, скільки бачила! 

Скільки води спливло мимо неї! І от тепер надійшов її час. 
Обваливши шмат берега, вивернувши покручене вузлувате ко
ріння, що, наче чорні старечі пальці, стриміло в небо, вона за
нурила свій стовбур у річку, і хвилі гойдали й ворушили її зе
лені кучері-віти.

— Човен!..— глухо й розпачливо проказав Семуа.— Пото
пило...

Дівчата заахали.
Хлопці мовчки кинулися у воду пірнати, шукати.
Семуа схопився за гілляку, спробував тягти, але де там! Хі

ба посилить один, навіть артист цирку, таку здоровегу — стов
бур удвох не обхопиш.

— Людей треба...— писнула Свєта і затнулась, згадала: жни
ва ж, усі в полі, у селі тільки старі й малі.

І тут Котьку підкинуло:



— Стривайте! Я зараз!.. Я бігом! Я швидко!.. На «Бережок»... 
Я— я бігом!..

Останні слова він уже кричав на бігу.
Він біг, не розбираючи дороги, перестрибуючи через корчі й 

рівчачки.
Стільки невдач було цього дня, стільки падінь, що він праг

нув лише одного — не впасти, благополучно добігти до «Бе
режка» і сказати татові. Головне — це сказати татові, а вже 
тато все зробить, все організує. Він у це вірив.

Котька задихався, груди розпирало від нестачі повітря, але 
він не стишував бігу. Швидше, швидше!..

Ні біля будиночка, ні на звичному місці, на березі, де він 
завжди ловив рибу, тата не було видно.

Мама сиділа на лавочці й чистила картоплю.
— Де та... то?..— хапаючи ротом повітря, як витягнута з во

ди риба, ледве зміг спитати Котька.
— Що?! Що сталося! — мама перелякано підскочила з лавки.
— Де та... то? — повторив Котька.
— Що?! Що сталося, я питаю?!
— Де тато?..— втретє уперто запитав Котька.
— Пішов у магазин. Та скажи, нарешті, що сталося? — ма

ма схопила його за плечі й трусонула.
Якусь мить Котька ще вагався — говорити чи ні. Мама дуже 

розсудлива, поміркована, вона почне все зважувати, сумнівати
ся, чи зручно турбувати бережан (адже вони приїхали відпо
чивати), а тут треба діяти негайно, тут потрібна не мамина роз
судливість, а татова завзятість. Але раз тато пішов у магазин, 
то він може прийти нескоро. Отже, виходу не було, і Котька, 
задихаючись, сказав:

— Там... верба... впала у річку... притопила...
— Кого? — злякано перебила мама.
— Човна... моторного...
— Лишенько! Є жертви? — зойкнула мама.
— Ні... Але... це човен артиста... Там реквізит для циркової 

вистави. І взагалі...
— Ох! Як я перелякалась! — полегшено зітхнула мама.— 

Хіба так можна? Аж у серці закололо.
«Ну от! — у відчаї подумав Котька.— Зараз почне «незруч

но», «нічого страшного»... Ех! Чого тато пішов у магазин? Ну 
чого він пішов у магазин?!».

І вже без всякої надії сказав:
— Треба помогти. У селі всі на жнивах.
— Авжеж... авжеж...— несподівано стрепенулась мама.— За* 

раз я скажу Спиридону Спиридоновичу. Аякже! Звичайно,
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треба помогти. Чий, кажеш, човен? Артиста цирку? А як він тут 
опинився? Звичайно, він його сам не витягне. Зараз... Спири
доне Спиридоновичу! Спиридоне Спиридоновичу!.. Вибачте, ду
же серйозна справа...

З вікна сусіднього будиночка висунулася голова Спиридона 
Спиридоновича. Почувши, у чім справа, він враз оживився й 
наказав скликати термінові збори всіх бережан.

Котька побіг виконувати наказ. Він біг від будиночка до бу
диночка і кричав:

— Всі на збори до Спиридона Спиридоновича! Термінові збо
ри всіх бережан! Спиридон Спиридонович просить усіх до себе!..

І через кілька хвилин біля будиночка Спиридона Спиридо
новича вже юрмилися бережани — чоловіки, жінки й навіть 
діти. Прийшов і комендант бази, обвітрений і засмаглий начор^ 
но товариш Баюра Петро Кіндратович.

— Значить, так,— діловито, як на виробничій нараді, гово
рив Спиридон Спиридонович.— Пилки, сокири... Вірьовки тре
ба обов’язково... Що ви кажете, Петре Кіндратовичу? Є лебідка 
й трос? Лишилися після будівництва? Так це ж здорово! Це 
якраз те, що треба. Прекрасно! Я візьму акваланг... Значить, 
так... Ви, Петре Кіндратовичу, лебідку й трос повезете човном, 
а ми підемо пішки...

Через кілька хвилин з «Бережка» вирушила експедиція у 
складі майже всього дорослого населення (за винятком двох 
бабусь, які лишилися доглядати малечу).

Як же мило, як любо, як радісно, дорогий мій читачу, диви
тися на людей, які, охоплені єдиним поривом, єдиним почуттям, 
гуртом роблять якесь добре діло — когось рятують, виручають 
з біди, комусь допомагають гуртом!

Які вони гарні й красиві тоді!
Котька дивився на своїх бережан, переводив погляд з одно

го на іншого, і безмежна вдячність, безмежна ніжність до них 
огортала його. І щось солодко-лоскотне клекотіло у нього в 
горлі.

Якби він міг, він би їх усіх-усіх зараз обняв і поцілував.
Збуджений, розчервонілий, Котька підстрибом біг то поряд 

із Спиридоном Спиридоновичем, то поряд з його дружиною, то 
поряд з мамою, то забігав наперед, показуючи шлях, і все го
ворив, говорив, говорив — без кінця. Він мусив компенсувати 
вчорашні муки боротьби з таємницею.

Поки дійшли до місця, весь «Бережок» уже знав історію з 
«інрпланетним» Семуа.

Єдине, що турбувало й непокоїло Котьку, це те, що поряд 
не було тата. Котька весь час озирався назад і витягував шию.
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Єдиний раз у житті Котька зробив щось путяще — прибіг 
кликати людей на допомогу, завдяки йому, Котьці, зараз весь 
«Бережок» іде туди, куди показує Котька,— і тато цього не 
знає і не бачить...

Ну де ж він, де?..
Тато догнав їх, коли вони майже підійшли до поваленої 

верби.
За всі свої дванадцять років Котька ніколи не відчував та

кого пронизливого щастя!
Він був героєм дня.
На нього з вдячністю дивився Семуа.
На нього з заздрістю дивилися хлопці.
На нього з інтересом дивилися дівчатка (одна з них була 

іноземка!).
І на нього з гордістю дивився тато...
А потім піднімали човна. Навіть для чималої громади бере- 

жан то була справа нелегка. Пиляли, рубали, одтягали вели
чезну стару вербу. Довго шукали під водою човна. Добре, що 
в Спиридона Спиридоновича був акваланг. Без нього, може, й 
не знайшли б, оскільки човна встигло знести течією. А тоді 
витягали човна ручною лебідкою. І то було найважче. Корбу 
лебідки могли крутити максимум двоє чоловіків, а сили двох, 
навіть таких міцних, як тато і Спиридон Спиридонович, було 
замало. Решта бралися просто за трос, а також за вірьовки, 
прив’язані до човна, тягли руками. Човен був досить великий, 
металевий, і попомучилися з ним бережани довгенько. Але все- 
таки витягли.

І тут виявився інженерний талант Котьчиного тата. Це він, 
тато, нашвидкуруч змайстрував з вербових гілляк систему ва
желів, без яких, може, так би нічого й не вийшло. І, хоча систе
ма примітивних важелів ще не «гравітаційні сходи», Котька 
дивився на тата з, гордістю й захопленням.

А коли над водою з’явився ніс човна, Котька, Грицько, Чай
ник, Петякантроп, Свєта й Інгрід так дзвінко закричали «ура!», 
що на протилежному березі у відповідь загавкав якийсь при
блудний собака.

На щастя, ні мотор, ні підводна частина корпусу човна не 
постраждали. Верба розбила тільки вітрове скло і трохи погну
ла каюту. Неушкодженим виявився і акторський реквізит Се
муа, що був у каюті.

Коли,воду з човна вилили і він знову гордо загойдався на 
хвилях, Грищько Половинка підійшов до Котьки і по-доросло- 
му потиснув йому руку:
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— Спасибі тобі!.. Вчасно ти все це... Якби зараз не витягли, 
занесло б кудись течією, і хто його зна...

— Ага, молодець,— погодився Петякантроп.
— І взагалі,— підтвердив Чайник.
Ех, жаль, що Ігор Дмитруха не чув цього! А сам Котька ні

коли не зможе розказати — не зміє він хвалитися.
Увечері на «Бережку» була творча зустріч артиста-ілюзіоніс- 

та державного цирку Семуа (Семена Ульяновича Аврамчука) 
з колективом робітників і службовців механічного заводу, а 
також представниками колгоспного селянства. Коротше кажу
чи, Семуа показував фокуси.

У першому ряду поряд із Спиридоном Спиридоновичем та 
його дружиною сиділи баба Надя і дідок Дика природа.

А перед першим рядом просто на землі розташувалися 
Котька, Свєта, Інгрід, Чайник, Петякантроп і Грицько Поло
винка.

Концерт тільки-но почався, Семуа показав лише два фокуси, 
і раптом почулося могутнє «Мме-е-е!», і на імпровізовану сцену 
між двома будиночками, де виступав артист, вискочила коза 
Манька.

Всі зареготали.
— Оце фокус!
— В артисти хоче!
— А він же таки збирається включити у новий номер дреси

ровану козу.
— Видно, вона дізналася і прибігла на репетицію.
— Давай-давай! Показуй своє мистецтво!..— весело загомо

ніли кругом.
Баба Надя сплеснула руками:
— Ой лишенько! Як же вона вискочила? Невже я двері 

хлівця погано замкнула? Товаришу артист, хапайте її!
Та було пізно.
Коза Манька презирливо глянула на публіку, ще раз мек

нула, і не встиг Семуа ворухнутися, як вона метнулася вбік і 
зникла.

— Я ж вам казав, що це дідько рогатий, а не коза,— Чайник 
плаксиво скривився і з тривогою глянув на бабу: невже зага
дає ловити козу?

Баба якусь мить дивилася на нього, потім зітхнула (ну, ко
му ж охота замість того, щоб дивитися фокуси, ганятися за ко
зою та ще й з таким зловредним характером!) і підвелася.

І тут підхопився Половинка:
— Сидіть, бабусюі Сидіть! Я її впіймаю. І в хлівці замкну. 

Сидіть!..
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— Ой синку, та чого ж це ти мусиш? З якого дива? — зойк
нула баба.

— Та нічого. Це ж мій дядько. Я ж завжди можу,.. А ви ди
віться.— І Половинка зник слідом за козою.

Концерт продовжився.
І хоча фокуси були дивовижні і публіка раз у раз ахала й 

аплодувала, Котька дивився не дуже уважно, а весь час ози
рався й виглядав Половинку.

Минуло півгодини, година...
Грицька Половинки не було.
Концерт наближався до кінця.
Половинка прибіг під час останнього номера, захеканий, роз

христаний, мокрий...
Пригнувшись, щоб не заважати глядачам, пробіг на своє 

місце і з ходу гупнувся у траву, поряд з Котькою.
— Ху!.. Встиг'таки! — важко дихаючи, прошепотів він і обер

нувся до баби.— Все в порядку! Замкнув. Ще й веслом двері 
підпер. Не вибіжить.

— Спасибі, синку,— погладила його баба по мокрому чубчи
ку. Потім перевела погляд на Чайника і мовчки зітхнула. Але 
той ні погляду не помітив, ні зітхання не почув. Навіть не обер
нувся.

Грицько Половинка дивився на Семуа закоханими, сяючими 
очима. І Котька подумав: «Як йому, мабуть, хотілося бути на 
цьому концерті! Відчувати гордість за свого, такого незвичай
ного обдарованого дядька, та й просто подивитися на його фо
куси. Ну й що, що це рідний дядько, він живе окремо від нього 
і не щодня бачить, як той виступає... І все-таки побіг ловити 
козу, щоб баба і Чайник могли подивитися фокуси».

Ця думка схвилювала Котьку.
1 раптом він зрозумів, що мужність, хоробрість, відвага, про 

які так багато він думав,— це, звичайно, прекрасні якості, яко
сті, без яких справжньої людини бути не може. Але все-таки... 
це не найголовніше. Вовк теж хоробрий. А орел відважний. 
А мангуст (отой, що, пам’ятаєш, бореться зі змією) — муж
ній... Найголовніше все-таки в людині — це л ю д я н і с т ь .  Те, 
що відрізняє її від усіх інших живих істот на Землі. А людя
ність — це дуже велике, містке поняття. Це і доброта, і чуй
ність, і благородство, і самопожертва... і, головне, розуміння... 
Розуміння, що ти людина і мусиш завжди чинити, як людина 
(хоч тобі часом це нелегко, неприємно й не хочеться).

І от сидять Чайник і Петякантроп. Роги від захоплення по
роззявляли, очі горять цікавістю... Про все на світі забули. 
Про все, крім власної насолоди й радості... І хоч сказали вони
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бабі й Семуа, ідо вже все зрозуміли, але насправді розуміють 
вони ще далеко не все. І правду казала баба — дуже й дуже 
їм ще треба готуватися до запуску на Землю, щоб стати справ
жніми л ю д ь м и ,  гідними цього слова жителями планети.

І не тільки їм треба готуватися; може, і йому, Котьці, теж...
А от цей маленький, щуплявий Грипько Половинка, в оку

лярах і з мокрим відстовбурченим чубчиком, Грицько Половин
ка, який так кумедно сміється, прикривши рота долонею, все 
розуміє. І йому не треба готуватися. Він на Землі.

От!..

Р О З Д І Л  XVII

Останній, заключний, дія якого відбувається вже у Києві, 
в школі, першого вересня

Літо...
Здається, завжди таке довгедовге, аж цілих три місяці.
А мине, обернешся назад — мов один сонячний день. 

Мельк — і нема! Тільки солодко щемлять спогади про живе 
тепло не одягненої асфальтом землі під босими ногами, про 
терпкуватий смак якихось лісових ягід, зірваних губами просто 
з куща, про миттєвий синьоокий погляд незнайомої дівчинки на 
борту швидкої «Ракети»...

...У них в класі вже виробилася традиція — першого вересня 
приходити на півгодини раніше, щоб встигнути до урочистої 
лінійки, до першого дзвоника, поділитися враженнями.

Коли Котька прибіг (він трохи припізнився, бо мама не змог
ла вчасно випрасувати сорочку), всі вже юрмилися на звично
му місці — біля каштана при вході на спортмайданчик.

У центрі, як завжди, стояв Ігор Дмитруха.
Спасокукоцький і Кукуєвицький, захлинаючись і перебиваю

чи один одного, розказували про свої пригоди у піонерському 
таборі «Пуща-Водиця».

Та як вони не захлиналися, пригод вистачило ненадовго. Роз
казавши, як вони кидалися перед сном подушками, як одного 
разу випили за обідом весь дівчачий компот і як героїчно ви
крутили в туалеті лампочку, Спасокукоцький і Кукуєвицький 
замовкли.

Слово забрав Валера Галушкинський. Він розказав, як з 
батьками їздив машиною (у Валериних батьків був «Москвич») 
на Закарпаття. Поїздка була надзвичайно цікава, але, крім 
того, що весь час то «сідали» скати, то відмовляв мотор, Вале
ра чомусь нічого згадати не зміг.

Вітасик Дяченко був на Київському морі. Купався і загоряв.
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Галочка Білан і Свєточка Черненко теж були на Київському 
Морі. Теж купалися і загоряли.

Ляля Іванова була в санаторії.
Льоня Монькін і Ярик Божко теж були в санаторії.
Макароніна не була ніде. Вони одержували квартиру в но

вому будинку і робили ремонт.
Між іншим, Ігор Дмитруха одержав нову квартиру у тому ж 

будинку. І через це також нікуди не їздив, ціле літо був у Киє
ві. Розказувати йому було нічого.

Котька аж смикався від нетерплячки. Так йому хотілося 
розповісти про себе, про свої пригоди. Таких пригод ніхто не 
пережив. Це вже було ясно. Ніхто!..

Скориставшися першою можливістю, коли на мить запанува
ла тиша, Котька нарешті одважився, набрав повні груди повіт
ря й видихнув:

— А я...
Та Ігор Дмитруха раптом різко перебив його і, обернувшись 

до Тюті, спитав:
— А ти, Тютю, чого мовчиш? Ану розкажи про свої подвиги! 

А то вони і слова тобі сказати не дають. Га-ла-ла!.. Га-ла-ла!.. 
Ану розказуй, не скромничай!

Тютя спалахнув, як світлофор червоним світлом:
— Ай!.. Які там подвиги! Ніяких подвигів...
Але від Ігоря Дмитрухи не так легко було відчепитися:
— Та ну! Не прибіднюйся. Не могло з тобою нічого цікавого 

не трапитися. Так не буває. Щоб за ціле літо — і зовсім нічого? 
Що ж ти — під скляним ковпаком сидів, чи що?

Тютя швидко-швидко заморгав своїми довгими дівчачими ві
ями і? здається, ще дужче почервонів (хоч далі червоніти вже 
було нікуди):

— Ну... ну... я трохи §ув не втонув.
— О! — радісно вигукнув Ігор Дмитруха.— Ти дивись! І мов

чить! Ну, фрукт! Така пригода потрясаюча! Смертельно небез
печна! На грані життя! А він мовчить! Це ж... Ану розказуй 
швидше!

— Ну... ну, я плавав на надувному матраці. А якісь хлопці 
почали балуватися. Полізли на матрац. Матрац перевернувся
і... Там було з головою. Я захлинувся і... Якби не одна дівчин
ка, яка пропливала... Вона підштовхнула мене до матраца і...

— Ой! Ой, тримайте мене! — схопився за живіт Ігор Дмитру
ха.— Ой! Не можу! Ну, Тютя! Ну, артист! Звалився з матраца 
і пішов на дно. Може, це ти вночі плавав? Може, це ти з ліжка 
упав, & думав... Га-га-ґа! Дівчина його врятувала. Ну, герой! 
Ну, Тютя! Га-га-га!
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Спасокукоцький і Кукуєвицький дружно захихикали.
Тютя лише мовчки схилив голову.
У Котьки щось обірвалося всередині. І якимсь незнайомо 

тонким зривистим голосом він, хвилюючись, вигукнув:
— Ну, чого ви?! Ну! Ну, людина просто плавати не вміє. 

Що ж тут такого?
— Що?! — Ігор Дмитруха здивовано вирячився на Котьку, 

наче бачив його вперше в житті. За всі п’ять років Котька не 
дозволив собі не те що заперечити Ігорю Дмитрусі, а й поди
витися на нього несхвально.

— Хлопці! — після хвилинної паузи Ігор Дмитруха повільно 
обернувся до гурту.— Хтось тут щось сказав? Чи мені здало
ся?..

Дмитруха любив користуватися ефектними репліками з кіно
фільмів.

— Вам здалося, шеф! — поспішив запобігливо вигукнути 
Спасокукоцький.

— То просто продзижчала якась муха,— підхопив Кукуєви
цький.

— A-а, тоді інша справа,— усміхнувся Ігор Дмитруха.— Ох, 
ті набридучі мухи! Дзижчать, коли не треба. Геть! — І він мах
нув рукою в бік Котьки, наче одганяючи муху.

Спасокукоцький і Кукуєвицький дружно зареготали.
Котьку— наче окропом ошпарило.
— Я... я сказав... що...
— Ти! — обірвав його Дмитруха.— «Сказав»! Двох слів до

купи зв’язати не може, а теж іще лізе на трибуну. Захисник 
знайшовся! Сам такий же... Братці! Віднині у нас дві Тюті« 
Просто Тютя. І Тютя-Котютя. Киць-киць-киць. Га-га-га!

Це було саме те, чого завжди так боявся Котька.
Спасокукоцький і Кукуєвицький знову дружно зареготали.
Дівчата почали щось вигукувати, захищаючи Котьку і Тютю, 

але краще б вони вже мовчали — дівчачий захист, як відомо, 
ще більше підсилює образу для хлопця.

Тютя вдячними очима дивився на Котьку, і в тому погляді 
була жалюгідна радість, що він тепер не один.

Саме так не раз уявляв собі Котька цей жахливий момент.
Ще не пізно було відступити, сказати, наприклад: «Та що ви! 

Та я просто... просто сказав, що не вміти плавати — це ганьба, 
А сам же я, ви ж знаєте, плаваю на розряд. Який же я Тютя?!» 
Чи щось у такому дусі. І Дмитруха пробачив би (він любить, 
коли перед ним схиляються). І все було б по-старому...

Але Котька нічого не сказав. Він тільки зціпив зуби і мовчки 
подивився Ігорю Дмитрусі прямо у вічі. І наче вперше його по
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бачив — хвацького, самовпевненого, з нахабнуватими порожні
ми очима, в яких ніколи не тепліла людська доброта. І здиво
вано подумав: «Невже я хотів стати таким, як він? Мріяв про 
це...»

Більше він нічого подумати не встиг, бо в цю мить пролунав 
дзвінкий голос піонервожатої Клави:

— На урочисту лінійку шикуйся! По класах! Швиденько, 
швиденько! Розбирайтесь по класах!

І всі побігли шикуватися.
...А після ленінського уроку, на першій перерві, Котька при 

всіх рішуче підійшов до Тюті, обняв його за плечі й повів по 
коридору.

— Не бійся. Все... все буде гаразд,— червоніючи й збиваю
чись, гаряче заговорив він Тюті на вухо.— Я тебе навчу плава* 
ти. От побачиш! От... от побачиш! Приходь завтра в басейн. 
От приходь... Серйозно. А цирк ти любиш? От... От на зимові 
канікули приїдуть хлопці з села, де я був цього літа. І підемо 
в цирк. От я тобі одну річ розкажу — захитаєшся... І взагалі, 
все буде гаразд! От побачиш!

Тютя лише кивав, червоний і розгублений, лякливо озирався 
на всі боки і, мабуть, не все розумів, що говорив йому Котька. 
Котька відчував, як здригаються Тютині плечі під його рукою.

Біля вікна в оточенні хлопців стояв Ігор Дмитруха, весело 
позирав на Тютю з Котькою і щось говорив.

Хлопці раз у раз вибухали реготом. Та Котька удавав, ніби 
не помічає цього. Він розумів — його чекають важкі часи.

Але Котька вирішив не здаватися...





ОПОВІДАННЯ



КОСМОНАВТИ З НАШОГО БУДИНКУ

Він жив уже в їхньому будинку майже рік, а бачили вони 
його лише кілька разів.

Коли заїжджала у двір його світло-сіра «Волга» з білими 
кружалами на колесах, усі завмирали, і якусь мить панувала 
тиша. Аж поки він не клацав дверцятами і не заходив у під’їзд. 
Він був військовий льотчик, підполковник.

«Волга» стояла у дворі день-два, а потім зникала, і його ні
хто не бачив місяців півтора, а то й більше.

Вадька перший висловив припущення, що він... космонавт.
— А що?.. їздить тренуватися у Зоряне містечко. А що? 

Подивись на форму.
— Форма схожа,— погоджувався Борис. Справді, космонавти 

по телевізору виступали в точнісінько такій формі.
Хлопцям страшенно хотілося ближче познайомитися з ним, 

поговорити, розпитати все як слід. Але не вдавалося. Не ста
неш же хапати його на ходу за штани і зупиняти.

Та от якось улітку, коли «Волга» стояла в дворі, а Вадька і 
Борис крутилися біля неї, зазираючи через заднє скло на ку* 
медного іграшкового тигра, що кивав головою, з під’їзду ви
йшов підполковник. Хлопці зразу відскочили од машини. Вони 
прекрасно знали, що власники дуже не люблять, коли дітвора 
крутиться біля їхніх машин.

Підполковник весело усміхнувся й раптом сказав:
— Ну що? Може, покатаємося трохи? Га? Якщо ви нікуди 

не поспішаєте...— і відчинив задні дверцята.
Вадька і Борис аж зашарілися від приємної несподіванки.
— А мені можна? — почувся дівчачий голос.
Вадька і Борис перезирнулись і скривилися.
Ох уже ця Натка! Ну й нав’яза! І звідки вона взялася? ї ї  ж 

наче й близько не було.
— Будь ласка! Сідай! — підполковник відчинив передні 

дверцята і вказав на місце поряд з собою.
Натка плюхнулась на сидіння, обернулася до хлопців і пока

зала їм язика.
Вадька і Борис скреготнули зубами, але промовчали. Ситуа

ція для сварки була непідходяща.
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Підполковник увімкнув мотор, і «Волга» з м’яким шурхотом 
рушила з двору.

Якийсь час їхали мовчки. Потім Вадька відкашлявся і ска
зав:

— Гарна машина!
Борис теж відкашлявся і додав:
— Амортизація хороша. І гальма..*
— Ви, я бачу, спеціалісти,— обернувся на мить і підморгнув 

підполковник.
Натка зневажливо хмикнула.
Вадька хотів був дати їй потиличника, але подумав, що по

їздка може у будь-яку мить закінчитися, і вирішив відкласти 
потиличника на потім, а поки що не витрачати на це часу, а 
з’ясувати те, що їх цікавило:

— Скажіть, а... ви космонавт?
— Ми розуміємо, це секрет, але ми нікому не скажемо. Чес

не слово! — підхопив Борис.
— Ні, хлопці, мушу вас розчарувати. Я не космонавт. Просто 

льотчик. У небі літаю. А в космосі — ще не доводилося. Хоча... 
Ні... Стривайте...— він усміхнувся.— Один раз у житті в космос 
я таки літав. Давненько, правда, це було. Двадцять років тому. 
Був я таким, як-от ви зараз. Можу розказати. Хочете?

— Хочемо, хочемо! — скрикнула Натка. Вадька і Борис зно
ву скривилися (ну чого вона вискакує!), але й собі сказали:

— Авжеж хочемо!
Підполковник знову усміхнувся й почав:
— Так-от... Гріх зараз признаватися, але у дитинстві я не 

любив арифметики. Я любив пригоди. Коли я читав задачу 
про велосипедистів, що виїхали назустріч один одному з двох 
міст, мені дуже хотілося, щоб ці велосипедисти по дорозі пере
їхали вчительку Ніну Марківну, яка виводила в моєму щоден
нику жирні кульгаві двійки з арифметики. Причому я не зичив 
їй лиха. Просто, ,на мою думку, це було єдине, що могло б 
урятувати мене від ненависної арифметики.

Дивна й смішна Ніна Марківна! Вона ніяк не могла збагну
ти, що мені анітрішечки не потрібна арифметика, що я хочу 
стати не бухгалтером, а знаменитим мандрівником.

Я прочитав усі пригодницькі книжки, які тільки були в 
шкільній бібліотеці. Деякі знав майже напам’ять. Я марив при
годами. Навіть сни мені снилися тільки пригодницькі. Але в 
житті мені дуже не щастило. За винятком невдалої поїздки в 
Індію (куди, звичайно, я не доїхав, бо міліція затримала мене 
на вокзалі), в житті моєму не було жодної пригоди. Хоч плач!

А одного разу...
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Це сталося в той день, коли Радянський Союз запустив у 
небо третій штучнйй супутник, в якому спокійнісінько могла 
полетіти людина.

В той день я твердо вирішив залишити Землю, цю нудну, 
нецікаву планету, з усіма її двійками з арифметики. Я задумав 
побудувати супутник і назавжди полетіти в космос. Спочатку 
я думав зробити це сам. Але потім зрозумів, що самому буде, 
по-перше, важко, а по-друге, сумно. І я запросив у компанію 
свого найщирішого друга й однокласника Ромку. Ромка, не за
думуючись, погодився. В нього теж були всі підстави розлучи
тися з Землею. Напередодні він розбив мамину улюблену вазу, 
непомітно викинув черепки на смітник і з трепетом чекав пока
рання.

Отже, було вирішено остаточно — ми удвох летимо на супут
нику в міжпланетний простір.

Хто в дитинстві, мріючи, не вирушав у кругосвітню подорож 
із шматком хліба в кишені, не стрибав з стрімкої кручі, три
маючи в руках благеньку парасольку, не копав землю під ста
рою вербою, шукаючи неіснуючий таємничий скарб!..

Отож не дивуйтеся, що я, а за мною й Ромка щиро повірили 
в те, що ми збудуємо супутник і полетимо на ньому.

А було це, повторюю, ще за три роки до польоту Гагаріна, 
до тоґо, як люди почали літати в космос. У 1958 році.

Сидячи в темному кутку під сходами, ми гомоніли.
— Ти розумієш, Ромко, ми будемо першими в світі людьми, 

що полетять у міжпланетний простір,— захлинавсь я.— Пер
шими! Розумієш? Всі люди на землі з хвилюванням стежити
муть за нашим польотом. Розумієш, усі люди до одного! На
віть футболісти київського «Динамо». Я вже не кажу про 
Жорку Цигана із сьомого «Б». Всі газети світу писатимуть про 
нас величезними літерами.

— Ох, це буде здорово! — в захопленні вигукнув Ромка.— 
Але як же ми все-таки полетимо? Це ж механізми різні склад
ні треба.

— Дурниці. Головне — треба одірватися від землі. Я по ра
діо чув. А там почнемо кружляти по орбіті — і все, і взагалі, 
не перебивай,— з досадою махнув я рукою.— Ми будемо довго 
літати серед зірок та космічних променів — горді, мужні й са
мотні. А потім ми загинемо, налетівши на який-небудь метеор.

Тоді ще супутники не верталися на землю.
Ромка тяжко зітхнув. Я глянув на нього і зрозумів, що тро« 

хи переборщив: ще хвилина — і Ромка відмовиться від польоту,
— А взагалі, хто його зиа, напевно, ми все-таки не загине

мо,— бадьоро промовив я,—‘ а потрапимо на якусь планету...

116



— Авжеж! Я певен, що ми потрапимо на планету,— з полег
шенням додав Ромка. йому дуже не хотілося вмирати.

Ми почали спішно готуватися в путь. Для початку ми вирі
шили запустити кілька невеликих пробних супутників. Першим 
була нікельована більярдна куля. Для її запуску змайстрували 
катапульту із сталевого дроту й гуми від старої калоші.

Запускали рано-вранці на задньому дворі біля сарая. Метео
ром блиснувши на сонці, куля знялася високо в небо, перелеті
ла через сарай і зникла. Кілька хвилин я і Ромка напружено 
вслухалися, намагаючись почути звук падіння кулі. Проте ні
чого не почули.

Жодного сумніву не було — перший супутник «Ліра-1», тоб
то системи Леоніда Іщенка (це моє прізвище) та Романа Ан- 
дрієнка, вийшов на орбіту й почав обертатися навколо Землі...

В другому супутнику ми сподівалися послати в небо яку-не- 
будь тварину. Оскільки собаки Лайки в нас не було, ми вирі
шили спорядити в міжпланетну подорож сусідського кота Мор- 
дана, рудого й злого.

Супутником був плетений кошик, знайдений в сараї. Щоб кіт 
під час подорожі не зголоднів, я спеціально для нього приніс 
великий шмат сала.

Сало Мордан з’їв з апетитом, а летіти в небо категорично 
відмовився. Він і на землі почував себе дуже добре. Коли ми 
почали запихати його в супутник, несвідомий кіт став пруча
тись і дряпатися, поки не втік.

— Досить випробувань,— сердито сказав Ромка, зализуючи 
подряпини.— Давай уже летіти. А то через кілька днів повер
тається з відрядження моя мати і... ти ж розумієш! Мені можна 
буде тоді вже не летіти.

А я хіба що кажу? Давай!
За дров’яними сараями простягався пустир, куди ніхто ніко

ли не заглядав. Там, на пагорку, стояла залізна бочка. В ній 
колись тримали воду — на випадок пожежі. Тепер води там не 
було. В цій бочці спокійно могли вміститися і я, і Ромка. От 
тільки як її закинути в небо?! Це здавалося неможливим. Ви ж 
уявляєте собі, скільки може важити залізна бочка!

І ми почали майструвати катапульту. Це була каторжна, ви
снажлива робота. Копали під бочкою траншею, встановлювали 
пружини, ресори і важелі. Особливо попомучилися ми, коли 
витягали на дерево, що росло якраз коло бочки, здоровенну 
каменюку. Ця каменюка, впавши з висоти, мала привести в дію 
механізм.

Нарешті все було готове. Пізно увечері ми розійшлися по 
домівках.
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Це була наша остання ніч на Землі. Наступного дня, рівно
о восьмій годині вечора, мав вилетіти супутник «Ліра-3». 
На ньому назавжди летіли в міжпланетний простір учні тре
тього «Б» класу Леонід Іщенко та Роман Андріенко. І ніхто, ні
хто на всій земній кулі не знав про цю знаменну подію.

Після уроків, нашвидку пообідавши, ми з Ромкою почали 
збиратися в дорогу.

Ми приладнали до бочки стару кришку од виварки. Це був 
«верхній люк». Кришка прекрасно закривала бочку і міцно 
кріпилася зсередини сталевим дротом. Ніякі космічні сили не 
змогли б її відкрити.

Дно бочки ми вистелили сіном із старого матраца. Стінки 
обклали старою стьобаною ковдрою, яка була вже нікому не 
потрібна. Вийшло дуже м’яко, тепло й зручно. До того ж це 
рятувало від ударів на випадок зіткнення з якою-небудь пла
нетою.

З харчів у дорогу взяли: буханку хліба, куплену на особисті 
заощадження; сто п’ятдесят грамів любительської ковбаси, яку 
придбали на ті ж кошти; вісім холодних вареників з картоплею; 
три цукерки «Киць-киць», що я не з’їв учора; дві цибулини, 
один оселедець і пляшку з колишньою газованою водою. Ко
лишньою тому, що корок був поганий і газ увесь вийшов. Про
те Ромка запевняв, що вона все-таки поживніша, ніж звичайна 
вода.

В останню мить я приніс надкушений пиріжок з повидлом, 
що безпритульно лежав на буфеті в їдальні.

...Без п’яти хвилин вісім. Ми з Ромкою в мовчанні стоїмо 
біля супутника «Ліра-3». Урочистий момент. Щойно написано 
прощального листа і покладено під цеглину, до якої прикріп
лений дитячий першотравневий прапорець.

Ось що в цьому листі:
«Всім! Всім! Всім! Сьогодні, ЗО вересня 1958 року, рівно

0 8-й годині вечора, ми, Л еонід Іщ енко та Роман Андріенко, 
вилетіли на супутнику «Ліра-3» в міжпланетний простір. Ми  
перш і хочемо довести, що лю ди можуть літати в цьому просторі
1 що для справж ніх м андрівників немає н іяких переш код .

Поставте нам пам'ятник на площ і П еремоги.
Прощайте, товариші, ми летимо.

Л еонід  ІЩШКО 
Роман А ндріенко» .

Високо в небі незчисленними вогниками сяють зірки. Зараз 
ми з Ромкою полетимо їм назустріч і ніколи більше не по
вернемося на землю. Минають останні секунди.
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— Ну, пішли!— тремтячим голосом кажу я.
Ромка одкрив кришку «люка» і вже підняв ногу, щоб заліз

ти в бочку. І в цю ж мить почувся дівчачий голос:
— Хлопці, а що ви тут робите? Га?
Від несподіванки Ромка випустив з рук кришку, і вона боля

че вдарила його по коліну, а в мене забурчало в животі.
З-за сарая з’явилася Тетянка, наша однокласниця й сусідка. 

Побачивши її, Ромка зразу опам’ятався.
— Геть звідси! — спокійно сказав він.
— Що значить геть?! А може, мені цікаво,— сказала Тетян- 

ка й підійшла до бочки.— У що ви граєте? — Тетянка змовни- 
цьки прошепотіла: — У прикордонників і шпигунів? Я теж 
хочу.

— Геть, тобі кажуть,— скипів Ромка,— а то як дам, то поле
тиш!

— Дуже я тебе злякалась! От не піду і буду вам заважати, 
раз так!

Оце так номер! Що робити? Невже все пропало? За кілька 
секунд до вильоту через якесь погане дівчисько зривається 
таке діло!

Здавалося, виходу не було.
І тоді я,— будь що буде,— вирішив все чесно їй розповісти 

і пояснити всесвітню важливість цієї події. Вона, напевно, зро
зуміє й не буде заважати.

Почувши, в чім справа, Тетянка аж підскочила від захоп
лення.

— Ой хлопці, як це чудово! Візьміть і мене з собою. Я теж 
хочу летіти!

— Що-о? — ми перезирнулися, обличчя в нас витяглися від 
здивування.

— Я теж полечу з вами!
Ми безпорадно дивились один на одного. Отакої! Мало 

вона нам нервів на землі попсувала, так її ще в небо з собою 
брати! Ні! Ні в якому разі!.. Але як від неї відкараскатись? 
Адже якщо просто так не взяти, то вона і нам не дасть поле
тіти. Це точно! Вона така!..

І ми почали умовляти Тетянку.
— Ну, подумай, нащо тобі летіти? Це ж назавжди. Ти ж ні

коли більше не повернешся на Землю. Ніколи не побачиш ні 
тата, ні мами.

— Ну то що? Зате цікавої Чому все цікаве повинні робити 
тільки хлопці? Я теж хочу!

— Та ми ж не вмістимося всі в супутнику. Ми тебе не мали 
на увазі. Тобі немає місця.
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— Ось як! Мені немає місця? Так ви теж не полетите! Я за
раз же скажу тітці Теклі, і вона вам вуха пообриває за те, що 
ви її бочку чіпаєте... Тітко Текле! — напівголосно крикнула Те- 
тянка.

— Ш-ш!.. Замовкни!..
Робити було нічого.
— Гаразд... Залазь! — зціпивши зуби, запропонував Ромка і 

шепнув мені на вухо: — В крайньому разі ми її викинемо по 
дорозі.

Тетянка вмить залізла в бочку.
— Тільки запам’ятай: їсти ми тобі не дамо. В нас у самих 

мало! — з відчаєм у голосі крикнув я.
— Добре, добре,— безтурботно відповіла Тетянка й радісно 

загула з бочки: — Ой, як тут гарно! Залазьте швидше!
І ми з Ромкою полізли. Сопучи й штовхаючись, ми довго 

вмощувалися. Кожний намагався якомога болючіше штовхнути 
Тетянку. Тетянка мовчки терпіла. Нарешті всілися. Було тісну
вато, але нічого — летіти можна, особливо на небо. В урочи
стому мовчанні я встав і закрив «люк», тобто прикрутив його 
дротом до бочки. Потім не своїм, якимось дуже писклявим, 
нташиним голосом сказав:

— Приготуватися! Даю старт!
Ромка й Тетянка затамували подих. Я щосили потяг за мо

тузку, до другого кінця якої там, на дереві, була прив’язана 
здоровенна каменюка. Почувся тріск, щось гупнуло, загри
мотіло і...

Тетянка вдарила Ромку ногою у вухо. В цей час Ромка 
штовхнув мене ліктем у потилицю, а я ткнувся носом Тетянці 
в живіт. Потім Тетянка сіла мені на голову, Ромка турнув 
Тетянку коліном, а я наступив Ромці на губу...

Яке щастя, що стінки супутника «Jlipa-З» були вистелені 
ковдрою!

Бочка шалено оберталась і підстрибувала. Вісім холодних 
вареників з картоплею полетіли Ромці за пазуху, оселедець 
опинився у Тетянки під пахвою, а колишня газована вода вся 
до крапельки вилилася мені на штани.

І, незважаючи на це, я радісно вигукнув:
— Ура! Ми лети...
Я не договорив, бо якраз у цю мить мені в рот потрапила ци

булина.
«Супутник», мабуть, летів уже у верхніх шарах атмосфери. 

Він обертався все повільніше й повільніше. Раптом об щось 
ударився й перестав обертатися.

— Ми вийшли на орбіту! — урочисто промовив Ромка.
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Кілька секунд пішло на те, щоб розібратися, де чиї ноги, ру
ки, голови та інше...

В бочці було темно. Пахло оселедцем і ще чимсь поганим.
— Цікаво, де тепер Земля? — тихо й печально спитала Те- 

тянка. їй уже хотілося додому, до мами. І Ромка це зрозумів.
— A-а, попалася! — злорадно захихикав він.— Ото не треба 

було летіти. А тепер — усе! Тепер ти ніколи не повернешся 
додому.

Тетянка нічого не відповіла. Вона мовчала. І я теж мовчав.
Гнітюча тиша запанувала в супутнику «Ліра-3». Я, Ромка 

й Тетянка сиділи й мовчки прислухалися до космічної тиші 
Всесвіту. І раптом...

Раптом ми почули гучні кроки й голос. По небу хтось швид
ко йшов лаючись. В усьому Всесвіті лише одній людині міг 
належати цей голос — двірничці тітці Теклі.

— А біс забрав би цих песиголовців. Знову якогось лиха на
коїли! І доки це буде? Ні вдень ні вночі спокою нема.

Я кинувся одкривати люк...
Супутник «Ліра-3» мирно лежав у бур’янах біля дров’яного 

сара-я. Над бочкою стояла двірничка тітка Текля і войовничо 
розмахувала руками...

Що було потім? Не треба питати.
Тетянці, звичайно, добре влетіло. Але найбільше перепало ме

ні й Ромці.
І не в тім справа, що після хвилюючої зустрічі з батьками 

ми довго не могли сісти й соромилися показатися людям на очі. 
І не в тім, що учні в школі два тижні не давали нам проходу 
і. все запитували про враження від космічної подорожі.

Виявилось найголовніше: учневі третього класу для того, 
щоб побудувати супутник, треба знати... арифметику. А-риф-ме- 
ти-ку! І сказав це не хто-небудь, а сам Жорка Циган, найпопу- 
лярніша у нас людина в школі, чемпіон міста з плавання.

Це було для мене відкриттям.
Довелося братися за арифметику.
Без підготовки, друзі мої, нічого не робиться. Запам’ятайте!
Отак літав я у космос.
Ну все, приїхали!
Вибачте, далі я їду у справах...

Підполковник Іщенко загальмував біля їхнього будинку. 
Вадька, Борис і Натка вилізли з машини.

— Спасибі!
—  Спасибі!
— Спасибі!
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— До побачення! — усміхнувся підполковник.
— До побачення!
— До побачення!
— До побачення!
Коли «Волга» від’їхала, Вадька зітхнув, розмахнувся і ляснув 

Натку по потилиці.
— Ти чого? — смикнулася Натка.
— Щоб не була така розумна! — Вадька повернувся і побіг. 

Борис побіг за ним.
— Дурень! Вадька-шмадька! — гукнула йому вслід Натка, і 

на очі в неї набігли безсилі сльози.
Натка любила маму, тата, вчительку Глафіру Павлівну і ва

реники з вишнями. І Натка терпіти не могла рицини, риб’ячого 
жиру й свого сусіду Вадьку. Та якщо риб’ячого жиру й рицини 
можна було все ж якось уникнути, то Вадьки уникнути було 
неможливо. Бо вони з Вадькою не тільки жили в одній квар
тирі, а ще й училися в одному класі — четвертому «Г».

Вадька був недоброю, лихою людиною.
Дарма, що всі хлопці його любили і вважали за свого ота

мана. Це нічого не значить. Бо не самі хлопці живуть на світі, 
і треба мати совість. І взагалі... Чому, скажіть, будь ласка, 
Натка повинна бути гіршою за Вадьку? Адже був колись час. 
Тоді вони були зовсім маленькі і звалися просто діти. І в усьо
му були рівні. Іграшки мали спільні. Хворіли на однакові хво
роби— кір, свинку, скарлатину. Однаково боялися Бармалея 
і Сірого Вовка і однаково жаліли нещасного козлика, від 
якого лишилися тільки ріжки та ніжки. Ох, оті ріжки та ніжки! 
Скільки сліз пролили через них Вадька та Натка — дружних 
колективних сліз! Натка й Вадька тоді дружили, міцно дру- 
жили. Як то кажуть — нерозлийвода.

А потім раптом Вадька зробився хлопцем і сказав Натці: 
«Ти — баба!»

Натка образилась і сказала: «А ти — дурень!»
І Вадька гупнув Натку кулаком по спині. А Натка тріснула 

Вадьку портфелем по голові. Так вони перестали бути просто 
дітьми, а стали хлопчиськом і дівчиськом.

Натка плакала в туалеті, щоб ніхто не бачив. І весь час сми
кала за ланцюжок, спускаючи воду, щоб ніхто не чув.

«Яка свиня цей Вадька,— думала вона.— Ось я йому покажу, 
що нітрішечки не гірша від нього.; Він у мене побачить!»

Але це було дуже-дуже важко. Тому що Вадька нічого не 
хотів бачити й знати.

Не звертаючи на Натку аніякісінької уваги, він грав з хлоп
цями в футбол, був воротарем. Натка шморгнула носом і теж
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захотіла бути воротарем. Але їй ввічливо сказали; «Геть звідси! 
Дівчиська не бувають воротарями, тим паче такі зачухані».

Натка негайно відповіла: «А ви всі хулігани й нікчеми.
І футбол ваш — тьфу!»

А Вадьці сказала окремо: «А ти найостанніша мокриця. 
Я пам’ятаю, як ти рюмсав, коли тобі укол робили. Нехай усі 
знають!»

Проте на Вадьку це аніякісінького враження не справило. 
Він тільки глузливо засміявся їй просто в обличчя. І через тиж
день раптом навчився плавати.

Натка зціпила зуби і, не задумуючись, полізла у воду, про
сто на глибоке. Коли через кілька хвилин її витягли, вона вже 
вміла пірнати. Правда, виринати й триматися на воді ще не 
навчилася. На це довелося витратити два тижні й випити ціле 
відро каламутної річкової води. Але Натка не відступала й 
плавати навчилася. Що, з’їв, задавака противний?!

Складніше було з велосипедом. У Натки не було власного 
велосипеда. Доводилось...

— Милочко, дай покататися трошки,
— Та ну тебе! Ти й так мені вчора чотири спиці вибила і 

руль скрутила.
— Я більше не буду. Я вже майже вмію. Дай, Милочко. 

Я тобі цукеркові обгортки подарую. Гарні! В тебе таких немає,
— Гаразд уже... Тоді й перебивну картинку з квіточкою.
— Добре,— зітхала Натка, не в змозі приховати, як їй шко

да перебивної картинки.
Зате глянули б ви на Вадьчине обличчя, коли Натка, на

решті, промчала повз нього на велосипеді, зовсім не тримаю
чись за руль. Жертви були недаремні.

Звичайно, він не міг їй цього подарувати.
Тому й б’ється.
Натка тинялася по подвір’ю. З дівчатками гратися їй не хо

тілося. Не цікавили її зараз дівчатка. Дуже їй хотілося чимось 
дошкулити отому Вадьці. Але чим? Нічого путнього не приду
мувалося.

Добре було тій Тетянці! Вона хоч у бочці з хлопцями в 
космос літала.

Натка проходила повз бетономішалку, що лишилася після 
будівництва сусіднього будинку, і раптом почула тиху розмову. 
От вони де! Сидять у бетономішалці й секретничають. Натка 
навшпиньках підійшла ближче, прислухалася...

— Він нам не просто так розказував,— говорив Вадька.— 
Він натякав...

—■ Думаєш? — спитав Борис.
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— Аякже. «Без підготовки нічого не робиться...» Якби не 
Натка, він, може, й прямо сказав би: «Готуйтесь, хлопці! Я .вам 
раджу...»

— Може...
— А що? Коли ми виростемо, міжпланетні польоти будуть 

все одно, що зараз тролейбус...
— Але, звичайно ж, братимуть не всіх. Усе-таки ж це не тро

лейбус.
— Авжеж... І якщо почати вже зараз, то...
— А що? Через які-небудь десять років ти знаєш, які б ми 

були! — захоплено вигукнув Борис.
— Усі комісії роти пороззявляють.
— Авжеж, ніхто ж не подумає, що люди з дитинства готува

лися.
— От було б здорово! Тоді всі шанси — за нас...
— Правда, складнюща це справа — підготовка. От скажи — 

у нас хоча б тренажер є, той, що одночасно в різні боки кру
титься?

— Дуля у нас є, а не тренажер.
— Або випробування тишею — камера спеціальна. Або — 

невагомість. Це, мабуть, найголовніше.
— І все-таки треба спробувати. Це ж попередня підготовка. 

І можна самим організувати й невагомість, і тишу, і це саме... 
в різні боки.

І тут Натка несподівано й дуже голосно чхнула, бо їй у ніс 
потрапив цемент.

І миттю, немов чортики на пружинах, з бетономішалки пока
залися дві голови.

Шиї витягнуті, очі витріщені — ну точнісінько пташенята з 
гнізда. Кілька секунд вони мовчали, потім розтулили свої дзьо
би і... Натці довелося довести, що бігає вона справді не гірше 
за хлопців.

Цілий день Натка не знаходила собі місця. Оце так да! Оце 
новина! Вадька з Боркою готуються в космонавти!

Натка зітхала... Борка впертий, Вадька ще впертіший. Це 
всім відомо. Вони оглухнуть від тиші, вони луснуть від неваго
мості, але підготуються. Підготуються і полетять у космос. 
І побувають на далеких невідомих планетах. І повернуться на 
землю героями. А Натка буде звичайнісінькою нудною бухгал
тершею, як Ніна Абрамівна з вісімнадцятої квартири. О-о-о! 
Цього не можна стерпіти! Ні! Вона вистежить, як вони трену
ватимуться, і сама ще краще натренується.

Після обіду, скоцюрбившись за бочкою біля сарая, Натка 
вже сидить і дивиться в шпарку. Там, у сараї, на дровах
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спинами один до одного вже четверту годину, заткнувши вуха 
пальцями, сидять у темряві Вадька і Борис.

Натка встигла приготувати уроки, встигла пообідати, встигла 
покататися на Милоччиному велосипеді, а вони все сидять.

Це зветься випробування тишею.
Адже там, у небі, абсолютне космічне безгоміння, і до цього 

космонавтам треба себе привчити. Там не деренчить трамвай, 
не цвірінькають горобці, не лається вусатий двірник дядя Стьо
па, якому начхати на тишу, бо він пияк, і його все одно не візь
муть у космос.

Натці вже набридло, око болить дивитися в шпарку, а вона 
все сидять.

І раптом чується гуркіт— розсипаються поліна, і Вадька 
кричить противним голосом.

Виявляється, космонавт Борка заснув і звалився з дров.
Двері сарая відчиняються, і, чухаючи забитий бік, вихо

дить заспаний Борис, а за ним, похитуючись, змучений тишею 
Вадька.

В обох вигляд нещасний і жалюгідний. Здавалося б, Натці 
тільки й радіти й хихикати зараз, та в неї це не виходить. їй 
чомусь жаль Вадьку і хочеться разом з ним лаяти Борку, що 
так підступно заснув під час випробувань.

Наступного дня Натка сиділа в шафі серед одягу і, обв’язав
ши голову маминою спідницею, дихала нафталіном. У сарай
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іти вона побоялась — там водилися пацюки. А в космосі пацю
ки не водяться, й звикати до них не обов’язково. Випробування 
тишею їй навіть сподобалось: нудно, але не страшно нітрішеч- 
ки — терпіти можна. Тьху, слабак Борка не витримав!

Тим часом Вадька з Борисом тренувалися далі за програмою. 
Цілісінький день вони гойдалися на мотузці, прив’язаній до де
рева.

Наприкінці невгамовний Вадька сказав:
— Треба катапультуватися. Обов’язково треба катапультува

тися.
— А як це?
— Ти що, не пам’ятаєш, як Титов на тренуваннях разом з 

сидінням виліта'в з кабіни, щоб потім на парашуті спуститися? 
Це й значить — катапультуватися.

— Та пам’ятаю, пам’ятаю,— промимрив Борис, хоч видно 
було, що він не пам’ятає.

Катапультуватися хлопцям у той день не довелось.
Вадька натер собі руки так, що навіть не зміг робити письмо

вих уроків.
Мотузка теж зовсім перетерлась, бо, коли Натка увечері й 

собі почала гойдатися, мотузка несподівано тріснула, і Натка, 
відлетівши метрів на п’ять, гепнулася в калюжу.

— Здэеться, я катапультувалася,— прошепотіла Натка, вити
раючи з обличчя грязюку.— Добре, що ніхто не бачив.

Три дні тренувань не було — у Вадьки гоїлись руки.
А на четвертий день була чудова сонячна погода. Блакитне 

небо сяяло ласкаво й привітно, навіть не вірилося, що десь 
там, у глибині, жахливий безконечний космос.

На горищі пахло котами, іржавим залізом і тим особливим 
запахом, який буває тільки на горищі.

Крізь слухове вікно, біля якого причаїлася Натка, видно 
край даху і глуху стіну сусіднього будинку.

Між будинками — щілина завширшки з півметра. Там темно, 
як в ущелині. Внизу — бита цегла, скалки скла і різне сміття. 
На даху над щілиною стоять Вадька з Борисом. У кожного до 
пояса прив’язана мотузка, другий кінець якої протягнуто на 
горище й закріплено там до крокви морським вузлом.

— Слухай, а ти певен, що буде ця сама, невагомість? — не
рішуче питає Борис, з острахом зазираючи в щілину.

— Аякже. Невагомість — це ж і є, коли людина висить у по
вітрі, ні за що не тримаючись ні руками, ні ногами. Ну, давай!

У Натки чомусь сильно калатає серце, терпнуть ноги.
Хлопці водночас лягають на дах, звішують ноги в щілину і 

потроху починають сповзати. При цьому вони голосно сопуть.
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Ось над дахом видно тільки їхні голови. Ось уже й голови 
зникли, лише руки держаться за ринву. Раз! — нема вже й рук. 
Мотузки натягнулися й тремтять, як струни. У Натки щось 
обірвалося всередині.

Кілька секунд було тихо. Потім почувся приглушений Вадь- 
чин голос:

— Борко, ну як? Відчуваєш невагомість?
— Відчуваю... Тільки пояс холерський сильно давить. Прямо 

живіт перерізує...
Знову запанувала тиша. Потім раптом почувся натужний 

голос Борисів:
— Слухай, я більше не можу! Якась незручна невагомість, 

Дуже вже ріже... Н-не можу. Чуєш?
Мотузки нервово засіпалися, і Вадьчин голос прохрипів:
— Гаразд... Вилазь і мені допоможеш. А то я до даху не ді

стаю...
Одна з мотузок засіпалась ще дужче. Потім почувся тремтя

чий голос Бориса:
— Вадько! Я не можу вилізти.
— Та ти що? Облиш жарти!
— Ні, серйозно! Не можу! Серйозно!
Мотузки одчайдушно скрипуче попискували.
— Вадько! Давай кричати на поміч! Я не можу, Вадько. 

Ми зараз розіб’ємось!
— Стривай! Не треба ще! Може...
— Нічого не може...
І тут Натка зрозуміла, що «невагомих» космонавтів треба 

рятувати. Ще мить — вони зірвуться і... не треба тоді космо
су — йа землі теж можна прекрасно розбитися.

Натка зітхнула й крізь слухове вікно вилізла на дах. Дах 
був противно слизький і похилий. Натка на животі підповзла 
до краю і зазирнула в щілину.

Вадька і Борис теліпалися на мотузках, як два черв’яки. 
У Бориса пояс під’їхав майже під пахви, і ноги метлялися, мов 
у лялькового Петрушки. У Вадьки, навпаки, пояс з’їхав нижче 
пупа — він висів униз головою і, як немовля, дригав ногами, 
боячись зовсім випасти з пояса.

Обидва жалібно кректали і стогнали.
— Ой хлогічики, я зараз! — заголосила Натка.— Повисіть 

ще трошки! Повисіть, хлопчики, не падайте! Я зараз!
І вона швидко подалася у слухове вікно.
Натка в розпачі бігала по горищу, весь час промовляючи:
— Повисіте, хлопчики, я зараз! Повисіть, хлопчики, я зараз!
Хоча звідти вони, звичайно, не могли її чути.
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«Як же ДОПОМОГТИ? Як допомогти?» — стрибало в голові.
Враз Натка побачила довгу дерев’яну жердину з залізним 

гачком-трійником на кінці. Цією штуковиною двірник дядя 
Стьопа завжди виколупував сміття в каналізаційних колодя
зях, щоб не забивало труби.

Не задумуючись, Натка схопила жердину і потягла на дах.
Вона обережно опустила жердину і спробувала зачепити 

Вадьку за ногу. Але гачок зіскакував і не брав. Тоді вона за
чепила Бориса за шгани. Взяло.

Натка щосили потягла вгору. Від напруження потемніло в 
очах. Все-таки Натка була дівчинка! Ні, не витягти їй Бори
са — сил не вистачає. Раптом щось затріщало, штани розпана
хались, і гачок зірвався.

Натка розгублено міркувала, що робити. Нарешті збагнула. 
Опустила жердину другим кінцем і гачком зачепила за ринву.

— Хапайся, Борко! Лізь!
Борка пихкав, як паровоз.
Натка схопила його за комір і тягла до болю у пальцях. 

І — о радість! — нарешті Борис на даху.
Уже вдвох, спільними зусиллями, за допомогою тієї ж таки 

жердини вони виловили Вадьку.
І ось Вадька і Борис стоять перед Наткою. Борка білий, як 

молоко, Вадька червоний, як помідор (від приливу крові; спро
бували б ви повисіти догори ногами!). В обох тремтять губи і 
очі великі-великі, зовсім не хлоп’ячі, а просто дитячі, переля
кані.

І тут Натка не витримала — вона все ж таки була дівчинка...
— Чого плачеш? — тихо й розгублено спитав Вадька.
Вона не відповіла.
Вадька перезирнувся з Борисом і сказав ще тихіше:
— Та ти ж просто молодець, Натко! Ти ж просто нас вряту

вала. Без тебе ми б просто, я вже навіть не знаю...
Натка все ще плакала.
Тоді, переборюючи хвилювання, Вадька мовив:
— Слухай, знаєш, а ти теж готуйся з нами, добре?
— Ага,— сказав Борис, гладячи рукою розпанахані штани.
— І, можливо, ти будеш другою в світі космонавткою. Після 

Терешкової. Хочеш? Космо-Н а т к о ю ! — і Вадька, засміяв
шись з власного дотепу, додав: — Я серйозно, зовсім не глузую.

Натка посміхнулась крізь сльози. їй чомусь згадався раптом 
казковий козлик, якого так щиро вони оплакували колись удвох 
із Вадькою...



ЯБЕДА

— Я більше не буду! Ну, чесне слово!
— Що ж, повірю. Тільки це вже востаннє. Зрозумів? Коли 

хоч щось — ти не поїдеш... Якийсь хуліган росте, а не хлопець. 
Більше панькатися з тобою не буду.

— Добре, мамусю. От побачиш, от побачиш.
Валько полегшено зітхнув. І в душі він заприсягся: «Годі! 

Все! Більше цього не буде!»
Не вперше Валько давав собі такі клятви, не вперше каяв

ся — легковажна він був людина. Але тепер він вирішив оста
точно: скільки можна! Тільки й чути: «Ваш Валько вдарив 
Борю», «Ваш Валько обірвав вірьовку з білизною!», «Ваш 
Валько заліз у собачу конуру й гавкав...» І просто нестерпно 
дивитися у вічі мамі, коли вона докоряє: «Знову? Ну чому ти 
не можеш поводитися, як Толя?»

Ох, оцей Толя — товстий губатий Только, двоюрідний Валь
ків брат! Чому всі вважають його таким хорошим? Авжеж, він 
відмінник і щодня чистить зуби. Авжеж, він не стріляє з ро
гатки і не їздить на трамвайній ковбасі... Але ж він не вміє 
плавати і не вміє кататися на ковзанах. І плаксій він — як най- 
останніша баба. Через четвірки ладен крокодилячі сльози лити. 
А коли вони були молодші і їм траплялось битися, Толя зав
жди лупцював Валька, бо був на півроку старший і дужчий. 
Причому побитий Валько мовчав, а Толя ревів. Б’є і плаче, б’є 
і плаче. І виходило, що винен, звичайно, Валько — він, мов
ляв, кривдник, він хуліган. І так усе життя...

Але Толі не треба виправлятися. Виправлятися треба Валь
кові.

Мама пішла. Дома — нікого. Поскучавши трохи в кімнаті, 
Валько йде у двір. На обличчі в нього сум і нудьга. Таке об
личчя в нього буває тоді, коли він хворий або коли пише у 
класі контрольну.

З майданчика лунають крики, свист, галас — хлопці грають 
у футбол. Хтось, вгледівши Валька, гукає:

— Валько, гайда сюди, нам нападника дуже треба.
Валько зітхає:
— Не хочу.
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І власний голос здається чужим, незнайомим. Як хочеться 
Валькові пограти у футбола! Та ні, небезпечно. Хіба минулого 
разу він навмисне «костильнув» Ігоря? Зовсім випадково, в 
азарті. А скільки крику було: «Скалічив дитину!»

Скалічив... Он як ганяє м’яча «каліка»!
Підходить Алик, худенький щуплий хлопчина, він погано 

грає у футбола і тому майже ніколи участі в грі не бере.
— Пішли на трембулі покатаємось.
«Трёмбуль» — це трамвай, кататися на ньому «зайцем» — 

страшенна насолода.
Але Валько хитає головою.
— Пхи,— каже Алик і відходить.
«Тобі, звичайно, «пхи»! Тобі не треба виправлятися».
Яскраво сяє сонце, цвірінькають горобці, деренчать на вулиці 

трамваї, і весело галасують на майданчику футболісти. Життя, 
повне спокус і радощів, вирує навколо.

А тут виправляйся.
Це дуже нудно, та що поробиш...
Окрім щирого рішення взагалі виправитися, у Валька ще є 

для цього одна дуже конкретна причина. Сьогодні о четвертій 
має під’їхати дядько Володя і взяти його з собою на полюван
ня. Дядько Володя, мамин брат, завзятий мисливець, має влас
ну «Волгу» і, коли сезон,, щосуботи їздить на полювання. То в 
Іванківський район, у ліси, то на річку Удай, то під Чернігів. 
Уже давно він обіцяє взяти з собою Валька і Толю. Але все 
якось не виходить: то погода непідходяща, мама не пускає, 
то (і це найчастіше) місця в машині не вистачає — стільки до
рослих мисливців. А сьогодні обіцяв точно. І їдуть вони не ку
ди-небудь, а в село Дейманівку, що на Удай-ріці.

«Місця,— каже дядько Володя,— Ельдорадо! Очерети — три 
метри заввишки. Зарості — просто джунглі. Дичини — як гною. 
І крижаки, і чирята, і лиски, і бекаси, і чого тільки нема!»

Ночуватимуть тут же на березі, у наметі. Звечора риби на
ловлять, юшки на багатті зварять. Дядько Володя з своїми то- 
варишами-мисливцями історії різні розповідатимуть до самі
сінької ночі, поки не погаснуть у вогнищі останні вуглинки. 
Немає нічого кращого на світі, як ото лежати на сіні біля ба
гаття, дивитися у вогонь і слухати розповіді дорослих про всякі 
цікаві випадки... Іскри з вогнища летять у небо і стають зірка
ми, в річці скидається риба, десь в очереті зрідка скрикує 
якийсь птах...

А вдосвіта — на човен і в очерет. Обережно, без звуку веслує 
дядько Володя, з тихим шурхотом розсуває човен зарості. Клу
ботиться, стелеться по воді туман. Сидячи на кормі, щулишся
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від ранкової прохолоди. Ось поволі випливає з-за очерету' сон
ц е — велике тьмяно-біле коло. Зараз на нього ще можна диви
тися, і не боляче очам. А за кілька хвилин воно розжене туман 
і засяє так, що мимохіть замружишся.

І враз — плюсь-плюсь-плюсь! Лоп-лоп-лоп! Фш-шш...— з плю
скотом зривається з води і злітає крижень.

Дядько Володя хапає рушницю:
Бах! Бах!
Та летить, витягнувши довгу шию і часто-часто махаючи 

крилами, красень крижак.
— Ех, пропуделяв! — зніяковіло каже дядько Володя, пере

ламуючи рушницю і виймаючи гільзи, що димляться і гостро 
пахнуть порохом.

А серце в тебе б’ється так сильно, як у того самого крижака, 
що ген-ген полетів над очеретами.

Але все це Валько поки що знає лише з оповідань дядька 
Володі. Валько ще ніколи не був на полюванні, ані разу в житті.

Тиняється Валько по подвір’ю, місця собі не знаходить.
І враз думка майнула в нього: а чого це він має весь час 

отак пасивно виправлятися, тільки берегтися, аби чогось не на
коїти. Адже можна й активно виправлятися,— вчинити щось 
благородне і хороше.

Це навіть цікаво.
Цікаво то цікаво, але й нелегко.
Найблагородніше — це врятувати потопаючого або винести з 

пожежі немовля. Але ж де ти візьмеш пожежу, як її нема! 
А втопитися в них у дворі можна, хіба що встромивши голову 
у відро з водою...

Заступитися за малюка? Або допомогти якій-небудь бабусі 
нести кошика?

Ет! Як не хочеш робити ніяких благородних вчинків, то ці 
бабусі з важкими кошиками просто юрбами ходять! А тут — 
хоч би тобі одна!

І малюків, як на зло, ніхто не ображає...
Раптом Валько побачив на паркані кота Фімку. Це був здо

ровенний смугастий котяра, мерзотник, яких світ не бачив. Це 
він з’їв Вальчиного чижа. І золотих рибок з акваріума лапою 
повиловлював і теж схрумав, злодюга нещасний.

А тепер, звиваючись змією, він повзе по паркану до пташе
няти, що, мабуть, тільки вчилося літати і сиділо на паркані, 
стріпуючи крильцями. Ач що задумав, мармиза смугаста.

— Ану, дзусь! — щосили закричав Валько.
Та Фімка навіть оком не моргнув. Цей негідник не боявся 

крику. Він давно звик до криків і не звертав на них уваги.
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Ну стривай! — розсердився Валько, схопив камінь, приці
лився і жбурнув. Камінь чиркнув Фімку по хвосту, Фімка стор
чака полетів на землю і... дзень! — у ту ж мить почулося за 
парканом.

Валько так і присів.
Цей знайомий звук міг означати лише одне — Валько розбив 

вікно.
Не одне вікно розбив на своєму віку Валько. І завжди бува

ло неприємно. Але такого противного страху він не відчував 
ніколи.

На якусь мить він заціпенів. Потім крутнув головою право
руч, ліворуч — чи не бачив хто? Здається, ніхто.

І за кілька секунд він уже був у себе на третьому поверсі. 
Так швидко, мабуть, не бігав жоден чемпіон у світі.

Тільки б не довідалась мама! Все що завгодно, але тільки б 
не довідалась мама! Потім він їй сам усе розкаже! Сам, чесне 
слово! Але тільки не зараз, тільки не сьогодні!

Було три години дня. О пів на четверту прийде мама. О чет
вертій приїде дядько Володя.

Валькова доля має вирішитися за півгодини. Довідається чи 
не довідається?

Адже він не хотів. Він хотів, щоб було благородно... Смуга
стого Фімку... Злодюгу...

* * *

Ляля вчилася в першому класі. У неї біляві кіски з банти
ками і великі сіро-зелені очі. На щічках ямочки — дуже навіть 
симпатичні. Таких дівчаток малюють на зубному порошку і на 
цукерках «Щасливе дитинство».

Вона ходить навшпиньках, пальчики відставляє вбік і губонь
ки закопилює по-особливому. Це тому, що вона хоче стати ба
лериною. Взагалі вона дуже хороша дівчинка. Так вважають 
дорослі. А діти у дворі знають одне: Ляля — ябеда. «Ябеда- 
донощиця, свиняча помошниця!»

— Тьотю, а ваш хлопчик штани порвав.
— Дядю, ваша Томочка сніг їла.
— Софіє Павлівно, а Володя на поручнях катався.
І хлопчика тягли додому за вухо, а Томочка діставала по 

губах, а Володя — по тому місцю, на якому катався.
Не любили діти Лялю.
Ходила вона по подвір’ю чистенька, акуратненька, з презир

ливо закопиленими губками. Сама ніколи на поручнях не ка
талась, не їла снігу і не рвала штанів. Але ніхто їй не заздрив.
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І ніхто не хотів з нею гратися. Крім однієї шестирічної Томоч
ки, яка була дуже доброю і не вміла ні сердитися, ні тим паче 
сваритися.

Сьогодні Томочки у дворі не було, і Ляля нудьгувала. Вона 
намагалася не показувати цього, але важко стояти осторонь, 
бачити веселі ігри дітей і знати, що тебе в ці ігри не прийма
ють!

Подвір’я було велике, з багатьма затишними куточками, де 
можна сховатися так, що тебе ніхто не побачить. В один з та
ких куточків, під кущами бузку біля паркану, і залізла від 
нудьги Ляля. Причаїлася у напівтемряві, дивиться, як гусінь 
по гілочці повзе. Коли нудно, і це розвага.

Аж чує:
— Ану, дзусь! — Вальків голос.
Глядь — стоїть перед парканом Валько і свариться кулаком, 

а на кого — з-за кущів не видно.
Потім камінь схопив, розмахнувся... І коли почула Ляля, як 

дзенькнуло за парканом скло, і побачила, як дременув переля
каний Валько,— від нудьги Лялиної й сліду не лишилося.

Валько розбив вікно, і ніхто, крім неї, цього не бачив!
Ляля вилізла з кущів.
Як приємно повідомляти що-небудь таке, чого ще ніхто не 

знає!
Першим Лялі зустрівся Алик, який все ще шукав собі напар

ника для катання на «трембулі».
— Твій друг Валечка тільки що розбив шибку,— удавано 

байдуже мовила вона, проходячи повз Алика.
— У-у, ябеда,— похмуро промимрив він їй услід.
Потім Ляля ходила по всьому подвір’ю і говорила:
— Знаєте, Валько розбив вікно!
— Ви не чули, Валько вікно розбив тільки що.
— От жах — Валько вікно в сусідньому дворі розбив.
Та особливого враження ні на кого це не справило. Не впер

ше було чути про Валька таке. І ніхто ж не знав, що сьогодні 
він цілий день виправляється.

Тоді Ляля стала вартувати біля воріт. Вона знала, на кого 
її слова справлять враження — на Валькову маму. Тепер Ляля 
тільки боялась, щоб хто-небудь не сказав Вальковій мамі ра
ніше, ніж вона. Ляля вже шкодувала, що роздзвонила про це 
на весь двір. їй навіть здавалося, що декотрі діти спеціально 
граються неподалік від воріт.

І коли з’явилася Валькова мама, Ляля одразу кинулася до 
неї.

— Тьотю, тьотю, а ваш хлопчик вікно розбив!

135



Валькова мама зітхнула, і обличчя її стало сумне-сумне.
— Де? — спитала вона тихо.
— У сусідньому дворі... Через паркан... Каменюкою...— Ляля 

хотіла було розказати всі подробиці, але Валькова мама вже 
не слухала її. Швидким кроком, навіть не глянувши більше на 
Лялю, вона попрямувала додому.

Валько умів грішити, умів каятися, але брехати Валько не 
вмів. Особливо мамі.

Глянувши на Валька, мама вже могла навіть не питати. Але 
вона все-таки спитала:

— Ти розбив вікно?
Валько -мовчки схилив голову.
Мама чомусь не стала його лаяти, а лише сказала:
— Я піду вибачусь і скажу, що сьогодні домовлюсь із скля

рем.
Валько не встиг навіть рота роззявити, як мама пішла. 

А втім, виправдовуватись у Валька не було зараз ні сил, ні ба
жання. Він тільки подумав: «Значить, хтось усе-таки бачив».

У голові було порожньо.
Валько стояв біля вікна і дивився вниз на вулицю. По вулиці 

проїздили машини, і щоразу, коли проїздила «Волга», серце 
Валькові завмирало. Отак цього літа він уже багато разів, май
же кожної суботи, стояв і ждав. Але тоді було зовсім інакше...

У коридорі грюкнули двері — прийшла мама. Валько обер
нувся. Але мама в кімнату не зайшла, а пішла на кухню. Ко
ли ж Валько знову глянув у вікно — біля під’їзду вже стояла 
блакитна дядькова «Волга».

«Хоч би не було місця, хоч би не було місця»,— задихаючись, 
поспішно подумав Валько.

З машини вийшов дядько Володя, потім — Толя. Толя був у 
старому лижному костюмі, через плече в нього висіла фляжка, 

*ца грудях — батьків бінокль. Сумнівів бути не могло — Толя 
їхав на полювання.

Знову грюкнули двері, і в коридорі почувся веселий голос 
дядька Володі:

— Де твій мисливець-сміливець? Щоб через хвилину був го
товий. Ми негайно лягаємо на курс. А то не встигнемо на ве
чірній переліт. Мерщій!

— Він не поїде,— почувся мамин голос.
— Як?!
— Дуже просто, не заслужив і не поїде.
Дядько Володя ще щось говорив, і мама говорила, але Валь

ко вже нічого не чув. Він до болю закусив нижню губу — вона
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зрадницькії тремтіла. Валько ніколи не плакав, завжди пишав
ся цим і не хотів... не хотів... щоб...

Потім він бачив, як з під’їзду вийшов дядько Володя, як він 
сказав щось Толі і Толя знизав плечима і поблажливо, по-до- 
рослому посміхнувся. І не було на Толиному обличчі ані кра
пельки жалю, а лише погано прихована радість, що сам він 
їде... Вони сіли в машину і поїхали. А Валько стояв біля вікна 
і дивився на те місце, де була машина. І хоча вулицею один за 
одним проїздили автомобілі, вона здавалася йому зовсім по
рожньою...

% * *

Ляля пообідала і знову подалася надвір.
Вона повільно спускалася сходами, тримаючись рукою за по

ручні.
Ляля завжди повільно й обережно спускалася сходами, боя

чись спіткнутися,— адже вона збиралася стати балериною і 
берегла ноги.

Раптом вона почула вгорі голоси і спинилася. Вона впізнала 
голос Валькової мами. Валькова мама стояла на площадці і 
розмовляла з сусідкою.

Лялин тато завжди жартував з цього приводу: «О, знову 
зійшлися біля перелазу».

Ляля на мить згадала про це, але одразу ж забула, так при
вернула її увагу розмова.

— Ви знаєте, такий у мене настрій, просто жах,— говорила 
Валькова мама.— Покарала свого і так шкодую тепер... Не мо
жу дивитись, як він переживає.

— А що таке?
— Та розумієте, мав він сьогодні їхати з моїм братом на 

полювання. Так збирався, так готувався! Ви ж знаєте, що це 
для хлопця значить. А зранку сьогодні — завинив. Я попереди
ла: коли ще що-небудь — не пущу. Приходжу — а мені кажуть: 
вікно розбив. Я зопалу й не пустила.

— Ну що ж — правильно. Треба їх виховувать... А то...
— Стривайте. Пішла я одразу (це у сусідньому дворі), див

люсь, дійсно біля одного вікна на першому поверсі побите скло 
лежить. Але вікно вже засклене, замазка свіжа. Щось, думаю, 
швидко вставили. Пішла — дома нікого нема. А це півгодини 
тому пішла знову. І що ви думаєте? Просто не повірила. Дій
сно працював у них сьогодні скляр. Але справа то, виявляєть
ся, давня — шибка давно була тріснута. Майстер, коли склив,
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вийняв її і на землі біля стінки поставив. І лишив. А Валько 
мій у цю тріснуту шибку і вцілив. Як це трапилось, досі не 
збагну. Боюсь питати, щоб ще більшої прикрості йому не зав
дати.

— Ви подумайте! Дійсно, шкода хлопця.
— Як він хотів, бідолаха, на це полювання, ви собі уявить 

не можете. Просто марив. І, головне, завжди місця в машині 
не було — ви ж знаєте цих мисливців! А тут і місце трапилося, 
і Толя, його двоюрідний брат, поїхав, а він...

Ляля слухала, затамувавши подих, і серце в неї билося, як 
у спійманого шкідливого кошеняти.

Потім їй враз стало холодно.
Вона подумала, що її зараз побачать. Хоч вона була на дру

гому поверсі, а жінки стояли на площадці третього.
Та Лялі чомусь здавалося, що її обов’язково, повинні по

бачити. От зараз підійдуть, перехиляться через поручні і по
бачать.

І Ляля стрімголов кинулася вниз по сходах, забувши в цю 
мить про те, що вона збирається стати балериною...

Вона знову залізла в кущі біля паркану і сиділа там, при
чаївшись.

Чого вона ховалася — вона б сама не змогла пояснити.
їй згадалося, як зовсім недавно були татові іменини. Було 

багато гостей, повна кімната. Ляля любила свята. Любила, 
коли шумно й весело і багато людей. Ляля танцювала перед 
гістьми у костюмі Сніжинки — в білому марлевому платтячку 
і в короні з вати. Гості гучно їй аплодували, і вона була щас
лива. Вона так розійшлася, що не хотіла спати. Вона б танцю
вала, танцювала й танцювала. Але гості хотіли співати своїх 
дорослих пісень і танцювати свої дорослі танці — танго, фок
строти і вальси. І мама силоміць одвела Лялю і поклала в 
постіль.

Як жахливо було лежати в темній кімнаті, бачити лише ву
зеньку смужку світла біля дверей і чути веселий галас за сті
ною! Ляля довго плакала і не могла заснути...

А що таке полювання? Ляля намагалася уявити собі і не 
могла. В уяві виникали розмальовані індійці з списами, лялькові 
тигри і леви з дитячих книжок і чомусь кумедне оленя Бембі. 
І крутилися слова пісеньки: «Враз мисливець вибігає, прямо в 
зайчика стріляє...»

— Ой!
Це вже було не з пісеньки. Це мимоволі скрикнула Ляля. Бо 

побачила, що біля кущів стоїть Валько.
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Це було так несподівано і страшно, що вона спершу подума
ла — привиділось. Але то був живий Валько. Чому він тут опи
нився?

Охоплена жахом, ламаючи гілки, Ляля кинулась крізь кущі. 
Валько одсахнувся з несподіванки.

Ляля спіткнулася і з усього розгону гепнула на землю. Спро
бувала підвестися й сіла, схопившись за коліно.

Валько підійшов до неї.
Вона пригнула голову і затулилась рукою.
— Чого ти? Що з тобою? Забилася?
Ляля мовчала.
— Боляче?
Ляля заплакала.
— Ну чого ти? Ну, вдарилася? Пхе, зовсім маленька подря

пина. Не плач. Хочеш, я тобі допоможу. Додому одведу. Ну, 
вставай.

Він заспокоював її!
Ляля ще дужче заплакала, голосно схлипуючи і не витираю

чи сліз.
Валько розгублено дивився на неї...
Хіба він міг знати, що вона плаче зовсім не тому, що болить 

коліно...



ФЕДЬКО- СОЛІСТ І КОБИЛА МУСЬКА

То конюх дід Кадикало винен в усьому.
Якось на Перше травня співали біля школи пісень. Дорослі 

під керівництвом учительки Ольги Маркіянівни. А дітлашня 
собі окремо, без усякого керівництва. Сиділи на спортмайданчи
ку і, перекрикуючи одне одного, виводили: «Любовь кольцо, а у 
кольца начала нет и нет конца...» — таку собі непедагогічну для 
їхнього віку пісню (користувалися тим, що Ольга Маркіянівна 
за дорослими співами їхніх пісень не чує).

Підійшов дід Кадикало. Стояв, слухав-слухав, а тоді каже:
— Ну й голос у тебе, Федько! Мов єрихонська труба. Бути 

тобі, брат, солістом. Як Йосип Кобзон або Лев Лещенко. Гроші 
лопатою загрібатимеш. Колись на «Волзі» повз мене проїдеш 
і не зупинишся...

Сказав дід, хмикнув у вуса і пішов собі пити пиво.
А слова його лишилися у Федьковій голові.
На другий день по телевізору передавали естрадний концерт. 

І виступав Лев Лещенко. І так же ж виспівував, так виспівував, 
і такий же ж він був гарний, що старша Федькова сестра дев’я
тикласниця Оксана тільки зітхала, дивлячись на нього закоха
ними очима.

І Федькові подумалося: «А що?.. Мабуть, непогано бути солі
стом. Стій собі на естраді і тільки рота роззявляй. Ні тобі алгеб
ри, ні тригонометрії для цього не треба... І Галька з п’ятого «Б» 
попозітхає тоді — не задиратиме носа...»

Коли концерт закінчився, і Оксана пішла гуляти, і в хаті ніко
го не було, Федько підійшов до дзеркала, прокашлявся і, ста
раючись наслідувати манеру співу Льва Лещенка, затягнув:

Летять, ніби чайки, всі дні і ночі 
В синю даль, в синю даль...
А серце мені шепоче:
«Кинь печаль, кинь печаль...

Йому щиро здалося, що співав він не гірше за Лещенка. 
В усякому разі сам собі він дуже сподобався. І така раптова 
радість підхопила його на крила, що в животі залоскотало, і він 
засміявся. Життя враз уявилося веселим святковим карнавалом. 
І вже бачилося Федькові, як виходить він на сцену у розкльоше
них білих штанях і мережаній шовковій сорочці. З довгими,
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аж до плечей; кучерями. В руках мікрофсін. А диктор оголошує: 
«Лауреат міжнародного конкурсу Федір Таратута!..» І зал вибу
хає оплесками... А в першому ряду сидить учителька Ольга Мар- 
кіянівна і розчулено витирає очі й згоряє від сорому, що колись 
насмілювалася ставити йому двійки з такої непотрібної співакові 
алгебри... І хтось із залу кидає йому під ноги букет червоних 
троянд. Ну, звичайно ж, це Галька з п’ятого «Б» класу. Он вона 
ховається за спинами...

Ех-х-х!.. Як прекрасно живеться на світі співакам-солістам!..
Найвірніший шлях до сцени, звичайно, консерваторія. Але у 

консерваторію п’ятикласників не беруть. А чекати, поки закін
чиш ту школу,— дуже довго.

Лишається одне — самодіяльність. Скільки видатних співаків 
прийшло з самодіяльності — і Сергій Лемешев, і Євгенія Мірош
ниченко...

Але самому пробиватися через самодіяльність якось воно не... 
не той.

Ансамбль!.. От що треба!
Гуртом завжди легше. І не так страшно.
Федька охопила рішучість...
Олесь, Сашуня, Карпо і Люсик чекали його, щоб іти в стай

ню — піонери їхнього загону взяли шефство над кіньми.
— Хлопці! — підбігаючи, вигукнув Федько.— У мене ідея!
— Яка? — спитав Олесь.
— Геніальна!.. Ми організовуємо ансамбль!
— Що? — перезирнулися Карпо й Сашуня.
— Який? — здивовано наморщив лоба Люсик.
— Ансамбль пісні. На зразок грузинського «Ореро», білору

ських «Піснярів» абощо.
— Тю! — Карпо й Сашуня знову перезирнулися.
— Так це ж треба бути музикантами, грати на різних інстру

ментах,— сказав Олесь.
— А ми ж тільки на пузі вміємо,— хихикнув Люсик і забара

банив себе по животу.
— Слабаки! Навчимося! — незворушно промовив Федько.— 

А поки що можна й без інструментів. Як наш український «Явір». 
Головне — співати!

— Так ми ж і співати не...— почав Олесь, та Федько його 
перебив:

— Мовчи! За всіх не розписуйся! Співатиму я. А ви будете 
підхоплювати. Ану гайда у ліс на тренування... тобто репетицію.

— А як же коні? — перезирнулися Карпо й Сашуня.
— Обійдуться. Без нас жили й далі проживуть.
— Та ну...— почав Олесь, та Федько знову його перебив:
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— Цить! По шиї хочеш? Розбалакався! Ану гайда!
І хлопці слухняно гайнули за Федьком.
Федько був у них верховода. Він найдужчий у класі і може 

однією лівою побороти будь-кого.
По дорозі до лісу Федько малював хлопцям захоплюючі кар

тини майбутнього життя ансамблю:
— На гастролі поїдемо. По Україні. Потім по республіках. 

А тоді й за кордон...
Недовірливі спершу хлопці потроху запалювалися ідеєю.
— А що? Самодіяльні ансамблі теж їздять. Я знаю,— підхо

пив Люсик.
— Навіть шкільні! У мене двоюрідна сестра з шкільним хо

ром їздила у Таллін,— докинув Сашуня.
— Ага,— підтвердив Карпо.
— От побачите, як ми утнемо, от побачите!.. На пластинку 

запишемось. На магнітофон! — вигукував Федько, вже ніжно 
обіймаючи за плечі Олеся, який ще хмурився (він був самолюб
ний і важче, ніж інші хлопці, переносив командирськой тон 
Федька).

Резонанс у лісі був прекрасний — як у концертному залі. Ви
соченні щоглові сосни стояли немов колони, і це ще більше під
силювало враження концертного залу.

І, може, через той резонанс перша репетиція всім сподобалася.
Федько гучно заспівував, хлопці дружно підхоплювали, і пісня 

злітала над соснами аж до хмар. Все лісове птаство замовкло 
і тільки з трепетом слухало.

Поверталися з лісу збуджені і веселі.
Ансамбль вирішили назвати «Орбіта» (сучасно і оригінально).

...Кобила Муська на естраді виступати не збиралася. Вона 
була звичайна собі кобила, руда, з білою лисиною і сонними 
кобилячими очима. Немолода й похнюплена. Де їй було розумі* 
ти Федька, свого шефа!..

А він, після того, як вирішив стати солістом, кобилу Муську 
просто зненавидів. Шкребти, чистити кобилу, прибирати після 
неї кінські яблука тепер здавалося йому вкрай образливим для 
його високого покликання.

— У-у, шкапа! Щоб тебе грім убив! — зціпивши зуби, шипів 
він, пораючись біля неї.— Ану поверни! Ану! — і він із злістю 
копав її ногою. Кобила тільки пересмикувала шкірою і позирала 
на нього сонним оком.

Репетиції ансамблю «Орбіта» тривали. Правда, одностайного 
захоплення, як під час першої репетиції, вже не було.

Треба вам сказати, що голос у Федька справді був гучний.
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Але, чесно кажучи, досить противний. Бо не було у Федька ні 
слуху доладущого, ні так званої музикальності. І Федько не 
стільки співав, скільки, вибачте, кричав, горлопанив. А хлопців 
між тим весь час поправляв і командував:

— Не так! Не так! Голосніше! Не туди тягнете! Куди потяг- 
ли?! Не так! Спочатку! Все спочатку! Ледарі! Сачки! На гастро
лі хочете, а співаєте, як воли на ревищі.

Хлопці тільки перезиралися і зітхали.
Дев’ятого травня на День Перемоги у сусідньому селі, де було 

правління колгоспу і клуб, відбувався великий концерт само
діяльності. Федько із своїм ансамблем, звичайно, не міг пропу
стити цього концерту.

Село було далеченько, кілометрів сім.
— Ну, гаразд уже!.. Запрягайте Муську та їдьте,— милостиво 

сказав дід Кадикало.— Тільки ж глядіть, обережно. Воза мені 
у канаву не перекиньте.

...Концерт Федькові не сподобався.
— Хіба то концерт! Хіба то солісти!.. Слабаки! Ота, що «Со

лов’я» співала! Га? Дзижчала ж, як циркулярка. А той, що 
«Ой вербо!..» Тільки губами плямкав. Ми б хіба ж так заспівали.

Хлопці стримано мовчали. їм не хотілося сперечатись.
Кобила Муська теж мовчала. Кобила Муська концерту не 

бачила.
Поверталися додому поночі.
— Ой, вербо-вербо...— щосили затягнув Федько.
— ...де-ге ж ти зросла!..— не дуже охоче підтягли хлопці.
Та потроху розспівалися. Нудно їхати мовчки.
І як почали з «Ой вербо!», так і продовжували співати отих, 

що починалися на «Ой» — «Ой не світи, місяченьку», «Ой цветет 
калина», «Ой наступала та чорна хмара», «Ой не шуми, лу
же» і т. д.

Федько сидів, звісивши ноги, по один бік воза, хлопці спинами 
до нього — по другий.

Кобила Муська на ходу пряла вухами — не любила вона 
крику.

Нарешті хлопці захрипли й примовкли.
Федько сидів, метляючи ногами. І раптом нога його попала 

між колесом і возом.
— Ой, нога! — закричав Федько.
— Ой, нога-нога! — дружно підхопили за спиною в нього хлоп

ці. Вони думали, що він затягнув нову пісню.
— Ой, болить! — знову закричав Федько.
— Ой, болить-болить! — знову дружно підхопили хлопці.
Вони ж звикли, що Федько не співає, а кричить.
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Ще б трохи, і, може, лишився б Федько калікою на все життя. 
Від розгубленості і болю він забув, як зупиняють коней.

Але кобила Муська була доброю і розумною кобилою. Вона 
серцем відчула, що тут діється щось не те. І сама спинилася...

Ансамбль «Орбіта» так і не виїхав на гасіролі. Він припинив 
своє існування.

Хтозна, про що думає тепер кобила Муська у той час,’як шеф 
Федько Таратута старанно розчісує їй гриву і вибирає з хвоста 
реп’яхи.

Вона дрімає, похиливши голову, і тільки раз у раз здриг 
гається.

Може, вона думає про те, що справжній верховода мусить 
бути не лише дужим, а ще й добрим і благородним.

А може, їй просто сниться, що вона виступає на естраді.
Хтозна.
Ніхто не знає, про що думають старі розумні коні...



ОСТАННЯ БОМБА

Водна бомба — це, звичайно, не воднева бомба. Та все-таки 
це — бомба.

Я не знаю, хто винайшов водневу бомбу. А водну бомбу ви
найшов Володька Лобода. Як і все геніальне — це дуже проста 
штука. Береться соска, звичайнісінька гумова соска для немов
лят, що надівається на пляшку з молоком. Ця сама соска в 
даному випадку надівається не на пляшку, а на водопровідний 
кран. Потім кран потроху відкручується. Під тиском води соска 
розтягується і незабаром перетворюється на отакенну ковбасяку.

Коли ви відчуваєте, що вона от-от лусне, ви негайно закручує
те кран, перев’язуєте соску ниткою і обережно знімаєте. Бомба 
готова. Якщо тепер ви її кинете, то від найменшого зіткнення 
з головою ворога бомба розривається, і вашого супротивника 
заливає водою з голови до ніг. Ефект надзвичайний! Ворог оте
терів і принаймні на півгодини вибув із строю (доки не вису
шитеся або не переодягнеться).

В разі потреби водну бомбу легко можна переробити на авто- 
мат-водомет. Для цього на кінчику соски прокушується малень
ка дірочка (як це завжди робиться при звичайному її застосу
ванні), і, коли ви стискаєте соску в руках, з цієї дірочки тонень
кою цівкою чвиркає вода, короткими або довгими автоматними 
чергами, залежно від бажання та обставин.

За автомат-водомет також прекрасно може правити дитяча 
гумова клізмочка-груша.

Коли ви користуєтесь нею, то, крім усього іншого, супротивник 
відчуває себе ще й морально пригніченим. Отож ви досягаєте 
подвійного результату. Проте користування «грушею» досить ри
зиковане. Бо деякі несвідомі батьки вважають це безсовісним 
хуліганством і активно протестують проти обливання своїх 
дітей з цього «нецензурного» предмета.

Та Володька Лобода не був би Володькою Лободою, якби 
звертав на це увагу.

Володька Лобода абсолютно неповторна й неможлива людина. 
Він не визнає жодних ігор, крім війни.

У Володьки широке вилицювате обличчя і приплюснутий, без 
перенісся ніс — як у боксера або американського гангстера. 
Вузькі монгольські Володьчині очі палають божевільним вогнем,
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коли він гасає по подвір’ю і гаркаво репетує: «Угя!» — що має 
означати «ура». Якщо треба зобразити постріл, Володька не 
кричить звичайне «піф», «паф» або «пу». Наставляючи пістоле
том вказівний палець, він противним голосом несамовито гугня
вить: «Ань-ань! Ань-ань!..» І ці неймовірні звуки сіють у ворожих 
лавах страшенну паніку.

В цілому Володька типовий палій війни. Він дня не може 
прожити без пострілів, штурмів, атак. І оскільки він у нас ко
мандир і заводіяка, нам доводиться безперервно воювати.

Здебільшого воювали ми. з хлопцями із сусідніх дворів.
Та якщо навіть ворога під рукою чомусь не було, якщо він, 

наприклад, пішов культпоходом у кіно чи готував уроки, Во
лодька все одно не припиняв воєнних дій. Просто він тимчасово 
виділяв ворога з наших лав і організовував міжусобну війну. 
Призначався ворожий командир — як правило, довготелесий 
флегматик Гриша Курочка з сьомої квартири.

Потім ми «маталися» — тобто по двоє, обнявши один одного 
за плечі, відходили вбік, шепталися, підходили до Гриші та Во- 
лодьки і говорили:

— Мати-бати, що вам дати: яблуко чи грушу?
— Грушу,— говорив, наприклад, Володька. І той, хто був по 

домовленості «грушею», вливався у Володьчине військо. А нещас
не «яблуко» негайно мобілізовувалося у ворожий загін.

Потім Володьчина армія без особливих труднощів вщент роз
бивала Гришину, і в урочистій обстановці під звуки барабана 
на лобному місці за кособоким сараєм фельдмаршал Лобода 
розстрілював із клізми генералісимуса Курочку. Курочка був 
бездарний полководець і годився тільки для ганебної ролі пере
моженого. Навіть тоді, коли в нього були всі шанси на перемо
гу, він не наважувався перемагати — таким сильним був Во- 
лодьчин бойовий авторитет.

Війни, які розпалював і організовував Володька Лобода, ні в 
якому разі не можна було назвати справедливими, благородни
ми або визвольними. Зовсім навпаки. В історію людства поряд 
з війнами Олександра Македонського, Батия і Чінгісхана війни 
Володьки Лободи ввійдуть як війни несправедливі, загарбницькі 
й спустошувальні.

Наприклад, розвідка доповідала, що в сусідньому дворі мирні 
шмаркаті дошкільнята будують з піску атомну електростанцію 
і грають у м’яча. Володька негайно сурмив похід, влаштовував
ся раптовий напад, атомна електростанція розтоптувалася, а м’яч 
забирався і цілу годину не віддавався, незважаючи на гіркі 
сльози переможених.

Чесно кажучи, нам ці безперервні неблагородні війни остогид-
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ли й сиділи в печінках. Ми дуже скучили за такими милими 
безкровними іграми, як цурки-палки, квач, піжмурки тощо. 
Але жоден з нас не смів першим заговорити про це. Це було б 
не по-мужчинському.

Існував неписаний хлоп’ячий закон, згідно якого вважалося, 
що найбільш чоловіча гра — це війна. Ми підкорялися цьому 
законові і, терпляче страждаючи, воювали.

Війна відбувалася в нашому дворі за будь-якої погоди: в дощ, 
у мряку, в мороз, у спеку і навіть при сонячному затемненні. 
Ніщо в світі не могло перешкодити агресивним планам Володь- 
ки Лободи.

Гриша Курочка висловив припущення, що нам, очевидно, до
ведеться воювати в нашому дворі аж до старості, до самісінької 
пенсії.

Можливо,-так би воно й було, якби не одна несподівана обста
вина. Ця «обставина» нещодавно переїхала в наш будинок. Зва
ли її Леся.

— О, нова шмакодявка з’явилася! — презирливо мовив Во- 
лодька Лобода, коли вона вперше вийшла у двір. Володька Ло
бода терпіти не міг дівчисьок і називав їх коротко й виразно — 
«шмакодявки». Ніхто з нас не знав, що означає це таємне й 
неперекладне на людську мову слово. Але звучало воно, гру
біянське і презирливе, дуже образливо.

Леся, зовсім не соромлячись, підійшла до нас і сказала:
— Здрастуйте, хлопчики. Мене звати Леся. Я в цьому будинку 

тепер житиму.
Ми знітилися і не знали, що їй сказати. А Володька презирли

во хихикнув і мовив:
— Здрастуйте, я ваша тьотя!
Лесю це анітрішечки не збентежило. Вона дзвінко засміялася 

і знизала плечима:
— От смішний... Ну добре, якщо не хочете, будемо потім 

знайомитися.
І пішла до дівчаток. А Володька густо почервонів і сказав те, 

що завжди говорять, коли нема чого сказати:
— Подумаєш!
Проте того дня наш бойовий шлях чогось дуже часто проходив 

повз лавку, на якій сиділи дівчатка. Це виходило зовсім випад
ково, якось само собою. Повірте, що цього вимагали виключно 
стратегічні воєнні міркування й нічого більше. Але щоразу, ми
наючи лавку, ми чомусь мимохіть робили дуже серйозні задума
ні обличчя, що, на нашу думку, надавало їм мужнього войов
ничого вигляду. Ніби ми проходили перед трибуною. Тепер я 
думаю, що це виглядало досить-таки смішно. Бо дівчатка
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нищечком хихикали, прикриваючись долонями. Одверто смія
тися вони не наважувались, бо добре були знайомі з нашою 
водною зброєю.

Леся ж чомусь не хихикала. Вона тільки уважно дивилась на 
нас з неприхованою цікавістю. Ми вирішили, що справили на 
неї незабутнє враження, і гордо спльовували через губу. Особ
ливо показав себе, звичайно, Володька Лобода. Він скакав, як 
скажений цап, сильно потів від напруги і якимсь потойбічним 
шлунковим голосом гавкав своє «Ань-ань!».

Так, захоплення мирних жителів завжди надихало бравих вої
нів на бойові подвиги. Ясна річ, навіть самим собі ми не нава
жувались признатися, що звертаєм увагу на цю новеньку дівчин
ку Лесю. І старанно приховували це один від одного.

А наступного ранку ми воювали якось дуже мляво й неохоче. 
Якби це була не міжусобна війна і якби Гриша Курочка за 
звичкою не визнав себе переможеним, того ранку Володька Ло
бода був би розбитий вщент — так він бездарно і не до ладу 
командував.

Лесі у дворі не було. Звичайно, не в цьому справа. Просто ми 
були не в настрої.

— Погода якась дурепська, спека,— з досадою сказав Володь
ка, щулячись від холодного вітру.

Втім, ця «дурепська погода» не завадила нам буквально че
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рез півгодини здійснити потрясаючу по своїй сміливості й красі 
військову операцію, під час якої ми один за одним пройшли по 
вузесенькому карнизу на цокольному поверсі. Будь ласка, не 
подумайте, що це тому, що у двір вийшла Леся. Просто у нас 
покращав настрій.

Цього разу дівчатка вже не сиділи скромно на лаві і не витрі
щали на нас очі. Коли ми повернулися з походу на сусідський 
пустир, то побачили, що Леся з дівчатками грають у піжмурки. 
І наші дівчата, затуркані й безправні, які боялись навіть голос
но розмовляти в нашій присутності, з пронизливим верещанням 
гасають по всьому подвір’ю і не звертають на нас ніякісінької 
уваги.

Ми були дуже ображені такою їхньою нахабною поведінкою 
і вже чекали, що Володька зараз накаже розігнати дівчисьок 
і змити їх з лиця землі. Проте Володька нічого подібного чо
мусь не наказав, а повів нас розстрілювати Гришу Курочку. 
Ми пішли засмучені. Отож погода сьогодні була справді «ду- 
репська», бо настрій у нас знову занепав.

Ми мовчки розстрілювали Гришу Курочку і з тугою в серці 
прислухалися до веселої біганини та зойків дівчат. їм було доб
ре. Вони грали в піжмурки. Здається, ми їм заздрили. Бо нам 
теж хотілося грати в піжмурки. Але військовий обов’язок і дис
ципліна прирікали нас на нудну нескінченну війну.

Наша армія починала ремствувати. Кожен ремствував пошеп
ки, собі під ніс, щоб не почули інші.

А наступного дня стався небувалий, нечуваний в історії нашо
го війська випадок. Це був випадок дезертирства. І дезертиром 
був розстріляний Гриша Курочка. Він зробив спробу перемет
нутися до «шмакодявок». Правда, він ще не грав з ними в пі
жмурки, але весь час крутився біля них і категорично відмовив
ся воювати і взагалі служити в нашій армії. Він, бачите, образив
ся, що його розстріляли з клізми. Пентюх нещасний! Сто разів 
його розстрілювали, і він — нічого, не ображався, А тепер — на 
тобі!

Лише величезними зусиллями волі Володьці вдалося поверну
ти Гришу до тями. Він добренько дав йому по потилиці і нака
зав тричі розстріляти його. Проте Гриша зробив свою чорну 
справу. В наших лавах уже не було колишньої згуртованості 
й монолітності.

Армія розвалювалася на очах. Бійці розповзалися, як мухи. 
На завтра троє не стали під рушницю, одмовляючись тим, що 
мати не пустила, двоє сховалися за невивчені уроки, а один де
мобілізувався через нежить. Подумати тільки — через нежить! 
І це — солдат.
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Леся виявилась дуже веселою і компанійською дівчинкою. 
Вона знала таку безліч прекрасних ігор, що в нас просто голови 
йшли обертом: «Вожатий, вожатий, подай піонера», «Тих
ше їдеш — далі будеш», «Гігантські кроки», «Гори, гори ясно» 
і так далі й тому подібне. Цілий день дівчатка верещали від 
захоплення, а ми, темні, як хмари, похмуро й безпросвітно вою
вали.

В нас було одне місце, куди дівчатка ніколи ногою не ступа
ли,— наш військовий штаб. Це був досить величенький майдан
чик на задньому дворі між сараями — сонячний, затишний, по
рослий веселою молоденькою травкою.

Звідти ми починали всі свої походи, там вирішували всі су
перечки, там в урочистій обстановці нагороджували один одного 
бойовими орденами.

Це було священне місце.
І от одного разу ми прийшли туди і — закам’яніли. Ми поба

чили жахливу, неймовірну картину Весь майданчик був переко
паний на грядки, і дівчата пхали в ті грядки якусь миршаву 
розсаду.

— Ой! А ми тут юннатський городик робимо! — радісно за
кричала Леся, вгледівши нас.

З військового штабу зробили городик!
У-у-у! Трам-тара-рам!..
Володька засовав своєю гангстерською щелепою, наміряючись 

щось сказати, та тільки протяжно гикнув — йому забрало мову.
Минуло кілька секунд, під час яких ми накопичували в собі 

справедливий гнів.
— Пішли! Ань-ань! — нарешті видавив із себе Володька Ло

бода.
Ми кинулись готуватися до бою — заправлятися. По дорозі 

Гриша Курочка зненацька згадав, що йому треба негайно бути 
вдома. У такий момент! Брехав, звичайно. Він просто був справ
жнім дезертиром! Він не хотів брати участі навіть у цьому бла
городному бою!

Ми плюнули на нього, і він з щасливою усмішкою підтюпцем 
подався додому, а ми поплентались до водопровідного крану — 
готувати боєприпаси...

І от ми віч-на-віч з ворогом. У ворога нервово тремтять кіски, 
а найлякливіші вже почали рюмсати й витирати очі подолами 
платтячок.

Ми чекаємо команди, щоб відкрити вогонь. Володька високо 
над головою підняв величезну водну бомбу. Ще мить і...

І раптом Леся Мельник рішуче йде прямо до Володьки. 
Йде без усякого страху і вагань.
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— Ну що ж, бий, якщо ти воюєш з дівчатками, Аніка-воїн! — 
голосно каже вона, гордо підвівши голову.

Ви б подивились на Володьчине обличчя! В нього одвисла 
губа й очі зробилися, як у барана. Цього він не чекав.

— Чому ж не б’єш? Бий! — повторила Леся.
І тут сталося таке, чого історія ніколи не забуде. Очевидно, 

від нервового збудження Володька надто сильно стиснув бомбу 
в руках. Вона раптом жалібно схлипнула і... розірвалася у Во- 
лодьки над головою. Володька тільки встиг шморгнути носом — 
ніби в нього був нежить. І в носі, звичайно, зразу ж забулькала 
вода.

Вмить Володька став як мокра курка.
Вода, не затримуючись, збігала по його плескатому носі й 

перлистими краплями повисала на випнутому підборідді. Чор
нильна пляма, яка ще зранку прикрашала його чоло, напливла 
на ліве око жахливим синцем. Шорстке волосся стовбурчилося 
в різні боки мокрими страхітливими колючками.

Взагалі вигляд був жалюгідний і нещасний. Ми з страждан
ням дивилися на свого фельдмаршала і з острахом на Лесю 
Мельник. Звичайно, вона почне зараз сміятися й кепкувати. 
Який жах!..

Але ми були дурні.
Леся навіть не посміхнулася. Вона сказала просто й співчут

ливо:
— От бачиш, облився весь. Теж мені ще! Дай я тобі синець 

витру.
І вона дістала з кишеньки свою носову хустинку й почала 

витирати Володьці око. Зовсім як сестра. Володька був у такому 
стані, що навіть не ворухнувся. А коли синця вже не було, він 
глухо сказав: «Я сам». Та самому витирати вже було нічого. 
І Володька повернувся і, ні на кого не дивлячись, пішов.

У похмурому мовчанні ми розбрелися по домівках.
Три дні Володька не з’являвся у дворі. Володька у гордій са

мотності переживав свою ганьбу. Ми теж переживали, але ко
лективно. З нагоди такого трауру війну було тимчасово відмі
нено.

На четвертий день ми, як звичайно, зібралися біля парадного. 
Володьки не було.

— Вдома його теж немає,— сказав Гриша Курочка.— Я захо
див. Бабуся сказала, що він пішов гуляти.

Ми вирушили шукати Володьку. Ми обшукали все подвір’я, 
всі закутки й щілини. Під кінець вирішили зазирнути у свій 
колишній штаб, хоч були певні, що там його, безперечно, немає. 
Надто трагічне це було місце для Володьки.
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Ми йшли вздовж сарая, за яким був майданчик.
І раптом Гриша Курочка, що йшов попереду, відсахнувся на

зад:
—- Тссс!..
Штовхаючи один одного, ми обережно визирнули з-за рогу.
Біля однієї з грядок «штабного городу» навколішки сиділа 

Леся. Поруч стояв Володька. Він держав у руках пузату водну 
бомбу, з якої тоненькою цівкою лилася вода.

Полководець Володька Лобода поливав з водної бомби мир
шаві саджанці помідорів...

...Так уперше в історії людства бомба була використана в 
мирних цілях.

Мир остаточно переміг війну в нашому дворі.
...Щойно пройшла гроза. В повітрі нахне електрикою і мокрим 

кожухом. Туркочуть голуби.
І замість войовничого гугнявого «Ань-ань!» по всьому по

двір’ю лунає дзвінке й радісне:
— Тра-та-та за Вову, тра-та-та за Лесю!
— Гришо, тобі жмуритися!
І потім:
— Раз-два-три-чотири-п’ять! Я іду шукать! Хто не заховався, 

я не винуватий!
Як добре жити на світі, коли пройшла гроза!..
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ПОМСТА

Наша компанія — це Аба, Вітька Пузатий, Пантя, Васько 
Губа, Костик і я.

Мене звуть Вітька, так як і Пузатого. Та називають мене 
всі — Рудий. По-перше, щоб не плутати з Пузатим, по-друге, 
тому що я справді рудий, як вогонь.

Крім рудого волосся, нічим особливим я не виділяюсь. Я зви
чайнісінький худий, слабосилий п’ятикласник, яких багато.

Аба — грек, син шевця — зовсім інше діло. Аба — силач. 
Він дванадцять раз вижимає іржаву рейку, що лежить біля ящи
ка для сміття. Я цю рейку ледь-ледь вижимаю два рази.

Та все-таки мені здається, що я не найслабший. По-моєму, 
слабший за мене Васько Губа. Він високий, сутулий. Довгі руки 
ледве не по лікоть виглядають з рукавів. Ніс приплюснутий, очі 
маленькі, сонні якісь, рот до вух, губи товсті, й нижня завжди 
одвисає. Ця губа і була причиною його прізвиська. Ходить Вась
ко повільно, човгаючи ногами, говорить, розтягуючи слова, і 
завжди до всього байдужий... «А-а-а... Я не хочу! А-а-а... На
віщо?»

...Був тихий осінній вечір. В ясному темно-синьому небі миго
тіли зорі, світив холодний місяць і тяглися на південь зграї пе
релітних птахів. Двірники згрібали шурхотливе жовте листя в 
купи, підпалювали його, і густий синій дим, приємно й гіркувато 
пахнучи, стовпом здіймався до неба і розтавав там у бездонній 
синяві. І здавалось, що все небо заповнене цим гіркуватим ди
мом і що зорі кліпають від того, що дим їсть їм очі. Було дуже 
тихо, холодно і приємно.

Ми сиділи просто на холодному асфальті навкруги купи па
лаючого листя і півголосом розмовляли. Говорили про подвиги, 
про те,якби це було чудово — зробити що-небудь по-справжньо- 
му героїчне і що для цього треба. І всі зійшлися на тому, що 
для цього, насамперед, потрібні сміливість, сила й спритність.

Запанувало мовчання: кожен думав про себе — чи є в нього 
ці якості.

І Аба сказав:
— Взагалі... якби, звичайно, довелося... Я б, напевно, зміг, 

по-моєму...
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— Жвичайно,— захлинувшись, зразу підхопив шепелявий Пан- 
тя.— Ти жміг би! І я! А що?! Жмогли б! А ось Губа — ні. Факт. 
А що?

Всі подивились на Васька Губу. У мене одлягло од серця: 
правду кажучи, я дуже боявся, щоб у цю хвилину не звернули 
уваги на мене — я не зовсім вірив, що здатний на подвиг.

Губа почервонів і одвернувся:
— А-а-а...
— Ось тобі і «а-а-а»,— сказав Вітька Пузатий.
— Ех ти...— Костик затнувся, шукаючи міцного слівця.— 

Ех ти... тарган губатий. Навіть слова на свій захист сказати не 
можеш.

— Еге ж, Губа! Відверто кажучи, слабак ти,— сказав Аба.
Жвичайно, жвичайно,— знову зашепелявив Пантя.— Такий

шлабак, прошто штрах. Йому навіть Рудий надавати жможе. 
А що?! Факт!

— Точно! Рудий йому надає. Ха-ха! — підхопив Вітька.— Ану 
спробуй, Рудий, ану дай йому! Стукнись з ним для інтересу.

Від цих слів у мене похололо в животі й потемніло в очах. 
Битись я завжди боявся, не вмів і не любив. До того ж Губа 
був майже на голову вищий за мене. І за віщо я повинен його 
бити? Дурниця якась!

— Що, злякався? — дивлячись мені прямо в очі, запитав Аба.
— Жлякався, Рудий?! — повторив за ним Пантя.
«Невже я справді боюсь? — промайнула в мене думка.— Ось 

тобі й подвиг! Засміють тепер хлопці!»
— Та ви легенько, так лише, щоб дізнатись, хто дужчий! — 

під’юджував Вітька.
І раптом всередині у мене щось обірвалось — я наважився.
Будь що буде! Не можна допустити, щоб хлопці думали, що я 

боягуз.
Я підскочив до Губи і з розмаху тицьнув його кулаком в лице. 

Не влучив — він вчасно підставив лікоть.
Я знову тицьнув і знову промахнувся. Не вмів я все-таки би

тись.
— Так, ще, ще сміливіше! Ех, Губа, слабак. Ось тобі зараз 

Рудий дасть! — чулось навкруги.— Молодець, Рудий! У вухо 
його, у вухо! Не бійся!

Губа відмахувався від мене, як від настирливої мухи. А мені 
все не щастило стукнути його як слід. Нарешті я розпалився, 
підскочив і, заплющивши очі, вдарив його головою в груди. 
Він обхопив мене руками, і ми покотилися по землі.

І тут сталося те, чого я ніяк не міг передбачити, починаючи 
бійку.
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Губа спокійнісінько підім’яв мене під себе, сів зверху і, схо
пивши рукою мій рудий чуб, почав товкти носом в асфальт, при
казуючи:

— А будеш лізти? Будеш лізти? Я тебе займав? Я тебе за
ймав?

Він так міцно тримав мене, що я не міг ворухнутись і тільки 
безпорадно дригав ногами. А він все товк мене носом у тротуар 
і приказував. Нарешті я не витримав і попросив пощади. І лише 
тоді Губа відпустив мене. Коли я став на ноги, все розпливалось 
перед моїми очима, наче в тумані. Я ладен був провалитись 
крізь землю, вмерти на місці від сорому, образи, приниження 
і лютої безсилої злості, яка кліщами душила мене за горло \ 
видавлювала з моїх очей нестримні сльози. Хлопці мовчали 
збентежені таким несподіваним поворотом справи. І лише Ко 
стик пробубонів:

— Неправильно ти, Губа... Не по правилах... Ти ніжку підста
вив...

Але ніхто не підтримав Костика. Що там казати! Все було 
вірно. Васько Губа, з якого всі сміялися, слабак Васько Губа 
у всіх на очах бив мене і товк носом у землю, як найостанніше, 
найпакосніше щеня,— мене, Вітьку Рудого, який глузував з 
нього й хотів показати свою силу! Більшого безчестя і прини
ження не можна було собі уявити!

Я одвернувся і, розмазуючи сльози по замурзаних щоках, ска
зав тремтячим голосом:

— Дим... проклятий... в очі лізе...
Навіщо я це сказав — сам не знаю. Напевне, я хотів як-небудь 

виправдати перед хлопцями свої сльози. Кому це було потрібно?4
Сказав я ці безглузді слова, повернувся і повільно-повільно 

пішов по вулиці до свого будинку. Ніхто не вимовив і слова, не 
зупинив мене.

...Цілий тиждень після цього я не. виходив з дому. Це був най
тяжчий тиждень у моєму житті.

Я хворобливо, до судороги в горлі ненавидів Васька Губу. Ні
коли я ще не переживав такого сильного почуття. Я плакав но
чами. І кожну ніч мені снилося, що я жорстоко б’ю Губу, а він 
валяється біля моїх ніг і просить пощади. Я придумував для 
нього все нові й нові форми помсти. І я знав, що нічого йому 
не зроблю.

Інколи я говорив собі: «Дурню! Адже ти сам у всьому винен. 
Ти ж перший поліз битися. Для чого?» Але тут же я згадував, 
як у всіх на очах Васько товк мене носом у землю і промовляв: 
«А будеш? Будеш?»
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I ненависть спалахувала з новою силою. Якби він просто по
бив мене, тоді ще інша справа. А так... Ні! Ненавиджу!..

Минув тиждень. Не міг же я рік не виходити з дому! Ніхто 
цього не зміг би! І я вийшов. Мені було дуже страшно перший 
раз після всього цього з’явитися на очі хлопцям. А раптом 
засміють. Але — ні. Жоден з них, навіть базіка Пантя, словом 
не обмовився. Начебто нічого й не було. Я обережно глянув на 
Губу. Але і в нього був вигляд, який не викликав ніяких підо
зрінь,— звичайний сонний і байдужий вигляд. І все пішло по- 
старому. Як і раніше, ми разом грали в піжмурки, в квача, в 
цурки-палки, запускали змія, ганяли Абиних голубів (у Аби був 
цілий голубник), і, як раніше, коли було нудно, хлопці насміха
лися з Губи.

І — дивна річ. Здавалось, я повинен був відчувати задоволен
ня від тих загальних глузувань з Губи, з мого ворога. Але я на
впаки — переживав якесь неприємне почуття, начебто, сміючись 
з Губи, хлопці в той же час сміялися і з мене, ніби підкрес
люючи моє минуле приниження.

Хлопці, звісно, нічого не підозрівали, вони думали, що я дав
но вже забув про той випадок. А я не забув. Судорога в горлі 
минула, а ненависть залишилась.

...Пролетіла золота київська осінь, відшуміли листопадові 
дощі, і настала зима — чи не найвеселіша пора року. Ми живе
мо на Річній. Є в Києві така вулиця — недалеко від площі Пе
ремоги і, як не дивно, далеко від Дніпра. Ця вулиця проходить 
через яр — спочатку спускається вниз, потім круто підіймається 
вгору. А внизу тече колишня річка Либідь, яка давно вже стала 
звичайною канавою. її всі так і звуть — канава. Через канаву — 
дерев’яний міст. Але по цьому мосту, та й взагалі по нашій Річ
ній майже ніхто ніколи не їздить, особливо взимку. По ній про
сто неможливо їздити — дуже круті схили: жодна машина не 
вибереться. А тому взимку Річна перетворюється на ковзанку. 
Не тільки ми, а й Хлопці з вулиць Менжинського, Володарсько
го, з Повітрофлотського шосе приходять сюди кататися на сан
ках. Двірники давно примирилися з цим і посипають піском 
тільки тротуари, а бруківку не зачіпають. І в зимові вечори, 
коли засвічуються ліхтарі і, розгойдуючись на вітрі, розсипають 
навкруги сліпучі іскри снігу, на нашій вулиці народу — як на 
Хрещатику.

По бруківці нескінченною лавиною мчать санки, переганяють 
одне одного, стикаються, перевертаються й знову летять униз. 
Сміх, вереск, крики... І яких тільки санок тут немає! І дерев’яні, 
фабричні, і залізні, і саморобні самокати зі старих ковзанів-сні- 
гурочок, і навіть справжні північні нарти.
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Але найкращі санки — в Аби. Великі, важкі, міцні. Полозки 
з чавунних труб, настил із товстих дубових дощок. Справжній 
танк. Знамениті, непереможні санки в Аби!

До минулого року в нас був звичай — влаштовувати санкові 
бої. З однієї і з другої гори мчалися загони і зустрічались на 
мосту. Але після того, як «танк» Аби вщент розбив дерев’яні 
санки сина аптекаря з вулиці Володарського, бої були забороне
ні. Та й без боїв скільки радості на ковзанці!

Лежачи на боці або на животі і міцно вчепившись у санки, 
вихором летиш униз. Дух забиває рвучкий морозний вітер, сви
ще у вухах, сніжинки шмагають в обличчя. І здається, ніби ти 
вже відірвався од землі й линеш десь у сніжній небесній млі 
і не вогні вікон та ліхтарів мелькають мимо, а планети й зорі.
І чи то від страху, чи то від захоплення — холодно й лоскотно 
в грудях. І хочеться, щоб цьому польоту не було кінця.

В цей вечір було якось особливо хороше і весело на Річній. 
Не хотілося йти з неї. Було пізно,'і вже то тут, то там чулися 
сердиті голоси матерів.

— Клаво, я кому сказала, вже дванадцята година!
— Ванько, зараз же ступай додому!
— Якщо ти зараз не підеш додому, вийде батько, буде по

гано...
І поволі вулиця порожніла. Нарешті залишилася тільки наша 

компанія. Час і нам додому. Е ні, ще один раз... Ось цей вже 
останній!..

Ще раз — і все!..
Як хороше! Як дивно хороше!.. Ось тільки... Губа. Якби його 

не було! Як він мене дратує, клятий Губа! Не можу спокійно ди
витись, коли він мчить на своїх довгих вузеньких санках (і тре
ба ж, щоб у нього були такі хороші санки, справжні нарти). 
Спереду сидить його сестра Зінка, така ж некрасива, з приплюс- 
нутим носом і великими губами. А Васько править своєю дов
гою, як голобля, ногою. У-у, щоб ви... перекинулись!

Ось і зараз ми всі зібралися внизу біля містка, щоб уже йти 
додому. А його нема. Пішов із Зінкою нагору — ще раз з’їхати. 
Не міг потерпіти! Чекай його тепер! Я, звичайно, не став би 
чекати, та хлопці... Ми переступаєм з ноги на ногу. Холодно...

Нарешті! Он уже мчать сани!..
Раптом... Ми навіть здригнулись від несподіванки, почувши 

шум мотора. Разом обернулися і — обімліли. З крутого спуску 
з’їжджала величезна вантажна машина. Шофер, очевидно не 
київський, не знав дороги і випадково звернув на Річну. Тепер він 
одчайдушно гальмував, та колеса буксували, і машина швидко 
спускалася вниз до мосту.
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Ми, як по команді, повернули голови в протилежний бік, звід
ки з страшенною швидкістю мчали Васькові санки. І одразу 
зрозуміли, що зараз станеться. Санковий бій! Зараз Губа зі 
всього розгону влетить під колеса машини...

— Пропав Губа! — вихопилось у Аби.
Ми завмерли. Губі треба було перекинути санки і, чорт з 

ними, з синяками,— викинутись на тротуар. Але він розгубився 
і лише безпорадно гальмував ногами. Дивак! Хіба можна за
гальмувати на такій швидкості? І звернути нікуди. Санки все 
ближче й ближче... Ось уже видно широко розкриті від жаху 
Зінчині очі. Ще кілька секунд...

І тут... Ви тільки, будь ласка, не подумайте, що я вважаю себе 
за героя. Сам не знаю, як це трапилось і як я зважився. Просто 
я стояв ближче за всіх до бруківки. І ось, коли санки пролітали 
повз мене, я раптом кинувся всім тілом на них, упав на Васька, 
санки перекинулись, і ми всі троє клубком полетіли під міст, у 
канаву.

Коли я опам’ятався, то побачив, що лежу на льоду і з носа 
у мене тече кров. Поруч без шапки сидів Губа, а з-під полама
них санок виглядала Зінка. Всі були цілі й неушкоджені, за ви
нятком Васькових санок і мого носа.

Навкруги товпились хлопці й галасували щось подібне до: 
«Ух, Рудий! Оце так молодець!» Але я їх не чув. Я дивився на 
Васька, а Васько — на мене. І ми мовчали.

Не знаю, ви, напевно, не зрозумієте. Тому що я сам до пут
тя цього не розумію. Та я відчував, що у мене враз пропала 
ненависть до Васька. Пропала. Назавжди. Начебто я помстив- 
ся. Начебто тепер я з Васьком квити і ні за що мені тепер його 
ненавидіти. Розумієте— квити! Ех, не можу я цього пояснити!

Мені так легко й хороше було, ніби я з величезної гори лечу 
на санках, аж дух перехоплює! Я навіть не відчував, що в мене 
дуже болить ніс,



«ЗЛОЧИН» ЖОРИ ГОРОБЕЙКА

Вітя Деркач приніс незвичайну новину: Жора Горобейко ба
виться ляльками!

Якби це сказав не Вітя Деркач, ніхто б не повірив. Але ж 
Вітя ніколи в житті не брехав. Про це всі знали.

А діло було так. Учора Вітя пішов до Жори спитати, що за
дано з арифметики (Вітя два дні хворів). Підходить вже майже 
до самого Жориного будинку. Ви ж знаєте, де живе Жора Горо
бейко — на тій старій кривій Митрофанівській вулиці, де самі 
лише маленькі одноповерхові будиночки, обгороджені дерев’я
ними парканами. Якась «дореволюційна» вулиця!

Так от, підходить Вітя до самого дому і раптом чує за парка
ном Жорин голос. Але не в Жориному, а в сусідньому дворі. 
Вітя вже хотів гукнути, покликати Жору, та передумав: вирішив 
спочатку подивитися, що він там робить. Зазирнув у шпарку між 
дошками і... чесне слово, краще б він не заглядав! Те, що поба
чив Вітя, було неймовірним.

Жора сидів на землі, тримав у руках кирпату ляльку з ви
трішкуватими голубими очима і одягав на неї білий фартух. 
«Зараз, Машо, готуватимеш обід. От-от прийдуть гості, а ще 
нічого немає. Ай-яй-яй, який скандал!»

Вітя на власні вуха чув, як Жора промовив ці слова. І у від
повідь... залунав писклявий дівчачий сміх. Крім Жори, Вітя 
нікого не бачив — заважали кущі. Тому він точно не знає, 
скільки там було дівчисьок, одна чи багато. Але були, це факт!

Жора Горобейко, воротар футбольної команди третього «Б» 
класу, грався з дівчиськами в ляльки! Вітя не хотів вірити 
своїм очам. Та, на жаль, очі його не зраджували. Вітя хвилин 
десять стояв біля паркана і дивився. А потім... Ви ж розумієте, 
що Вітя не став відривати Жору від цього «захоплюючого» за
няття. Він плюнув і пішов. Яка може бути арифметика, раз 
такі справи!

Хлопці похмуро мовчали. Оце так новина! Адже навіть дів
чатка з їхнього класу вже давно не граються в ляльки.

І тут хлопці згадали, що Жора взагалі останнім часом пово
дився якось дивно. Після школи поспішав додому, часто про
пускав тренування, а одного разу навіть не прийшов на матч... 
Тепер* зрозуміло! Поспішав гратися з дівчиськами в ляльки.
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Проміняв футбол на ляльок. І хто б міг подумати! Ну, коли б 
це був, скажімо, якийсь мамин синок, тюхтій — тоді зрозуміло. 
А то ж справжній, нормальний хлопець. Кращий воротар в усій 
школі!..

— Якщо дізнається хтось із третього «А», ми пропали! — ска
зав Митя Шульга, на прізвисько Вареник.

— Це точно! — погодилися хлопці.— Якщо дізнається третій 
«А», буде скандал. По всій школі зразу піде плітка, що хлопці 
з третього «Б» граються ляльками і що їм не в футбола грати, 
а соску смоктати.

Третій «А» вічно суперничав з третім «Б». Він не міг пого
дитися з тим, що в третьому «Б» краща успішність, краща 
дисципліна, а найголовніше, краща футбольна команда, і від 
заздрості завжди розпускав про третій «Б» різні погані чутки.

І, звичайно, якщо хлопці дізнаються про випадок з Жорою, 
добра не жди.

— По-моєму, це з Жорчиного боку просто злочин,— з запалом 
сказав Вареник.— Зрештою, коли йому вже так закортіло по
гратися з цими дурними ляльками, замкнувся б собі десь у тем
ній кімнаті, щоб ніхто не бачив, і грався б хоч і цілий день. 
А то — у дворі та ще й з дівчиськами. Раз Вітька побачив, зна
чить, міг побачити і Льонька Косий з третього «А». Він як
раз на Митрофанівській живе... Пропоную оголосити Жорці 
бойкот!

— Ну й що? Що це дасть? — спокійно заперечив Вовка Вов
ченко, капітан команди і найавторитетніша людина в класі.— 
Бойкот — дурниця! Треба зробити так, щоб він просто кинув 
гратися в ці... ляльки.

— А як? — спитав Вареник.— Сказати йому — не грайся? 
А він скаже: пішли геть, я ніколи й не грався, це Вітька все 
вигадав. Спробуй докажи!

— Дуже просто. Треба його спіймати на гарячому. Підсте
регти й застукати-. І висміяти так, щоб він на все життя забув 
це діло!

— Правильно! І сьогодні ж!..— загукали хлопці.
Розмова відбулася на великій перерві у шкільному дворі.
Після уроків мало відбутися дуже відповідальне тренування

футбольної команди. Через тиждень — фінальна зустріч з тре
тім «А».

Коли пролунав останній дзвоник, Жора підійшов до Вовки 
Вовченка:

— Тренування буде?
— На жаль, ні. Відкладається з технічних причин,— і Вовка, 

примружившись, багатозначно глянув на Жору. Але Жора не
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звернув на його погляд жодної уваги. І навіть не спитав, що це 
за такі «технічні причини». Попрощався і побіг додому.

— До ляльок побіг! Ну, зажди, будуть тобі ляльки! — про
шипів йому вслід Вареник.

...Стояв місяць травень. Сонце вже світило майже по-літньому, 
сліпуче і жарко. Одцвіла черемха, догоряли білі свічки кашта
нів. У садах, у сквериках та на бульварах розпустилися грона 
бузку, сповнюючи повітря неспокійними п’янкими пахощами. 
В Ботанічному саду — море зелені; без угаву шумить тут різно
голосе птаство. Гарно!..

А на кривій «дореволюційній» Митрофанівській вулиці зовсім 
тихо. По ній майже не їздять, і між камінням бруківки проби
вається трава, а де-не-де — навіть жовті кульбабки. Обабіч ро
стуть старі каштани. їхні віти густо переплелися і роблять вули
цю схожою на довгий зелений коридор. Маленькі старі будиноч
ки потопають за дощаними парканами в тінистих садах.

Навіть не віриться, що у великому галасливому місті можуть 
бути такі вулиці — тихі та безлюдні.

Обережно крадучись вздовж парканів і перебігаючи від дере
ва до дерева, проходять хлопці Митрофанівською. І весь час 
підозріло озираються: чи не стежить за ними хто. Але на вулиці 
тихо й порожньо.

Нарешті Вітя Деркач зупинився і таємничим голосом про
мовив:

— Тут!
Хлопці скупчилися навколо нього. Відштовхуючи лобами один 

одного, вони припали до шпарини між дошками. Почувся 
збуджений шепіт: «Посунься», «Не заважай!», «Не штовхайся, 
а то як дам!», «ІІІ-ша, чорти!»

Останні слова належали Вовці Вовченку. Хлопці одразу за
мовкли і причаїлися.

Спочатку вони нічого не бачили й не чули. Тільки шелест 
листя та миготіння перед очима осяяних сонячними зайчиками 
гілок бузку. Але ось десь ліворуч за кущами почувся голос 
дівчинки. Потім голос Жори. Проте, як не прислухалися хлопці, 
слів не можна було розібрати.

Штовхаючись і наступаючи один одному на ноги, вони рушили 
вздовж паркана. Паркан круто завертав праворуч і впирався 
в глуху стіну якогось сарая. Між сараєм та парканом світилася 
велика щілина — навіть руку просунути можна.

— Сюди! Тільки тихше! — шепнув Вовка Вовченко, що йшов 
попереду всіх.

І тут хлопці побачили Жору. Вони заціпеніли і навіть пере
стали дихати.
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Жодних сумнівів не було: Жора грався. Він стояв навколіш
ках перед маленьким іграшковим столиком, за яким сиділи си
ній плюшевий ведмедик, целулоїдне негреня і знайома вже Віті 
Деркачу блакитноока лялька Маша. Жора насипав у маленькі 
жерстяні тарілочки пісок і говорив:

— Зараз ми швиденько поснідаємо і вирушимо в кругосвітну 
подорож. Пароплав «Санта Марія» стоїть під парами. Здається, 
вже був другий гудок? Правда, Таню?

— Авжеж, авжеж, треба поспішати, а то запізнимось.
Хлопці чули тільки пискливий тоненький голосок. Самої дів

чинки вони не бачили, вона була десь за сараєм.
— Буде тобі зараз подорож! Кругосвітна!.. «Санта Марія!» — 

прицідив крізь зуби Вовка.— Хлопці, пішли!
Хлопці тільки й чекали його наказу.
Вони швидко перелізли через паркан, скочили в сад, і за 

якусь мить Вовка Вовченко вже стояв, схрестивши руки на гру
дях і примруживши очі, перед Жорою.

— Дивіться всі! Дивіться всі! Відомий воротар грається в 
ляльки. Заслужений майстер спорту по ляльках середньої ваги. 
От не знав!..

Все презирство, на яке тільки був здатний Вовка, він вклав 
у ці образливі слова.

Завмерши від подиву і несподіванки, Жора все ще стояв на 
колінах.

О, це була разюча картина! Вовка Вовченко у величній і гор
дій позі, а перед ним на колінах, з іграшковою каструлькою в 
руках, Жора Горобейко!..

— Так хоч покажи, на кого ти нас проміняв,— Вовка обер
нувся, шукаючи очима дівчинку, голос якої щойно чули хлоп
ці.— Познайом нас з...

І раптом Вовка осікся. Слова застрягли у нього в горлі. 
Він закліпав очима і завмер з відкритим ротом.

Біля сарая під кущем квітучого бузку стояло невеличке ліжко. 
На ньому лежала бліда худенька дівчинка років дев’яти. Вона 
була дивно нерухома, немов закам’яніла. Здавалося, її закували 
в якийсь сліпучо-білий панцир. Було видно лише її тонкі худі 
руки, що лежали поверх простирадла, і маленьку біляву голів
ку, ледь повернуту в бік хлопців. Великі темні очі дівчинки ди
вилися злякано і розгублено.

В саду стало так тихо, що чути було, як десь за кущами за
клопотано і невдоволено гуде джміль.

Жора підвівся з землі, обтрусив пісок з колін і, випрямив
шись, хрипкуватим зривистим голосом промовив:
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— Що ж, знайомтесь. Це Таня. Моя сусідка. Тільки... піді
йдіть, хлопці. Вона... не встає. Вона... в гіпсі лежить. Другий 
рік уже. У неї хвороба хребта. Тепер їй всього місяць лежати 
лишилось. Потім вона встане і все буде нормально. А поки що... 
їй, звичайно, нудно лежати весь час, ну і...— Жора почервонів,— 
я її розважаю.

Хлопці мовчали.
Ви знаєте, є такий вираз — «хотілося провалитись крізь зем

лю». Дуже влучний вираз! Можливо, вперше в житті хлопці 
відчули, що він означає. їм хотілося саме провалитись крізь 
землю від ніяковості і пекучого сорому. Та ба! Провалитися 
вони не могли. І сховатися було нікуди. І хлопці підійшли до 
білого ліжка, що стояло під кущем квітучого бузку, познайоми
лися з. Тацею і по черзі потиснули її маленьку худу руку.

А Вовка Вовченко, капітан футбольної команди і найавтори
тетніша людина в класі, сказав, ні на кого не дивлячись:

— Взагалі, ми... випадково сюди потрапили. Ми тебе шукали, 
щоб сказати, що тренування сьогодні не буде... з технічних 
причин.



СИНЄ ВЕДМЕЖА ГРИШКА

1. В н о ч і  

Леся прокинулася від голосів.
— Мам, мам, а хто найголовніший вождь на Україні? Ба

туті н?
— Спи!
— А найголовніший кавалерист? Богдан Хмельницький?
— Спи, тобі кажуть!

— Мам, а хто це хропе?
— Тьотя.
— А хіба тьоті хропуть?
— Та цить!
■— А тут завжди пошепки розмовляють?
— Ні. Тільки вночі. Це ж гуртожиток.
— А чому гуртожиток?
— Спи зараз же. А то всіх побудиш, і нас виженуть...
Запанувала тиша.
Було чути лише, як поскрипує металева сітка на ліжку. Ма

буть, хлопчик вовтузився і не міг заснути.
В темряві Леся не бачила цього, але догадувалась.
Не вперше Леся прокидалася вночі. Вже другий тиждень 

вона ночувала в цьому невеличкому двоповерховому готелі, де 
її мати була головним адміністратором. У готель приїздили і 
вселялися в будь-який час. Леся спала дуже чутко і щоразу 
прокидалася. Та що поробиш, коли в них капітальний ремонт 
і навіть стелі немає (тато спить просто неба в спальному 
мішку).

В номері стояло шість ліжок, Лесине — біля самого вікна. 
Вікно було розчинене, і знадвору плинули гострі пахощі ма
тіоли.

Леся лежала, уткнувшися в подушку, і ніяка матіола не мог
ла заглушити особливий готелевий запах постелі — чистий, 
свіжий, але якийсь дуже недомашній. Леся не могла звикну
ти до цього запаху, він весь час нагадував, що вона не вдома, 
і їй ставало тоскно. Особливо було тоскно, коли вона отак
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прокидалася вночі. Мама спала на дивані в себе в кабінеті, а 
поряд були незнайомі чужі жінки, майже кожної ночі нові. 
Двічі Леся навіть плакала вночі. Бо їй здавалося, що вона вже 
зовсім не засне, а до ранку було далеко-далеко. І думка про 
те, що доведеться безконечно довго лежати у дій чужій недо- 
машній темряві, була страшна. А втім, Леся завжди благопо
лучно засинала.

І на цей раз теж.

2. У р а н ц і

Коли Леся прокинулась, нікого вже в номері не було, крім 
худорлявої чорноволосої жінки з суворим обличчям і хлопчика 
років п’яти. Леся одразу збагнула, що це їхню розмову чула 
вона вночі.

Жінка перебирала якісь папери в папці, що лежала на ліж
ку. А хлопчик стояв біля вікна й дивився у двір. У хлопчика 
була стрижена лобата голова з великими відстовбурченими 
вухами і кирпатеньким веснянкуватим носиком з широким 
переніссям. Причому замість заглибинки на переніссі, як у 
всіх дітей, у хлопчика був, навпаки, горбок, потовщення, бо 
він весь час насуплював брови. І від цього обличчя його на
бувало кумедно-серйозного вигляду.

Не одриваючи погляду од вікна, хлопчик зітхнув і сказав 
матері:

— Ось подивись, який у людей велосипед.
Жінка мовчки продовжувала перебирати папери.
Леся знала, про кого говорить хлопчик,— це директорський 

Юрко вже с самого рання ганяє по подвір’ю на своєму «Ор
лёнку».

— Гарний у людей велосипед,— повторив хлопчик.
Не підводячи голови від своїх паперів, жінка сказала:
— Ми ж домовились, що наступного року купимо зразу дво

колісний. А зараз немає грошей, ти ж знаєш.
— Я знаю. Це я просто так. Зовсім не для того, щоб купити.
Зайшла Лесина мати.
Вона усміхнулась хлопчику, як давньому знайомому, і ска

зала:
— Лесю, Павликова мама буде сьогодні цілий день зайнята. 

Ти з ним пограєшся. Добре?
Жінка прохально глянула на Лесю:
— Взагалі-то він у мене самостійний, але все-таки не хоті

лося б лишати його на самоті. Побудеш з ним, Лесю?
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«Ну от, Клава і Света підуть на лиман без мене»,— з доса 
дою подумала Леся, але, знизавши плечима, сказала:

— Добре.
Раз мама домовилась — відмовлятися незручно.

3. С и н е  в е д м е ж а  Г р и ш к а

У дворі готелю нудно й нецікаво. Асфальтовані доріжки, 
клумби, три дерева і більше нічого. Дивитися, як катається 
на велосипеді Юрко,— тільки настрій псувати. Все одно, жад
нюга, не дасть.

— Ходім у сусідній двір. Там гойдалка є,— сказала Леся.
— Давай,— байдуже відповів Павлик.
«Нудний який. І що я цілий день з ним робитиму? — думала 

по дорозі Леся.— Клава і Свєта, звичайно, уже на лимані. 
Свєта, мабуть, принесла те, що обіцяла. Може, вона більше й 
не зможе принести вже...»

Гойдалка була зайнята. На ній гойдалась якась незнайома 
дівчинка. Леся трохи постояла в нерішучості, потім підійшла 
до ящика,з піском.

— Давай з піску що-небудь збудуємо.
— Я не люблю з піску будувати,— похмуро мовив Павлик.
— А що ж тоді робити? — уже роздратовано спитала Леся.
— Ти будуй, якщо хочеш,— винувато сказав Павлик.— А я 

просто дивитимусь.
Але самій Лесі будувати не хотілось.
Кілька хвилин вони мовчали.
Павлик засунув руку за пазуху і обережно, ніби щось живе, 

витяг маленьке синє ведмежа з ніжної пухнастої синелі. Очі і 
ніс у нього були зроблені з малесеньких намистинок, і мордоч
ка страшенно симпатична й кумедна. У піднятій вгору лапі — 
жовта шовкова нитка, на кінці якої прив’язано якусь круглу 
гумову мисочку.

В Лесі загорілися очі.
— Що це?
— Гришка.
— Чому— Гришка?
— Звуть так.
— А звідки він у тебе?
— Дядя один подарував. Знайомий. Він нас з мамою якось 

на машині до вокзалу підвозив. І Гришка в нього на склі ви
сів. Він може на якому завгодно склі висіти. Навіть на стелі, 
якби стеля була скляна. І на руці теж... Ось дивись.
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Павлик послинив долоню, притис до неї гумову мисочку, ми
сочка присмокталася, і ведмежа, погойдуючись, повисло на ни
точці.

Леся усміхнулася:
— Здорово... А чому він синій?
— Тому що Гришка. Всі інші ведмеді Мишки. А він — синій. 

Гришка.
Леся перейшла у другий клас, але ляльками ще гралася. На 

час ремонту всі її іграшки були сховані. І зараз, дивлячись на 
це кумедне синє ведмежа, Леся гостро відчула, як вона скучи
ла за своїми ляльками. їй навіть стало шкода себе.

— Дай мені його подержати. Можна? — тремтячим голосом 
сказала Леся.

— Будь ласка. Він добрий, цей Гришка. Він завжди робить 
тільки хороше і ніколи поганого.

Ведмежа було легке, майже невагоме, і в руці, коли Леся 
його взяла, було так ніжно-ніжно, що вона подумала: «А спра
вді, він добрий».

— От, наприклад, підлетить до нього бджола,— вів далі 
Павлик.— Покружляє, сяде на ніс. Він міг би її з’їсти, прав
да ж? Адже всі ведмеді люблять мед. А він — не чіпає. Не 
хоче кривдити... А вовка він прогнав. Вовк якось уночі прихо
див, коли я один дома залишався. Гришка його прогнав... 
А мандрівник він який! Він на машині того дяді знаєш скільки 
проїхав! Півземлі! Сто тисяч кілометрів. Я теж люблю їздити. 
А найбільш за все на світі я люблю на тролейбусі біля відчи
неного вікна їхати. Голову висунеш, і вітер в обличчя... Весь 
час би так їхав. Хороше. Правда ж?

— Ага,— непевно сказала Леся. Вона ніколи в житті не їз
дила в тролейбусі біля відчиненого вікна. В них у містечку не 
було тролейбусів.

Леся зачаровано дивилася на синє ведмежа. Воно так їй 
подобалось! Вона будь-яку ляльку віддала б за нього.

Зітхнувши, вона повернула, нарешті, його Павликові. Павлик 
розуміюче глянув на неї:

— Подобається? Він усім подобається. Мені вже багато ра
зів говорили мінятися. Один навіть справжній заводний гру
зовик давав. Та хіба я можу обміняти Гришку? Правда ж?

Павлик усміхнувся і обережно сховав ведмежа знову за па
зуху.

Леся нахмурилася і мовчала.
Павлик довго дивився на неї, потім сказав:
— Тобі зі мною скучно. Правда ж?
Леся чмихнула й знизала плечима:
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— Ні, чому... Просто взагалі скучно.
— Ти, мабуть, збиралася кудись сьогодні? Гратися чи вза

галі... То іди. А я тут побуду. І нікому не скажу.
Леся знітилася. І раптом подумала:
«А що, як справді піти з ним на лиман? Він там тихенько 

на березі посидить, а я — з дівчатками... Ніхто знати не буди». 
Вона уважно подивилася на Павлика.
— Ти до моря не боїшся йти?
— Ні.
— Підемо. Тільки так, щоб ніхто не знав.
— Підемо, якщо ти хочеш...

4. На л и м а н і

У містечку була лише одна справжня міська вулиця — ас
фальтована, з тротуарами. Власне кажучи, це навіть була не 
вулиця, а шосе, що проходило через містечко. Там стояли го
тель, школа, кінотеатр, магазин, аптека. Решта вулиць — зов
сім сільські: обабіч дерев’яні паркани, під якими зеленіла 
трава, з-за парканів виглядали соняшники, кукуруза, просто на 
дорозі в поросі греблися кури. Одна з таких вулиць і вела до 
лиману.

Леся одразу пожвавішала, розговорилася.
— Знаєш, який у нас лиман! От побачиш. До нас завжди 

на літо дачники приїздять. Ви теж дачники?
— Ми у відрядженні.
— Якому відрядженні?
— Службовому. Моя мама ревізор і часто їздить. І мене 

інколи бере. Бо я скучаю.
— А ви взагалі де живете?
— У Києві... Ти була в Києві?
— Ні ще... Але скоро поїду,— збрехала Леся.
Було незручно. Вона старша за нього, мабуть, на цілих три 

роки, а в Києві не була, в тролейбусі біля відчиненого вікна 
не їздила і не знає, що таке ревізор...

— А ти рибу вудочкою ловив?
— Ні.
— А я ловила. І бичка піймала. Отакого.
— Мій татко теж колись ловив. І щуку піймав. Отаку.
— Так то ж тато!
— Тато,— задумливо підтвердив Павлик,— звичайно.
Вони спускались крутою стежкою до моря.

169



Леся одразу побачила дівчат і замахала їм рукою. Дівчата 
хлюпались у воді біля великою піщаної коси. Але вони помі
тили Лесю лише тоді, коли вона вже вибігла на косу. Павлик 
набагато відстав від неї.

— Лесько-о! Лесько-о! Гайда у водуі Ух, гарно! — загаласу
вали дівчатка.

Леся зупинилася. Обернулась. Павлик смішно чимчикував, 
широко розставляючи ноги й грузнучи в піску.

«Справжнісіньке ведмежа!» — Лесі раптом стало соромно за 
нього перед дівчатами, які вибігли з води і з цікавістю диви
лися.

— Хто це — твій братик, може? — спитала Света, смаглява, 
цибата, з коротким хлоп’ячим чубчиком.

— Та що ти! — пхикнула Леся.— Просто так. Приїжджий. 
Доглянути попросили.

Павлик спинився за кілька кроків і поглядав спідлоба.
— Сердитий який! — надула щоки сміхотлива руденька Кла

ва. Свєта зареготала.
Леся знітилася і, щоб якось виправдатися, сказала:
— У нього ведмежа є. От гарне. Покажи.
Павлик недовірливо поглядав на дівчаток.
— Ну покажи. Що вони — з’їдять, чи що? Теж мені,— роз

дратовано сказала Леся.
Павлик мовчки витяг з-за пазухи синього Гришку.
— Ой, яке чудове! — перша схопила ведмежа Свєта.
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— Ану, покажи, покажи! — кинулася до неї Клава.
— Та не лізь ти мокрими руками!
— А в тебе теж мокрі!
— Ой, яке гарне!
— А мордочка яка, а оченята!
— А м’якеньке яке!
— Дай мені!
— Я ще сама не подивилась!
Дівчата штовхалися і видирали ведмежа одна в одної з рук. 
Леся ревниво поглядала на них.
Павлик насупився, закопилив губи, в очах — тривога. 
Нарешті Леся не витримала:
— Досить, віддайте, дівчата, віддайте! Як маленькі!
— Добре, віддай, Клаво, а то він справді ще зарюмсає! 
Гришка постраждав здорово — на боках мокрі вм’ятини, жов

тий шнурок потемнішав. Але Павлик нічого не сказав, мовчки 
послинив долоню і приліпив Гришку — сушитися.

Леся поклала плаття на пісок і сказала суворо:
— Сиди тут і нікуди не рипайся. А то втопишся, а я відпо

відатиму. Чуєш?

5. П і д в о д н е  ц а р с т в о

Сьогодні Свєта принесла на лиман те, що вона давно обіця
ла. Брат її — аквалангіст, займається підводним плаванням. 
Свєта випросила в нього на один день маску, трубку і ласти.

Леся з цікавістю дивиться на чудернацьке причандалля.
Оскільки Свєта і Клава вже пробували, вони благородно 

запропонували Лесі поплавати.
Ласти одяглися легко — ноги зразу стали схожі на велетен

ські качині лапи. А от з маскою довелося пововтузитися — 
треба було підігнати її так, щоб не проходила вода. Нарешті 
Леся затиснула в зубах трубку й пірнула.

Це було так здорово, що Лесі захотілося скрикнути від за
хоплення, і вона мало не захлинулася.

У зеленкувато-блакитному світлі, серед переливчатих трепет- 
них сонячних плям коливалися дивовижні волохаті водорості— 
казковий тропічний ліс. У заростях цього лісу мелькали жваві 
птахориби. Торпедою промайнула морська голка. На камені 
спроквола поводить клешнями чудовисько-краб. І раитом 
раз! — і нема його. Невже він може так швидко плавати?

На жовтій піщаній полянці застиг великий тупорилий вуса
тий бичок — немов заснув, нерухомо повиснувши у воді. Леся
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обережно простягла руку — от-от схопить. Але — куди там!— 
лише невелика каламутна хмарка піску знялася з дна на тому 
місці, де був бичок.

Ой! А це що?! Прямо перед Лесиним носом — дракон!
Та це ж морський коник!
А от повільно пропливла мутно-голуба медуза. До цієї мож

на доторкнутися і навіть перевернути. Ця не втече.
А водорості, водорості які! Колишуться, звиваються, як жи

ві, як щупальця якоїсь страховидної підводної істоти.
І тому, що можна було вільно дихати через трубку, і тому, 

що очі не застила каламутна пелена, як це бувало, коли пір
неш з розплющеними очима, Лесі здавалося, ніби не у воді 
вона зовсім, а в якомусь дивовижному чарівному світі.

Підводне царство — інакше й не скажеш!
«Як у кіно! Зовсім як у кіно!»
Раптом з-за вкритого мідіями каменя з’явилися людські ру

ки, потім голова — очі заплющені, волосся хвилясто колишеть
ся, точнісінько, як водорості, і з рота перлистою цівочкою буль
ки. Дивно як! Це Свєта пірнула. «Невже й я така, як пір
наю?!.»

А ось з водоростей ноги стоять. Це — Клава. Треба вилазити.
Шкода!
— Ой дівчатка, ой, як цікаво! Казка!
— Знімай, знімай, безсовісна! Ми так довго не плавали. 

Будеш тепер чекати.
Як не хочеться, як важко в таких випадках чекати! Спершу 

була Свєтина черга, потім Клавина. Леся в цей час хлюпала
ся, плавала, пірнала (звичайно ж, з розплющеними очима), 
але все це було не те.

Нарешті, знову Лесина черга.
— Дівчата, давайте підем за он ту скелю! Там каменів ба

гато і печерка є. От де цікаво, мабуть.
Дівчата погодились.
Біля самої скелі справді було дуже цікаво. Порослі водо

ростями камені утворювали плутані підводні коридори. А вузь
ка розколина у скелі під водою розширювалася і вела в неве
лику печеру. В печері було темно й моторошно. Проте Леся 
наважилася все-таки проникнути туди.

Вузький сонячний промінь лише в одному місці, у самісінь
кій глибині, прожектором пронизував печеру. І на тлі цього 
променя темні рухливі водорості здавалися ще таємничішими 
й химернішими. А маленькі рибки, потрапляючи в промінь, 
ставали золотаво-прозорими і мелькали, як іскри...
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Клава і Света сиділи біля входу в печеру на великому плес
катому камені, вкритому суцільним шаром коротеньких вор
систих водоростей. Було дуже м’яко, і здавалося, що сидиш 
на плюшевому дивані.

Леся виринула й сказала:
— Знаєте що — давайте гратися. Ніби я людина-амфібія, а 

ви мене ловите. Як у кіно.
Дівчата покрутили носами — ич яка! — кожному хочеться 

бути людиною-амфібією!
— Будемо мінятися, подумаєш!
Через хвилину вода біля скелі вже вирувала, ніби у лимані 

з’явилася зграя дельфінів.
Дівчата так захопились, що забули про все на світі.
І лише коли сонце зайшло за скелю і в печері погас соняч

ний промінь, дівчата вирішили йти на берег.
Вони вибралися з-за скелі і, ледве тягнучи ноги, стомлено 

шльопали по воді.
— А здорово все-таки з маскою!
— Тільки вода іноді заходить.
— А в мене ні. Це в тебе, тому що лице вузьке. Погано 

прилягає.
— Ой! — Леся раптом зупинилася, розгублено озираючись.— 

А де ж Павлик?
Берег був порожній. На піску лежали плаття, сандалії. Пав

лика не було.
— Ой дівчата, де ж він? — уже зовсім злякано вигукнула 

Леся.
Здіймаючи фонтани бризок, усі троє побігли на берег*

6. П а в л и к у ,  д е  ти?

— Павли-ик-y-yL
— Па-а-а-вли-и...
— Де-е ти?
Пісок розжарився, на нього просто неможливо було сту

пити.
Дівчата бігали по косі, смішно підстрибуючи й відсмикуючи 

ноги.
Вони бігали, заглядали за камені й кричали — гукали на 

всі голоси.
У Лесі на очах були сльози, а зуби від хвилювання цокотіли, 

незважаючи на спеку.
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«Що я наробила, що я наробила? З ним щось трапилося! 
З ним обов’язково щось трапилося! Що тепер буде?!».

Леся заплакала.
— Чого ти? — підбігли дівчата.
— Він утопи-и-и-и-вся!
— Не кажи дурниць!
— Як же він міг утопитися, якщо його речей немае? Не 

міг же він одягнений утопитися.
— А де ж він тоді?
— Мабуть, пішов кудись у тінь. Бачиш, яка спека.
Леся перестала плакати.
«Я собі купалась, а він, біднесенький, сидів тут, як на гаря

чій плиті. Яка я погана, нехороша!»
— Павли-и-ику-у!
— Павли-ку-у-у!
— Па-а-вли-и-и...
Дівчата зовсім захекались. Вони оббігали весь берег, і все 

марно.
Невже він пішов у містечко?!
Ось тут уже починаються рибальські хатини, а там вули

ця — і все.
І враз із бур’янів, що густо росли попід парканом однієї з 

крайніх хатинок, долинув ледь чутний голос:
— Ого-го-го!
Леся перша кинулась туди. Дряпаючи ноги, влетіла в самі

сіньку гущину й зупинилась розгублено.
— Я тут! — голос чувся десь зовсім поряд, та Леся нічого не 

бачила.
— Тут я!
— Де? — Леся схилилася і одразу ж одсахнулася. Біля її 

ніг між двох запорошених лопухів просто з-під землі стирча
ла Павликова голова. Це було так неправдоподібно й неспо
дівано, що Леся заціпеніла й не могла ворухнутися. Нарешті 
опам’яталася і розсунула бур’яни. Павлик по шию стояв у 
ямі.

— Як ти сюди попав?
Павлик насупив брови й нічого не відповів. Леся подала 

йому руку, але сама не змогла його витягти. І тільки коли при
бігли дівчата, всі разом вони визволили Павлика з ями.

І хоча Леся була дуже рада, що Павлик знайшовся, при 
дівчатах зразу накинулась на нього:

— Як тобі не соромно! Безсовісний! Ми вже думали, що ти 
втонув! Відповідай потім за такого... такого безсовісного! Біль
ше ніколи в житті нікуди з тобою не піду. Ніколи!
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Павлик *винувато мовчав.
— То як же ти все-таки сюди потрапив? 
Павлик зітхнув.

7. А б у л о  так ...

Павлик довго дивився, як купаються дівчата. Потім йому на
бридло, і він заскучав.

Сонце припікало дедалі сильніше, пісок розжарювався. Гриш- 
ці першому стало жарко. Він упрів і змок у Павлика за пазу
хою. Бідолаха! Ще б пак — у такій шубі! Павлик викопав 
у піску ямку і посадив туди ведмежа. Гришка був задоволе
ний— у ямці вогко й прохолодно. Павлик йому позаздрив — 
кругом пісок, врятуватися від сонця ніде. Для себе ж у піску 
ямку не викопаєш.

Раптом ззаду на Павлика впала тінь. Павлик обернувся і 
мимохіть втягнув голову в плечі. Перед ним стояв великий 
кудлатий чорний собака. Схиляючи морду то в один, то в дру
гий бік, він з цікавістю розглядав Павлика й рівномірно, як 
маятником, метляв хвостом.

Павлик часто-часто заблимав очима.
Собака присів на передні лапи, вищирився — р-р-р-р! — по

т і м— наче впіймав зубами муху — гавкнув, навіть не гавкнув, 
просто сказав:

— Гав!
Павлик схопив з ямки Гришку і став безпорадно озиратися. 

Берег був безлюдний, дівчата купалися далеко й нічого не 
бачили. Павлик, тамуючи дрож у голосі, хрипло сказав:

— Чого тобі треба, собако? Іди геть!
Собака мовчав, вищирившись у посмішці, і метляв хвостом.
Павлик набрався духу і тупнув ногою.
— Ну!
Нога м’яко вгрузла, і в сандалю набралося повно піску.
Собака знову присів на передні лапи і гавкнув. Собаці хо

тілося гратись. Але Павлик цього не розумів. Йому було не до 
гри. Все-таки людині минуло тільки п’ять років. А собака був 
надто великий, надто незнайомий і надто зубатий.

У Павлика тремтіли губи:
— Ну йди звідси! Ну!
Собака постояв ще трохи, одвернувся і неквапно побіг по 

берегу — начебто це зовсім і не він щойно чіплявся до Павли
кам Павлик не зводив з нього очей. І лише коли собака зник 
за скелями, зітхнув з полегшенням. Але за кілька хвилин со
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бака вигулькнув знову. Він петляв по берегу, нюхаючи пісок, 
зупинявся, гріб передніми лапами,- зрідка зводив голову і ди
вився на море.

Павликові знову перехопило дихання.
Дівчата захопилися і не звертали на Павлика аніякісінької 

уваги. Він пробував махати їм, але марно. Кричати він соро
мився.

Собака крутився вже зовсім близько.
Кілька разів він навіть подивився в його бік і вищирився.
Павлик не витримав. Він обережно взяв Гришку і став по

вільно, щоб не привертати собачої уваги, відходити в глиб 
берега, до рибальських хатинок.

Пісок кінчився. На твердому порепаному від спеки глиняс
тому грунті, попід парканом крайньої рибальської халупи, рос
ли густі бур’яни, колючі, запорошені їдкою рудою пилюкою.

З бур’янів чулося куряче сокоріння і писк курчат.. Присут
ність цих живих звуків якось одразу заспокоїла Павлика.

Павлик ліг на живіт і поповз у бур’яни. Ще і ще трохи, отут, 
здається, зовсім добре...

Враз з-під самісінького Павликового носа злякано дремену
ло жовтеньке курча. Дременуло і щезло. Ніби крізь землю 
провалилось. Павлик розсунув руками бур’яни і побачив — 
яму. На дні ями бігало і пищало курча. Яма була глибоченька, 
з рівними стрімкими стінами. Курчаті самому з неї зроду 
не вибратися.

— От бачиш, Гришко, що ми наробили. Тепер воно може 
загинути. Ніхто-ніхто його не знайде.

Курча ніби відчуло, що йдеться про нього,— запищало ще 
дужче, ще жалібніше.

Павлик зітхнув.
— Ти думаєш, Гришко, треба лізти його виручати?
Мабуть, Гришка саме так і думав, бо Павлик звісив у яму 

ноги і почав потихеньку сповзати на животі вниз... У Павлика 
похололо всередині — ноги ніяк не могли дістати дна... Гоп! 
Нарешті.

Курча одчайдушно заметушилося, тріпочучи крильцями.
Цить, дурненьке. Я ж тебе виручити хочу! — Павлик сів 

навпочіпки і став ловити його. Довго возився, поки піймав. 
Курча важко дихало роззявленим дзьобиком, дивилося на Пав
лика круглим несамовитим оком і дригало ногами. Причому 
боляче подряпало Павликові палець. Павлик доставив його на 
край ями і розтулив руки.

Якусь мить курча стояло нерухомо (мабуть, не вірило в своє 
звільнення), потім стрепенулося і щезло в бур’яні.
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Павлик посмоктав подряпаний палець і став вибиратися. 
Край ями був на рівні його очей. Павлик хапався за бур’яни 
руками, шкрябав ногами по рівній глинястій стіні, але ноги 
ковзали, зривалися, і він щоразу сповзав униз. Через кілька 
хвилин він зрозумів, що йому не вилізти, що він тепер — як 
оте курча, навіть гірше, бо його нема кому витягти.

Павлик розгублено й спантеличено позирав угору на шма
точок ясного блакитного неба, облямованого колючими бур’я
нами.

Гришка мовчав. Гришка нічого не міг порадити.
Сидить людина у ямі, у густих бур’янах — немов навмисне 

заховався, щоб ніхто його не знайшов.
Оце так!
Павлик сів і притулився спиною до вогкої прохолодної сті

ни — все-таки не так жарко.
Гришка чув, як ГІавлик зітхав. Не плакав, не рюмсав, а тіль

ки зітхав, часто-часто зітхав.

8. С п а с и б і  т о б і ,  Л е с е ч к о !

— А чому ж ти не кричав? Не кликав на допомогу?
Павлик зніяковіло знизав плечима:
— Незручно було якось.
— Добре «незручно». Ти ж міг цілий рік тут просидіти, і 

ніхто б тебе не знайшов. От недотепа! — Леся зневажливо 
скривилася.

Після всього, що трапилося, дівчатка, звісно, купатися вже 
більше не стали. Та й пізно було, і їсти хотілося. Вирішили 
йти додому.

— Як пообідаєш, приходь у парк на майданчик. Я м’яч при
несу! — на прощання крикнула Лесі Свєта. І, поглядом пока
завши на Павлика, похитала головою: мовляв, тільки без 
нього.

— Ага,— кивнула Леся.
Поверталися вони тією ж дорогою. Леся робила ображене 

обличчя і мовчала. Павлик винувато поглядав на неї. Нареш
ті, одважився і спитав:

— А добре було купатися з цією... маскою?
— Нічого,— буркнула Леся.
— А я теж міг би купатися. Я й плавати вмію. По-справж

ньому. Мене ще тато навчив.
— А хто ж тобі заважав? Треба було купатись.
— Хіба я знав, що можна?
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— Краще було вже купатися, ніж у якісь ями провалюва
тись.

Павлик з прикрістю засопів.
Коли готель був уже близько, Леся, не дивлячись на Пав

лика й намагаючись зберегти незалежний і гордий вигляд, 
сказала:

— От що. Ти краще не кажи, де ми були, і взагалі... 
Я, звичайно, не боюсь, ти не думай, а просто нікому це не по
трібно.

Павлик розуміюче кивнув:
— Добре.
Біля самого готелю, на майдані, за низеньким залізним пар

каном, пофарбованим сріблястою фарбою, серед квітів височі
ла скульптура: воїн з непокритою головою стояв біля прапора 
на одному коліні.

— Це кому пам’ятник? Полководцю якомусь? — спитав 
Павлик.

— Ні. Це братська могила. Тут лежать бійці, що загинули 
під час війни з фашистами.

Обличчя у Павлика стало серйозним-серйозним і якимсь 
дорослим. Він зітхнув і раптом сказав:

— А в мене теж тато торік загинув. Рятував людей на поже
жі і загинув.

Леся так розгубилася, що не могла вимовити ні слова. Та 
вона й не знала, що кажуть у таких випадках. Кліпаючи 
віями, вона дивилася на Павлика. Якийсь час Павлик мовчав, 
потім сказав:

— Ти знаєш, якби я умів чаклувати, я б так зробив, щоб 
люди ніколи не вмирали. Тільки народжувались і не вмирали.

Він задумався:
— Я знаю, вони б всі ніколи не вмістилися на землі... А я б 

зробив так, щоб земля весь час роздувалася — як повітряна 
куля. І все було б добре. Правда ж?

— Еге,— тільки й могла сказати Леся.
В цей час із готелю вийшла Павликова мати. Мабуть, вона 

довго виглядала їх і помітила з вікна.
— Нарешті. А я вже думала, де це ви пропали. Ну як? На

гулялись? Не скучали?
— Ні, що ти! — бадьоро відповів Павлик.
Леся почервоніла.
— От спасибі тобі, Лесечко! А то він завжди так нудьгує, 

коли один лишається,— Павликова мама ласкаво погладила 
Лесю по голові.— Спасибі тобі, Лесечко!

Леся не знала, куди подіти очі.

179



Та Павликова мама не помітила цього чи, може, вирішила, 
що то Леея така скромна.

— А я. всі справи свої закінчила,— жваво говорила вона.— 
От ми зараз пообідаєм, Павлику, і підем на море. Купатися. 
Нам же вранці їхати. А бути біля моря і не викупатись — 
гріх. Підеш з нами, Лесю?

Леся злякано глянула на Павлика — зараз скаже. Павлик 
усміхнувся — не бійся, все гаразд.

— То підеш з нами? — ще раз спитала Павликова мама.
— Ні, ні, дякую. Мені треба... тут... до одної дівчинки...— 

затинаючись, пробурмотіла Леся.
— Ну, тоді не будемо тобі заважати. Ти й так сьогодні 

цілий день нами займаєшся,— і Павликова мати ще раз по
гладила Лесю по голові.

9. « Ві н  д у ж е  д о б р и й ,  ц е й  Гр и шк а . . . »

Після обіду Леся вийшла у двір. Павлик з матір’ю пішли 
на море. Свєта і Клава, мабуть, уже чекали Лесю в парку. 
Але їй не хотілося йти в парк. Вона сиділа на східцях, 
уткнувшись підборіддям у коліна, і задумливо водила по землі 
гілочкою — малювала якісь палички й кружечки — без усякої 
мети.*

Настрій у Лесі був препоганий.
«Все через цей акваланг, через оте підводне царство!.. 

А дівчата — теж іще хороші! Хлопчику всього п’ять років. Він 
сам у чужому місті. І в нього таке... з татом. А ми на нього кри
чали. І залишили самого. І забули. І потім ще він виявився 
винний... А він такий... Ні слова не сказав, не виказав. Ні, це 
все вона, Леся, винна! Тільки вона. їй же доручили, а вона — 
як свиня остання. «Не рипайся нікуди, не відходь од речей!», 
«Відповідати за тебе доведеться!» Теж іще — начальниця!

«Спасибі тобі, Лесечко!»
Сором! Який сором!
Леся вийшла на вулицю. І якось самі собою ноги понесли її 

до моря.
Сонце вже сідало, широка сліпучо-іскриста смуга пролягла 

від самого обрію через весь лиман. Очам було боляче дивити
ся, і, може, тому Леся не одразу помітила Павлика і його ма
му. Вона навіть подумала, що їх нема на лимані. Та от біля 
скелі на тому місці, де купалася сьогодні Леся з дівчатами» 
з’явилося дві голови — одна більша, друга менша. Павлик плив 
поряд з мамою, і вони про щось говорили.
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Леся причаїлася в бур’янах — вона не хотіла, щоб її поба
чили. Вона й сама не знала, чому прийшла сюди. Просто їй 
було тоскно.

Мабуть, немає нічого гіршого, коли ти сам усвідомлюєш, що 
ти вчинив зле, нечесно, неблагородно, коли ти сам про себе 
погано думаєш. Ніхто тобі не може допомогти...

Леся повернулася і поволі побрела вздовж берега.
До самісінької темряви вона безцільно блукала на самоті. 

І тільки коли на небі одна за одною почали загорятися яскра
ві колючі зірки (немов хтось непомітно включав на високій 
темно-синій стелі малесенькі іграшкові лампочки), а з моря 
потягло вечірньою прохолодою, Леся пішла додому.

Павлик уже спав, матері його десь не було. Леся повечеря
ла і теж лягла.

Вона довго лежала з розплющеними очима і думала. Дума
ла про те, як добре, що в неї є тато і мама і ніхто не помер; 
як це, мабуть, жахливо, коли хтось із рідних вмирає, і як це 
було б справді добре, якби люди взагалі не вмирали...

Вже зовсім засинаючи, вона подумала, що було б добре от 
зараз устати, піти нарвати в саду великий букет квітів і по
ставити біля їхнього ліжка, щоб вони прокинулись і побачили, 
що в них є квіти. Але підвестися вже не було сили. І остання 
думка була така: «Ну нічого, я прокинусь рано-вранці і ще 
встигну».

Але прокинулась Леся зовсім пізно. Розплющила очі, гляну
ла на сусіднє ліжко і одразу зрозуміла — поїхали! Постіль з 
ліжка була знята — голий матрац і подушки без наволочок, 
всі в пір’ї. Леся знала, що постіль знімають лише тоді, коли 
хтось виїжджає. Леся зітхнула,— значить, нічого'з букетом не 
вийшло.

Леся подивилася у вікно і раптом побачила — на віконному 
склі на гумовій мисочці-присосці висіло синє ведмежа Гришка.

— Забув! Забув!
Леся миттю скочила з ліжка.
Вони ще, може, на вокзалі, ще не поїхали!
Треба бігти, догнати, віддать! Негайно! Ще можна встиг

нути. Як же так!..
І враз зупинилася.
Забув? А хіба він міг забути?
Забути свого Гришку!
Ні! Таких речей не забувають.
Ні, він не забув. Він просто залишив.
їй залишив.
Подарував...
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Леся обережно зняла Гришку з вікна.
Він лежав у неї на долоні — легкий-легкий, майже неваго

мий— і дивився на неї своїми блискучими намистинками- 
очима...

Виявляється, він таки вмів говорити, цей іграшковий синій 
ведмедик Гришка.

І він багато сказав Лесі. І про ГІавлика, і про неї саму, і 
взагалі...
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Котька давно мечтал об интересных приключениях.
Но приключения, которые ждали его на базе отдыха «Бережок», ему и 

не снились...
Кроме повести, в книгу еще вошли веселые остросюжетные рассказы.






