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П'ЯТІРКА 
З ХВОСТИКОМ

Дилогія 
в оповіданнях 
про два класи

Дорогі друзі! Якщо ви читали повість «Оди
ниця «з обманом», то, мабуть, пам'ятаєте чет
вертий «Б», про який його класний керівник 
Ліна Митрофанівна говорила: «Мій четвер
тий «Б» — неможливий!.. Мій четвертий 
«Б» — найкращий!.. Мій четвертий «Б» тільки 
й тримає мене на світі!..»

Але там, де є четвертий «Б», неодмінно му
сить бути і четвертий «А». Бо де ж це чува- 
но, щоб клас «Б» у школі був, а класу «А » 
не було.

І я вирішив написати ще одну повість — про 
четвертий «А». І написав «П'ятірку з хвости
ком», повість, де на вас чекають одразу дві 
таємниці.

«П'ятірку з хвостиком» і «Одиницю «з об
маном> об'єднав я у повість-дилогію, тобто у 
повість, яка складається з двох частин.

Та відкривається книжка все-таки «Одини
цею «з обманом», повістю про четвертий «Б 
Хоч це й не за алфавітом.

Бо написана вона раніше.
АВТОР



одиниця
«З ОБМАНОМ»

Повість 
в оповіданнях 
про 4-Б клас

ДАВАЙТЕ ЗНАЙОМИТИСЯ

Ранок.
П’ять хвилин тому почався урок.
У коридорах порожньо й тихо.
Та ось хряскають вхідні двері. Спершу лунко — у 

вестибюлі, потім глухіше — по коридору — дріботять 
швидкі кроки: якийсь неборака запізнився.

Прочинились у кінці коридора двері якогось класу, і 
тоненький винуватий голосок жалібно писнув: «Можна?»

Щось докірливо каже з класу вчителька.
Двері зачиняються.
І знову нікого.
День почався.
Порожньо й тихо в коридорах.
Тільки шкільний кіт Сократ, весь у крейді й чорниль

них плямах, виходить з-за рогу й поважно йде самі
сінькою серединою коридора. Він користується наго
дою. Він добре знає, що, коли продзвонять на перерву, 
доведеться йому, задерши хвоста, чимдуж чкурляти 
звідси й потім усю перерву гасати по школі, уникаючи 
палких проявів дружби любителів природи.

Сократ іде й меланхолійно позирає на двері класів.
Усі двері однаковісінькі, лише на одних табличка з

©  Видавництво «Веселка», 1976
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написом «1 клас», на інших — «10 клас». І за одними 
дверима клаповухі першокласники, від старанності ви
солопивши язики, глибокодумно виводять у зошитах 
кружечки й палички. А за іншими — вусаті десятиклас
ники грають у «морський бій» з підмальованими десяти
класницями (поки хлоп’якуватий практикант-учитель з 
наївними очима списує всю дошку хитромудрими фор
мулами).

Але нас з вами не цікавлять ні ті, ні інші.
Обережненько, навшпиньочках ходімте за котом Со

кратом до дверей, на яких висить табличка з написом 
«4-Б клас». Табличка перекособочена, з відбитим ріж
ком, але напис видно добре.

Підійшли. Прислухалися.
За дверима тихо.
Жодного звуку.
Як то кажуть,— анічичирк!..
Може, там нікого нема?
Може, клас порожній?
Прочиняємо нищечком двері. Зазираємо одним оком...
Є!.. Всі на місці!
Сидять гарненько. Обличчя зосереджені, серйозні. Ні 

тобі усмішки, ні тобі витівки якоїсь. Не діти, а янголи.
Що таке?.. Може, ми не туди потрапили?.. Хіба про 

таких напишеш повість? Може, ходімте до іншого кла
су?.. Пошукаємо справжніх живих учнів?..

Та ні, стривайте!..
От учителька Ліна Митрофанівна, що статечно по

ходжає по класу, раптом подає голос:
— Спасокукоцький! Ану не зазирай до Трав’янко!
«Ага! — догадуємося ми.— Контрольна!»
Тепер ясно, чому такий порядок.
Ліна Митрофанівна суворо супить брови і орлиним 

поглядом роззирається навкруги — пильно стежить, 
щоб ніхто ні в кого не списував.

Але де це бачено в світі, щоб на контрольній ніхто 
ні в кого не списав?..

От із третьої парти на підлогу падає промокашка. Але 
з третьої парти ніхто за нею не нахиляється. За нею 
нахиляються з четвертої парти.

Ліна Митрофанівна робить рвучкий рух:
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— Га? Що таке?!.
— У мене промокашка впала,— невинно кліпають 

очима з четвертої парти.
Ліна Митрофанівна не бачила, з якої парти впала про

мокашка,— і все в порядку!..
— Мій четвертий «Б» — неможливий!— часто каже 

Ліна Митрофанівна.
— Мій четвертий «Б» — найкращий! — так само часто 

каже Ліна Митрофанівна.
— Мій четвертий «Б» доведе мене до інфаркту! — 

каже Ліна Митрофанівна.
— Мій четвертий «Б» тільки й тримає мене на світі! — 

каже та ж сама Ліна Митрофанівна.
То коли ж вона каже правду?
Хто ж вони такі — оті тринадцять хлопчиків і десять 

дівчаток, що мовчки схилилися зараз над зошитами?
Гарні вони чи погані?
Давайте-но ближче познайомимося з ними!
З кого почнемо?
Ну, хоча б з отих двох, що сидять за першою партою 

в середньому ряду перед самісіньким столом Ліни Ми- 
трофанівни...

СПАСОКУКОЦЬКИЙ І КУКУЄВИЦЬКИЙ

Обидва вони маленькі, кругловиді, клаповухі і кир
паті.

Тільки той, що в нього на носі руденька блямбочка,— 
то Спасокукоцький.

А той, що в нього щербатий зуб,— то Кукуєвицький.
Спасокукоцького звати Лесик.
Кукуєвицького звати Стасик.
Понад усе на світі Спасокукоцький любить цукерки 

«Ту зик».
Кукуєвицький понад усе на світі любить цукерки «Бі

лочка».
Але, якщо нема «Тузика» й нема «Білочки», вони гри

зуть усе, що є: «Золотий ключик», «Еру», «Киць-киць», 
«Морські камінці», «Бджілку», «Корівку» і навіть твер
ді, хоч об дорогу кидай, козинаки.
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Так історично склалося, що в перший день у першо
му класі вчителька Ліна Митрофанівна посадила їх за 
першу парту перед самісіньким своїм столом. Бо вони 
були найменшенькі в класі.

Так сплелися їхні долі.
Ех-хе-хе!.. Доле-доле!.. Коли тобі повних сім років, 

а у трамваї або тролейбусі тобі од сили дають п’ять з по
ловиною, найбільше шість,— ох, як же ж ти страждаєш, 
ох, як же ж тобі хочеться бути хоч на крапелюшечку, 
хоч на сантиметрушечку вищим!.. Як же ж іобі хочеться 
бути таким, як отой Ігор Дмитруха, що сидить на остан
ній парті і обстрілює жованими паперовими кульками 
із скляної трубочки класну дошку... Як же ж тобі хо
четься!..

Спасокукоцький скоса позирав на Кукуєвицького і 
думав: «Здається, він трохи менший за мене... Ононо 
як на лікті спиняється й шию витягає. Таки менший. 
Зовсім шпінгалет. А, мабуть, думає, що я шпінгалет. 
Думає, що я пігмей і нікчема. Що об мене можна ноги ви
тирати. Ні! Не допущу, щоб він так думав! Не допущу!»

На великій перерві, коли вони стояли біля вікна в ко
ридорі, гризли козинаки і дивились, як у дворі на спорт
майданчику старшокласники дерлися вгору по канату, 
Спасокукоцький цмокнув цукеркою і сказав:

— А ми цього літа на дачі в селі були. І я виліз на 
отаке здоровеннецьке дерево. На самісіньку верхівку. 
І там було гніздо шуліки. А у гнізді шуліченята. Дзьо
баті такі!.. Але я їх не взяв. Нащо вони мені. Щоб іще 
шуліка око за них виклюнув! Дуж-же треба! Тільки по
дивився, пальцем поторкав і зліз.

Кукуєвицький закліпав очима, і козинака застряла 
у нього в горлі. Він хотів щось сказати, але не зміг, а 
тільки промекав, як козеня:

— М-меее!..
Тут задзвенів дзвоник, і довелося йти в клас.
Спасокукоцький торжествував: «Ага! З’їв?! Ото щоб 

знав, з ким маєш справу! Шпінгалет!»
Але на наступній перерві Кукуєвицький закліпав воло

хатими віями, почервонів і тихо сказав:
— А я... якось узимку пішов на Дніпро подивитися 

на підлідний лов. Лід був тільки попід берегом, а далі
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вода. І шмат крижини, де я стояв, одірвався і поплив. 
Усі кричать. А я не злякався. Тільки кричу: «Агов! 
Швидше рятуйте, бо мені в гастроном по сметану треба!» 
І по мене послали катер, і виловили мене уже під Киє
вом, біля Жукового острова. Але сметану я таки встиг 
купити.

Спасокукоцький крекнув і теж почервонів. Потім зі
брав усі свої сили і сказав:

— А мене... а я... а мені справжню пожежу гасити 
довелося. О! На дачі. Загорілася солома біля корівника. 
Але я не розгубився, схопив відро з помиями і... Якби 
не я, згорів би к свиням і корівник, і хата, і все на світі...

— А я...— скромно опустив очі Кукуєвицький.— 
А я... лишився колись сам у квартирі. І раптом подзво
нив злодій. І каже: «Одчиняй! Київгаз!» А я весь заці
пенів і кажу: «Не одчиню! Всі розбійники завжди кажуть 
«Київгаз», а тоді заходять, убивають і грабують. Тікай
те, бо зараз як візьму татову мисливську рушницю і 
як стрельну через дірку для ключа!» А він каже: «Дур
ний!» А я кажу: «Од такого чую!» Він злякався і пішов.

Спасокукоцький тяжко зітхнув і, мало не плачучи, 
сказав:

— А я... а мене колись велосипед переїхав... І мами
ного годинника я колись проковтнув... Разом з ремін
цем...

Настрій у Спасокукоцького зіпсувався вкрай.
Сидячи на уроці, він спідлоба позирав на Кукуєвиць- 

кого і думав:
«Невже цей шпінгалет не брехав! Невже справді і на 

крижині плавав, і з розбійником так хоробро розмов
ляв... А я ж усе чисто вигадав — і про шуліченят, і про 
пожежу...»

Насправді то він сам трохи не спалив корівника. Ба
вився сірниками, і зайнялася солома. Перелякавшися, 
він заверещав, як порося. Прибігла мама, схопила відро 
з помиями і залила вогонь, а його самого так торохнула 
відром, що він заорав носом у калюжу.

Спасокукоцький свердлив очима Кукуєвицького, на
магаючись зрозуміти, брехав той чи ні. Але Кукуєвиць
кий дивився так ясно і невинно, що нічого не можна було 
зрозуміти.
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І Спасокукоцький вирішив не здаватися.
Наступного дня з’ясувалося, що Спасокукоцький на 

тій самій дачі ще витяг з річки потопаючу маленьку дів
чинку, лазив у криницю рятувати кошеня і їздив верхи 
на баскому жеребці Електроні...

Однак з’ясувалося також, що Кукуєвицький, у свою 
чергу, бився із скаженим собакою, лазив у каналізацій
ний люк діставати ключі, загублені сусідською дівчин
кою, і під час військового параду катався на міжконти
нентальній балістичній ракеті з атомною боєголовкою...

Тепер Спасокукоцький, розгортаючи газету «Зірка», 
з острахом читав заголовки — чи не надруковано статті 
про подвиг Кукуєвицького. І, слухаючи по радіо «Пио
нерскую зорьку», боявся почути знайоме прізвище.

Минуло кілька днів, сповнених подвигів та героїзму.
Спасокукоцький і Кукуєвицький ходили з гордо під

нятими головами, розправивши плечі. Вони стали вищи
ми і стрункішими.

Та одного разу Кукуєвицький не прийшов до школи,— 
мабуть, захворів.

Спасокукоцький пронудився усі п’ять уроків. У голові 
безглуздо крутилася нерозказана прекрасна пригода 
про двобій Спасокукоцького з величезною гадюкою 
(якраз учора він прочитав книжку Сергія Артюшенка 
«Шутка с питоном»). То була така пригода, від якої 
Кукуєвицького скрутило б у баранячий ріг. А він не при
йшов.

У кепському настрої повернувся Спасокукоцький до
дому.

Обідав він без апетиту. За обідом мама раптом якось 
дивно глянула на нього, потім ще раз глянула, пильно 
придивилась і сказала:

— Ану розкрий рота!
Нічого не підозрюючи, Спасокукоцький роззявив 

рота.
— Ой,— скрикнула мама.— У тебе ж дірка в зубі! 

Карієс! Боже мій! Треба негайно йти до зубного лі
каря!

— Що?! — Спасокукоцький випустив з руки ложку, 
і вона, дзенькнувши об край тарілки, плямкнулась 
у борщ.
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— Треба негайно йти до Губного лікаря! — повторила 
мама.— Негайно! — вона вже набирала номер телефо
ну.— АллоуІ Скажіть, будь ласка, коли приймає стома
толог?.. Ага. Дякую!..— вона поклала трубку.— Ходімо 
зараз же! З другої години дуже гарний спеціаліст.

— Й-я... не... піду! — сказав Спасокукоцький.
— Підеш! — твердо сказала мама.
— Не піду! — ще твердіше сказав Спасокукоцький.
— Ти що — хочеш лишитися без зубів?! Догрався з 

тими цукерками! Скільки разів я говорила — не їж стіль
ки цукерок! Не гризи без кінця цукерки!..

— Я не піду! — на високій ноті відчайдушно вигукнув 
Спасокукоцький.

— Підеш,— спокійно сказала мама, пудрячи перед 
дзеркалом носа.

— Я не можу нікуди йти. Мені погано,— скривився 
Спасокукоцький.— У мене болить живіт.

— Нічого в тебе не болить,— сказала мама, підмальо
вуючи помадою губи.

— Ой! Ой! — Спасокукоцький перехнябився і ліг що
кою у прохололий борщ.

— Ти ж знаєш, що на мене це не діє,— незворушно 
сказала мама, фарбуючи щіточкою вії.

То була правда. Мама С пасоку коцького була тверда, 
як алмаз.

Полежавши трохи у борщі, Спасокукоцький підвів 
голову, обібрав із щоки капусту й тяжко-тяжко зітхнув:

— Ти хочеш моєї загибелі!..
— Я хочу, щоб мій син не був беззубий. Щоб йому 

не довелося носити в портфелі склянку із вставною ще
лепою.

.. .Через п'ять хвилин вони вже йшли до дитячої полі
клініки. Мама міцно тримала Спасокукоцького за руку, 
а він механічно переставляв ноги і нічого перед собою 
не бачив: усе розпливалось у сльозах. Тільки у такт цо
канню маминих каблуків гупало в грудях серце.

Запахло ліками — вони зайшли у поліклініку.
Біля стоматологічного кабінету не було нікого, прийом 

тільки-но почався — вони прийшли першими. І їх одразу 
запросили.

Спасокукоцький переступив поріг кабінету, і в нього
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похололо всередині. Під стіною стояла скляна шафа, у 
якій на скляних полицях лежали блискучі нікельовані 
інструменти для висмикування зубів — кліщі, «козячі 
ніжки»- і тому подібне.

А посеред кабінету, поряд з кріслом, стояла в о н а  — 
бормашина. Ота страшнюча пекельна бормашина, про 
яку Спасокукоцький чув ще в дитячому садочку від 
завжди переляканої Талочки Дударенко.

Блакитна, обтічної форми, схожа на рубку підводного 
човна, бормашина дивилася на нього жовтим оком і 
наче підморгувала.

Першим бажанням Спасокукоцького було рвонутись і 
дати драла. Але позаду гостро пахла парфумами невбла
ганна мама. А попереду привітно усміхався і пахнув 
ліками високий лисий дядечко з бородавкою на носі — 
лікар. Усі шляхи до втечі було перекрито.

— Заходьте, заходьте,— лагідно промовив лікар і ши
роким жестом показав на крісло.— Будь ласка, сідайте, 
юначе. По обличчю бачу, що переді мною справжній 
мужчина.

Але Спасокукоцький не зреагував. Він прекрасно знав 
ці лікарські штучки-дрючки: усміхається-усміхається, 
а потім я-ак штриконе шприцом, або я-ак різоне скаль
пелем, або я-ак утне іще щось — і моргнути не встигнеш 
(Талочка Дударенко не раз про це говорила).

Спасокукоцький не зрушив з місця.
Мама несподівано підхопила його під пахви й, хоч він 

щосили задригав ногами, підняла і, як дитину, посадила 
в крісло.

Лікар натиснув на якусь педаль, і крісло поїхало 
вгору. А серце Спасокукоцького покотилося вниз.

— Ну-с, розкриємо рота і подивимося, що там у вас 
робиться,— усміхнувся біля самісінького носа Спасоку
коцького лікар.

— Лесику, ну ти ж гарний хлопчик. Ну розкрий роти
ка. Ну будь розумником! — чужим, неприродно лагід
ним голосом сказала ззаду мама.

— Ну-с! — повторив лікар.
— Е-е! — зціпивши зуби, мотнув головою Спасоку

коцький.
— Не розумію. Ви що — глухонімий?
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— У мене не одкривається рот,— не розтуляючи зу
бів, процідив Спасокукоцький.— Мабуть, спазми.

— А-а, це буває,— усміхнувся лікар, узяв Спасоку- 
коцького двома пальцями за щоки, трохи притис, і рот 
розтулився сам собою.

Другою рукою лікар спритно підніс до зубів Спасоку- 
коцьцого маленьке кругленьке дзеркальце на метале
вому держачку.

— Г-г-г-ав! — сказав Спасокукоцький і вкусив лікаря 
за палець.

— О-у! — одсмикнув руку лікар.— Так ви мені, юна
че, палець одкусите. Як я тоді працюватиму? — І раптом 
сказав суворо: — Ану, розкривай рота швидше!

Ця різка зміна тону подіяла на Спасокукоцького, і він 
розтулив рота. Лікар знову підніс дзеркальце до зубів.

— Га-а-а! — закричав Спасокукоцький.
— Що таке? Я ж іще навіть не доторкнувся. Тільки 

дивлюсь.
— Болить.
— Не може бути.
— Ага. Вам «не може бути». А мені може бути. Це ж 

не ваші зуби! Я більше не хочу. Я уже злажу.
— Тю! — сказав лікар.— І де ти, такий розумний, 

учишся? В якій школі, у якому класі? От візьму й напи
шу про тебе в стінгазету.

— Напишіть-напишіть! — сказала ззаду мама і на
звала номер школи і клас.

— Що?! — весело вигукнув лікар.— Оце здорової Так 
у цьому ж класі вчиться моя дочка. Люба. Присяжнюк

— Га? — Спасокукоцький від подиву розкрив рота 
Справді, у їхньому класі вчилася дівчинка Люба При
сяжнюк.

«Ой! Це ж тепер усі знатимуть... І Кукуєвицький зна
тиме... Ой, пропав я, пропав. Зганьбив себе на всю шко
лу. Засміє мене тепер Кукуєвицький, у регіт засміє. 
Всім розкаже тепер і про пожежу, і про криницю, і про 
жеребця Електрона... Ой, що ж тепер буде?..»

Поринувши у свої думки, Спасокукоцький і не помі
тив, як лікар увімкнув бормашину і вона тихо-тихо за- 
дзижчала. Було зовсім не боляче... Минуло кілька непо
мітних хвилин, і лікар весело сказав:
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— Ну, от і все!.. Дві години не їсти!..
Він натиснув на педаль, і крісло опустилося вниз.
— Ви вільні!
Спасокукоцький зліз з крісла і, хитаючись, мов після 

космічного польоту, ступив кілька непевних кроків до 
мами. Мама усміхнулася, простягаючи йому руки.

«І оце все?.. А я, дурний, боявся!.. Дригався, кричав 
і кусався! Ех-х!.. А Кукуєвицький бився із скаженим 
собакою, плавав по Дніпру на крижині і проганяв розбій
ника з «Київгазу»... Кукуєвицький таки герой, а я... 
Ех-х!..»

І так йому стало прикро, так прикро, що він скривився 
і... заплакав.

— Отаке! — здивовано вигукнув лікар.— Чого це ти? 
Усе ж минулося! A-а... Ти, може, думаєш, що я розкажу 
Любі? Так нічого ж розказувати! Ти молодець! Ти три
мався як справжній мужчина!..

«Справжній мужчина» шморгнув носом і витер сльози.
А коли вони вийшли з кабінету, Спасокукоцький рап

том почув у коридорі жіночий голос:
— От бачиш, хлопчик зовсім не боявся!.. Бачиш, ні- 

.чого ж страшного... А ти...
 ̂ Спасокукоцький обернувся.

,\ Під дверима у черзі на стільці поруч з мамою сидів 
переляканий, заплаканий Кукуєвицький...

* * *
Одразу за Спасокукоцьким та Кукуєвицьким поруч 

з Надею Трав’янко сидить Шурик Бабенко.
Надя Трав’янко — видатна особа (це вона при усьому 

класі натовкла носа Льоні Монькіну), але зараз не про 
неї мова.

Зараз давайте познайомимося з Шуриком Бабенком.

ШУРИК БАБЕНКО

Шурик Бабенко не був героєм. Шурик був тихий, не
рішучий, сором’язливий хлопчик.

Якось так історично склалося, що з самого малечку він 
був позбфвяспий хлоп’яаовд гто^ариства. Маленький,



худенький, бліденький, він дуже часто хворів, і мама, що 
називається, трусилася над ним. Вона не тільки не від
дала його в дитсадок, а й у двір самого гуляти ніколи 
не пускала. І ріс він такою собі хатньою істотою, як оте 
лупате чорненьке кімнатне собача, що його на руках ви
носить хазяйка з дому, і воно тремтить, бідолашне, ледь 
тримаючись на своїх тоненьких ніжках.

Десь років до шести Шурик з батьками жив у великій 
комунальній квартирі, де, крім них, мешкало ще кілька 
сімей. На всю квартиру Шурик був єдиний хлопчик. 
Решта дітей — самі дівчатка: Галочка, Талочка, Манеч
ка, Танечка, Зіночка, ще й Катруся. І Шурик буквально 
з пелюшок, хоч-не-хоч, змушений був бавитись, як і 
вони, ляльками, стрибати через скакалку, гратися в 
« дочки-матері». Дійшло до того, що якось він сказав ба
бусі: <Я п і ш л а  до Галочки». Було йому тоді років три.

З буйним хлоп’ячим племенем Шурик спізнався лише 
тоді, як пішов до школи. На той час вони вже одержали 
нову ізольовану квартиру й переїхали в інший район 
міста. Ідучи перший раз у перший клас, Шурик навіть 
не сподівався зустріти там когось знайомого. І раптом 
побачив Галочку. Виявляється, вони перед самісіньким 
вереснем теж одержали нову ізольовану квартиру в цьо
му районі. Галочка щиро зраділа, побачивши Шурика. 
І одразу ж розповіла дівчаткам про їхню дружбу. До 
кінця уроків весь клас уже знав, як Шурик бавився ляль
ками, стрибав через скакалку і як він сказав: «Я п і ш л а  
до Галочки». І вертлявий жевжикуватий Валера Галуш- 
кинський, що замість «ш» вимовляв «ф», закричав, хі
хікнувши:

— О, Фурик Бабенко! Фурик Бабенко!
Він умисно робив наголос на першому складі!
І всі хлопчики в класі засміялись. В цю мить усі вони 

відчували себе мужчинами. Один тільки Шурик був 
Бабенко.

Отак почалося самостійне Шурикове життя в шкіль
ному колективі. Власне, перших два роки не дуже воно 
було самостійне і не дуже в колективі. Самостійно в ко
лективі Шурик лише сидів у класі на уроках. Під час 
перерви він самотньо стояв під стіночкою в коридорі — 
або просто так, або жуючи сніданок. А після уроків у
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вестибюлі його вже чекала мама чи бабуся, і самостій
ність Шурикова закінчувалася. Навіть домашні завдан
ня Шурик готував разом з мамою.

Тільки у третьому класі йому дозволено було самому 
ходити до школи і виходити у двір гуляти. Але Шури- 
кового становища це не змінило. У хлоп’ячий гурт увійти 
він не вмів. Мовчки стояв під стіночкою у дворі і дивив
ся, як хлопці гасають. Навіть плаксій Льоня Монькін 
не мав Шурика за людину і проходив повз нього не помі
чаючи, як повз порожнє місце.

І Шурик переживав. Шурик страшенно переживав... 
Він усе віддав би, лише бути б таким, як Ігор Дмитруха!
О, Ігор Дмитру ха — то велика людина! Як кажуть хлоп
ці — молоток! З таких виростають полководці, герої і 
чемпіони. Навіть коли після добрячої прочуханки від 
завучші Віри Яківни він схиляє голову й каже: «Я біль
ше не буду»,— це в нього звучить гордо й незалежно.

А як він з'їжджає по перилах з другого поверху!
Як він хвацько чвиркає-спльовує крізь зуби!
А найголовніше,— як він грає у футбол! Ах, як він 

грає у футбол! Для хлопців він — і Блохін, і Дем’яненко, 
і Балтача разом узяті.

Шурик, не задумуючись, віддав би свою колекцію 
значків, щоб забити хоч один гол так, як Ігор Дмитруха. 
Але Шурик міг тільки мріяти про це. Шурик грати у фут
бол абсолютно не вмів. Бо ніколи у футбол не грав. 
А футбол — це така гра, в яку сам дома грати не навчиш
ся, тут навіть мама не допоможе. Навпаки. Коли Шурик 
спробував поганяти м'яча по квартирі і, звичайно, нена
роком розбив у книжковій шафі скло, мама м'яча одібра
ла, порізала на шматки й викинула у сміттєпровід.

Щоправда, одного разу... Поробивши уроки, Шурик 
вийшов у двір і, як завжди, став під стіночкою біля по
жежної драбини. Хлопці якраз «маталися». Було їх у 
дворі до двох десятків, грали вони не однаково — хто 
краще, хто гірше. І щоб було по справедливості й ціка
віше, склад команд щодня мінявся. Постійними були 
тільки капітани — Ігор Дмитруха та Валера Галушкин- 
ський. Решта хлопців розбивалися на пари. Обнявшись, 
вони якусь хвильку шепотілися, потім підходили до капі
танів і говорили:
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— Мати-бати, що вам дати: яблуко чи грушу?
— Яблуко,— казав, наприклад, Дмитруха, і хто з 

хлопців за домовленістю був «яблуком», ішов до нього 
в команду, а «груша» котилася в команду Галушкин- 
ського.

Це називалося «мататися». Навчив хлопців цього ба
тько Ігоря Дмитрухи, монтажник-висотник, завзятий бо
лільник футбола, розповівши, як колись у дитинстві вони 
з друзями розподілялися на команди у такий спосіб.

Так-от, у той день хтось із хлопців не вийшов, і Льоні 
Монькіну не було пари. Якби це інший, то він посумував 
би трохи і лишився в запасі. Але Льоня Монька був 
такий зануда і зчинив такий гвалт: «А  чому я! А я хочу! 
А я не буду! А я все одно!» — що Ігор Дмитруха врешті 
чвиркнув крізь зуби і, вгледівши Шурика, кивнув:

— Матайся он з ним!
І Льоня підскочив до Шурика і, навіть не спитавши, 

хоче той грати чи ні, обхопив його за плечі й лоскотно 
зашепотів у самісіньке вухо: «Ти гарбуз, я кавун. Ході
мо!» І потяг до капітанів:

— Мати-бати, що вам дати: гарбуз чи кавун?
Шурик помітив, як Льоня підморгнув Ігореві, наголо

шуючи на слові «кавун». Йому, звичайно, хотілося бути 
в команді Ігоря Дмитрухи. Але Дмитруха чомусь сказав:

— Гарбуз!
Чи поспішив, чи не помітив отого підморгування.
У Шурика заніміло всередині — наче він раптом зняв

ся й полетів.
— Будеш стопером,— кинув йому Дмитруха й побіг 

до центру поля. Шурик отетеріло закліпав очима — він 
не знав, що таке «стопер»... Він полетів далі, але вже не 
вгору, а вниз, у прірву.

— Чого став! Біжи до воріт! — гукнув йому хтось із 
хлопців.

Шурик щодуху кинувся до воріт.
— Ти куди, гава, то ж не наші ворота! — знов гукнули 

йому.
Шурик різко спинився і, мов загнане зайча, рвонув у 

протилежний бік.
— Стій тут! — шарпнув його хтось за руку.
Шурик завмер.
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Пролунав свисток. Гра почалася.
Шурик стояв, і серце його тріпотіло, наче м’яч у сітці 

воріт. Він не міг розібратися, де «наші», де «не наші». 
Все зливалося в нього перед очима, мигтіло й смикалося.

— Грай у стінку!.. Замкни штангу!.. Пресінг!— чув 
він звідусюди якісь незбагненні чудернацькі слова й ні
чого не міг зрозуміти.

І раптом він побачив, що прямо на нього... котиться 
м’яч.

Шурик заціпенів. Це було так страшно, наче то котив
ся не м’яч, а котилася бомба. Шурик не міг ворухнутися. 
М’яч підкотився, стукнувся об Шурикову праву ногу й 
спинився.

— Пасуй! Пасуй сюди! — почув Шурик голос Ігоря 
Дмитрухи. Шурик наче прокинувся, дрібно затупцявся 
на місці, розмахнувся і незграбно шкрябонув ногою по 
землі... повз м’яч. І в цю мить налетів Валера Галуш- 
кинський, вдарив по м’ячу, воротар з хеком ляпнувся 
на землю, але було вже пізно.

— Фтука-а! — не своїм голосом закричав Галушкин- 
ський.

— Ура! Штука! — закричав Льоня Монькін, стриба
ючи на спину Галушкинському. І ще кілька галушкин- 
ських гравців підбігло і обхопило свого капітана.

Шурикові здалося, що то його серце вискочило з гру
дей і разом з м’ячем влетіло у ворота...

Ігор Дмитруха підбіг до Шурика і пхнув його в плече:
— Геть з поля, партач! — і загукав Галушкинсько

му: — Ми граємо без стопера.
Так закінчився Шуриків перший у житті футбольний 

матч. Більше ніхто Шурика «мататися» не запрошував. 
І Шурик або сидів у себе на балконі, або самотньо стояв 
на своєму постійному місці, під стіночкою біля пожежної 
драбини. І хтозна, скільки б він там простояв, якби не 
одна несподівана обставина.

Цього літа, як і завжди, Шурик з батьками поїхав від
почивати в Євпаторію. А коли повернувся, то дізнався, 
що в їхній будинок переїхав знаменитий футболіст, капі
тан команди «Метеор», заслужений майстер спорту Ге
лій Бумбарасов. Ще й одержав квартиру якраз над Шу
риком. Шурик жив на другому поверсі, а Бумбарасов
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оселився на третьому. Хлопці були надзвичайно збудже
ні і гули, як бджоли. Ще б пак! У їхньому будинку жив 
сам Бумбарасов, залізний Бумбарасов! Усі болільники 
називають його Директор — такий він розважливий і 
серйозний: ніколи не поспішає, не метушиться, але най- 
прудкіші форварди не можуть його обійти. Бумбарасов 
був стопер. Шурик уже знав, хто такий стопер. Стопер — 
то центральний захисник, головна особа у захисті.

Тепер хлопці грали у футбол, що називається, з ран
ку до вечора. І так старалися, так старалися, що аж па
ра з рота йшла. Кожному хотілося, щоб його гру поба
чив і оцінив Директор. Правда, Директор вдома майже 
не бував,— то він на тренуванні, то у від’їзді.

Але сьогодні Директор вдома — це хлопці знали на
певне. Під час учорашнього матчу, який транслювали по 
телевізору, він дістав травму, і всі бачили, як він, шку
тильгаючи, пішов з поля.

Шурик сидів на балконі і дивився, як хлопці грають 
у футбол. Відколи переїхав Бумбарасов, Шурик майже 
не виходив у двір, а здебільшого сидів на балконі. Тут 
він відчував себе ближче до знаменитого Директора, 
ніж хлопці, і йому це було приємно. Він бачив, що хлоп
ці раз у раз зиркають на бумбарасовський балкон, а ми
мохіть і на його балкон, бачать його, Шурика, в такій 
безпосередній близькості до Директора і, мабуть, за
здрять. Це теж було Шурикові приємно. А коли він іноді 
чув кроки Бумбарасова в себе над головою, серце його 
радісно завмирало. І йому хотілося зробити щось над
звичайне, героїчне, щоб побачили і хлопці, і Директор, 
і всі-всі. От щоб, наприклад, вибухнула раптом пожежа і 
на очах у всіх Шурик виніс травмованого Директора 
з вогню. Або... ще щось... Але пожежі не було. Бумба
расов не курив і з вогнем поводився обережно. Правда 
одного разу (це було на другий день після приїзду з 
Євпаторії) Шурик прокинувся серед ночі від якогось 
грюкоту, що лунав із кухні. Шурик і собі кинувся туди й 
побачив, що з стелі дзюрить вода, а тато й мама, шльо
паючи босими ногами, підставляють миски, каструлі, 
ночви... Мама верескливо лаялася, а тато її заспокою
вав. Потім тато подзвонив Бумбарасову по телефону 
і сказав:
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— Пробачте, по-моєму, у вас щось коїться на кухні. 
Дивіться, щоб не попсувало вам підлогу. У нас дзюрить, 
як з відра.

Виявилося, що звечора не було води. Директор від
крутив кран і забув, а вночі вода пішла і... Але то було 
вночі, всі хлопці спали і нічого не бачили, і Бумбарасов 
не був травмований, і, як на те пішло, то виносити дове
лося б ПІурика, а не Бумбарасова...

Валера Галушкинський сьогодні не грав,— він поїхав 
з батьками у село в гості до родичів,— другим капі
таном був Льоня Монькін, і команда Ігоря Дмитрухи 
перемагала з розгромним рахунком 23:5. Ігор Дмит
руха гасав по полю, як очманілий. Він весь аж пашів. 
Ніколи не грав він так завзято, так натхненно. Сам 
забив вісімнадцять голів! Такий тріумф буває, мабуть, 
один раз у житті. Невже Директор не бачить цього? Ні, 
не міг він цього не бачити. Після кожного гола команда 
Ігоря Дмитрухи так ревла від захвату, що дзвеніли шиб
ки. І хоча на балконі Бумбарасова не було, він, напев
не ж, виглядав у вікно. Не міг він не виглядати.

Несподівано Монькін прорвався до дмитрухинських 
воріт. Назрівав гол. Ігор Дмитруха, рятуючи свої воро
та, з усієї сили влупив зустрічним ударом і, як кажуть 
футболісти, «засвітив свічку». М’яч злетів високо вгору 
і впав... прямісінько на балкон Бумбарасова. Всі так 
і застигли. Пороззявляли роти і тільки розгублено пе
резиралися. Це була зовсім непередбачена, ганебна си
туація. Іти турбувати травмованого Директора, пере
прошувати, мовляв, ми закинули м’яч до вас на бал
кон, оддайте, будь ласка...— це значить зганьбити себе в 
очах знаменитого футболіста на віки вічні. Хлопці ладні 
були провалитися крізь землю.

Ігор Дмитруха стояв блідий, як сметана.
І раптом у ПІурика всередині щось клацнуло — наче 

зламалася пломба якогось запобіжника.
Обабіч Шурикового балкона були прилаштовані де

рев’яні штахети, по яких вився дикий виноград.
Шурик зліз на бильця і почав дертися по тих штахетах 

угору до Бумбарасового балкона.
Хлопці одразу помітили. Знизу почулися вигуки: «Ди

ви!», «Ух ти!», «Лізе!»
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А Шурик ліз і нічого не відчував, крім нервового лос
коту в горлі. А в голові дзвеніла одна розпачливо-радіс
на думка: «Я герой! Я герой! І всі це бачать! Ой, я 
герой!»

Він майже доліз,— лишалося зовсім трішечки,— як 
раптом зачепився черевиком за виноградну лозину. На
магаючись вивільнитися, він глянув униз і... похолов! 
Він відчув висоту. Шурик судорожно зчепив руки й за
кляк. Він зрозумів, що тепер не зможе відірвати рук від 
штахетів, не зможе ні дертися далі вгору, ні злізти на
зад униз.

Слизький страх холодним потом укрив усе тіло. Шу
рик розтулив рота і — не крикнув, ні, голосу не було! — 
жалібно, розпачливо нявкнув, як маленьке замучене 
кошеня.

І тут він відчув, як дужа рука схопила його, одірвала 
від штахетів і потягла вгору на балкон.

— Дурень! Ах ти ж дурень! — сердито гукнув Дирек
тор і, поставивши Шурика на балкон, вліпив йому поти
личника — одного, другого, третього...

Шурик тільки клював у такт носом і хлипав...
...Три дні Шурик не виходив у двір і навіть на балконі 

не показувався.
Він паленів від сорому, згадуючи, як Бумбарасов тяг

нув його, мов паршиве кошеня, а потім при всіх давав 
потиличники, приказуючи: «Дурень! Ах ти ж дурень!..»

На четвертий день довелося вийти, бо бабуся незду
жала й послала його в аптеку.

Тільки-но вийшовши з дому, Шурик одразу ж наткнув
ся на хлопців. Вони стояли, розбившись на пари,— 
збиралися «мататися».

Угледівши Шурика, Валера Галушкинський, який сьо
годні приїхав і теж тільки-но вийшов у двір, за звичкою 
реготнув:

— О, Фурик Бабенко суне.
Але ніхто з хлопців чогось не засміявся. А Ігор Дми

тру ха чвиркнув крізь зуби і пхнув Галушкинського 
в плече:

— Не чіпай його! Він — молоток! Йому с а м  Дирек
тор по шиї давав!

І була в цих словах повага, а може, навіть і заздрість...
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...Наступного дня Шурик стояв у дворі на своєму звич
ному місці — під стіночкою біля пожежної драбини.

Але він не просто стояв.
Він стояв зігнувшись і трохи нахилившись уперед. 

І вся постать його виражала напруження і чекання. 
Кроків за десять від нього Ігор Дмитруха розганявся, 
щоб вдарити по м’ячу.

Ігор Дмитруха тренував Шурика Бабенка на воротаря.

* * *

За третьою партою в середньому ряду сидить худор
лява довгошия дівчинка з короткою хлоп’ячою зачіскою.

Це Макаренко Ніна, або (як називають її дівчата) 
Макар, або (як називають її хлопці) Макароніна.

МАКАРОНІНА
Макароніна вважає, що дівчинкою вона народилася 

випадково. Її зовсім не цікавило те, що звичайно ціка
вить дівчат. Її цікавило тільки те, що цікавить хлопців. 
Вона грала у футбол, у хокей, стріляла з рогатки, малю
вала під час уроків на останній сторінці зошита військові 
кораблі, танки, літаки. І кепкувала з дівчат. Одягалася 
вона теж, як хлопець, і вдома ходила завжди у джинсах 
чи у шортах. І категорично не визнавала нічого білого — 
ні білих сорочок, ні тим паче платтячок, бо за її хлоп’я
чою вдачею все біле негайно перетворювалось на бруд
но-сіре, а то й чорне.

Проте хлопці ревниво ставилися до її хлоп’ячих здіб
ностей. У футбол і в хокей вона грала не гірше, а навіть 
краще ніж дехто з хлопців. Але такий уже хлопці на
род — не люблять вони, щоб дівчата зазіхали на їхні 
привілеї.

Та Макароніна ніби не помічала зверхнього ставлення 
хлопців. І всілякі їхні образливі слова або просто про
пускала повз вуха, або, наче м’ячик, одразу відфутболю- 
вала якійсь дівчинці. Гримне на неї приміром, Ігор Дми
труха чи Валера Галушкинський під час гри у футбол:

—* Чого стала, пасешся, гава-роззява!
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А за хвилину вона вже кричить Любі Присяжнюк чи 
Тані Вербі, які спокійнісінько стоять собі осторонь, спо
стерігаючи гру:

— Чого стала, пасешся, гава-роззява!
Хоч вони їй зовсім не заважають.
Дівчаткам, звичайно, це не подобалося. Дівчатка з 

Макароніною не дружили. Контакт у неї був лише з дво
ма дівчатками у класі — із Галочкою Білан і Светоч
кою Черненко.

Галочка Білан і Свєточка Черненко були нерозлучні 
подружки ще з дитячого садка. Обидві тендітні, з то
ненькими ручками й тоненькими ніжками — наче нева
гомі. Здається, тільки дмухни на них — і вони полетять.

Завжди у чепурненьких платтячках, з великими бан
тами, вони під час перерви, взявшись за ручки, повагом 
походжали у коридорі школи, мов у фойє театру. Всі 
їхні -зошити й підручники були обгорнуті білим папе
ром, а ті обгортки — геть у квіточках і перебивних кар
тинках.

Галочка й Свєточка уособлювали в собі все дівчаче, 
що тільки можна було уособлювати. І на перший погляд 
здавалося просто дивним, як Макароніна могла з ними 
контактувати.

А справа була дуже проста. Макароніна врятувала 
колись Галочку Білан і Свєточку Черненко від хулігана 
й розбійника з паралельного «А » класу Гришки Гоно
бобеля.

Гришка Гонобобель ні з того ні з сього почав був чіпля
тися до Галочки й Свєточки — вибивав у них з рук порт
фелі, кидався недогризками яблук, одбирав перебивні 
картинки і взагалі усіляко переслідував. До того ж ро
бив усе це без свідків, після школи, підстерігаючи їх по 
дорозі додому.

Галочка й Свєточка тихо страждали і тільки рюмсали 
по кутках. Захиститися самі вони не могли, а скаржи
тися соромились.

Хтозна, як довго б це ще тривало, коли б одного разу 
не нагодилася Макароніна. Вона побачила, як у прохід
ному дворі за школою Гришка Гонобобель вибив у Га
лочки й Свєточки з рук портфелі, зірвав з них банти і, 
регочу чи, втік.
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Галочка й Свєточка, ні словечка не кажучи, підняли 
портфелі і тихо зарюмсали.

Макароніна підскочила до них:
— Ех! Що ж ви?! Треба ж було йому... Ех ви,— тюті- 

матюті!..
Галочка й Свєточка тільки шморгнули маленькими но

сиками.
На другий день під час перерви Макароніна підійшла 

до Гришки Гонобобеля і голосно, на весь коридор сказала:
— Якщо ти ще раз зачепиш Галочку й Свєточку,— 

я зроблю з тебе тюфтелю!..
— Що-о?! — густо почервонів Гришка Гонобобель.— 

Нещастя захотіла?! Ану йди звідси! — і штовхнув Ма- 
кароніну в груди.

Макароніна розмахнулась і невміло, але дзвінко ляс
нула Гонобобеля по щоці.

Гонобобель кинувся на Макароніну, тицьнув її раз, 
другий, зробив підніжку (на це він був мастак), і Мака
роніна впала. Але тут залунав одчайдушний крик Шури
ка Бабенка:

— Хлопці! «Ашники» наших б’ють!
І вмить як з-під землі вискочили Ігор Дмитру ха, Вале

ра Галушкинський, Вітасик Дяченко.
Так уже ведеться, що,відколи світ існує, «ашники» й 

«бешники» змагаються між собою. І не стільки Макаро
ніну кинулися захищати хлопці, скільки честь свого 
славного «Б» класу. Але задзвенів дзвоник, і на цьому 
все скінчилося.

Два тижні Макароніна гордо, як хлоп’ячу відзнаку, 
носила під правим оком синець. А коли він став сходити, 
навіть трошечки підфарбовувала його.

Зате Гришка Гонобобель Галочки й Свєточки вже не 
чіпав. І не тому, що він злякався. Просто тому, що такі 
типи, як Гришка Гонобобель, розперізуються лише тоді, 
як зовсім не відчувають опору. А тільки-но дістануть 
одкоша, вгамовуються, їм стає нецікаво. Вони не люб
лять ускладнювати собі життя.

Отак доля зв’язала Галочку й Свєточку з Макароні- 
ною почуттям вдячності і обов’язку. А Макароніну з 
ними — гордим усвідомленням власного героїзму й бла
городства.
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Це не було дружбою. Занадто вони були різні, щоб 
дружити. Та коли Макароніні було незручно самій наби
ватися хлопцям у компанію, вона гукала Галочку й Све
точку, і ті, звичайно, не могли їй відмовити.

Так було й того вересневого дня.
Навчальний рік тільки-но почався, ще свіжі були спо

гади про літо, і на перервах, зібравшись купками, учні 
жваво обговорювали свої літні канікули — де хто відпо
чивав, що з ким траплялося.

Валера Галушкинський, захлинаючись, розказував, як 
він з хлопцями утік з табору в ліс і до пізнього вечора 
блукав там, переживаючи різні пригоди й несподіванки. 
Це було на околиці Києва, у Пущі-Водиці. «Під самі
сіньким носом, а такі пригоди!» — зітхали заздро хлопці.

— А на каланчу лазив? — спитав Вітасик Дяченко.
— На яку каланчу? — вирячився Валера.
— Піжон! Був у Пущі і каланчі не знає!.. По дорозі 

до радгоспу «Виноградар». Там тепер житловий масив 
Вітряні гори. А колись був тільки радгосп. І над ним 
шефствував Київський університет, де училися мої тато 
й мама. І вони туди їздили з культбригадами. Давали 
концерти самодіяльності. Тато студентом на ту каланчу 
навіть уночі лазив і співав там. А потім мені показав, 
і я з ним теж лазив. Ух здорово!.. Метрів... метрів сто! 
Стоїш... а внизу ліс. Наче на літаку над лісом летиш. 
І навіть відчуття таке, що летиш. Бо каланча вгорі хита
ється. Од вітру. Аж у грудях лоскоче. Здорово!..

Валера Галушкинський одразу скис. А Ігор Дмитруха 
раптом загорівся:

— Хлопці-і! А давайте... а давайте махонемо туди 
сьогодні!.. Га?.. Марія Василівна якраз хвора. П’ятого 
уроку не буде. До Пущі якихось півгодини. На двана
дцятому трамваї. З Подолу. Я знаю! Я там на шостій 
лінії з дитсадком два роки на дачі був. Махонем! Га?.. 
Що? Слабо?..

— А чого... давай!.. Чого!.. Запросто!.. — відчуваючи 
потребу реабілітуватися, стрепенувся Валера і додав 
винувато: — І як я її не помітив?.. Не в той бік ходили, 
мабуть...

— Значить, все! їдемо! — рішуче сказав Ігор Дмитру
ха.— Хто поїде?
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Спасокукоцький та Кукуєвицький перезирнулись, і 
обидва почервоніли.

— Я... мені сьогодні... на музику,— сказав Спасоку
коцький.

— А мені... з мамою... до кравчині,— сказав Кукує
вицький.

Було видно, що обидва обманули. Але обманув і Льо
ня Монькін:

— Я б — з радістю, але... мама квитки в кіно взяла. 
Просто незручно. А то я б... я б!..— він ударив себе 
в груди.

— А мені до хворої бабусі зайти треба, ліки занести,— 
опустив очі Шурик Бабенко. Він казав правду.

— Ех ви! Пігмеї! Забоялись! — презирливо скривився 
Ігор Дмитруха.— Ну що ж — ми самі поїдемо. Я, Вале
ра і Вітасик.

— І я! І я! І ми!..— вигукнула нараз Макароніна і 
обернулася до Галочки і Свєточки: — Правда ж? Прав
да ж, дівчата? Ми поїдемо! Правда ж!..

Галочка подивилася на Свєточку широко розкритими 
оченятами і розтулила ротик. А Свєточка подивилася 
на Галочку широко розкритими оченятами і теж розтули
ла ротик.

Але ні Галочка, ні Свєточка не вимовили ні словечка.
їм дуже хотілося сказати, що вони ще ніколи-ніколи в 

житті не їздили самі так далеко, що мами їх ще не пуска
ють, що... Але вони не могли цього сказати. Не могли, 
не могли вони заперечити людині, яка врятувала їх від 
хулігана й розбійника Гришки Гонобобеля...

Макароніна рішуче вигукнула:
— Все! Ми їдемо! Я, Галочка й Свєточка!
І переможно глянула на «слабаків» Монькіна, Спасо- 

кукоцького й Кукуєвицького.
Ігор Дмитруха теж глянув на них і процідив крізь 

зуби:
— Пігмеї!.. От Макароніна — молоток! Навіть Галоч

ка й Свєточка — молотки!.. А ви — манна каша-просто- 
кваша!..

І хоч як били себе в груди Монькін, Спасокукоцький 
і Кукуєвицький, це не врятувало їх від сорому та ганьби.

Макароніна цвіла, як троянда.
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Одразу після четвертого уроку вшістьох (Ігор, Вале- 
ра, Вітасик, Галочка, Свєточка і Макароніна) в напру
женому мовчанні сіли на шістдесят другий автобус, 
швиденько доїхали до Подолу, дочекалися дванадцято
го трамвая, сіли і поїхали.

Трамвай довгенько плутався серед вузьких вуличок, 
тоді минав різні заводи й фабрики, забур’янені, якісь 
уже неміські двори, садки й городи, за якими де-не-де 
височіли білі багатоповерхові будинки, поки, нарешті, 
доїхав до площі Шевченка, де новим мікрорайоном за
кінчувалося місто, і несподівано в’їхав у ліс. І, наче ви
рвавшися на волю, помчав щодуху, розхитуючись з боку 
в бік і співаючи веселої деренчливої пісні.

Крізь розчинені вікна вривався запах лісу — прілого 
листя, грибів і свіжості. Раз у раз по вікнах хльоскали 
гілки й влітали листочки — і ще зовсім зелені, і черво
нясті, і жовтогарячі...

Хлопці їхали зосереджені й серйозні.
Макароніна була збуджена, очі її сяяли.
А Галочка й Свєточка сиділи бліді, міцно стуливши 

губенята, і з острахом позирали у вікно — у які хащі 
везе їх цей хиткий, наче п’яний,трамвай.

— Ти добре пам’ятаєш, де вилазити? — хрипко спитав 
Валера Вітасика.

— Аякже! На другій зупинці. Там ще така дерев’яна 
халабуда, а поряд смугастий стовп з написом, що треба 
берегти ліс.

Перша зупинка була на початку лісу. А до другої трам
вай їхав хвилин десять. Нарешті спинився. Крізь вікно 
вони одразу побачили дерев’яну халабуду і смугастий 
стовп з написом.

— Га? Що я казав? Гайда! — весело вигукнув Вітасик, 
і вони сипонули до виходу. Крім них, на зупинці не ви
йшов ніхто.

Двері клацнули, закриваючись,— трамвай набрав 
швидкість, і за кілька секунд зник за деревами. Лише 
рейки якийсь час іще гули, наче велетенські потривожені 
струни. На зупинці гостро пахло нагрітими сонцем про
смоленими шпалами. Як завжди на незнайомому місці, 
усі закрутили головами, роззираючись довкола.

Галочка й Свєточка озиралися сторожко, з погано при
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хованим страхом. Хлопці, а з ними й Макароніна, ози
ралися підкреслено войовниче, як командири перед 
атакою.

— О! А он теж халабуда і смугастий стовп! — вигук
нув Ігор Дмитруха.

Справді, і по той бік рейок стояла дерев’яна халабуда, 
а поряд з нею смугастий стовп, навіть два стовпи з напи
сами.

— То у який же бік нам іти? — спитала Макароніна.
Валера Галушкинський хихикнув:
— «Балка так і балка — так. Один копил показує на 

восток, другий копил показує на запад. А посередині — 
кам’яна хвігура чоловіка...»

І, піднявши ногу, застиг у комічній позі. Нещодавно 
по телевізору передавали фільм-спектакль «Сто тисяч», 
і Валера вже кілька днів, де треба й не треба, повторю
вав репліки копача Бонавентури. Зараз вийшло до речі, 
і всі засміялися. Навіть Галочка й Светочка. Хоча на
стрій у них був не дуже веселий.

— Ти згадай, ви рейки переходили чи ні? — спитав 
Ігор Вітасика.

Вітасик задумався, потім рішуче замотав головою:
— Ні! Не переходили! Ні!
— Ну то ходімо! — скомандував Ігор.
І вони рушили лісовою дорогою.

И тогда наверняка
Вдруг запляшут облака,—

бадьоро заспівав Вітасик, щоб розвіяти незручність, яка 
виникла через оту плутанину з халабудами та стовпами.

И кузнечик запиликает на скрипке,— 
дружно підхопили Ігор, Валера і Макароніна.

С голубого ручейка
Начинается река.
Ну, а дружба
Начинается с улыбки,—

дзвінкою луною котилася по лісу поперед них пісня.
— А ви чого не співаєте? — обернулася Макароніна 

до Галочки й Свєточки.
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Ті лише плечима стенули.
— Ех ви, манна каша-простокваша! Уже скисли! 

Додому, до мамусі захотілось! Ха-ха-ха! — засміялася 
Макароніна.— Звикли за мамину спідницю триматися, 
тюті-матюті!

Галочка й Свєточка тільки почервоніли, але не ска
зали нічого.

Все далі й далі заходили вони в ліс. Проминули ще 
одну дерев’яну халабуду, конусоподібну, схожу на інді
анський вігвам. Ліс дедалі густішав. Обабіч стежки упе
реміж стіною стояли дуби, берези, ліщина, а над ними 
здіймалися стрункі голі стовбури сосон, що шуміли кро
нами високо вгорі.

Нараз попереду посвітлішало. Дерева розступились 
і відкрили осяяну сонцем велику галявину. Галявина 
була не зовсім звичайна, а обгороджена гостроверхими, 
у метр заввишки, кілками.

— Що це? — спитала Галочка.
— Резервація,— таємниче сказав Валера.
— Для тигрів,— ще таємничіше додав Ігор.
— І ягуарів,— не лишився осторонь Вітасик.
— А що? Думаєте, тут нема диких звірів, нема? — 

сказала Свєточка, і оченята її зробилися круглими й не
рухомими, як у ляльки.

— Ходімте назад. Ану її, ту каланчу! Вже пізно,— 
сказала Галочка.

— Мами уже там, знаєте, як хвилюються! — сказала 
Свєточка.

— Ех ви, маму сині донечки! — вигукнула Макароні
на.— Недарма все-таки хлопці нас зневажають. Манна 
каша-простокваша!.. Ех, чому я не хлопець?!

Хлопці гордо перезирнулися.
— Скільки ще до каланчі? — спитав Ігор.
— Та десь уже близько,— винувато сказав Вітасик.— 

Я пам’ятаю, ми хвилин п’ять ішли, не більше.
— А ми вже йдемо десять,— сказала Галочка.
— Може, ми не в той бік пішли? — сказала Свєточка.
Вітасик опустив очі.
— Треба вилізти на дерево і подивитися,— сказав 

Ігор.— Ти ж кажеш, що каланча здоровеннецька. То її 
з дерева неодмінно буде видно.

32



— Я! Я! Я полізу! — вихопилася Макароніна і, не 
давши хлопцям опам'ятатися, першою кинулась до най
ближчого дуба й подерлася вгору. Лізти їй було боляче, 
бо голі ноги дряпались об жорстку дубову кору, але 
Макароніна не зважала на біль і лізла вище й вище, наче 
боялася, що хтось із хлопців випередить її.

їй так хотілося саме зараз, після прояву дівчачої 
слабодухості подружок, довести хлопцям свою сприт
ність!..

Вона долізла в лее до середини дуба, та сухий сук, на 
який вона стала ногою, раптом зламався, руки спорс
нули, і Макароніна, збиваючи листя й гілки, полетіла 
вниз.

— Ой! — зойкнули одночасно Галочка й Светочка.
Макароніна глухо гупнула на купу листя й одразу ж

підхопилася.
— Ха!.. Ха-ха!.. М'яка посадка... Хи-хи-хи... От ле

тіла! Правда ж?

Щось у лісі репнуло,
Баба з дуба гепнула.
Так тобі, бабо, й треба,
Щоб не лазила на небо!

Вона намагалася говорити бадьоро й весело, але в 
очах її було пересилюване страждання...

— Ой! У тебе ж кров! — скрикнула Галочка.
Ліва нога Макароніни нижче коліна була закрива

влена.
— Ет! Подряпина! — махнула рукою Макароніна.— 

Зараз листочком заліплю і все.
Вона підняла з землі листочок і притулила до ноги. 

Та кров не зупинилася. Рана була глибока — падаючи, 
Макароніна напоролася на гілку.

— Ого-го! — сказав Валера.
— Угу-у! — промимрив Вітасик.
А Ігор Дмитруха тільки мовчки насупив брови.
Вся нога Макароніни була вже червона, і руки, якими 

вона затискала рану, теж були червоні.
— Ут! Не зупиняється чогось...— зціпивши зуби, про

шепотіла Макароніна.
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— Ого-го! — повторив, але вже тихо й розгублено, 
Валера.

— Угу-у...— ледь чутно промимрив Вітасик.
— Треба... треба «швидку допомогу»...— якимсь не 

своїм голосом промовив Ігор. Це була нісенітниця, бо 
де ж тут, у лісі, візьмеш «швидку допомогу»? Але він 
мусив хоч цю дурницю сказати, бо ж він був Ігор Дми
тру ха, командир і заводіяка.

Хлопці стояли розгублені, безпорадні. І тільки, клі
паючи, дивилися на Макароніну.

— Не зупиняється, ти диви...— прошепотіла Макаро
ніна. Вона була бліда, губи в неї тремтіли. Вона вже сама 
не на жарт злякалася.

Кругом ліс. Нема нікого. До трамвая хвилин п'ятна
дцять, не менше. Та й ходить він з інтервалами у два
дцять хвилин. А кров тече й тече.

— Треба негайно перев'язати,— сказала раптом Га
лочка і подивилася на Свєточку.

— Чим? — звела брови Свєточка.
— Ану допоможи! — рішуче сказала Галочка, обома 

руками намагаючись одірвати смужку від свого білого 
фартушка. Свєточка нагнулась і, схопивши зубами, 
одірвала.

— Ой! Нащо?! — тихо, самими губами промовила 
Макароніна.

— Мовчи!.. Ану давай!..— і, ставши навколішки біля 
Макароніни, Галочка й Свєточка почали обережно бин
тувати її ногу.

Однієї смужки виявилося замало. І Свєточка одірвала 
нову, вже від свого фартушка. А потім ще одну одірвала 
Галочка.

Дотики їхніх пальчиків були такі дбайливо-ніжні, 
легкі, майже нечутні... І, наче саме від цих дотиків, біль 
поволі вщухав, а кровотеча припинялася.

Макароніна дивилася зверху на їхні схилені голівки, 
на тоненькі шийки й весь час ковтала щось, і боялася 
розплакатися.

А хлопці стояли безсловесні, бездіяльні і якісь жалю
гідні...

Перев'язавши їй ногу, дівчатка підвелися, сплели ру
ки, зробивши «стільчик», і наказали:
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— СідайІ
— Та ні, я сама, не треба!
— Сідай! — владно повторили вони.— Ти що, не розу

мієш — тобі не можна рухатися, бо знову почнеться 
кровотеча. Ну!

І Макароніна сіла і обняла їх за плечі. І дівчатка, зги
наючись, понесли її.

Тоді вже хлопцям стало соромно, і Ігор сказав:
— Ну, давайте вже ми! Давайте!

Та дівчатка мовчали й не давали, аж поки не захека
лись.

Але й тоді спершу показали, як треба робити «стіль
чик», пояснили, як треба йти (не хитаючись, у ногу), і 
тільки тоді дозволили.

І всі ті настанови хлопці виконали слухняно, визна
ючи абсолютний у цій справі дівчачий авторитет.

До трамвая дійшли без пригод, а на площі Шевченка 
(знову-таки за порадою Галочки й Свєточки) пересіли в 
таксі і благополучно домчали Макароніну додому...

...Чотири дні Макароніна в школу не приходила.
А на п’ятий день двері класу розчинились і... всі зди

вовано ойкнули — ніхто її спершу не впізнав.
Макароніна була в гарно випрасуваному платтячку, 

в білих гольфах, а на голові — великий білий шовковий 
бант. І біла пов’язка на лівій нозі майже не кидалась 
у вічі.

І всі наче вперше в житті помітили, що Макароніна — 
дуже гарненька дівчинка...

* * *

За першою партою біля вікна сидить кучерявенька 
вродлива дівчинка з пухленькими губенятами і симпа
тичними ямочками на щоках.

Це — Ляля Іванова.
Поруч з нею сидить дівчинка непоказна — довго- 

носенька, із скромними рудуватими кісками, в окулярах.
Це — Ту ся Мороз.
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ЛЯЛЯ ІВАНОВА І ТУ СЯ МОРОЗ

Ляля Іванова не просто собі Ляля Іванова.
Ляля Іванова — онука відомого вченого, члена-корес- 

пондента Академії наук професора Іванова.
Першого разу в перший клас вона під’їхала до школи 

на чорній «Волзі» і з таким букетом квітів, що через той 
букет не видно було самої Лялі.

Кілька днів Ляля так і їздила в школу машиною. Але 
потім учителька Ліна Митрофанівна сказала щось Ля- 
линій бабусі, красивій, схожій більше на кіноактрису, 
а не на бабусю, блондинці, і Ляля стала ходити до шко
ли пішки, як усі. До речі, свою бабусю Ляля назрівала 
просто Му ся. А дідуся-професора, теж на вигляд моло
дого й спортивного, називала просто Гриша. Вони її 
страшенно любили і в усьому їй потурали. Ляля, власне, 
й виховувалась у дідуся й бабусі. Батьки її були геологи, 
весь час роз’їжджали десь по Сибіру та Середній Азії, 
і Ляля їх майже не бачила.

Ту ся Мороз — просто собі Туся Мороз.
Батьки її — звичайнісінькі собі службовці. Тато — 

інженер якоїсь ремонтної контори, мама — еконо
міст.

До того ж тато з мамою розлучились, і Туся живе без 
тата, тільки з мамою та з бабусею, яка працює контро
лером у заводському Палаці культури. А дідуся нема 
зовсім. Дідусь, інвалід Вітчизняної війни, помер три 
роки тому...

Професор Іванов дуже любить тварин. У нього дві со
баки — пудель Артемон і сенбернар Дейк; три коти — 
сибірський — Кузьма, ангорський — Васька і сіамсь
кий — Базіліо. А на підвіконні в їдальні стоїть вели
чезна клітка, у якій гойдається десять різноколірних 
папужок. Не кажучи вже про акваріум, де плавають 
із півсотні швидких блискотливих рибок...

На відміну від свого дідуся, Ляля до всього цього 
зоопарку абсолютно байдужа.

А от Туся...
Коли Туся вперше прийшла в гості до Лялі, вона оні

міла від захоплення. Вона не могла вимовити й слова. 
Вона кидалася від кота Васьки до пуделя Артемона,
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від пуделя Артемона до папужок, від папужок до кота 
Базіліо. І тільки ойкала.

А перед сенбернаром Дейком вона просто закам'яніла.
Сенбернар справді був надзвичайний: здоровеннець- 

кий, як гора, з величезною, як у теляти, головою, він 
дивився добрими розумними очима і, здавалося, хотів 
щось сказати.

— Ой! — тихо зітхнула Туся, молитовно склала на 
грудях руки і присіла навпочіпки. Наче то був не пес, 
а якесь східне божество.

— Ха-ха-ха! — зрозумівши це по-своєму, дзвінко за
сміялася Ляля.— Що — злякалася?.. Та він же смирний. 
Як овечка. Дивись!..

Ляля підбігла до сенбернара, схопила його за вухо й 
щосили смикнула.

Дейк покірно нагнув голову. Потім вищирився, наче 
усміхнувся.

Туся й собі простягла руку і, ледь-ледь торкаючись 
густої шерсті, ніжно погладила Дейка. І в очах її була 
така радість і втіха, що Ляля знову засміялася:

— Ох ти ж смішнячка! Собак не бачила, чи що?.. Х о
дімо, я тобі краще свої іграшки покажу.

По дорозі Ляля штовхнула ногою Артемона («Т і
кай!»), прогнала з крісла Базіліо («Розсівся тут!») і ки
нула диванну подушечку в Кузьму («Ану геть!»). їй 
було приємно показувати свою владу над тими, хто ви
кликав таке захоплення в Ту сі.

Ля лині іграшки особливого враження на Ту сю не 
справили.

Ні заводний слон з Індії, ні ляльковий будиночок з 
Америки, ні лялька з Японії, що вміла говорити.

Туся байдуже слухала Лялині пояснення і позирала 
то на Артемона4, то на Базіліо, то на папужок.

Зрештою, Ляля помітила це й сказала:
— Ану тебе! Нічого ти не тямиш у іграшках. Ходімо 

погуляємо з Дейком і Артемоном.
Туся аж підскочила від радості:
— Ой! А можна?
— Ха! ПитаєшІ — пересмикнула плечиком Ляля й гу

кнула через усі кімнати: — Му сю! Ми йдемо гуляти з 
Дейком і Артемоном!
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— Добре-добре, Лялечко,— почулося з кухні.— їх 
якраз треба вивести. Тільки довго не ходіть, скоро бу
демо обідати.

— Скільки захочемо, стільки й будемо,— пхикнула 
Ляля й підморгнула Ту сі.— Нікуди обід не втече.

Бабуся з кухні цього не чула,, але якби й чула, то, 
мабуть, нічого своїй коханій онуці не сказала б. Так тут 
було заведено.

Туся, певно, ніколи в житті не відчувала себе такою 
гордою й щасливою, як оце зараз, ідучи поряд з Дейком 
і тримаючи його за поводок.

Перехожі зупинялись, обертались і ахали.
А Туся йшла, і їй здавалось, що її ноги не торкаються 

землі.
...Відтоді Туся стала часто приходити в гості до Лялі. 

Вони готували разом уроки, гралися, малювали (і Ляля, 
і Туся любили малювати). Дейк, Артемон, Васька, Кузь
ма й Базіліо звикли до Тусі і вже пізнавали її. Дейк 
і Артемон привітно махали хвостами, Васька і Кузьма 
лащилися, а Базіліо, який лащитися не любив, просто 
вигинав спину.

Туся, коли приходила, неодмінно віталася з кож
ним із них окремо. Але найдужче все-таки вона любила 
сенбернара Дейка. Вона щоразу намагалася принести 
щось смачненьке, щоб почастувати його,— шмато
чок ковбаси, цукерку абощо. І частувала так, щоб не 
бачили ні Артемон, ні Васька, ні Кузьма, ні Базіліо. 
А перед ними вона, зітхаючи, вибачалася. Справді, не 
могла ж вона приносити стільки, щоб вистачило для 
всіх.

Дейк обережно, наче самими губами, брав у неї з рук 
частування, ковтав і схиляв голову, мовби кивав, дя
куючи.

А вона обіймала його обома руками і ховала своє об
личчя в його м’якій шерсті...

...Якось, коли Туся й Ляля ішли зі школи, Ляля рап
том зупинилася й сказала:

— Тусько, понеси мій портфель трохи. А то у мене так 
руки болять. Будь ласка!

Туся почервоніла, але взяла портфель і понесла...
Іншим разом, коли вони чергували по класу і Лялі
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треба було витерти дошку, вона сказала, надувши губе
нята:

— Тусько, витри дошку, а то у мене скабка під ніг
тем... Будь ласка!

Туся знову почервоніла, але Ляла так жалібно скри
вилася, що Туся взяла ганчірку й витерла дошку.

А ще іншим разом, коли Туся витягла з портфеля гар
неньку кулькову ручечку, яку їй напередодні подару
вала бабуся, Ляля вигукнула:

— О! Яка гарнюсінька! Це ти мені подаруєш! Прав
да?..— і, не чекаючи відповіді, кинула:— Спасибі!

Туся так розгубилася, що не змогла сказати ані слова. 
І тільки мовчки простягла ручечку Лялі.

І таке стало повторюватися часто.
Спершу Ляля робила це так, щоб ніхто не бачив і не 

чув. Та згодом перестала соромитись і казала вже при 
всіх:

— Тусько, візьми... Будь ласка!..
— Тусько, зроби... Будь ласка!..
— Тусько, принеси... Будь ласка!..
Туся багато разів хотіла відмовитися, хотіла навіть 

посваритися з Лялею, але щоразу згадувала добрі ро
зумні очі сенбернара Дейка і те, як він кивав їй головою, 
дякуючи за частування, згадувала Артемона, Базіліо, 
Кузьму та Ваську — і не могла наважитися. Не виста
чало духу.

І коли Таня Верба, чи Люба Присяжнюк, чи ще 
хтось із дівчаток казали обурено: «Чого це ти бігаєш, 
як цуценя?» — Туся тільки червоніла й опускала 
очі:

— А що такого... Вона ж попросила...
Проти цього заперечити було нічого — Ляля завжди 

казала: «Будь ласка!»
...Перед Новим роком у школі влаштували ялинку.
На новорічний ранок запросили батьків.
Замість Лялиних батьків — вони, як завжди, десь ман

дрували — прийшли професор Іванов з дружиною-блон- 
динкою.

Від Ту сі не прийшов ніхто: мама захворіла, а бабуся 
саме чергувала (в їхньому Палаці культури теж влашту
вали ялинку).
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Вся школа була святково прибрана. В коридорах ви
сіли гірлянди, на вікнах наклеєні лапаті, з долоню зав
більшки сніжинки, на стінах — кумедні карнавальні 
маски.

У їдальні працював святковий буфет.
З залу лунала весела музика.
Концерт ще не починався. Всі товклися в коридорах, 

збуджено гули. Ляля в нарядному костюмі Снігуроньки 
ходила червона й невдоволена. їй було жарко. Ватяна 
шубка дуже гріла.

Туся, теж у нарядному, але не жаркому костюмі 
Дюймовочки, ходила слідом за Лялею.

— Тусько! — примхливо сказала раптом Ляля.— Пі
ди купи мандаринок. На тобі гроші! Жарко, просто 
жах!.. Будь ласка!..

Туся, як завжди, почервоніла, розгублено зиркнула на 
професора Іванова, що стояв неподалік, і кинулася до 
буфету. Не стільки виконуючи Лялине прохання, скіль
ки від раптового сорому перед професором.

Професор, який усе чув, теж розгубився — розкрив 
рота і наче захлинувся.

— Лялю! — нарешті видушив він із себе.— Лялю, що 
це ти?!. Як це ти?!.

— А що такого?.. Я ж попросила... Сказала «будь лас
ка»...— невинно закліпала віями Ляля.— Ану тебе! — 
ображено махнула рукою і пішла по коридору.

Спасокукоцький і Кукуєвицький, які бачили цю сцену, 
хихикнули.

Професор спершу почервонів, потім зблід, потім знову 
почервонів.

Нарешті узяв себе в руки.
Спасокукоцький і Кукуєвицький бачили, як професор 

підійшов до Тані Верби, схилився і щось пошепки й дов
го їй говорив. Слухаючи, Таня спершу здивовано роз
тулила рота, потім усміхнулася й закивала головою. 
А тоді кудись побігла. Але Спасокукоцького й Кукує- 
вицького це вже не цікавило.

Уже Ігор Дмитру ха і Валера Галушкинський бачили, 
як Таня Верба, зібравши гурт дівчаток, щось їм збудже
но казала.

Але Ігоря Дмитруху і Валеру Галушкинського теж
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мало хвилювали дівчачі секрети. Ігор Дмитруха і Валера 
Галушкинський готували свій секрет — вони збиралися 
запалити бенгальські вогні в залі під час виступу Діда 
Мороза.

Ляля стояла біля вікна поряд з Тусею і їла мандарин
ку. До них підійшла Надя Трав’янко й сказала:

— Лялько! Піди купи мені булочку! Так чогось їсти 
хочеться. На гроші. Будь ласка!..

У Лялі від несподіванки застряла в роті мандаринка.
— Будь ласка! — з притиском повторила Надя.
Ляля глянула на Надю, потім на Тусю, густо почер

воніла, хотіла щось сказати, але не сказала, взяла гроші 
й повільно пішла по коридору.

її перестріла Люба Присяжнюк:
— Ой, Лялько! Ти в буфет? Купи мені шоколадку... 

Так чогось хочеться!.. Будь ласка!..
Ляля ще дужче почервоніла, аж сльози виступили на 

очах, але мовчки взяла гроші й пішла далі. Та не про
йшла й трьох кроків, як її гукнула Тося Рябошапка:

— Ти ж у буфет, Лялько? Купи мені тістечко. Еклер. 
Ти ж знаєш, я ж їм тільки еклери... Будь ласка!..

Ляля прикусила губу.
А до неї вже бігла Таня Верба:
— Лялюхо! А мені заварне, чуєш!.. І прямо в зал при

несеш! Бо зараз уже починається!.. Спасибі!..
І не встигла Ляля і оком зморгнути, як дівчатка зірва

лися й побігли в зал. Усі. Крім Тусі, яка застигла біля 
вікна й дивилася на Лялю з розпачем і щирим спів
чуттям...

Хвилин через десять Ігор Дмитруха і Валера Галуш
кинський, що сиділи у залі біля вікна і вже збиралися 
запалювати свої бенгальські вогні, раптом побачили, як 
з дверей школи вийшла на вулицю розхристана Ляля 
Іванова. А за нею дідусь-професор і блондинка-бабуся. 
Ляля йшла і гірко плакала. Блондинка-бабуся винувато 
кривилася. А професор рішуче рубав повітря рукою...

...Туся, як і раніше, ходить у гості до Лялі. Але Ляля 
вже ніколи не посилає її в буфет, не просить нести свій 
портфель і витирати за себе дошку...

Між іншим, Ляля й досі не знає, яку роль у цій історії 
відіграв її дідусь...
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* * *

За четвертою партою у лівому ряду сидять головатий 
хлопчик з насупленими бровами і кирпатенька дівчинка 
з короткими кісками, що кумедно стирчать одна вгору, 
друга вбік.

Хлопчик — це Костя Швачко, або Котька, або Котяра, 
або просто Кіт.

Дівчинка — це Зойка Логвиненко, або Заєць.

КІТ І ЗАЄЦЬ
Котька і Зойка знають одне одного від самісінького 

народження. їхні батьки — друзі дитинства. Котька і 
Зойка народилися майже одночасно: Котька в січні, 
Зойка в лютому. І відтоді росли не розлучаючись. Дуе
том, на два голоси, кричали, лежачи у колясках. Потім 
одночасно ступили перші кроки у Ботанічному саду. 
Одночасно хворіли усіма дитячими хворобами. Ходили 
в один дитсадок. І в школу пішли разом. До того ж одра
зу в другий клас. Так сталося, що саме тоді, як треба 
було йти у перший клас, Котька зламав ногу. І, щоб він 
не дуже переживав, Зойчині батьки вирішили не відда
вати і Зойку в перший клас. Отож курс першого класу 
вони вивчили, так би мовити, самотужки. І пішли одразу 
в другий клас.

Ліна Митрофанівна, звичайно, посадила їх за одну 
парту.

До школи вони ходили разом. І зі школи додому разом. 
Жили вони в одному будинку.

Першого ж дня, коли Котька й Зойка на великій пере
рві, взявшися за руки, йшли по коридору, Льоня Монь- 
кін тицьнув на них пальцем і закричав:

— О! О! Кавалер і баришня! Кавалер і баришня! 
Ха-ха-ха!

Спасокукоцький і Кукуєвицький захихикали.
Котька, не кажучи ні слова, підійшов до Льоні Монь- 

кіна, взяв його однією рукою за чуба, пригнув, а другою 
влупив у самісіньку маківку дзвінкого щигля.

— Молодець!— схвально вигукнув Ігор Дмитруха: 
Котьчина рішучість йому сподобалась.
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І Льоня Монькін не наважився дати здачі, а тільки 
загундосив:

— Ото ще — й пожартувати не можна...
Взагалі Котька одразу всім сподобався. Спритний і 

вдатливий був він хлопчина. За що б не брався, все в ньо
го виходило якось на диво легко й просто.

Загилять, наприклад, хлопці м'яча на дерево, кида- 
ють-кидають камінці, щоб збити,— нічого не виходить. 
Котька прицілиться — бац! — і м'яч уже на землі.

Або закотиться, приміром, сталева кулька від підшип
ника у вузьку шпарину. Хлопці мучаться-мучаться, чим 
тільки не виколупують ту кульку — не можуть дістати. 
А Котька магніт на ниточці в шпарину опустить — і нате 
вам вашу кульку!

Нічого не скажеш, спритний і вдатливий був він хлоп
чина.

А от Зойка — абсолютна йому протилежність. Не
уважлива була й невдачлива, просто-таки безталанна. 
Завжди з нею щось трапляється. То вона щось забуде, 
то щось розіллє, то розіб'є, то щось загубить.

Ще й сама з себе кепкує:
— От я розтелепа! Ну й розтелепа!..
І часто навіть сама передбачала свої невдачі.
От грають у дворі всі в квача. Бігають одне за одним, 

галасують весело.
Зойка каже:
— Дивіться, щоб я вам зараз не впала.
І за якусь хвилину, дивись, перечепиться і з усього 

маху бух на землю.
Всі сміються.
І Зойка сміється, хоч і кривиться, бо таки ж болить 

розбите коліно.
Або чергує вона по класу, треба квіти полити.
— Ой, дивіться, щоб я вам сама не облилася,— каже 

Зойка.
Не встигла сказати — уже й справді мокра з ніг до 

голови.
— Ну, Заєць! — сміються всі. І найбільше сама 

Зойка.
А Котька тільки червоніє і брови хмурить. Переживає 

за неї. Вже не на всіх перервах Котька гуляв з Зойкою.
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Хлопці дедалі частіше забирали його у свою компанію.
Та Зойка й сама підштовхувала його:
— Іди-іди до них! Чого тобі зі мною киснути? Іди!
Але в школу й після школи додому вони ходили, як і

раніше, разом. І сиділи за однією партою. І уроки робили 
разом. І все було, як і раніше...

Та одного разу перед початком уроків у коридорі Ігор 
Дмитруха сказав:

— Слухай, Кіт! Чого це ти приліпився до її спідниці?
Котька почервонів:
— Нічого я не приліпився... Просто...
— Ну як — не приліпився!.. Приліпився. Тільки й зна

єш, що біля неї крутишся.
— Та ні... просто...— Котька насупив брови і одвер

нувся.
— Слухай,— Ігор Дмитруха поклав йому руку на пле

че,— слухай, сідай зі мною! Будемо в «морський бій» 
на уроках грати і взагалі...

Котька розгублено закліпав і знизав плечима:
— Та якось... якось...
— Та ну тебе! — вигукнув Ігор Дмитруха.— Поду

маєш — «друзі дитинства»! Так що — до пенсії ходити, 
за ручки взявшись. Ти ж хлопець! Ти ж молоток! А во
на... сама ж на себе каже — «розтелепа»...

— Та ну...— ще дужче почервонів Котька.
— Все! Ходімо тебе переселяти! — І Ігор Дмитруха 

рішуче попрямував до їхньої парти, де Зойка рилася 
в своєму портфелі і, як завжди, не могла щось від
шукати.

— Заєць! — сказав Ігор Дмитруха.— Кіт переселя
ється до мене! Ми з ним у «морський бій» гратимемо і... 
і взагалі.

Зойка на мить застигла з роззявленим ротом, глянула 
на Котьку, зблідла і, враз опустивши очі, метушливо 
стала допомагати Дмитрусі збирати вже розкладені нею 
на парті Котьчині зошити і підручники:

— Ага... так-так... авжеж... звичайно...
Котька стояв, утупившись у підлогу, і не наважував

ся підняти на неї очі.
І тільки як сів поруч з Дмитрухою за останню біля 

вікна парту, він подивився в її бік.
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Зойка усміхалась і кивала йому з їхньої парти — все, 
мовляв, гаразд. Але Котька по очах бачив, що вона пере
живає. І йому стало совісно.

Та повертатися вже було пізно...
Після уроків Ігор Д митру ха повів хлопців у сусідній 

двір на будівельний майданчик, де екскаватор рив гли
бокий котлован під фундамент нового будинку. На тери
торію будівельного майданчика лізли крізь дірку в пар
кані, потім тікали від прораба. Це було захоплююче 
і навіть трошки небезпечно. Всюди висіли застережні 
гасла: «Не стій під стрілою!», «Пам’ятай, що вдома у те
бе діти!» і т. д.

Котька й тут виявив свою спритність і вчасно розшу
кав запасну аварійну дірку в паркані, коли прораб уже 
зовсім близько кричав, розмахуючи капелюхом: «Ану 
киш звідсіля, горобці! Відповідай за вас потім!» І всі 
благополучно втекли через аварійну дірку і потім 
підхвалювали Котьку. А він одмахувався, але в душі 
відчував себе героєм і вже зовсім не думав про 
Зойку...

Щоб разом іти до школи, Котька й Зойка щоранку 
зустрічалися внизу біля під'їзду. І завжди чекали одне 
одного.

Наступного дня Котька навмисне трохи запізнився — 
хвилин на п'ять проти звичайного. Коли він вийшов, 
Зойки біля під'їзду не було. Котька відчув полегкість. 
Він не знав, що б їй сказав, як би він пояснив учорашнє...

Зойка була вже в класі.
Котька підкреслено весело привітався з нею і пройшов 

до Ігоря Дмитрухи.
Зойка усміхнулась і кивнула йому...
Минуло кілька днів.
Тепер на великій перерві і після школи Котька гасав 

з хлопцями, грав у футбол, у сищиків-розбійників та 
інші хлопчачі ігри.

Інколи він помічав самотню постать Зойки, що стояла 
осторонь і мовчки спостерігала, як вони грають.

На мить у нього стискалося серце, але тут хтось із 
хлопців зачіпав його, і він поспішав одвернутися і не ди
витись на Зойку. Він просто намагався не думати про 
неї, бо це турбувало, непокоїло його.
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— Хлопці! Сьогодні після уроків експедиція в джунг
лі! — сказав якось Ігор Дмитруха.

— Ух ти! — перезирнулися Спасокукоцький і Кукує
вицький.

— Бемц! — сказав Валера Галушкинський.
Експедиція в джунглі — то був таки «бемц». То було

небезпечно. «Джунглями» у школі називали зелений ку
точок біля кабінету біології. Він складався з кількох 
десятків вазонів різного калібру: від чималого кадуба з 
пальмою до зовсім маленьких вазончиків з виткими ро
слинами, що висіли по стінах. Вазонів було так багато, 
і рослини були такі різноманітні і так химерно переплі
талися між собою — наче у справжніх джунглях.

Яка спокуса, особливо для хлопців, залізти у ті 
«джунглі»!

Але технічка, дебела Олімпіада Самсонівна, катего
рично забороняла і близько підходити до «джунглів». 
А з Олімпіадою Самсонівною жарти погані. Навіть вуса
того десятикласника вона може взяти за вухо й одвести 
до директора.

Та що таке небезпека для Ігоря Дмитрухи! Навпаки — 
для Ігоря Дмитрухи без небезпеки нема життя.

Почекавши після уроків хвилин десять, поки старшо
класники розійшлись, школа спорожніла (лишилися 
тільки «продльонщики» на першому поверсі), Ігор Дми
труха, Котька та ще кілька хлопців крадькома, нав
шпиньках піднялися на третій поверх. Саме тут, у кутку, 
біля кабінету біології були «джунглі».

Одразу біля сходів хлопці лягли на підлогу й рушили 
по коридору до «джунглів» поповзом. Повзли на живо
тах і тільки сопіли.

Двері класів були розчинені. Ніде нікого.
Звернули по коридору за ріг.
І от — «джунглі».
Першим у зелене плетиво поліз Ігор Дмитруха, дру

гим — Котька. Більше залізти не встиг ніхто. Раптом 
Ігор Дмитруха приглушено зойкнув: «Олімпіада! Ті
каймо!» — і вужем вислизнув з «джунглів» (чи то йому 
причулося, чи, може, в цьому й полягав задум опера
ції — хтозна).

Котька від несподіванки смикнувся, вдарився об щось
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головою і, вискакуючи з «джунглів», почув, як позаду 
те «щось» важко гупнуло на підлогу.

«Звалив вазон!» — майнуло в голові. Хотів оберну
тися, але ноги вже винесли його за ріг у коридор.

— Ігоре! — гукнув на бігу Котька.— Стривай! Стій! 
Ігоре! Я... я вазон звалив. Вернімося, Ігоре!

— Ану тебе! — відмахнувся Дмитруха, не обертаю
чись.

Котька спинився.
Важко дихаючи, прислухався.
Тихо. Ніхто не женеться. Дмитру сі таки, мабуть, при

чулося.
Набравшись духу, Котька навшпиньках пішов по ко

ридору назад.
Підійшов до рогу і обережно визирнув з-за стіни.
І...
Край «джунглів» навпочіпки сиділа Зойка і незграб

но, невміло намагалася стулити розколотий навпіл 
вазон.

Наче хто здушив Котьку за горло — перехопило по
дих. Зойка, зраджена ним Зойка старалася ліквідувати 
його, Котьчину, шкоду.

Як вона тут опинилася? Мабуть, чула, що хлопці зби
раються до «джунглів», і потяглася за ними.

Котька прикипів до місця, не в змозі ворухнутися.
І тут, мов з-під землі, біля Зойки з'явилася Олімпіада 

Самсонівна.
— А це що таке?! Ах ти ж...
Зойка розгублено усміхнулась:
— Ой!.. Не гнівайтесь... Це я... випадково... Я ж така 

розтелепа... Це ж... це ж усі знають...
Котька набрав повні груди повітря, глибоко зітхнув 

і вийшов з-за рогу...
...Наступного ранку вони зустрілись, як завжди, біля 

під їзду. І, прийшовши до школи, сіли поряд за свою чет
верту в лівому ряду парту...

Ігор Дмитруха не сказав ні слова.
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* * *

Льоня Монькін сидить один.
Ліна Митрофанівна вже кілька разів садовила поруч 

з ним дівчаток, але жодна більше двох днів усидіти не 
змогла. Тікали...

ЛЬОНЯ МОНЬКІН

Льоня, або, як його ще називають, Льодик Монькін, 
страшенно не любив жіночого роду, тобто дівчат. У ньо
го були на це свої причини. Коли він був маленький, він 
був дуже схожий на дівчинку. Може, через те, що мама 
відпускала йому довге волосся, пов’язувала великого 
яскравого банта і взагалі чепурила, як ляльку. Не
знайомі жінки у тролейбусі сплескували руками й ахали: 
«Ах, яка у вас гарненька дівчинка!» Льодик густо черво
нів, а мама тільки весело сміялася. Згодом з випадково 
підслуханої розмови дорослих він дізнався, що його ма
ма, виявляється, дуже хотіла, щоб у неї була дівчинка, 
а народився він, Льодик.

Як бачите, у нього були підстави не любити дівчаток. 
До того ж хитра доля раз у раз зіштовхувала його з тими 
дівчатками. Виходило завжди так, що дівчатка доводили 
йому свою вищість. То якась Таня Верба краще за нього 
відповідала урок, то якась Люба Присяжнюк швидше за 
нього бігала, то якась Тося Рябошапка влучніше за ньо
го кидала сніжки... Не кажучи вже про Макароніну, яка 
навіть у футбол (у чисто хлоп’ячу гру!) грала краще, 
ніж він. Льодик тільки червонів, зціплював зуби і дивив
ся на них спопеляючим поглядом. Він би їх усіх! Але 
після того, як Надя Трав’янко привселюдно натовкла 
йому носа, з дівчатками він не бився. Тьху на них! Хай 
їх грім поб’є!..

Льодик був філателіст, тобто збирав поштові марки. 
У нього було вже три клясери — такі спеціальні альбом
чики з кишеньками для марок. Більше філателістів у 
класі не було. Тут Льодик суперників не мав. Але й 
тріумфу особливого теж.

Коли він приніс у клас свої альбомчики, тобто кля
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сери, хлопці спершу обступили його, почали, штовхаю
чись, роздивлятися. І Спасокукоцький та Кукуєвицький 
навіть захоплено вигукнули: «Ух ти!.. Ах ти!..» Але тут 
Ігор Дмитруха ревниво скривився, витяг з кишені пачку 
закордонної жувальної гумки і став щедро усіх часту
вати. І хлопці одразу втратили інтерес до марок. А Спа
сокукоцький та Кукуєвицький зневажливо пхикнули: 
«Подумаєш — марки! Велика цінність!» (Наче то й не 
вони щойно ухали та ахали.) А дівчатка у Льодиків бік 
і не глянули — чи то знаючи Льодикове до себе ставлен
ня, чи то по дівчачій своїй легковажності.

Один лише Шурик Бабенко додивився клясери до кін
ця. І наступного дня теж почав збирати марки. Однак, 
зібравши дев’ять марок, несподівано захопився значка
ми й, кинувши марки, став збирати значки. Проте Льо- 
дик на нього не образився. На хлопців Льодик ніколи 
не ображався. Хлопцям він міг пробачити все на світі. 
Бо то ж хлопці!...

Цієї осені Тося Рябошапка принесла в клас нове за
хоплення — листуватися з дівчатками соціалістичних 
країн. Влітку вона відпочивала в Одесі в піонертаборі 
«Молода гвардія», познайомилася там із зарубіжними 
піонерами, списала цілий зошит адрес; приїхавши, роз
дала ті адреси подружкам, і зав’язалося жваве листу
вання. Таня Верба писала до Ісмени з Катовіце (Поль
ська Народна Республіка); Люба Присяжшок— до Єви 
з Будапешта (Угорщина); Надя Трав’янко — до Еріки з 
Ейзенаха (Німецька Демократична Республіка); а сама 
Тося Рябошапка листувалася одразу з трьома — із Снє- 
жаною з Пловдива (Болгарія), з Маріорою з Бухареста 
(Румунія) та Йованкою з Дубровника (Югославія).

Тепер у дівчаток тільки й розмов було, що про те 
листування.

— А Еріка мені написала...
— А я Снєжані написала...
— А мені Йованка написала...
На всіх перервах — галала-галала-галала... Зберуть

ся десь у кутку чи біля чиєїсь парти, одна одній пока
зують листи, фотографії, сувенірчики різні. А то сядуть, 
книжками поодгороджуються (щоб хлопці не підгля
дали) і — пишуть: голови набік посхиляють, літери
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старанно виводять, кольоровими олівцями квіточки у 
кутках листів вимальовують (щоб гарно було) — тільки 
сопуть...

Льодикові все це було б, як то кажуть, «до гудзика» 
(подумаєш, пишуть: «А  я сьогодні п'ятірку одержала...», 
«А  я вчора таке цікаве кіно бачила»), якби... не марки. 
Коли він бачив у дівчачих руках довгастенькі, з тонкого 
напівпрозорого паперу конверти і на них незнайомі за 
кордонні марки,— його очі загорались, а серце жалібно 
тенькало. Бо ж вони, джеркотухи пискляві, анічогісінько 
у тих марках не тямлять — розриваючи конверт, без
совісно рвуть і марки (щоб їм спідниці порвало!).

Якось, перехопивши Льодиків погляд, Тося Рябошап- 
ка враз стрепенулась і сказала:

— Ой, це ж тобі марку, мабуть, треба!.. Так на, бери!
І інші дівчатка, почувши, теж ойкнули:
— Ой! Правда! Це ж ти збираєш! Візьми! Візьми!
Льодик почервонів, як помідор, презирливо скри

вився і сказав:
— Сспассибічки! У мене такі є! Скільки завгодно!
Ну не міг же він узяти від них — в ід  них!  — цю

подачку, як ви не розумієте!.. Хоч у нього, звичайно, 
таких марок не було!

І ще більша досада і злість на жіночий рід охопили 
його.

«Ич! У марках ні бельмеса не тямлять, а їм з усього 
світу листи з тими марками йдуть!.. А я...» І якось сама 
собою виникла у Льодика думка — а чому б оце і йому 
не почати листуватися з кимось із братніх країн. Це ж 
так просто: написав коротенького листа, а тобі прийшла 
відповідь, знову написав — і знову відповідь, і кожного 
разу на конверті — марка. Тільки одклеюй і складай у 
клясер... Але кому й куди писати? Де взяти адресу? 
У тих сорок-білобок викрасти? Так у них же всі адреси 
дівчачі. А писати дівчинці, хоч би Льодика й на шматки 
різали, він не буде. Тільки хлопцеві! Але ж де дістати 
адресу закордонного хлопця?..

І раптом...
Допоміг випадок (недарма він чоловічого роду!).
Льодик узяв у бібліотеці книжку, яку щойно перед 

ним здала Надя Трав'янко. «Небувале буває» Сергія
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Алексеева (бачите, навіть назва символічна!). Прийшов 
додому, розгорнув, а там — лист. Тільки, будь ласка, 
не думайте, ніби Льодик такий, щоб просто собі читати 
чужі листи!.. Але якщо ти така гава, що залишаєш свої 
листи у бібліотечних книжках, то хто тобі винен?

Це вже, даруйте, не твій лист, а бібліотечний.
І його можуть читати всі абонементи, тобто абоненти.
А коли і я абонент, то...
Льодик розгорнув листа.
«Добрий деньу Надяї
Дуже спасибі тобі за фото ваги прекрасний Київ. 

У мене все порядок. Тільки один неприємність. Я посва
рився з мій друг Гудрун. Той, що живе в сусідстві, в шос
тий номер. Ну, ти знаєш. Тому я тепер переживаю. 
Не знаю, як зробити назад мир і дружба. Ну от. А як ти?

Пиши. Буду відповідати. Привіт.
Е р ік  а».

У Льодика підскочило у грудях серце. Ой! Так це ж 
те, що треба!

Гудрун! Хлопець! Та ще й посварився з Ерікою. От 
молодець! Мабуть, здорово вона йому в печінки в’їлася, 
та Еріка. А що ж! Дівчата — вони усюди однакові. Що 
в нас, що в них. Мабуть же ж, виставлялася, яка вона 
прекрасна — і гарна, і метка, і розумна. А йому це на
бридло, і він послав її по-німецькому куди треба. І тепер 
вона, бач, переживає, не знає, «як зробити назад мир і 
дружба». Мабуть, така сама, як Надька Трав’янко, 
якщо з нею листується. І той Гудрун, сердега, очима 
кліпатиме і ще візьме й помириться. Треба йому напи
сати, підтримати, застерегти.

Адреса є. Раз по сусідству,— значить, на тій самій 
вулиці. Правда, прізвища нема. Але Ейзенах — місто не
велике. Значить, і будинки там невеликі. І навряд, щоб 
у шостому номері було багато Гудрунів. Таке незвичне 
ім’я. Може, він і на весь Ейзенах один.

Відчуваючи жар у грудях і тремтіння в усьому тілі, 
Льодик сів за листа.

«Добрий деньу Гудруне! — бадьоро почав він.— Пише 
тобі Леонід з Києва. Не дивуйся, що я пишу. Просто
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наші дівчата листуються з вашими. І мені стало відомо, 
що ти посварився з Ерікою. Вона тепер переживає і не 
знаєу як з тобою помиритися. А ти не переживай. Держи 
хвоста бубликом! Я певен, що то вона винна. У нас теж 
дівчата вредні, і ми з ними сваримося. З ними інакше 
не можна.

Давай будемо листуватися. Пиши мені, а я писатиму 
тобі.

З міжнародним привітом 
Л е о н і д  М о н ь к і  н».

Льодик подумав-подумав і приписав:
« Я збираю марки. А ти?»
Він перечитав листа і лишився ним дуже задоволе

ний. Здорово написано, по-чоловічому! Гудрун оцінить. 
Особливо оте «держи хвоста бубликом!».І приписка лов
ка. Нічого не просив, і водночас кожному дурневі ясно, 
що треба прислати марок.

Льодик пішов на пошту, купив спеціального міжна
родного авіаконверта й одправив листа.

А того, Трав’янчиного, щоб вона ні про що не догада
лася, дуже спритно підсунув їй у «Граматику» — хай 
думає, що сама туди поклала.

І став чекати відповідь.
День чекає, два, три... Тиждень чекає...
Щодня по кілька разів зазирає у поштову скриньку. 

Навіть наважився запитати листоношу. Та усміхнулася 
й весело сказала: «Пишуть».

За цей час Льодикові двічі вже снилися міжнарод
ні сни.

Одного разу наснилося, що на його ім’я з закордону 
прибув цілий вагон марок. І він не знає, куди ті марки 
подіти. Залізничне начальство вимагає, щоб він негайно 
розвантажував свій вагон, а мама категорично запере
чує, щоб він завалював усю квартиру марками.

Удруге йому наснилося, ніби його обирають прези
дентом міжнародної анти дівчачої асоціації. Це чомусь 
відбувалося на вокзалі в залі для інтуристів. І обирали 
йогр не люди, а... чемодани. З кольоровими закордон
ними наклейками у вигляді поштових марок. І головував 
на тих дивних зборах Гудрун, який, до речі, теж був не 
людина, а чемодан. «Авжеж,— думав уві сні Льодик.—
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Тепер зрозуміло, чому в нього таке ім'я. «Гудрун», «че
модан» — навіть звучить однаково».

І Гудрун-чемодан, плямкаючи кришкою, наче ротом, 
говорив: «Чого ти дивуєшся? Я ж тобі писав у листі, що 
президентом будеш ти. Я ж тобі писав».— «Авжеж,— 
думав уві сні Льодик.— Як це я забув. Він же мені писав. 
Я ж одержав він Гудруна листа. Чого ж я дивуюсь».

Так було уві сні. А наяву — ніяких листів не було.
Минув ще тиждень. І ще три дні.
Нічого.
Крім газет, журналу «Барвінок» та рахунків за між

міські телефонні переговори батьків— анічогісінько.
Льодик просто зненавидів поштову скриньку (у-у, теж 

жіночого роду, капосна!).
Нарешті, він махнув рукою:
«Та! Вже не прийде. Мабуть, той Гудрун не одержав 

мого листа. Прізвища ж я не написав. Ну й не треба! Не 
дуже й хотілося!»

І от коли він махнув рукою і перестав чекати, несподі
вано надійшов лист.

Повертаючись зі школи, Льодик зустрівся біля під'їзду 
з листоношею. Листоноша весело усміхнулась і ска
зала:

— А-а! Товариш Монькін?! Леонід?! Вам лист! — 
вона швидко перегорнула у сумці велику кипу листів, 
витягла одного й подала йому.

Занімілою рукою Льодик узяв довгастого конверта. 
І, розгубившись, навіть забув подякувати листоноші. 
Та, все ще усміхаючись, зайшла до під'їзду, а він лишив
ся на вулиці.

У лівому куточку конверта було наклеєно синеньку 
стрічечку, на якій білими літерами було написано іно
земні слова, а у правому — аж сім різноколірних марок: 
на одній — дядечко в окулярах, на другій — будинки 
якісь, на третій — якийсь орнамент, а на чотирьох ін
ших — по дві барвисті гарнющі пташки. У Льодика аж 
дух перехопило. Таких марок у нього ще не було.

«Молодець, Гудрун! Ух молодець! Не хлопець, а моло
ток!»

Тремтячими пальцями Льодик розірвав конверт.
На землю посипалися кольорові листівки з якимось
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старовинним замком на горі. І ще — зображенням до
низу — впала якась менша листівочка, на звороті якої 
був напис:

« Л е о н і д у  в і д  Е р і к и  та Г у д р у н .
На  д р у ж б у - ф р о й н д ш а ф  т»,— піднявши, про

читав Льодик. Перевернув,і... серце в нього зупинилося. 
З кольорової фотографії, обнявшись, усміхалися йому... 
дві дівчинки...

Якби з неба просто на голову йому зараз упав марсіа
нин,— Льодик не був би такий вражений. Гудрун — дів
чинка!.. Це було неймовірно. Як це могло бути?! Еріка ж 
писала: «Мій друг Гудрун», «Той, що живе в сусідстві...» 
І раптом Льодик згадав: «Тільки один неприємність...» 
Та то ж вона просто... просто помилилась. Погано ще 
знає мову і плутається у родах і відмінках. А він, йолоп: 
«Держи хвоста бубликом!.. У нас теж дівчата вредні, 
і ми з ними сваримося. З ними інакше не можна...» От 
тобі й маєш — «один неприємність»!.. От уже сміялися, 
мабуть!..

З під'їзду вийшла усміхнена листоноша.
— Ну що — дочекався? Приємно одержувати листи, 

правда ж? О, та ще й од дівчат! — вона зиркнула на 
фотографію, яку він не встиг сховати, підморгнула йому 
й пішла.

Краще б вона вдарила його своєю сумкою по голові!
«Дочекався»! Справді, дочекався!
Ой! Що ж тепер буде!
Еріка й Гудрун, звичайно ж, написали Наді Трав'янко, 

а та рознесе по всій школі... І... «У  нас теж дівчата 
вредні...» Ну дадуть йому тепер ці дівчата! Задражнять, 
засміють — жити не захочеш!.. Хоч на край світу тікай!

Наступного дня Льодик до школи не пішов.
Зранку заохав, застогнав і сказав мамі, що дуже бо

лить голова й горло. Мама, звичайно, стурбовано обма
цала його лоба і, хоч температури не виявила, сказала, 
щоб сидів дома.

До півдня Льодик пролежав на тахті, перебираючи і 
переглядаючи марки. Для нових семи марок він о двій 
окрему сторінку клясера. Що б там не було — не вики
дати ж їх!

Лежав, переглядав марки і думав.
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А ті Еріка й Гудрун, видно, єхидні дівчата. Ні слова 
йому не написали, тільки підписали фотографію і — все. 
Мовляв, дивись, дурню, і начувайся. Догадуйся сам, у 
яку калюжу ти сів із своїм листом! Марок йому, бач, 
закортіло! Барахольщик! Так на тобі марки, клей їх собі 
хоч на носа! Але за ті марки ти ще заплатиш! Сльозами 
вмиєшся!

І так Льодикові стало кепсько, так кепсько, що йому 
здалося, наче він і справді захворів. І голова начебто 
заболіла, і горло... І температура ніби підвищилась.

А вдома нема нікого. Тато й мама на роботі, прийдуть 
тільки увечері.

Льодик відчув себе таким самотнім і нещасним, і так 
йому стало себе шкода, що він... заплакав.

І в цей час у двері подзвонили. Льодик стрепенувся: 
«Невже мама?!» Коли Льодик хворів, мама іноді відпро
шувалася на роботі й приходила зразу після обіду.

Льодик швиденько витер сльози і побіг відчиняти.
Відчинив двері і... закляк.
На площадці з портфелями у руках стояли Таня 

Верба, Тося Рябошапка, Люба Присяжнюк і Надя 
Трав'янко.

— Ти що — захворів?
— Чого ти не був у школі?
— Ми принесли тобі уроки.
— І прийшли провідати, бо я одержала вчора листа 

від Еріки.
Льодик зіщулився, втягнув голову в плечі і позадку

вав.
— Ой дівчата, він таки хворий! — вигукнула Тося 

Рябошапка.— Дивіться, який блідий!
— І... і заплаканий! Дивіться!— скрикнула Люба 

Присяжнюк.
— Ой, що тобі болить? — забідкалася Таня Верба.
— Йому треба негайно лягти! — вигукнула Надя Тра

в'янко.
І не встиг Льодик отямитися, як дівчатка підхопили 

його під руки, потягли до тахти і силоміць поклали.
«Ну, зараз почнеться!» — з відчаєм і безнадією по

думав Льодик і заплющив очі — він не хотів бачити 
їхніх торжествуючих облич.
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На якусь мить дівчата завмерли. А тоді...
— Ой,— прошепотіла Тося Рябошапка.— Дивіться, 

як йому погано!
— Здається, знепритомнів! — прошепотіла Таня Вер

ба.
— Бідолаха! — прошепотіла Люба Присяжнюк.— Ба

чите, який він тонкий і вразливий. А ми...
— А ми,— зітхнула Надя Трав’янко,— ми ж завжди 

вважали, що він противний... А він узяв і помирив Еріку 
й Гудрун.

Льодик ледь-ледь розплющив одне око — сміються, 
чи що? Та дівчатка й не думали сміятися. Обличчя в них 
абсолютно серйозні і зосереджені.

— Так же ж і пишуть,— знову зітхнула Надя Трав’ян
ко.— «Нас помирив ваш хороший товариш Леонід Монь- 
кін. Передайте йому дуже спасибі!» І що він там таке 
написав?..

І раптом Льодик усе зрозумів. І зовсім розплющив 
очі. Авжеж! Він написав Гудрун, що Еріка переживає, 
і Гудрун стало совісно, і вона перша побігла миритися 
(це ж так важливо, щоб хтось перший зробив крок!). 
Отже, сам того не бажаючи, він допоміг їм помиритися.
І, вдячні йому за це, вони не стали писати, як він поми
лився... І ніхто з нього тепер не сміятиметься й не кепку
ватиме.

Гаряча хвиля несподіваної радості зненацька огортає 
Льодика, і він не може втриматися від усмішки. Дівчатка 
дивляться на нього і теж щиро й радісно усміхаються.

І тут йому враз спадає на думку, що радість — жіно
чого роду... І дружба, між іншим,— теж...

Але мир — усе-таки чоловічого...

* * *

Проте хоч доброта — теж жіночого роду, це зовсім не 
означає, що чоловічий рід геть-чисто позбавлений її.

Он за останньою партою у лівому ряду під стіною си
дить хлопець — наче з іншого класу, вищий і старший 
за всіх... Це...
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ФІГУРА

Коли він уперше зайшов до класу, Ігор Дмитруха 
сплеснув руками й вигукнув:

— Ух ти І Фігура!
І це прізвисько якось одразу, в одну мить приліпилося 

до нього.
Він був високий, вищий за всіх у класі на цілу голо

ву, а то й на дві, з довгим кумедним носом, з довгими ру
ками, що стирчали з коротких рукавів, вайлуватий 
і незграбний. Ходив, човгаючи напівзігнутими ногами. 
А правою рукою вимахував і загрібав назад, наче бив 
себе по невидимому хвосту.

Звали його Юра Хитрюк.
Він мав би вже бути в п’ятому, але цілий рік прохво

рів — пролежав у лікарні.
Через ту його хворобу батьки й переїхали зі Львова 

до Києва, щоб змінити шкідливий для нього вологий 
клімат.

За вдачею Фігура був добродушний, незлобливий і 
м’який.

Ігор Дмитруха відчув це одразу. Маючи про всяк випа
док за спиною своїх «ад’ютантів» Лесика Спасокукоць
кого та Стасика Кукуєвицького, він підійшов до новач
ка, що мовчки сів на вільне місце за останню парту у 
лівому ряду, і в’їдливо-чемно спитав:

— Слухайте, дядю, ви правила поведінки учнів зна
єте? Оно висять у класному куточку!

— Н-ну з-зна-аю,— враз почервонівши, неквапливо 
сказав той (він ще й заїкався!).

— Ой, сумніваюсь! — похитав головою Дмитруха.— 
От що глаголить пункт восьмий?.. Пункт восьмий правил 
для учнів глаголить: «Вітай учителів та інших праців
ників школи, знайомих і товаришів. Виконуй правила 
вуличного руху». А ти? Ти нас привітав?

— Я... я... кивнув...— ще дужче червоніючи, сказав 
Фігура.

— Ех ти! «Кивнув»! У нас так не вітаються! У нас 
кажуть: «Здрастуйте, любі друзі!»

Спасокукоцький і Кукуєвицький хихикнули.
— Припинити! — гримнув на них Дмитруха.
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Спасокукоцький і Кукуєвицький одночасно завмерли, 
стримуючи сміх.

— Привітайся, будь ласка! — лагідно сказав Дмит
руха Фігурі.

Фігура повагом підвівся з-за парти і, схиливши голову 
набік, криво усміхнувся:

— Н-ну... зд-драстуйте... л-любі д-друзі...
— О! Це — інша справа!.. Ану, любі друзі, привітаймо 

Фігуру!
Дмитруха, як диригент, змахнув руками, і весь клас 

хором вигукнув:
— Здра-стуй, Фі-гу-ра!
А потім, повторюючи за Дмитрухою, всі прокричали 

ще тричі:
— Фіг-ура! Фіг-ура! Ф іг-ура!— на зразок «Ф із

культ-ура!»
І всім одразу стало весело. І Фігурі теж. Він щиро 

сміявся разом з усіма. Видно, що він любив жарти і весе
лих людей. І Дмитруха, мабуть, йому сподобався. Він 
навіть хотів щось таке сказати, але в цей час зайшла 
вчителька, і почався урок.

А на перерві Ігор Дмитруха підійшов до Фігури, що 
стояв у коридорі під стінкою, і сказав:

— Ні! Все-таки правил для учнів ти не знаєш! От що 
глаголить пункт сьомий? Пункт сьомий глаголить: «Ро
зумно проводь вільний час: читай книжки, бери участь 
у роботі гуртків, займайся фізкультурою»... А ти чим 
займаєшся? Стоїш, як стовп. Непорядок. Ну, виконуй 
правила!.. Давай займемося фізкультурою. Побачимо, 
на що ти здатний. О дійди, будь ласка, од стіни!

І коли Фігура слухняно одійшов, Ігор Дмитруха ви
гукнув: «Гоп!» — і враз скочив йому на спину. Від неспо
діванки Фігура поточився і мало не заорав носом.

— По конях! — закричав Дмитруха.
Спасокукоцький скочив на Кукуєвицького, Валера

Галушкинський на ПІурика Бабенка, Льоня Монькін на 
Вітасика Дяченка. І хвацька кавалерія затупотіла по 
коридору. Аж поки владний голос завучші Віри Яківни: 
«Зараз же припиніть!» — не обірвав їхнього галопу.

— А ти молодець, Фігуро! Здорово гарцюєш! — ска
зав Ігор Дмитруха, коли вони вже пішки поверталися
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до класу.— Оголошую тобі подяку й нагороджую орде
ном Буцефала!

Він вийняв із кишені і власноручно приколов до Фігу- 
риних грудей значок із зображенням кінської голови.

— Спас-с-сибі! — закліпав очима й почервонів Ф і
гура.

А Спасокукоцький та Кукуєвицький подивилися на 
нього з неприхованою заздрістю і досадою — вони від
чули, що втрачають прихильність командира. І правиль
но відчули. Такої вже вдачі був Ігор Дмитруха — він, 
не задумуючись, умить міняв свої симпатії й уподобан
ня. І хоча Спасокукоцький та Кукуєвицький лишилися 
поки що ад’ютантами, але першим, найближчим «ад’ю
тантом його превосходительства» Дмитрухи став з цьо
го дня Фігура.

— Фігуро! За мною! Вперед! — вигукував Дмитруха 
і мчав по коридору.

І за ним, вимахуючи й загрібаючи назад правою ру
кою, незграбно біг на напівзігнутих ногах Фігура.

— Фігуро! На перший поверх! У спортзал! — вигуку
вав Дмитруха і дріботів сходами.

І за ним, вимахуючи й загрібаючи назад правою ру
кою, на напівзігнутих незграбно переступав через три 
сходинки Фігура.

— Фігуро! До компоту й пиріжків! Короткими пере
біжками! — вигукував Дмитруха, і розштовхуючи всіх, 
летів у буфет.

І за ним, вимахуючи й загрібаючи назад правою ру
кою, на напівзігнутих незграбно оббігав зустрічних Ф і
гура...

— Тю! Просто як цуценя! — стиха пхекали один од
ному Спасокукоцький та Кукуєвицький, забувши, як 
зовсім недавно так бігали вони самі...

Розповідаючи комусь про Фігуру, Дмитруха називав 
уже його не просто «Фігура», а «мій Фігура»:

«Подивилися б ви на мого Фігуру...», «Мій Фігура 
ходить отак!.. Сміхота!..» ,«Викликає математичка мого 
Фігуру, а він підвестися з-за парти не може — я його 
за хлястика до спинки прив’язав. Ха-ха-ха!..»

Під настрій Дмитруха складав про нього жартівливі 
вірші:
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Попросим, друзі, ми Фігуру 
Зібрать за всіх макулатуру!
Стоїть Фігура, як скульптура,—
Не хлопець, а карикатура!

Ну, а Фігура... Він так довго (цілий рік!) лежав у лі
карні і так знудьгував за хлоп'ячим товариством, і таким 
веселим геройським хлопцем здавався йому Ігор Дми
труха, що Фігура не помічав ні його поблажливого тону, 
ні глузливих слів, ні образливих жартів...

А може, помічав, але пробачав...
А може, просто такої уже м'якої, добродушної вдачі 

він був...
І на всі Дмитрухинські «жарти» Фігура тільки широ

ко усміхався, показуючи великі нерівні зуби.
Та от одного разу...
Одного разу Ігор Дмитруха приніс у школу пістолет.
Хлопці аж застогнали, побачивши той пістолет. Вони 

очей не могли відвести від нього. Ніхто зроду не те що 
в руках не тримав,— ніхто зроду не бачив такого пісто
лета.

То був пневматичний духовий пістолет, що стріляв 
гумовими кульками. За десять метрів бив так, що лишав
ся синець.

Ігореві привіз того пістолета його старший брат — 
спортсмен, який без кінця їздив за кордон.

Двічі стрельнути Ігор дав тільки Фігурі. По одному 
разу стрельнули Спасокукоцький та Кукуєвицький. 
Більше стрельнути Ігор не дав нікому.

На великій перерві Ігор Дмитруха, гордий і незалеж
ний, як ніколи, вимахуючи своїм пістолетом, помчав на
двір. Хлопці з класу, всі до єдиного, заздрісно сопучи, 
мовчки бігли за ним.

Щоб ніхто із старшокласників не заважав, подались 
у сусідній двір, за сараї, де нікого не було.

Фігура намалював на стіні сарая крейдою мішень, і 
Дмитруха почав стріляти. Треба віддати йому належ
не — поціляв він добре. Меткий він усе-таки був хло
пець, цей Ігор Дмитруха. І щоразу, як він поціляв, 
Фігура із щирим захопленням вигукував:

— О! Молодець!.. О!.. Ух ти!.. О!..
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Раптом з-за стіни сарая з’явилося маленьке смугасте 
кошеня. Глянуло на хлопців, ворухнуло хвостиком і 
стиха нявкнуло.

У Ігоря Дмитрухи враз загорілися очі.
— Увага! — просичав він.— Починається полювання 

на бенгальського тигра!
І, виставивши вперед руку з пістолетом, став підкра

датися до кошеняти.
— Н-не т-треба! — прохально сказав Фігура.
— Мовчати! — огризнувся Ігор.— Припинити розмо

ви! Не заважати мисливцю!
І, прицілившись, вистрілив по кошеняті. Кошеня стрі

пнуло лапкою, по якій він вцілив, і жалібно нявкнуло. 
Але чогось не тікало. Воно було, мабуть, ще дурне й не 
розуміло небезпеки.

Фігура в два кроки підскочив до кошеняти і схопив 
його на руки.

— Що?! — скрикнув Дмитруха.— Ану віддай бен
гальського тигра!

— Н-не віддам! — дивлячись спідлоба, тихо мовив 
Фігура.— Йом-му ж б-боляче!

Його довгі, в чорнильних плямах руки, що стирчали 
з коротких для нього рукавів курточки, ніжно притис
кали до грудей кошеня.

— Оддай зараз же бенгальського тигра! — люто про
сичав Дмитруха і схопив кошеня за хвіст. «Бенгальсь
кий тигр» хрипло, майже без голосу нявкнув.

І тут сталося несподіване.
Фігура взяв Дмитруху двома пальцями за носа і при

щемив так, що той скрикнув і одпустив кошеня.
Тоді Фігура обережно поставив кошеня на землю, спо

кійно одним рухом одібрав у Дмитрухи пістолет і заки
нув на дах сарая. Потім згріб Дмитруху і підняв на руки 
(все-таки він був старший на рік і вищий на голову).

Дмитруха безпорадно засмикався й задригав ногами.
Фігура одніс його до калюжі під ринвою, поклав долі

лиць на землю, притис коліном, узяв однією рукою за 
чуба і почав носом умочати в калюжу, примовляючи:

— П-пункт о-останній п-правил поведінки учнів 
г-глаголить: «Б-бережи п-природу!» А ти що робиш? Га? 
Ану кажи — б-будеш мучити тварин? Б-будеш?
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Хлопці стояли мовчки.
Тільки Спасокукоцький та Кукуєвицький хихикнули, 

але перезирнулися і враз замовкли.
А Фігура методично вмочав Дмитруху носом у ка

люжу і весь час примовляв:
— Будеш? К-кажи — б-будеш?
Дмитруха хотів щось крикнути, але тільки пустив у 

калюжу бульки.
Нарешті не витримав і попросився:
— П-пусти! Ну п-пусти! Не б-буду! Не буду б-більше! 

П-пусти!
І Фігура одразу пустив.
Здаля зі школи долинув дзвоник на урок.
Хлопці, так само мовчки, не кажучи ні слова, повер

нулись і побігли до школи.
За ними, вимахуючи й загрібаючи назад правою ру

кою, на напівзігнутих незграбно біг Фігура.
А капітан футбольної команди, верховода і командир 

Ігор Дмитруха сидів навпочіпки під ринвою біля калюжі 
і гірко-гірко плакав.

І можна було подумати, що то він наплакав цілу ка
люжу...

* * *

За другою партою у лівому ряду під стіною сидить 
рудий, як вогонь, хлопчик з кошлатими насурмоненими 
бровами. Це Тимко Довганюк. Як і Фігура, він недавно 
в класі, десь із третьої чверті минулого року, зразу піс
ля зимових канікул.

Поряд з ним сидить білявий кирпатий Павлик Наза
ренко, редактор класної стінгазети.

Якби перед Новим роком хтось Павликові сказав, що 
він сидітиме за однією партою з рудим Тимком, Павлик 
голосно розсміявся б:

— Що?! Та я краще в клітці з тигром сидітиму! І при
ємніше, і безпечніше...

Перед Новим роком у Павлика були підстави так го
ворити.

Тому що...
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ПАВЛИК НАЗАРЕНКО I ТИМКО ДОВГАНЮК

Завтра — Новий рік.
Про це величезними кольоровими літерами написано 

на фасадах будинків, прикрашених гірляндами елек
тричних лампочок.

Про це красномовно свідчать веселі усмішки Дідів 
Морозів з неприродно червоними носами, які дивляться 
на вас з усіх вітрин магазинів.

Це відчувається, нарешті, по тому загальному перед- 
новорічному святковому настрою, який охоплює всіх.

Павлик одягається і виходить у двір. Іскристі сніжин
ки миготять перед очима й ніжно лоскочуть щоки... 
А снігу як багато!..

Ви коли-небудь ліпили сніговика?.. Ну, тоді ви, зви
чайно, знаєте, яка це весела й разом з тим кропітка 
справа. Вона потребує серйозності, таланту й, головне, 
сумлінної колективної праці. Мається на увазі, звичай
но, не якийсь там миршавенький сніговичок-підліток, 
а справжній солідний новорічний сніговик,— двометро
вого зросту, з відром замість капелюха, з морквиною- 
носом і з мітлою в могутній руці. Сніговик, який цілі
сіньку зиму стоятиме в дворі, викликаючи подив і за
хоплення всіх, хто його побачить.

Саме такого сніговика й ліпила вся їхня гоп-компа- 
нія, коли Павлик вийшов у двір (у цьому дворі жило аж 
вісімнадцять чоловік з їхнього «Б» класу).

Робота тільки розпочалась, і Павлик одразу приєднав
ся до друзів.

Незабаром на горбочку біля паркану височів могутній 
тулуб сніговика.

Дівчата побігли по мітлу й відро, а Вася Дубчак, 
який уже другий рік ходить у художню студію, почав 
ліпити голову сніговика. Всі зачудовано стежили, як без
формна брила снігу оживала просто на очах. Ось уже 
видно вуха, рот, підборіддя, вуглинки-очі... Велика тов
ста морквина-ніс приліпилася над губами — і веселий 
симпатичний товстун-сніговик радо усміхнувся, немов 
дякуючи за те, що йому дали життя.

Це було так здорово, що всі заплескали в до
лоні.
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— Ех, шкода, що навесні він розтане,— зітхнувши, 
сказала Тося Рябошапка.

— Нічого, до весни фе далеко! — легковажно махнув 
рукою Валера Галушкинський.

— В усякому разі, до весни простоїть — це факт! — 
авторитетно запевнив Ігор Дмитруха.

— Авжеж, простоїть!
— Абсолютно!
— Хо-ороший сніговик!..
А сніговик усміхався, і всім здавалося, ніби він аж 

підморгує — неодмінно, мовляв, простою до самісінької 
весни!

І раптом... раптом сталося несподіване.
З-за паркану вилетіла каменюка і вдарила сніговика 

по голові, аж усіх запорошило снігом. Гуркочучи поко
тилося порожнє відро-капелюх. Весела усмішка снігови
ка розсипалася на тисячі сріблястих сніжинок.

Якусь мить сніговик стояв без голови. Та нараз друга 
каменюка бухнула йому в груди, сніговик похитнувся, 
мітла випала з його руки, він упав і розсипався...

— Бу-га-га! — з-за паркану показалась хлоп’яча го
лова в кошлатій шапці-вушанці.

— Рудий!
— Ах ти ж рудий!
— Руда кандала!
— Пожежна команда!
Вони на всі заставки лаяли хлопця, але навіть не зру

шили з місця, щоб упіймати й покарати його. Вони добре 
знали, що це безнадійна справа. Він був невловимий.

Презирливо посміхаючись, хлопець глузливо помахав 
рукою і зник...

Його звуть Тимко. Але ніхто з них ніколи не називає 
його так, а дехто навіть не знає його справжнього іме
ні. Для всіх він — ненависний Рудий, «руда кандала», 
«пожежна команда».

От уже півроку — відколи він з’явився тут — триває 
ця запекла ворожнеча. Він і вони: він — один, їх — вісім
надцять, десять хлопців і вісім дівчат. Але це зовсім не 
означає, що на їхньому боці перевага. Навпаки, тому 
вони так і ненавидять його, що нічого не можуть з ним 
вдіяти. Навіть Ігор Дмитруха визнав себе безсилим.
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Скільки прикростей завдає він їм!..
У нього великі лупаті блідо-голубі очі, нахабні й глуз

ливі. «Голі очі»,— сказала про них Таня Верба.
Все обличчя в дрібному ластовинні, немов якийсь 

жартівник-маляр бризнув на нього золотавою фарбою. 
А волосся, мов жар, яскраво-червоного кольору.

Ну, звичайно ж, він,— Рудий. Це перше слово, яке 
зривається з язика, коли побачиш його. І яких же образ
ливих, дошкульних відтінків набуває це слово в устах 
вісімнадцяти його ворогів!

Рудий Тимко добре знає, як вони до нього ставляться, 
і чи не через це в його лупатих очах раз у раз спалахують 
злі вогники. Ці вогники розгораються в полум'я помсти, 
і незабаром «ворожий табір» уже тремтить від безсилої 
люті.

Рудий розладнує ігри, в усьому перешкоджає і все 
псує. Кілька разів вони пробували відлупцювати його. 
Але з того нічого не вийшло. Тимко такий одчайдушний 
і верткий, що завжди видирається й тікає, залишаючи 
на обличчях ворогів синці й подряпини.

За два тижні до Нового року Тимко захворів. Усі почу
вали себе щасливими. У дворі настали тихі, спокійні 
дні.

А напередодні Нового року усі й думати забули про 
Тимка. Наче його й зовсім не було на світі...

І от сьогодні...
Вони мовчки стоять посеред двору й сумно дивляться 

на жалюгідні рештки сніговика.
— Ну — все!.. Капець!..— зціпивши зуби, цідить Ігор 

Дмитруха.— Сьогодні не будемо псувати собі Новий 
рік, а завтра... підловимо й дамо йому так, щоб на все 
життя запам’ятав!.. Все!..

— Правильно! — підтримує Валера Галушкинський.
— Абсолютно! — погоджується Льодик Монькін.
Отже, вирішено. Завтра, в перший день Нового року, з

неподобствами Рудого буде покінчено. Або він, або вони.
У гнітючому мовчанні всі розходяться додому.
...Павлик тиняється по незатишних святково прибра

них кімнатах. Настрій у нього зіпсований. З голови не 
йде Рудий Тимко. От же капосний хлопець! Такого сні
говика зруйнував! Ну чого він лізе! Що хоче від них?
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Чого весь час робить шкоду?.. Ну, стривай, буде тобі 
завтра!..

В уяві Павлика постає картина справедливого й без
жального суду над Рудим Тимком. Хлопці лупцюють 
його, примовляючи: «Оце тобі за сніговика!.. А це за по
ламану шпаківню!.. А це за футбольний м’яч!..»

— Павлику, винеси сміття,— чується з кухні голос 
матері.

Павлик одягається і спускається у двір.
Надворі вже зовсім темно. Сипле густий лапатий сніг 

і кружляє білим роєм у промінні ліхтаря, що висить біля 
воріт. Якраз там стоять ящики для сміття. Павлик спо
рожнив відро й повернувся іти, як раптом помітив коло 
паркану якусь темну постать. Постать вовтузилась у сні
гу на тому самому горбочку, де ще зовсім недавно стояв 
сніговик. Що можна робити самому отам, у темряві? 
Хто це?

Павлик хотів був гукнути, але чогось передумав. А що, 
як злодій? Або шпигун?.. Ет, дурниця! Звідки може взя
тися тут, у дворі, шпигун? І все-таки Павлик обережно 
поставив відро у сніг і крадькома, ховаючись попід пар
каном, посунув до постаті.

...Сніг січе в обличчя, набивається за комір, але Пав
лик не звертає уваги. Все ближче, ближче.

От він уже чує голос — постать щось бурмоче, при
глушено вигукує. І... Павлик аж присів од несподіванки. 
Він упізнав голос Рудого! Павлик злякався. Малодуш
ний страх скував йому тіло й холодом пронизав серце. 
Павлик хотів утекти, але ноги прикипіли до землі і, без
силі, не могли зрушити з місця...

Тим часом Рудий не помічав його і далі вовтузився на 
горбочку, щось бурмочучи й стиха вигукуючи. Павлик 
мимохіть прислухався. Те, що він почув, так здивувало 
його, що він забув про страх.

— Ігоре, ану візьмись, браток!.. Павлику, а ти з того 
краю заходь!.. Разом! Узяли!.. Галочко, не крутись під 
ногами, а то ще придавимо ненароком... Васю, одійди — 
тобі ще роботи вистачить. Ти художник. Ти голову ліпи
тимеш... Нумо, хлопці, разом!..

Тільки тепер Павлик побачив, що робить Рудий. Ру
дий ліпив сніговика. Одна величезна брила снігу вже
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стояла на горбочку, а він катав другу. Рудий ліпив сні
говика сам. Якщо заплющити очі й не дивитися, то зда
валося, що всі вісімнадцять тут, поряд з ним. Рудий 
називав кожного на ім’я, звертався до кожного і сам собі 
відповідав за них. І голос його був такий лагідний, що аж 
не вірилося, що це говорить Рудий. Це було щось ней
мовірне: Рудий вдавав усю їхню компанію. І себе самого 
вважав рівноправним членом цієї компанії. Тут, на са
моті, коли ніхто з них не знав і не бачив цього, Рудий 
дружив з ними всіма...

Рудий підкотив другу брилу до першої і, обхопивши її 
руками, намагався підняти. Він стогнав від натуги, ков
зав ногами по снігу, падав, підводився і знову брався 
піднімати, але важка брила не піддавалася. І хоч як він 
підбадьорював себе — все марно. Він був сам-один. 
А одному це було не під силу...

Рудий глибоко зітхнув і раптом припав до паркану 
і сховав лице у зігнутий лікоть.

Плечі його здригались.
Рудий плакав!
Він плакав тихо, стримуючи схлипування й важко 

дихаючи. Так плачуть тільки ті, хто рідко плаче й соро
миться своїх сліз. Так плачуть самотні й горді люди.

Серце Павлика чимраз дужче стискається, і йому са 
мому на очі навертаються сльози. Він раптом розуміє 
все. Він розуміє, як тяжко Рудому, як страждає він від 
своєї самотності, як набридло йому ворогувати з ними, 
як хочеться дружити й завжди бути разом з усіма.

І тут Павликові пригадується випадок, який так здиву
вав його колись. Одного разу Павлик бачив, як Рудий 
зустрічав свою маму на трамвайній зупинці. Його мама 
працювала вагоноводом трамвая і приходила додому 
пізно. Рудий іноді подовгу чекав на зупинках, щоб поба
читися з нею. І Павлик якось був свідком саме такої 
зустрічі.

Рудий,— отой зухвалий і злий забіяка,— пригортався 
до матері, як зовсім маленький хлопчисько, і ніжно, 
сумно шепотів: «Мамочко, рідненька! Приходь швидше 1 
Я так скучив за тобою...»

Як здивувався тоді Павлик!
Виходить, Рудий не такий уже й поганий. А добрий і
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лагідний. Тільки дуже гордий і самолюбний. І зацькова
ний, як вовченя. Адже ж вони ніколи не сказали йому 
доброго слова. Навіть коли він і не зачіпав їх. Тільки 
гнали його від себе, тільки дражнились і кепкували з 
нього. Важко тепер з'ясувати, хто перший почав і хто 
більше винен — він чи вони. Але так склалося, і вже піз
но про це говорити.

Ясно одне: Рудому дуже тяжко. Йому набагато гірше, 
ніж їм. Бо він один.

Ще зовсім недавно, якихось півгодини тому, Павлик 
люто ненавидів Рудого, ненавидів і боявся. А тепер...

Павлик рішуче підвівся, вийшов із своєї схованки й 
підійшов до великих брил снігу, що мали стати тулубом 
сніговика.

— ТимкуІ — гукнув він і не впізнав власного голосу.
Рудий здригнувся і підвів голову.
— ТимкуІ — повторював Павлик.— Ану допоможи 

мені. Давай піднімемо цю брилу. Вдвох, мабуть, поду
жаємо. Знаєш, ти здорово придумав — зліпити зараз 
сніговика. От хлопці завтра будуть здивовані! От будуть 
раді!.. Ану!..

Перший ранок Нового року — ясний, сонячний, радіс
ний. Небо чисте й безхмарне, і сніг сліпуче іскриться на 
сонці. Аж боляче дивитись...

У дворі веселий гамір. Від дзвінкого сміху здригають
ся засніжені віти дерев. Діти катаються на санчатах, 
борюкаються в пухкому снігу, грають у сніжки.

А на горбочку, біля паркану, стоїть сніговик. Він не 
дуже гарний, трохи кривобокий, але страшенно симпа
тичний. І ніхто не помічає, що, примруживши одне своє 
око-вуглинку, сніговик обводить поглядом усю гоп-ком- 
панію. Скільки їх? Дев'ятнадцять! Так, не вісімнадцять 
і один, а дев'ятнадцять.

І сніговик радо усміхається...
А після зимових канікул Тимко Довганюк перевівся у 

їхню школу, в їхній «Б» клас.
І тільки тепер вони дізналися, що через оту їхню во

рожнечу він півроку не хотів переводитися сюди, а що
дня їздив до своєї школи у протилежний кінець Києва, 
де вони раніше жили...
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*  *  *

За передостанньою партою у правому ряду біля вік
на сидить хлопчина в синенькій з білими смугами на 
рукавах і на комірі спортивній блузі від тренувального 
костюма. Це Вовка Онищенко, один з кращих спорт
сменів не лише в четвертому «Б», а й в усій школі, 
а може, навіть і в місті. Він має другий дорослий роз
ряд з плавання і перший дорослий розряд із стрибків 
у воду. Він неодноразово посідав у змаганнях при 
зові місця. Він, так би мовити, спортивна гордість 
школи.

А от цього року сталося так, що...

ВОВКА ОНИЩЕНКО

— По-опруо-о-симо ти-ишу-у!.. Урок почався.
Але тиша прийшла не зразу — ще якусь хвилину чу

лося човгання ніг, переговори.
Вчителька математики Марія Василівна терпляче 

ждала.
Нарешті гомін ущух.
— Хто не виконав домашнього завдання, підніміть 

руку.
Клас не ворухнувся. Руки не піднімав ніхто.
— Гаразд. Починаю опитувати.
Палець учительки поволі повзе по журналу, по синьо

му стовпчику прізвищ, а очі поверх окулярів пильно 
оглядають клас.

Вовка пригнувся, просто ліг на парту грудьми, схо
вавши голову за спину Вітасика Дяченка, що сидить 
попереду. Тіло напружилося, немов перед стрибком, а в 
голові лише одна думка: «Невже не пронесе?!. Невже 
не пронесе?!. Не...»

— Онищенко!
«Все!..»
Вовка тяжко зітхнув, поволі підвівся і став, похилив

ши голову, мов приречений. Він нічого не говорив, та й 
навіщо?.. Вчителька й без слів усе зрозуміла.

— Сідай! Одиниця «з обманом»!
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Потім вона викликала Любу Присяжнюк, і та стала 
жваво відповідати урок.

Вовка не слухав. Вовка сидів, підперши кулаком що
ку, і спідлоба дивився на Марію Василівну. Дивився 
з такою безсилою люттю і відчаєм, як може дивитися 
тільки переможений на свого ворога-переможця.

Що вона наробила отою своєю одиницею!.. Що вона 
наробила!..

Все пропало!.. Все!
Сергій Петрович нізащо в світі не допустить Вовку 

до змагань.
Нізащо в світі!..
Його тренер Сергій Петрович — залізна людина.
Та що й казати — у ДЮСШ (дитячо-юнацькій спор

тивній школі), куди ходить Вовка,— це закон: у кого 
погані оцінки, того до змагань не допускають.

А як Вовка чекав цих змагань!..
Міські змагання із стрибків у воду. Перші три призе

ри їдуть у Краків. На міжнародні змагання поріднених 
міст (Київ — Лейпціг — Краків).

Краків... Міжнародні змагання... Уявляєте?..
І у Вовки були реальні шанси на призове місце. Сам 

Сергій Петрович сказав:
— Якщо добре відпрацюєш вхід у воду, твій стрибок 

«сальто з піруетом» може потягти на дев’ять балів...
Сам Сергій Петрович...
І от...
Ну, звичайно, він, Вовка, винен... Звичайно... Ну, не 

вивчив...
Але ж учора по телевізору був хокей. Великий хокей! 

СРСР — Канада. Матч з канадськими професіонала
ми!.. Хіба можна було в цей час готувати уроки? Люди 
добрі!.. А перед цим — тренування. А позавчора — дві 
серії «Фантомаса». Що? Не можна вже й подивитися? 
Того «Фантомаса» показують якийсь один нещасний раз 
на два роки. Всі бачили, а йому — не можна? Не мож
на?.. Ігор Дмитруха сказав, що «Фантомаса» треба 
неодмінно подивитися, бо знімуть. А йому Гришка Гоно
бобель казав. І так в одному лише клубі йде, на око
лиці. Поки туди доїхав, поки назад. Коли ж ті уроки 
робити? Уночі, чи що?.. Сергій Петрович сам казав, що
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перевтомлюватись не можна, бо втратиш спортивну 
форму.

До того ж Вовка був абсолютно, ну абсолютно пере
конаний, що його не викличуть. Адже Марія Василівна 
зовсім недавно викликала. І поставила трійку з плюсом. 
З плюсом! Цілком гарна оцінка... Спокійнісінько можна 
було сьогодні його не чіпати. Але ж ні — викликала! 
На зло викликала!.. Ну як до неї можна ставитися після 
цього?..

І що це взагалі за вчителька?!
Якась старорежимська смішнячка. Не в сучасній шко

лі їй місце, а в бурсі, в пансіоні для... для дореволюцій
них дівиць. Факт!

А оцінки які вона ставить! Це ж комедія, а не оцінки; 
Це ж для фейлетону у «Вечірній Київ»!.. У жодного вчи
теля в світі немає таких оцінок. І вигадала ж! Одиниця 
«з обманом» (одиниця, обведена буквою О ,— це коли 
одразу не признаєшся, що не вивчив урок). «Двійка — 
майже трійка» (2->3) — це коли старався, готував урок, 
але нічого не вийшло. А плюси та мінуси!.. Трійка з дво
ма мінусами. Четвірка з трьома мінусами. П'ятірка з 
плюсом. Просто плюс без усякої оцінки (коли добре від
повів на незначне усне питання).

Якісь допотопні оцінки. І куди тільки директор ди
виться!..

А це незмінне на початку кожного уроку:
— По-опруо-осимо-о ти-ишу-у!
Вимовляє вона цю фразу, розтягуючи слова і смішно 

складаючи свої зморшкуваті старечі губи дудочкою.
Ну що це за вчителька, скажіть, будь ласка!
Карикатура! Сміхота!..
...На столі в Марії Василівни лежить портфель. Ста

рий потертий шкіряний портфель, на кришці якого біліє 
схожа на паралелограм металева пластинка — моно
грама, теж стерта й подряпана, так що слів уже не видно 
й напис розібрати неможливо. Цьому портфелю дуже 
багато років, мабуть, удвоє більше, ніж Вовці. А вона 
все ще його носить. Такий мотлох! Не може купити но
вого. Просто гидко дивитися.

Вовці чомусь згадалося, як він одного разу влітку ви
падково зустрів Марію Василівну в Ботанічному саду.
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Вона сиділа на лавці з маленькою білявою дівчинкою 
років п'яти.

Дівчинка вередувала, кривила губки й не хотіла їсти 
хліб з маслом.

— Настусю, ну з’їж хоч трошечки. Я тебе прошу,— 
лагідно вмовляла її Марія Василівна.

Настуся одверталася й махала своєю пухкенькою 
ручкою:

— Ай! Відчепись, ба! Перестань! Сказала, не буду, 
і все. Відчепись! Не приставай.

Загалом Марія Василівна нічим не відрізнялась від 
тих численних бабусь, котрі цілісінькими днями гуляють 
із своїми онуками в Ботанічному саду,— хто з шитвом, 
хто з старою зачитаною книжкою, і кожна з неодмінним 
кошиком, з якого виглядає пляшка молока та загорнуті 
в газету бутерброди.

І, як усяка капризна внучка, білява Настуся мала над 
Марією Василівною необмежену владу. Важко було по
вірити, що це та сама Марія Василівна, котра безжально 
виводила в класному журналі одиниці «з обманом» та 
інші страхолюдні оцінки.

При згадці про це сьогоднішня одиниця здалася Вовці 
ще більш образливою й принизливою.

Як не любив Вовка Марію Василівну!.. Понад усіх 
на світі!

...У змаганнях Вовка Онищенко участі не брав. Сергій 
Петрович виявився справді залізною людиною. І хоча 
Вовка, втративши будь-яку гордість, намагався виправ
датися, доводив, що це випадково, що він не винен, і на
віть, мало не плачучи, присягався: «Я більше не бу
ду»,— нічого не допомогло.

Мало того! Коли у класі дізналися, що Вовку не до
пустили до змагань, всі з обуренням накинулися на 
нього.

— Ти що — здурів?! — кричала Макароніна.— Схо
пити одиницю перед самісінькими змаганнями!.. Це ж 
треба вміти!..

— Не міг розв’язати якоїсь нещасної задачі! — вто
рувала їй Надя Трав’янко.

— Ти ж не тільки себе підвів! Ти ж підвів усю коман
ду! — захлинався Валера Галушкинський.
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— Ми на тебе так надіялись! — мало не плакала Таня 
Верба.— Думали, у нас у класі буде чемпіон. А ти...

— Пігмей! — різав йому в очі Ігор Дмитруха.— Ти ж 
Сергія Петровича знаєш як підвів!.. У кишеню до ньо
го, можна сказати, заліз. Він же на тобі, може б, заслу
женого тренера одержав. А це ж і гроші, і персональна 
пенсія на старість. Пігмей! — Ігор Дмитруха був визна
ний авторитет у спортивних справах.

Як гірко Вовці було слухати усі ці докори!
І через оті докори, і через те, що всі його приниження 

і просьби виявилися марними, Вовчине серце краялося 
на шматки — він був дуже самолюбний. А самолюбні 
люди в своєму приниженні намагаються звинуватити 
будь-кого, тільки не себе. І Вовка звинувачував Марію 
Василівну. «Все вона, все через неї!» — з безсилим від
чаєм думав він.

І Вовка вирішив помститися.
Він старанно готував уроки й чекав. Чекав, що Марія 

Василівна от-от викличе його, він блискуче відповість, 
одержить п’ятірку з двома плюсами і скаже: «А знаєте, 
я ж і тоді все на «відмінно» знав. Тільки в мене дуже 
боліла голова, і я не міг відповісти. А ви навіть не спи
тали мене, в чому справа. А відразу поставили одиницю 
«з обманом». І я промовчав — з принципу. Ви ж бачите, 
що я все знаю. А ви... Ех ви!.. Ви зіпсували життя не 
тільки мені, а й моєму тренерові Сергію Петровичу. 
Через вас йому не присвоїли звання заслуженого тре
нера і він не одержить персональної пенсії. Можете ра
діти!..»— гордо підвівши голову, він вийде з класу. 
І Марія Василівна, нарешті, зрозуміє, яка вона була не 
справедлива й жорстока. Але пізно.

Таку благородну й красиву помсту придумав Вовка.
Але Марія Василівна усе чомусь забувала викликати 

Вовку. До того ж цього року вона чогось стала хворіти, 
і її уроків часто не було. І невисловлені благородні слова 
Вовчині самітно звучали в його душі — нікому не чутні й 
даремні.

Настав березень. Усюди ще лежав сніг, ночами мороз 
частенько розмальовував вікна химерними візерунками, 
але в повітрі вже пахло не по-зимовому свіжо й задьо
ристо — прілий запах торішнього листя і голих набрунь-
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кованих гілок розливався з садів і парків по київських 
вулицях. А коли випадали погожі безхмарні дні, під 
сонцем на пагорках з-під снігу проступали чорні лисини 
вологої землі. Лисини парували — немов дихали берез
невим повітрям.

І от надійшло Восьме березня — Міжнародний жіно
чий день.

Як стало вже традицією, жінок вітали напередодні — 
сьомого.

Вовка цілий місяць майстрував мамі подарунок — 
чемоданчик-аптечку з безліччю відділень та ящичків для 
ліків (Вовчина мама працювала лікарем у «швидкій до
помозі»). Але вручити його сьогодні вранці не зміг — 
мама спала після нічного чергування.

Тому Вовці просто не сиділося на уроках. Йому корті
ло побігти додому й урочисто піднести мамі подарунок. 
Він боявся — а що, як мама, прокинувшись, подумає, 
що він взагалі нічого їй не подарує в цей день?

Як довго тягнуться сьогодні уроки! І, мов на глум, 
останнім був урок Марії Василівни. Цей урок здався 
Вовці просто нестерпним.

Вовка вже не думав про те, щоб Марія Василівна 
викликала його. Йому було не до цього сьогодні.

Що вона там тягне? Кому це потрібно сьогодні? 
Могла б врешті-решт навіть трохи раніше відпустити. 
Усе-таки свято. Та й сама жінка все-таки. Хай би йшла 
святкувати.

Проте Марія Василівна, мабуть, не розуміла цього. 
Вона дотягла пояснення уроку до самісінького дзво
ника. І, коли пролунав дзвоник, вона саме кінчила пояс
нювати. Учні одразу заметушилися, дістаючи портфелі. 
Але з місця уставати не наважувались — Марія Васи
лівна все ще стояла біля столу.

Було незрозуміло, чого вона бариться — раніше вона 
ніколи не затримувалася в класі після дзвоника.

Марія Василівна зняла окуляри, провела рукою по 
стомлених очах і усміхнулася якоюсь дивною тремтли
вою усмішкою. Потім тихо, але так, що весь клас почув, 
сказала ніби сама до себе:

— От і закінчився мій останній урок... На все добре, 
діти...
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Нарешті!.. Вовка рвонувся з місця й вискочив з класу. 
І лише в коридорі раптом зупинився. Що таке? З класу, 
крім нього, ніхто не вийшов. Певно, Марія Василівна 
ще щось говорила. На мить Вовка завагався,— якось 
негаразд вийшло. Але махнув рукою: «Ет! Мабуть, каже, 
щоб ми своїх матерів привітали із святом. Самі знаємо! 
Не вертатися ж через це назад»,— і побіг додому.

Мама дуже зраділа Вовчиному подарунку. Вона була 
така розчулена, що навіть сльози з’явилися в неї на очах. 
І все тому, що Вовка сам, власними руками змайстрував 
його. І хоча татків подарунок — костюм — був значно 
багатший і дорожчий, він дуже програвав поряд із 
Вовчиним. Відчувалося, що татко заздрить Вовці. 
І торжествуючому Вовці навіть стало шкода татка. 
Він виявив благородство й почав хвалити татків пода
рунок, але мама сказала, що його, Вовчин, усе одно 
кращий.

Настрій у Вовки був чудовий. Він почував себе героєм. 
Це дуже приємне почуття, і його завжди хочеться про
довжити. Коли мама і тато, розхваливши Вовку до небес, 
нарешті взялися до своїх справ, Вовка подався до сусі
дів. Сусіди, звичайно, все вже знали і теж стали хвалити 
Вовку. Правда, значно стриманіше, ніж тато з мамою. 
А восьмикласниця Нюрка й зовсім нічого не сказала. 
Вона крутилася перед дзеркалом, кудись збираючись. 
Таке Нюрчине ставлення не сподобалося Вовці.

— Куди це ти так чепуришся, красуне? — глузливим 
тоном спитав він.

— Як це куди? — підфарбовуючи вії, пискнула Нюр
ка.— До школи. На урочисті збори, присвячені Восьмо
му березня.

Вовка пхикнув — подумаєш, щастя, урочисті збори! 
Нюрка сьогодні його дратувала.

— Слухай, Вовко,— вона обернулася,— чого це ти 
приховав, що ваша Марія Василівна йде на пенсію? 
її сьогодні на зборах урочисто проводжатимуть.

— Що-о? — від подиву Вовка аж рота роззявив.
Нюрка пильно глянула на нього:
— Ти що — не знав?
— Та ні... Чого це... А що тут такого... Подумаєш...
Тепер уже Нюрка пхикнула:
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— Теж іще — кадр! Ставлення, називається. Все- 
таки — на пенсію...

Вовка пробурмотів щось невиразне і вискочив з кім
нати...

...Ігоря Дмитрухи не було вдома. Вітасик Дяченко 
пішов у кіно. Шурика Бабенка приїхала й забрала до 
себе на Куренівку тітка. Валера Галушкинський пішов 
з мамою до кравчині. Ну, як на зло — нікого. Навіть 
Таня Верба — Вовка пересилив себе й забіг до неї, хоча 
ніколи не ходив до дівчат додому,— і та була десь у 
бібліотеці.

У Вовки голова пішла обертом. Як же це я так?! Як же 
він міг не зрозуміти її слів: «От і закінчився мій останній 
урок...» І вискочив. Навіть не почекавши, що вона скаже 
далі. А вона говорила. Звичайно, говорила. Прощалася. 
І вийшло так, ніби Вовка навмисне, демонстративно ви
біг, щоб не бути присутнім при цьому. І Марія Василівна 
попрощалася з усім класом, з усіма,— крім нього...

Ну й нехай!.. До речі, злополучну одиницю «з обма
ном», напевне, тепер можна вважати недійсною. Не 
буде ж нова вчителька звертати уваги на ці страхолюдні 
оцінки.

Ні! Негаразд усе-таки вийшло. Тим паче в день Вось
мого березня. Ну що було почекати ще якусь хвилинку... 
І тоді — разом з усіма. А так: усі гуртом, а він — один. 
І Вовка раптом відчув себе самотнім-самотнім. Таке 
почуття в нього бувало, коли він запізнювався і прогулю
вав урок або коли його виганяли з класу. Йому тоді зда
валося, що всі роблять щось правильне, потрібне, а для 
нього вже недосяжне. І ставало тривожно і навіть страш
нувато.

Вовка обережно прослизнув у двері школи і, злодій
кувато оглядаючись, рушив по сходах на другий поверх, 
де містився зал. Вовка знав, що на такі урочисті збори 
молодші класи не запрошують — лише старші. Знав 
також, що коли його побачать, то відішлють додому — 
дисципліна є дисципліна. Але Вовка не міг не прийти 
зараз до школи. Щось тягло його сюди нестримно, як 
тягне, кажуть, злодія на місце злочину.

Коли Вовка підкрався до дверей, почулися гучні 
оплески—  мабуть, закінчилась доповідь або чийсь
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виступ. Двері були трохи прочинені, й Вовка бачив час
тину зали й сцену, на якій містилася президія. В центрі 
президії сиділа Марія Василівна. Очевидно, її вже поча
ли проводжати, бо всі аплодували й дивилися на неї, а 
вона одна не аплодувала. І обличчя в неї було схвильоване 
і якесь розгублене — таке обличчя в неї бувало, коли в 
класі зчинявся галас. І здавалося, вона зараз встане й за 
звичкою скаже: «По-опруо-осимо-о ти-ишу-у!» Але вона 
не встала і не сказала. А встав Павло Павлович, учитель 
фізкультури, який теж сидів у президії, тільки з самого 
краю. І одразу в залі стало тихо, дуже тихо, так що Вов
ка навіть дихати перестав, щоб його не почули.

— Дорога Маріє Василівно...
Вовка не впізнав голосу Павла Павловича,— мужній 

і владний на уроках, зараз він звучав якось тихо й схви
льовано.

— Дорога Маріє Василівно... Ви знаєте, я не вмію 
виступати і говорити промови. Ви добре це знаєте. Ще 
коли я був Павликом-Равликом, вашим учнем у цій самій 
школі, ви часто дорікали мені за це. Ви ж були нашим 
класним керівником. Але сьогодні я не можу не висту
пити. Сьогодні з нашого колективу йдете ви, найдорожча 
для мене людина, мій учитель і тепер мій товариш по 
роботі... Ех, не вмію я говорити... Але знаєте, адже я 
через вас став учителем... Хотів бути таким, як ви... 
А був же просто спортсменом... І не знаю... може... 
А втім, що я кажу... Не те я кажу... Маріє Василівно, 
рідна, дорога ви моя... Спасибі вам за все, що ви зробили 
для мене, для нас, для всіх, кого ви вчили. А їх сотні, 
тисячі розкидані по всій землі... Наша школа назавжди 
зостанеться для вас рідним домом. Ви не залишаєте 
нашої сім’ї, а просто, просто...

Павло Павлович раптом почервонів, закліпав очима, 
потім вийшов з-за столу, підійшов до Марії Василівни, 
схилився й поцілував їй руку. І якусь хвилину так стояв, 
схилившись і притиснувшись до її руки. А Марія Васи
лівна в цей час другою рукою гладила його по голові 
і щось шепотіла йому на вухо. І очі в неї були вологі й 
часто-часто кліпали.

В залі панувала мертва тиша. Вовка весь зіщулився 
і завмер за дверима. Йому здавалось — усі в залі зна
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ють, що він стоїть тут, і знають, як він не любив Марії 
Василівни, і знають навіть, яку «благородну» помсту 
придумав для неї. І такою жалюгідною і нікчемною зда
лася Вовці ота його «благородна» помста, побудована 
на нечесності і брехні!..

Йому хотілося втекти, сховатися, але він не міг зру
шити з місця.

Знову почулися оплески, а потім на сцену вийшла 
якась незнайома Вовці учениця дев’ятого класу. Вона 
говорила дзвінким урочистим голосом, яким звичайно 
декламують вірші на шкільних вечорах самодіяльності. 
Від хвилювання Вовка погано розумів, що вона гово
рить: щось про Міжнародний жіночий день, про вчите- 
лів-жінок взагалі і про Марію Василівну зокрема... Але 
одна фраза вкарбувалася йому в пам’ять: «Ваші одиниці 
«з обманом» учили нас чесності і правдивості». Це була 
якась смішна фраза, проте вона дійшла до Вовки. Оди
ниця «з обманом»!

Це ж була остання його оцінка в Марії Василівни. 
Більше того — це взагалі була остання одиниця «з обма
ном», яку поставила Марія Василівна: після Вовки біль
ше ніхто не одержував такої оцінки. І Вовка так і не 
виправив її. Вона залишилась йому назавжди.

Будуть у Вовки і п’ятірки, і четвірки, і трійки, але ні
коли йому вже не виправити оцієї одиниці «з обманом». 
Бо оцінки йому ставитимуть інші вчителі. А Марія Васи
лівна вже ніколи не поставить йому ні «двійки — майже 
трійки», ні четвірки з двома мінусами, ні п’ятірки з плю
сом — ніколи нічого. І Вовка раптом уперше зрозумів 
усю безнадійність і непоправність цього короткого сло
ва — н і к о л и .  Його охопив розпач.

«Але ж і те, що я зараз стою під дверима і потай, як 
злодій, підслуховую,— це теж обман, це нечесно. Невже 
все життя я брехатиму і робитиму підло, нечесно? 
Невже на все життя в мене — одиниця «з обманом»?

Може, тому, що Вовка був захоплений своїми пере
живаннями,— а саме в цей час знову залунали оплес
ки — він не почув кроків. І лише коли хтось штовхнув 
його, рвучко обернувся. Позад нього стояло четверо 
семикласників: три дівчинки і один хлопець — Костя 
Лось, якого Вовка добре знав, бо той теж був завзятим
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спортсменом — чемпіоном школи з гімнастики. Семи
класники тримали в руках два кошики з квітами.

— Чого стоїш на порозі? — просичала до Вовки 
струнка білява дівчинка, що була в парі з Костею.

— Та це Вовка Онищенко. З четвертого «Б». Стрибун 
у воду,— скоромовкою прошепотів Костя.— Марія Ва
силівна у них викладала. Мабуть, прийшов вітати від 
класу, запізнився і боїться заходити... Ну, ходімо, ста
рик!.. Тільки швидше, бо знову хтось виступатиме, тоді 
буде незручно.

І Костя ловко підштовхнув Вовку коліном, і той опи
нився в залі. Все це сталося так несподівано й блиска
вично, що Вовка не зміг сказати ні слова.

Оплески, які почали вже були вщухати, загриміли 
з новою силою. Зал підвівся і, стоячи, аплодував семи
класникам, які несли на сцену кошики з квітами. Прохід 
між рядами стільців був вузький, Вовці нікуди було по
дітися, і він, блідий, переляканий на смерть, мимохіть 
крокував перед семикласниками, почуваючи себе наче 
в якомусь фантастичному сні.

І от Вовка — на сцені. Семикласники ставлять квіти 
на стіл президії і хутко повертаються назад у зал. А Вов 
ка, раптом утративши над собою владу, застигає на міс
ці в якомусь розпачливому заціпенінні.

Директор школи Вадим Григорович якийсь час за
питально дивиться на нього, потім усміхається і неспо
дівано каже:

— Слово має учень четвертого «Б» класу Онищенко 
Володимир.

У Вовки потемніло в очах. Невимовний жах охоплює 
Вовку. Як це сталося? Для чого він тут? Що робити?..

Усе тіло Вовчине — ніби чуже. Особливо руки. Він 
не знає, куди їх подіти. Вони заважають йому. Він то 
закладає їх за спину, то засовує у кишені, то стискає 
так, що тріщать суглоби...

Усі чекають.
Вовка мовчить.
— Говори, Онищенко, не соромся,— лагідно запро

шує директор.
— Ну — «Дорога Маріє Василівно...» — пошепки 

підказує Павло Павлович, що сидить зовсім близько.
80



— Дорога Маріє Василівно,— машинально повторює 
Вовка, лякається власного голосу й замовкає.

Та вже пізно. Тепер треба щось говорити. І слова вири
ваються самі собою — гарячкові, безладні,нестримні...

— Я... в мене... Я нічого не хотів... Я просто... У ме
не... одиниця «з обманом»... остання... більше ні в кого... 
І я не виправив... Не встиг просто... Я хотів... учив... 
Слово честі... Тепер усе-все знаю... Чесне...

Вовчин голос раптом затремтів, зірвався, перед очима 
попливли яскраві кола. Вовка рвонувся з місця, кинувся 
в глиб сцени і, забившись у куток, гірко заплакав.

Крізь сльози він не чув шуму в залі, не розумів, що 
йому говорили. Він тільки відчув, як хтось обняв його 
обережно за плечі й кудись повів. Він ішов, затуливши 
обличчя руками, і нічого не бачив.

Потім, усе ще плачучи, він сидів на дивані і хтось 
мовчки ніжно гладив його по голові. А коли Вовка зреш
тою заспокоївся й розплющив очі, то побачив, що сидить 
в учительській, а поряд з ним — Марія Василівна, і біль
ше нікого поблизу немає.

Помітивши, що Вовка вже не плаче, Марія Василівна 
усміхнулась і чомусь пошепки, хоча нікого в кімнаті 
не було, сказала:

— Дурненький мій хлопчику! Ич, яке вигадав! Немає 
в тебе ніякої одиниці «з обманом». Ти її щойно виправив. 
Чуєш?.. Виправив. Не кожен може визнати свою прови
ну. Та ще й привселюдно. Тільки чесна людина.

...Мине багато років, Вовка стане Володимиром Іва
новичем, інженером, космонавтом, а може, й учителем 
(хто знає!) — але ніколи в житті не забуде він цієї хвили
ни і цих слів...

* * *

Перед Вовкою Оншценком поряд з Любою Присяжнюк 
сидить чорнявий циганкуватий Вітасик Дяченко. Віта
сик — кращий учень у класі, круглий відмінник. Але він 
зовсім не схожий на тих горе-відмінників в окулярах, 
які нічого, крім уроків, не знають і не вміють, і в той час, 
як вертляві трієчники та двієчники весело грають у фут
бол, сидять за столом, вшнипивши носа в книжку.
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Вітасик, зичайно, дуже любить читати, але він любить 
також пограти у футбол, у сищиків-розбійників, у квача. 
І, коли треба, не цурається різних ризикованих хлоп’я
чих витівок, що, здавалося б, зовсім не до лиця кругло
му відмінникові. Як-от, наприклад, з тим Фантомасом...

ВІТАСИК ДЯЧЕНКО

Вітасик хвилюється. Вітасик страшенно хвилюється. 
Сьогодні в його старшого брата, дев'ятикласника Рома
на,— прем'єра. Перша в житті прем'єра! І не в якійсь там 
самодіяльності шкільній, а в театрі. В народному театрі 
екскаваторного заводу, в справжнісінькому театрі, на 
спектаклі якого продають квитки і яким керує заслуже
ний діяч мистецтв Анатолій Сергійович Алмазов.

Роман хоче стати артистом, мріє вступити до Київ
ського театрального інституту. І яка ж то була радість, 
коли, шукаючи по шкільних драмгуртках виконавця на 
роль Яшки в п'єсі «Ім'ям революції», Алмазов вибрав 
саме його, Романа.

І от сьогодні прем'єра.
Роман з самого ранку пішов у театр (у них там остан

ній прогін перед прем'єрою). А Вітасик ходить і хвилю
ється. Йому здається, що якби він сам виступав, то 
так би не хвилювався. Він дуже любить свого брата.

Вітасик довго тинявся коло велетенських колон завод
ського Палацу культури. Йому так кортіло одним оком 
глянути... Але двері були замкнуті, і він подався додому.

Вітасик уже заходив у свій під'їзд, як раптом почув 
ззаду:

— Алло! А ми тебе шукаєм. Гайда!
Він обернувся.
То був Ігор Дмитруха з усією компанією. У Вітасика 

не було зараз настрою іти з ними, але й не хотіл ося ,щ об  
вони подумали, ніби він хвилюється. І він пішов.

Біля крайнього в їхньому кварталі будинку, який не
щодавно, тільки в цьому році, заселили, вони спинилися.

— Ти станеш тут, ти — на розі, ти — на сходах,— 
наказував Ігор* тицяючи хлопцям у груди пальттем.— 
А ми з Вітасиком — туди!
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Сторожко озираючись, він шмигнув у під’їзд.
Вітасик за ним.
По-котячому, безшумно піднялися сходами нагору. 

Аж ось і п’ятий поверх. Біля п’ятдесят восьмої квартири 
перевели подих, прислухалися. Ігор витяг з кишені 
крейду й швидко написав на дверях великими літера
ми: «Бережись Фантомаса!» Потім панічно, наче за 
ними гналися вовки, удвох загриміли вниз, кулею 
вискочили з під’їзду і вже всією компанією дременули 
геть...

Це почалося тижнів зо два тому, коли хлопці подиви
лися фільм «Фантомас». Усі, звичайно, були під вра
женням. А надто Ігор Дмитруха. Він випинав нижню 
щелепу й по-фантомасячому дико реготав. І, де тільки 
міг, писав крейдою «Фантомас».

Якось надвечір, коли всі сиділи й думали, що б таке 
ще встругнути, гідне страхолюдного кіногероя, біля них 
зупинився невисокий незнайомий дядечко в береті. По
дивився на стіну, де було нашкрябано здоровеннецькими 
літерами «Фантомас», скривився й сказав:

— Ви б, хлопці, стерли оте казна-що. Новий же буди
нок. Чи ж для того вас грамоти вчили?

І хоч він сказав це досить лагідно, Ігор Дмитруха 
наїжачився:

— А то ми? Ви бачили? А доведіть!
Дядечко нічого на те не сказав, підійшов і став сам 

витирати стіну. Витер, глянув на хлопців, сказав:
— Ех ви, письменники! — і пішов.
Ігор Дмитруха не любив, щоб йому робили зауважен

ня. Очі його спалахнули:
— Фантомас таких образ не прощає!.. Ха!.. Ха!.. Ха!.. 

Треба простежити, де він живе.
І хлопці пригинцем, ховаючись попід стінами, кину

лися за дядечком.
Дядечко жив у крайньому новому будинку, в п’ятдесят 

восьмій квартирі. В той же день на дверях п’ятдесят 
восьмої з’явився напис: «Бережись Фантомаса!»

Війну було оголошено.
І хоч був то звичайнісінький собі дядечко і прізвище 

мав звичайне (на першому поверсі висів «Список меш
канців», де вони прочитали: «58 — Захарченко В. Г.»),
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але розбурхана грою хлоп’яча уява робила його таєм
ничим, загадковим і небезпечним.

Забачивши у дворі його невисоку постать, Ігор Дми
труха завпеди приглушено вигукував: «Захарченко!»

І вся фантомасяча компанія кидалася врозтіч...
А те, що Захарченко більше до них не підходив, нікому 

на них не скаржився і терпляче витирав свої двері, 
робило його ще більш загадковим, незбагненним.

Та сьогодні Вітасикові було байдуже до того. Сьо
годні — прем’єра.

І коли після «операції» хлопці почали грати у квача, 
він не приєднався до них, а почвалав до Палацу куль
тури...

Який то був довгий день! Здавалося, всі годинники 
зіпсувались — відстають або зовсім спинилися.

Знайома контролерша Палацу культури (Тусина ба
буся) змовницьки підкликала його пальцем і, коли він 
підійшов, сказала:

— Тільки що була в залі. Твій Роман грає — як Смок- 
туновський!.. І це на прогоні!.. А що ж на прем’єрі буде!..

Вітасик почервонів від задоволення. Але хвилюватися 
не перестав. «А! То вона заспокоює!.. Щоб я не хвилю
вався...»

Та от надійшов вечір.
Вітасик з татом, з мамою і з сусідкою Маргаритою Ми

хайлівною сидить у другому ряду перед самісінькою 
сценою і з нетерпінням чекає. В руках нервово тисне 
програмку, де серед дійових осіб і виконавців надруко
вано: «Яшка — Роман Дяченко». Про інших виконавців 
він і читати не став — однаково їх не знає. А цей рядок 
перечитує сто разів...

Нарешті світло гасне.
Прожектори освітили завісу.
І враз запанувала тиша.
Завіса розсунулась.
Почалося.
На сцені — тисяча дев’ятсот вісімнадцятий рік. Малень

ка залізнична станція. Пасажири. Серед них двоє ді
тей — дванадцятирічний Васько і десятирічний Петрик.

Вітасик повертає голову назад і перезирається з Іго
рем Дмитрухою, який сидить із своїм татом у четвертому
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ряду. Ігор Дмитруха зневажливо кривиться. Хлопчиків 
на сцені грають дівчата. Тільки дорослим може здава
тися, що вони схожі на справжніх хлопців. Вітасика 
дратують їхні противно пискляві голоси. Та ось на сцені 
з'являється безпритульник Яшка. Вітасик навіть не од
разу впізнає свого Романа. В дранті, брудний, замур- 
заний — лише зуби виблискують, коли говорить. У Віта
сика завмирає серце: «Ой, щоб тільки не збився, не 
забув слова!..» Та даремно він хвилюється. Роман три
мається впевнено, публіка реагує на кожну його репліку, 
навіть аплодує.

Тато і мама радо всміхаються. А Вітасик просто сяє. 
Важкий тягар спадає з його серця, і стає легко й хороше. 
З гордістю озирається він навколо. От який у нього 
брат!

Коли почалася друга картина, Вітасик дивився на сце
ну не дуже уважно. Роман казав, що в другій картині 
його не буде. Вітасик крутився у кріслі, зиркаючи то 
на прожекторську ложу, то на яруси, то на гальорку. Він 
саме обернувся до Ігоря Дмитрухи, як раптом публіка 
зааплодувала. Вітасик рвучко повернув голову. На сцені 
стояли Ленін і Дзержинський.

Оплески вщухли так само раптово й одностайно, як і 
виникли.

Ленін заговорив.
Зал завмер.
Ленін говорив тихо, але енергійно, з характерною інто

нацією, по-особливому, м'яко вимовляючи літеру «р». 
Схиляв голову набік, лагідно мружив очі й усміхався 
променистою, надзвичайно доброю усмішкою. І ходив по 
сцені легкою швидкою ходою, засунувши руки в кишені.

І все це було таке знайоме-знайоме, миле й рідне, що 
серце стискалося від хвилювання.

Вітасик багато разів бачив Леніна в кіно. Але то було 
кіно. А тут за кілька метрів (рукою дотягтися можна) 
ходив по сцені живий Ленін.

І хоча Вітасик десь підсвідомо розумів, що то не на
справді, що то артист, усе одно це було — надзвичайно.

Вітасика вже аніскілечки не дратували оті Васько й 
Петрик з дівчачими голосами. Він тільки трішечки за
здрив їм, що вони розмовляють з Леніним.
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А п'єса йшла далі. В ній відбувалися драматичні по
дії. Підступні есери Романовський та Малінін, а також 
зрадник Ярцев усіма силами намагалися шкодити рево
люції. Гинув відважний Яшка.

І тут Вітасик піймав себе на тому, що його не так хви
люють інтриги есерів і доля Яшки (хоч і грав його Ро
ман), як хочеться знову побачити Леніна. Він з нетерпін
ням ждав, коли знову вийде на сцену Ленін. І коли 
в останній картині Ленін таки з'явився, у Вітасика радіс
но закалатало серце.

Васько й Петрик, що дісталися до Кремля, зморені 
поснули в Леніновому кабінеті, скоцюрбившись у м'я
ких кріслах. І дивлячись на них, надзвичайно проник
ливо й схвильовано, Ленін говорить:

— Ах, як би мені хотілося побачити, що буде з Росією 
років через сорок — п'ятдесят. Але ці хлопчики та й уся 
наша молодь вселяють величезну бадьорість... У голод і 
холод, роздягнені й роззуті, вони йдуть і вмирають за 
нове життя...

Завіса повільно опустилася.
Зал просто вибухнув. Кілька хвилин у залі шаленіла 

буря оплесків. Тричі опускалася й піднімалася завіса. 
Чулися якісь крики, але спершу не можна було розібра
ти слів.

Нарешті пробилося:
— Браво, Захарченко! Браво! Браво!
І весь зал підхопив і почав скандувати:
— Бра-во, За-хар-чен-ко! Бра-во, За-хар-чен-ко!..
Тривожний здогад уколов Вітасика в груди. Він озир

нувся на Ігоря Дмитруху. Той сидів блідий і розгублено 
кліпав очима.

Вітасик похапливо розгорнув програмку й одразу 
знайшов: «У ролі Леніна — заслужений артист УРСР 
В. Г. Захарченко».

І тут же згадав: Роман говорив якось, що на роль Ле
ніна запросили з театру справжнього артиста, який 
живе десь по сусідству з ними.

То був їхній Захарченко!
Вітасик ще раз обернувся, але тут, аплодуючи, всі 

встали, і він згубив Ігоря Дмитруху з очей.
Зненацька в голові майнула думка: зараз Захарченко
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піде додому, а на дверях... Вітасик зірвався з місця і, 
розштовхуючи людей, кинувся до виходу. Його штур
хали, наступали на ноги, він дряпався об якісь гострі 
жіночі прикраси, але не відчував болю. Швидше, тіль
ки б швидше!.. Біля роздягальні вже була черга. Неве
лика, кілька чоловік, але все одно довелося чекати.

Не застібаючись, він вискочив на вулицю і щодуху по
біг до крайнього будинку.

По сходах бігти вже не було сили. Хапаючись за пери
ла, він піднімався, переступаючи через дві сходинки.

Аж ось і п'ятий. Вітасик звів голову і застиг.
Ігор Дмитруха просто рукавом ретельно витирав 

двері. Він був у вушанці, не чув кроків Вітасика і не 
бачив його.

Вітасик повернувся і тихенько навшпиньках пішов 
униз*..

* * *

А ТЕПЕР ПОДИВИМОСЯ, ЩО ВОНИ ПИШУТЬ...

І от вони тихенько сидять за партами і пишуть конт
рольну. Це — не звичайна контрольна. Це — твір. На 
вільну тему — «Ким я хочу бути». Начебто й стара, але 
для кожного в його особистій долі вічно нова тема...

Тільки почувши, про що треба писати, Спасокуко
цький і Кукуєвицький гордо перезирнулись і, недовго 
думаючи, одразу впевнено написали одне й те саме: 
«Буду космонавтом». А вже потім дороги їхні розійшли
ся — Спасокукоцький збирався летіти на Марс, а Кукує
вицький — на Венеру. Свої майбутні космічні дороги 
зараз вони й описували.

Шурик Бабенко, навпаки, довго думав, задерши голо
ву й дивлячись на стелю... В душі його точилася бороть
ба. Йому дуже хотілося стати знаменитим хокейним 
воротарем, таким, як Владислав Третяк. Але Шурик 
дуже погано катався на ковзанах,— ноги його підгина
лись і роз’їжджались, як у корови на льоду. Всі в класі 
це добре знали. Тому він гірко зітхнув і став писати про 
те, що буде інженером. Як тато.

Ніна Макаренко (Макароніна) писала, що мріє стати 
льотчицею, як знаменита Марина Попович. Вона, зви
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чайно, не від того, щоб стати космонавтом, як Валентина 
Терешкова або Світлана Савицька, але Ігор Дмитруха 
сказав, що він чув, нібито жінок у космос більше не за
пускатимуть...

Туся Мороз писала, що мріє стати директором зоо
парку. Вона уявляла собі звірів і птахів, яких вона що
дня доглядатиме й любитиме, і серце її сповнювалося 
невимовною радістю.

І Ляля Іванова заздро дивилася на Тусю й гризла руч
ку. Вона не знала, що писати. Вона й не задумувалась 
над тим, що з неї буде, як вона виросте. Але ж треба бу
ло щось писати, і Ляля почала писати, що, мабуть, 
стане художницею. Хоча й сама в це не дуже вірила.

А от Вася Дубчак вірив,— бо вже ходив у художній 
гурток і без малювання просто не міг собі уявити життя. 
І для доказу він тут же, в контрольній, намалював свій 
автопортрет.

Льоня Монькін теж твердо знав, чого хоче. Він хотів 
бути директором магазину «Філателія».

Котька ПІвачко (Кіт) намірявся стати винахідником. 
У нього вже й зараз було кілька геніальних ідей. І одна 
серед них — винахід кишенькового, на транзисторах 
апарата «Гіпноз благородства», який за допомогою по
тужних радіохвиль спонукав би людей до благородних 
вчинків і почуттів.

А Зойка Логвиненко (Заєць) писала не просто твір. 
Вона писала вірш. Про те, як радісно жити на світі, ко
ли квітнуть квіти, коли сонце світить у віконце, коли у 
тебе друзі в усьому Радянському Союзі, і хочеться ра
діти і довго-довго жити... Зойка мріяла стати поетесою...

Вовка Онищенко планував собі стати олімпійським 
чемпіоном, а потім тренером, як Сергій Петрович.

Галочка Білан і Свєточка Черненко писали, що мрі
ють вивчитися на лікарів. Тільки Галочка хотіла стати 
педіатром, тобто лікувати дітей, а Свєточка — хірургом, 
тобто вирізати гланди й аденоїди...

Вітасик Дяченко, червоніючи, писав, що хотів би ста
ти артистом. Як Захарченко. («Якщо вийде...»)

Таня Верба теж мріяла стати артисткою. Співачкою. 
Але в неї певності було більше. Вона справді дуже гарно 
співала. Якось у них в класі була зустріч з дитячим
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письменником. І на тій зустрічі Таня заспівала пісню. 
Дитячий письменник розчулився і сказав, що Таня на
певне стане знаменитою співачкою. І навіть попросив, 
щоб вона зараз же видала йому перепустку на свій май
бутній концерт. І Таня написала на аркушику із зошита 
перепустку й дала письменникові.

Валера Галушкинський писав, що мріє стати моря
ком — капітаном далекого плавання. Мріє вже багато 
років, з самого дитинства. То була правда.

У Тимка Довганюка теж проблем не було. Він твердо 
вирішив водити трамвай. Як мама.

А от Павлик Назаренко ще не надумався. Йому хо
четься стати і авіаконструктором. Як Антонов. І селек- 
ціонером-мічуринцем. Як Ремесло.

Зате Надя Трав’янко і Тося Рябошапка не вагають
ся — вони будуть ботаніками-селекціонерами — це вже 
напевне. Вони вже ходять у Ботанічний сад і дістають 
там насіння, з якого вирощують у вазонах рослини.

Люба Присяжнюк ще точно не знає, але, може, стане 
кравчинею — вона дуже любить шити.

А Юра Хитрюк (Фігура) знає точно — він буде тока
рем на заводі. Як його тато і старший брат.

Ігор Дмитруха довго думав, як би точніше сформу
лювати свою мрію... Думав-думав і, нарешті, написав: 
«Хочу бути Героєм Радянського Союзу!»

Ігор Дмитруха був Ігор Дмитруха...
Схилилися над партами тринадцять хлопців і десять 

дівчаток.
Думають. Пишуть. Сопуть...
— Мій четвертий «Б» — найкращий! — часто каже 

Ліна Митрофанівна.
— Мій четвертий «Б» — неможливий! — так само час

то каже Ліна Митрофанівна.
— Мій четвертий «Б» доведе мене до інфаркту! — 

каже Ліна Митрофанівна.
— Мій четвертий «Б» тільки й тримає мене на світі! — 

каже та ж сама Ліна Митрофанівна.
То коли ж вона каже правду?..



П'ЯТІРКА 
З ХВОСТИКОМ

Повість 
в оповіданнях 
про 4-А клас

ДРУГА ТАЄМНИЦЯ ЧЕТВЕРТОГО «А»

У четвертому «А » народилася друга таємниця.
Неждано, негадано, несподівано для всіх. Саме так, як 

і люблять народжуватися таємниці.
У них вже була одна таємниця — перша. Але про неї 

трохи згодом.
А зараз про другу, яка народилася наприкінці на 

вчального року, у травні місяці.
Хтось із їхнього класу зробив благородний вчинок. 

Зробив і, як говорили у рицарські часи, забажав лиши
тися невідомим.

Весь клас аж підскакував від цікавості:
— Хто?!
— Хто?!
— Хто?!
Всі підозріливо дивилися один на одного, але ніхто не 

признавався.
А сталося от що.
У райвідділ міліції, що міститься за два будинки від 

школи, раптом хтось подзвонив по телефону:
— Товаришу черговий! У телефонній будці біля рай

відділу стоїть сумка з грошима. Будь ласка, вийдіть і 
заберіть. Тільки швидше.

©  Видавництво «Веселка», 1985
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Голос був дитячий, але хлопець чи дівчинка — черго
вий міліціонер розібрати не зміг.

— А ти хто? Звідки? — спитав він.
— 3... з четвертого «А »...— почав було той «хтось», 

але потім чи то перелякався, чи то розгубився, чи, як я 
вже сказав, забажав лишитися невідомим,— клац! — і 
поклав трубку.

Коли черговий вискочив з райвідділу, у телефонній 
будці вже нікого не було, а на підлозі під апаратом 
справді стояла сумка з грошима.

Виявилося, у той день вранці касирка однієї з київ
ських установ пішла в банк по зарплату для колективу. 
Як правило, вона завжди з банку дзвонила і за нею ко
гось присилали, щоб вона сама не несла гроші (бо сума 
була чималенька, близько двадцяти тисяч). На цей раз 
вона ніяк не могла додзвонитися (щось у них там сталося 
з телефоном). І пішла з банку без супроводу. По дорозі 
їй стало погано, вона ледве дійшла до лавки у скверику, 
присіла і знепритомніла. Перехожі викликали «швидку 
допомогу». «Швидка» приїхала, забрала її в лікарню. 
І ніхто не помітив, що під лавкою лишилася сумка з гро
шима... І от «хтось» із їхнього четвертого «А » ту сумку 
знайшов і передав у міліцію в такий не зовсім звичайний 
спосіб.

На другий день до них у клас прийшов заступник на
чальника райвідділу міліції підполковник Кочубей. Ви
сокий, ставний, гарний, схожий на кіногероя, він говорив 
з ними, як з дорослими, без тіні сюсюкання, шанобливо 
і серйозно, називав їх «товаришами».

— Товариші! — сказав підполковник.— Те, що зро
бив хтось із вас, заслуговує високої оцінки. На жаль, 
ще трапляються люди, які, знайшовши багато грошей, 
не втримуються і привласнюють їх. Товариш, який си
дить серед вас, не тільки не зробив так, а й виявив скром
ність, не захотів назвати себе, щоб уникнути подяки й 
цінного подарунка. І це ще збільшує повагу до нього 
працівників органів міліції. Але все-таки нам хотілося б 
знати, хто це. Щоб потиснути йому руку і подякувати 
не тільки від себе, а й від великого колективу установи, 
від сотень людей, чесно зароблені гроші яких лежали в 
тій сумці...
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Підполковник міліції повільно обвів поглядом четвер
тий «А». Всі почали перезиратися. Всі чекали, що зараз 
от-от хтось встане і скаже, скромно опустивши очі: 
«Це я...»

Але ніхто не встав і не сказав.
— Ну, що ж...— підполковник усміхнувся.— Хай 

буде так. Але знайте, хто б це не був — хлопчик чи дів
чинка,— я його (чи її) дуже поважаю. Щиро бажаю вам, 
товариші учні, успіхів у навчанні і всього-всього най
кращого. Якщо коли-небудь вам щось буде потрібно по 
нашій лінії, будь ласка, звертайтесь. З радістю допо
можемо. Бувайте здорові!

І підполковник пішов.
Класний керівник, учителька української мови і літе

ратури Глафіра Павлівна цвіла, як троянда, від гордості 
й задоволення.

— Молодці!.. Тобто — я хотіла сказать, молодець! — 
той, хто це зробив... Я, звичайно, розумію, скром
ність— окраса людини... Але ...я, звичайно, хотіла б 
знати... Я не допитуюсь... звичайно... Але мені б, 
звичайно, було б цікаво...— Вона обвела свій четвертий 
«А » таким прохальним поглядом, що всім аж стало 
незручно: «Невже ти мені, мені, твоєму класному 
керівникові, не відкриєшся?! Невже?!» — благав її пог
ляд.

— Ну, признайся! Ну! — підхопилася Шурочка Горо- 
бенко.

— Це вже просто свинство! — вигукнув Гришка Гоно
бобель.

— Уявляєте? Уявляєте? Кошмар! — заджерготіла 
Люська Зарічняк.

Але все було марно.
Ніхто не признався.
За кілька наступних днів у четветому «А » не було по

ставлено жодної двійки, жодної одиниці. Вчителі утри
мувалися від поганих оцінок. Боялися — а що, як вліп
лять ненароком одиницю чи двійку отій самій благород
ній особі?

Гришка Гонобобель раював:
— Не знаю, люди, хто це зробив, та я особисто йому 

вдячний. Хай зробить іще щось. Ги-ги!
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Але піонерський актив на чолі з Шурочкою Горобенко 
прийшов до висновку, що ситуація в класі склалася не
нормальна і треба щось робити... На те вони й піонер
ський актив.

— Скромність скромністю, але так далі продовжува
тись не може. Увесь же клас просто тіпається. Треба 
його... чи її... виявити! — рішуче сказала Шурочка.— 
Треба проаналізувати — хто міг, а хто не міг... і одне 
слово... От будемо підходити і дивитися просто у вічі. 
Гадаю, не такий вже він... чи вона... Штірліци, щоб зо
всім нічим себе не виказати.

— Правильно! — одностайно погодився актив.
І актив почав перебирати кожного, згадувати і аналі

зувати. Отож давайте й ми з вами приєднаємося до акти
ву і спробуємо уважно придивитися до учнів нашого 
четвертого «А».

З кого почнемо?
Ну, візьмімо спершу найпомітнішого і, навпаки,— 

найнепомітнішого.

ГРИШКА ГОНОБОБЕЛЬ І АНТОША ДУДКІН, 
АБО НАДКУШЕНИЙ ПИРІЖОК

Гришку Гонобобеля ви, звичайно, знаєте.
Його всі знають.
Його важко не знати.
О!.. Чуєте?..
Ні! То не землетрус, не пожежа, не стихійне лихо...
То Гришка Гонобобель розважається на перерві.
Голосна він людина! Такі «шумові ефекти», як він, 

ніхто в школі створити не може. Якби проводили світові 
чемпіонати з верещання, Гришка Гонобобель безперечно 
посів би призове місце.

Та що я вам кажу. Ви ж добре знаєте Гришку Гонобо
беля з четвертого «А » класу.

А от Антошу Дудкіна ви, мабуть-таки, не знаєте. Його 
рідна мама не дуже знає. Такий він тихий, скромний і 
непомітний. Ніколи не висовується, не підскакує, руку 
догори не тягне, як деякі. Сидить собі, наче мишка, за 
партою і мовчить. Хоч, коли б його вчителька Глафіра
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Павлівна спитала, він завжди відповість, як треба. Не те 
що Гришка Гонобобель. Той галасує тільки на перервах. 
А на уроках німий мов риба. Бо в голові у нього, як каже 
технічка Олімпіада Самсонівна,— «протяг».

Але все одно Гришка Гонобобель — це Гришка Гоно
бобель. Ви його знаєте. А Антоша Дудкін — це Антоша 
Дудкін. І ви його не знаєте.

І, може, ні я, ні ви так би й не знали Антошу Дудкіна, 
якби...

Якби не Вася Лоб і не надкушений пиріжок.
Вася Лоб — семикласник. Але його обминають навіть 

дев'ятикласники. Таким здоровецьким створила Васю 
матінка-природа. Руки довгі, шия могутня, щелепи квад
ратні, важкі. Ходить він перевальцем, на напівзігнутих, 
метляючи безладно руками. Зовсім як снігова людина — 
ієті. Так його дехто пошепки й називає. Коли хтось трап
ляється йому на дорозі, він, нагнувши голову, похмуро 
дивиться спідлоба і говорить одне тільки слово: «Врі
жу!..» І на дорозі вже нікого нема... Галасливий Гришка 
Гонобобель з Васею говорить тихим голосом, запобіг
ливо називає його «Василь Васильович» і солодко роб
лено усміхається.

У той день на другому поверсі по лінії «бережливих» 
мала чергувати друга ланка четвертого «А». Ви, звичай
но, знаєте, що таке ті чергування. Справа надзвичайно 
серйозна. Треба стежити, щоб був порядок, щоб ніхто 
нічого не розкидав, не колупав стіни, не відкручував для 
розваги в умивальнику кранів, а тим більше не чвиркав- 
ся водою, не вмикав без потреби електрику і так далі... 
Тут потрібні люди авторитетні, енергійні, а то й зу
баті.

А в другій ланці, як на гріх, того дня були «перебої 
з кадрами». Наближалося Перше травня, і в усіх енер
гійних і авторитетних з другої ланки клопоту було вище 
голови — і стінгазета, і самодіяльність, і запрошення ве
теранів, і всяке інше.

Одне слово, сталося так, що всі розбіглися, і на чергу
вання вийшли тільки Антоша Дудкін ї Тая Таранюк, 
висока, худа, з довгою тонкою шийкою і у великих, 
наче з іншого обличчя, окулярах. Тая була така ж тихо
ня, як і Дудкін. До того ще й страшенно сором'язлива.
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Кожні п'ять хвилин з будь-якої причини вона червоніла, 
причому так, що у неї виступали сльози.

Коли вони удвох вийшли на першій перерві з черво
ними пов'язками в коридор, Гришка Гонобобель аж по
котився від реготу:

— Ой, тримайте мене! Ой, не можу!.. Ну й чергові!.. 
Парочка — Мартин та Одарочка!.. Ой, зараз лусну!

Тая спалахнула як маків цвіт.
А Антоша так насупив брови, що вони зійшлися на 

переніссі в одну лінію.
Тим часом Гришка Гонобобель вже галасував на весь 

коридор:
— Усі сюди! Усі сюди!.. Зараз буде комедія!.. Ха-ха- 

ха!.. Тільки один день!.. Чергують Антоша Дудкін і Таї
сія Таранюк!.. Усі сюди!.. Ха-ха-ха!..

До крикливого Гонобобеля усі вже звикли, і ніхто 
особливо на його вигуки не зважав. Хоча невелика груп
ка з кількох учнів все ж таки утворилася. Це були хлопці 
з паралельного четвертого «Б» класу — Ігор Дмитруха, 
Валера Галушкинський, Лесик Спасокукоцький, Стасик 
Кукуєвицький і Льоня Монькін. Воно й зрозуміло — 
«бешники» завжди ладні посміятися з одвічних своїх 
конкурентів «ашниківк

І от ця групка на чолі з несамовитим Гришкою Гонобо
белем, хихикаючи, потяглася за черговими, які спершу 
повільно, а потім все швидше й швидше, наче тікаючи, 
йшли по коридору.

— Ой! Це ж треба... Ну!.. Ой!..— розгублено шепотіла 
на ходу Тая.

Антоша йшов мовчки. Тільки губи закусив.
І от у цю мить з сьомого класу вийшов назустріч їм 

Вася Лоб.
В руках він тримав пиріжок. Вкусив, скривився і 

швиргонув надкушений пиріжок на підлогу під батарею.
Тая і Антоша спинилися.
Тая охнула, затулила рукою рота і рвучко одверну

лася.
Антоша теж охнув і завмер.
Щойно червоний, як помідор, він раптом став білий, 

як сметана. І від цього пов'язка на його рукаві здалася 
ще червонішою. Якось мимоволі він опустив на неї очі і...
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В першу мить ніхто навіть не зрозумів, що сталося.
Антоша так швидко нахилився й підняв пиріжок, що 

не всі це й помітили.
Всі побачили тільки раптом, що він тиче надкушений 

пиріжок прямо Васі в обличчя й каже:
— Ану доїж!
Це була вражаюча картина: маленький щупленький 

Антоша тицяв здоровенному, удвічі за себе більшому 
Васі надкушений пиріжок прямо в ніс і казав: «Доїж».

Це був просто кадр з мультфільму — заєць і ведмідь.
Вася так розгубився, що замість того, щоб одразу «врі

зати», спантеличено спитав:
— Що-о?.. З підлоги?
— А нащо кидав?
Тільки тут Вася нарешті отямився, мовчки коротким 

рухом вдарив Антошу по руці, і пиріжок полетів назад 
під батарею.

Антоша теж нічого не сказав, повернувся, неквапливо 
підійшов до батареї, підняв пиріжок, дмухнув на нього 
і знову простягнув Васі:

— Ні!.. Доїж!
Хтось хихикнув (чи то Спасокукоцький, чи то Кукує

вицький).
Вася Лоб нахмурився:
— Ти що, амеба, не розумієш?.. Ти ж усе життя ліку

ватися будеш...
Пиріжок тремтів у Антошиній руці, але Антоша вперто 

простягав його Васі.
І тут Гришка Гонобобель не витримав:
— Та він жартує! Василь Васильович! Він жартує... 

Він у нас комік! — Гонобобель підскочив до Антоші.— 
Ану давай сюди! — і хотів вихопити пиріжок.

Але Антоша не дав, спритно вивернувся, ще й боляче 
тицьнув Гонобобеля ліктем у бік.

— Тю! — зойкнув Гришка.— Я ж хотів тебе... Ну й 
пропадай! Дуремар...

У цей час Вася знову вдарив Антошу по руці, і знову 
пиріжок полетів на підлогу.

І коли Антоша за ним нахилився, Вася підняв ногу і 
здоровенною своєю лапацоною припечатав Антошу 
ззаду по штанях.
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Антоша заорав носом і, розпластавшися по підлозі, як 
кошеня на льоду, проїхав кілька метрів аж до вікна.

Тепер уже весело захихикали і Спасокукоцький, і Ку
куєвицький, і Галушкинський.

А Вася Лоб чвиркнув крізь зуби і, матляючи довгими 
руками, пішов по коридору.

В цей час задзвенів дзвоник, і всі кинулися по класах.
Тая допомогла Антоші підвестися й поспішно обтру

шувала його, примовляючи:
— От бачиш!.. Нащо ти з ним зв'язувався... Воно тобі 

треба... Ну, побігли!.. Швидше!.. Уже Глафіра Пав
лівна іде...

Антоша супив брови й сопів:
— Ну, біжи!.. Я сам... Біжи!..
Тая була зразковою ученицею, ніколи в житті не запіз

нювалася на уроки і, нарешті, не витримала — кинула 
Антошу й побігла в клас.

Коридор умить спорожнів, двері класів позачинялися.
Антоша хвильку постояв, тоді зітхнув і пішов до две

рей класу. Тільки не свого, четвертого «А», а сьо
мого «Б».

Постукав, прочинив двері, пролепетав: «Вибачте!» — 
і зайшов.

Усі разом,— і вчитель, і семикласники,— здивовано 
повернулися до нього.

Антоша пошукав очима, знайшов на задній парті Васю 
і рішуче попрямував туди.

В очах у Васі майнув переляк.
Антоша підійшов, мовчки поклав на парту перед Ва

сею надкушений пиріжок і так само мовчки пішов назад.
Біля дверей знову пролепетав: «Вибачте!» — і ви

йшов...
...На перерві про це вже знав увесь другий поверх.
— Ой, що ж тепер буде-е?..
— Ой-ой-ой!..
— Вася Лоб це ж...
— Ж-жах та й годі...
— Отак привселюдно за надкушений пиріжок!..
— І хто б подумав! Такий тихоня!.. От тобі й Дудкін!..
— А що — молодець! Як усі будуть швирголяти пи

ріжки на підлогу, скільки тих пиріжків треба.
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— Он в Африці діти голодують, а тут деякі пиріжками 
розкидаються.

— І взагалі хліб не можна кидати на землю... За це 
колись...

— Все одно Лоб йому не подарує.
— Не подарує...
У четвертому «А » гуло як у вулику.
Особливо кип’ятився, галасував і розмахував руками 

Гришка Гонобобель:
— Ну, Дуремар!.. От Дуремар!.. Ну-у... я йому не за

здрю!.. Раз Лоб сказав, що все життя Дудкін тепер ліку
ватися буде,— значить, буде... Лоб — це такий кадр... 
будь здоров!.. Ну, Дудкін! І я ж його рятував, я ж ряту
вав!.. А він мене — ліктем!.. Дуремар!..

Антоша сидів, втягнувши голову в плечі, і мовчав. 
Він знову був тихий і непомітний, як завжди. І навіть 
не віри лося, що це про нього балакають, що це він герой 
отієї пригоди з надкушеним пиріжком...

А після п’ятого уроку, як продзвенів дзвінок і Глафіра 
Павлівна взяла журнал і вийшла з класу і клас весело 
загаласував, збираючись додому,— у дверях раптом 
з’явився Лоб.

Всі дружно ахнули і завмерли.
Одразу стало чути, як дзижчить та б’ється об скло 

муха — така запала тиша.
Лоб мовчки крутив головою, обводячи важким погля

дом клас. Брови його були насуплені.
Гришка Гонобобель стояв у проході між партами якраз 

перед Антошею, закриваючи його собою. Тому Вася Ан
тошу не бачив. І продовжував мовчки похмуро озирати 
клас.

Нерви у Гонобобеля не витримали.
— От він!.. Василь Васильович!..— вигукнув Гришка, 

обертаючись і виштовхуючи Антошу вперед.— Чого за 
мене ховаєшся?.. Ич!

Лоб, човгаючи ногами, попрямував до Антоші.
Червертий «А » затаїв подих.
Вася протиснувся у прохід між партами впритул 

до Антоші. Заніс праву руку назад, наче розмаху- 
вався...

Антоша зіщулився.
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І раптом Лоб рвучко висмикнув з-за спини ліву руку 
й широко усміхнувся.

У ній... була цукерка.
— Нагороджую тебе «Тузиком»!.. За геройство. 
Потім він обернувся до Гонобобеля:
— А ти...— і вліпив йому дзвінкого щигля.
Клас воднораз зітхнув і дружно засміявся.

ПЕРША ТАЄМНИЦЯ ЧЕТВЕРТОГО «А »

Отака була пригода з надкушеним пиріжком.
— Дудкін — міг! — впевнено сказала Шурочка Горо- 

бенко.
— Міг! — погодився піонерський актив.
— А Гонобобель — не міг! — сказала Шурочка.
— Не міг! — одностайно погодився актив.
— І я не змогла б...— опустивши очі й почервонівши, 

сказала Тая Таранюк, ланкова другої ланки.
Актив зітхнув, але заперечувати не став.
— І п’ятірка з хвостиком у Дудкіна ж е ! — нагадала 

Шурочка.
— Ой! Правильно! — підхопив актив.
— Ходімо! — сказала Шурочка і повела актив до пар

ти, де сиДів і повторював якийсь урок Антоша Дудкін.
— Подивись мені в очі! — владно сказала Шурочка.
Антоша підвів голову і глянув Шурочці просто у вічі

своїми ясними сіро-голубими очима.
— Скажи чесно, це — ти?!
— Що? — розгубився Антоша.
— Оте саме! Гроші! У міліцію? — свердлила його по

глядом Шурочка.
— Чесне слово! Ні! — вдарив себе в груди Антоша.— 

Чесне слово!
Шурочка зітхнула. Антоша був чесний хлопець і ди

вився так, що не повірити йому було неможливо.
— А... а п’ятірка з хвостиком? — як утопаючий за 

соломинку, ухопилася Шурочка за останній доказ.
— А в тебе хіба ні? — спитав Антоша.
Піонерський актив пильно глянув на Шурочку.
Шурочка почервоніла:

101



— Та ви що?.. Стала б я отак крутити... Ви що?!
— А, між іншим, хто перший одержав оту п’ятірку з 

хвостиком? Я вже й забула,— наморщила Тая Таранюк 
лоба.

— Як — хто?.. Кум Цибуля! — сказав Антоша.
— Точно! — Шурочка звузила очі.— Як це я одразу 

не подумала.
І піонерський актив, як по команді, повернув голови 

і глянув на передостанню парту біля вікна.
Давайте глянемо туди й ми з вами...

КУМ ЦИБУЛЯ

Коли ваше прізвище Цибуля, то як, ви думаєте, вас 
називають у класі?

Правильно!
Кум Цибуля...
Не інакше.
Бо в кожному класі обов’язково знайдеться хтось, хто 

читав уже «Сорочинський ярмарок» Миколи Васильо
вича Гоголя.

І нікуди ви не дінетеся.
Нічого ви не вдієте.
Хай вас тисячу разів звуть Петрик, ніхто вас Петриком 

не називатиме.
Хоч плачте, хоч ображайтесь, хоч скаржтеся Глафірі 

Павлівні — не допоможе нічого. Будете ви Кумом Цибу
лею «і вся ігра», як каже знайомий уже вам семикласник 
Вася Лоб.

До речі, Петрик Цибуля не плакав, не ображався і не 
скаржився Глафірі Павлівні.

По-перше, тому, що в нього була весела й лагідна вда
ча, він не любив ображатися, плакати, а тим паче скар
житися.

По-друге; він змалку звик до цього прізвиська. Сам 
тато називав його так ще з немовлячого віку (не тато
вого, а Петрикового, звичайно). І старший Петриків брат 
десятикласник Альоша теж був Кумом Цибулею. Та й 
тато їхній, завідуючий відділом «Гастрономторгу» Олек
сандр Іванович, скажемо відверто, не уникнув цього
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прізвиська. Серед близьких друзів і Олександр Іванович 
був Кумом Цибулею.

Але, щоб не було плутанини, ми з вами називатимемо 
Кумом Цибулею тільки Петрика.

Треба сказати, що в класі його всі любили. От є ж такі 
щасливі люди, які одразу викликають до себе загальну 
симпатію. Про них усі так і кажуть — «симпатяга».

Тільки глянеш на нього і вже не можеш втриматися 
від привітної усмішки.

Кругле веснянкувате личко, носик бараболькою, біля
ве волосся кумедно стовбурчиться їжачком, і голубі очі 
весь час сміються. Ніхто ніколи не бачив, щоб Кум Ци
буля хмурився, сумував, сердився абощо. Навіть як десь 
упаде, заб'ється,— тільки на мить скривиться від болю, 
а наступної миті вже сам із себе сміється весело.

Гарний хлопець, нічого не скажеш.
І от про цього гарного хлопця раптом рознеслася не

сподівана чутка. Її принесли на «продльонку» двоє 
«бешників» Спасокукоцький і Кукуєвицький.

Як ви знаєте, на «продльонку», тобто подовжений 
день, лишаються не всі. У кого вдома є вільні від роботи 
родичі (дідусі-бабусі, брати-сестри тощо), ті здебіль
шого не лишаються. Кум Цибуля не залишався. В нього 
був брат Альоша — десятикласник, ще й дідусь Панте
леймон Петрович.

Так-от, пішла сьогодні група «бешників» — «про- 
дльонщиків» у Ботанічний сад. Спасокукоцький і Ку
куєвицький одкололися, побігли в овочевий магазин ви
пити соку.

Глип — а у кіоску стоїть біля вагів Кум Цибуля і... 
продає яблука. У синьому фартусі, у береті, мов справ
жнісінький продавець.

Спасокукоцький і Кукуєвицький так і вклякли від 
подиву.

Кум Цибуля помітив їх, підморгнув весело і хоч би що.
Спасокукоцький і Кукуєвицький навіть про сік забули, 

так і не випили. Постояли-постояли з роззявленими ро
тами і повернулися назад.

«Ашники», почувши незвичайну новину, розгублено 
перезирнулися. Як на це реагувати, у першу мить вони 
ще не знали.
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Тільки Гришка Гонобобель, який ревниво ставився до 
популярності Кума Цибулі, дозволив собі гигикнути 
досить радісно:

— Ги-ги!.. Продавець!.. Негоціант Цибуля!..
Та Люська Зарічняк вигукнула за звичкою:
— Уявляєте? Уявляєте?.. Жах!
Всі інші вичікували. Та й справді — хто приніс нови

ну? — «беїпішки». Постійні їхні суперники і конкуренти. 
Та ще й оті Спасокукоцький і Кукуєвицький, які тільки 
й знають, що підхихикують завжди з-за чужих спин. 
А може, взагалі брешуть?! Може, наговорюють?

Тому про всяк випадок Шурочка Горобенко вирішила 
«бешнюсів» трохи притой... пригасити.

— Ну й що?! — задерикувато труснула вона голо
вою.— Ну й торгує! І хай! На здоров’я! Потрібна для 
людей справа. І нічого вам!..

— Категорично! — підтримав її Ромчик Лещенко. 
Він дуже любив слово «категорично».

А тихий Антоша Дудкін мовчки кивнув головою.
І Спасокукоцький та Кукуєвицький тут же пригасли, 

відступили і зникли за дверима.
— Але подивитися все-таки треба! — сказала Шуроч

ка, як їх уже не було.
— Категорично! — знову-таки сказав Ромчик.
По дорозі до того овочевого, що біля Ботанічного саду, 

говорили про торгівлю. Про торгівлю взагалі і про про
давців зокрема.

Найбільшу обізнаність у цій справі виявила Люська 
Зарічняк.

— Ой, ви знаєте, ви знаєте,— джерготіла вона,— 
працівники торгівлі — це такі забезпечені люди! Мате
ріально. Жах!.. У однієї маминої знайомої сусідка по 
дачі (на Нижніх Садах) звичайнісінька собі продавщи
ця продовольчого магазину. Так чого в неї тільки 
нема!.. І дача, і машина, і два кольорових телевізори, 
дублянка, шкіряне пальто і шкіряний піджак, і всі паль
ці в перснях... Саме золото. Уявляєте? Уявляєте? 
Жах!..

— А що?.. Обважує, обмірює, обраховує... Запро
сто!..— замахав руками Гонобобель.

— А потім тільки — раз! — і під суд! — тихо сказав
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Антоша Дудкін — його мама була народним засідателем 
У суді.

— Категорично! — кивнув Ромчик.
— Невже й наш Кум Цибуля хоче стати таким?! — 

недовірливо промовила Шурочка.
— А що? — знову замахав руками Гонобобель.— За

просто! І тато його у «Гастрономторзі» працює, і брат 
Альоша збирається у торговельно-економічний вступа
ти. Він сам казав...

— Уявляєте? Уявляєте? Жах! — взялася рукою за 
щоку Люська.— Такий симпатяга і... Жах!

— А! — рубонув рукою Гонобобель.— Ви всі тільки й 
знаєте: «симпатяга», «симпатяга»... А цей симпатяга 
таким потім стане, що будь здоров!..

— Ану тебе! — обурено вигукнула Шурочка.— Тобі 
тільки б якусь гидоту сказати про когось!

— Не гидоту, а просто...— трохи знітився Гонобобель.
Вони якраз проходили повз велику галасливу чергу,

що юрмилася навколо залізних гратчастих контейнерів, 
з яких, мов чудернацькі тигри, визирали смугасті 
херсонські кавуни.

Огрядний спітнілий дядечко у збитому на потилицю 
капелюсі лаявся з продавщицею:

— Ви мені нарахували три сорок п’ять, а з мене три 
тридцять п’ять. Я математик. Рахувати вмію.

Продавщиця, дебела й галаслива, презирливо міряла 
його поглядом:

— Математик!.. Який же ви, мужчина, міліметровий!.. 
Нате вам назад не десять, а двадцять копійок, тільки 
йдіть швидше. Не затримуйте мені чергу.

— Ваші копійки мені не потрібні. Мені не гроші, а 
принцип!.. Треба правильно рахувати.

— Ідіть-ідіть!..
— Та не затримуйте, справді!
— А ви не кричіть. Якби вас обрахували...
— Одпуекайте! Одпуекайте! Ну!
— А ви чого лізете? Ви тут не стояли.
— Я-а-а не стояла?! Та я безпосередньо за цією да

мою! Безпосередньо!.. Я тільки бігала по авоську.
— Мені принцип! Принцип! Я гроші не друкую. Я за

робляю чесно.
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Гришка Гонобобель переможно глянув на Шурочку:
— О!.. Чула?!. А ти — «гидоту» і... Життя треба 

знати!.. Ги-ги!
Шурочка мовчки одвернулася від нього.
Почалася огорожа Ботанічного саду.
Аж от...
Вони вирішили близько не підходити.
— Треба делікатно,— сказала Шурочка.— Делікатно 

треба.
Біля овочевого магазину був кіоск з тентом, ззаду 

якого громадилися ящики, майже всі вже порожні. Але 
за вагами стояв не Кум Цибуля, а його старший брат 
десятикласник Альоша, дійсно, у синьому халаті, у бере
тику, як справжній продавець. Та Кум Цибуля теж був 
тут. Підв’язаний, видно, спеціально вкороченим для ньо
го синім фартухом, він ревно допомагав Альоші,— 
спритно насипав яблука з ящиків у пластмасове відерце. 
А Альоша брав, ставив відерце з яблуками на ваги, ва
жив і розраховувався з покупцями. Причому відерець 
було двоє: поки Альоша важив одне, Кум Цибуля наси
пав друге. І черга посувалася дуже швидко. Без галасу, 
без лайки, без суперечок.

Видно було, що люди задоволені. Раз у раз чулося:
— Молодці!
— От би всюди так!
— Гарні хлопці!
Коли хтось новий підходив до сивенького дідуся, що 

стояв у черзі останній, він ввічливо повторював одну й 
ту саму фразу:

— Продавці вибачалися, просили не займати. Зараз 
буде перерва. Прийматимуть товар.

І не встигли наші «ашники» обмінятися першими вра
женнями, черга зникла, останній сивенький дідусь, ска
завши: «Красненько дякую!» — одійшов. Альоша по
біг чогось у магазин. Кум Цибуля лишився у кіоску 
сам.

— Гайда! Побалакаємо з цим негоціантом! — махнув 
рукою Гонобобель.

— Тільки делікатно,— сказала Шурочка.
— Та делікатно-делікатно, аякже! — вже на ходу ки

нув Гонобобель.
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Кум Цибуля щиро здивувався, побачивши одразу таку 
кількість знайомих облич:

— О! Привіт!..
— Негоціанту Цибулі низький уклін! — Гонобобель 

церемонно вклонився, вимахуючи уявним капелюхом.— 
Ги-ги!..

Інші привіталися врізнобій.
— А що ти тут робиш? — не дуже до ладу спитала 

Люська (наче й так не видно!).
— Братові допомагаю,— просто відповів Кум Цибу

ля.— Він ще влітку влаштувався. І підробити, і для 
практики. Він же в торговельно-економічний збира
ється.

Ця його щирість якось одразу обеззброїла всіх.
Тільки Гонобобель продовжував «виступати».
— От Цибуля! От негоціант! Купець нижньогород

ський! — Але, побачивши, що його кпини не діють, теж 
скис і, щоб якось вийти з незручного становища, ска
зав: — Ану хоч покажи, чим ти тут торгуєш!

Гонобобель перехилився через прилавок і раптом ра
дісно загукав:

— Люди! Дивіться, який товар! — він вихопив з ящи
ка велике червонобоке яблуко.

— Ой!.. Я хитаюсь! — зойкнула Люська.
— Куме! — Гонобобель ляснув Цибулю по плечу.— 

Дай хоч покуштувати, скупердяй! Сидить на таких віта
мінах і... і мовчить.

Кум Цибуля ніяково усміхнувся, розгублено озир
нувся, почервонів.

— Бу... будь ласка!.. Беріть!.. Будь ласка!..
Гонобобель тут же, не роздумуючи, вкусив яблуко і аж

зажмурився:
— Ух-х!.. Смакота!
Люська потяглася рукою до ящика.
— Та ви що?! — обурилася Шурочка.— Це ж не його! 

Це ж державне. Як так можна!
— Що значить — державне? — жуючи й захлина

ючись, «обурився» й собі Гонобобель.— А... держава 
чия?.. Наша!.. Скажи, Куме?.. І справжні працівники 
торгівлі завжди знайдуть, як списати таку мізерію... 
Щось підгнило, щось побилося... Правда ж?
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Кум Цибуля непевно знизав плечима, але тут же за
кивав, припрошуючи:

— Беріть, беріть!.. Будь ласка!.. Будь ласка!.. Бе
ріть!.. Чого там...

Гонобобель так смачно жував яблуко, з таким хлеб
танням вгризався в нього зубами, що відмовлятися було 
просто несила.

І спершу Люська, а потім Ромчик, Антоша й інші по
тяглися руками до ящика.

Цікава то річ, яку можна було б назвати «законом 
більшості». Як більшість щось робить, то й тебе (хоч, 
може, й не дуже ти спершу хочеш) тяґне якась сила так 
само зробити. Як всі, так і я.

А коли ще й бажання є? Коли в тебе, можна сказати, 
аж слинка тече — ну й хочеться ж укусити оте яблуко 
смачнюще!..

То як же його втриматися?..
Шурочка швидко-швидко заморгала і опустила очі:
— Хіба що найменшеньке... Щоб попробувати тіль

ки...
Але як вона не вибирала, і їй дісталося велике й черво- 

не-червоне (ну й ящик!).
Вона так почервоніла, коли взяла яблуко, що її облич

чя і яблуко по кольору зрівнялися. Совісна була дівчин
ка Шурочка.

Вони стояли й дружно хрумкали, аж за вухами ляща
ло, а Кум Цибуля дивився на них і усміхався лагідно.

— Ну яблука! Я ще таких зроду не їла. Чесне слово! 
Можна, я ще одненьке?..— Люська благально глянула 
на Кума Цибулю.

— Бери... Звичайно... Це «макінтош». А зараз одер
жали «слава переможцям». От почекайте, скоро Альоша 
почне виносити... Ще тих покуштуєте...

Гришка Гонобобель, що хрумкав уже третє, враз за
стиг. На хвилинку одірвав яблуко від зубів і несподівано 
рішуче сказав:

— Ні! Гарного потрошку! Гайда, люди! Не будемо за
важати. Будемо делікатними, як каже наша Горобенко.

Шурочка мало не вдавилася яблуком — от нахаба! 
їй просто мову одібрало. Вона не знайшлася, що ска
зати.
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А Гришка тим часом, схопивши з ящика ще одне яблу
ко, вітально підняв руку догори:

— Чао, Куме! Красненько дякую!.. Здорово мати 
своїх людей у торгівлі!.. Ги-ги!.. Чао!

І, гигикаючи, побіг собі геть.
Всі враз знітилися, поопускали очі й, бурмочучи «спа

сибі», «дякую», «до побачення», почали швиденько роз
ходитися.

За хвилину Кум Цибуля лишився біля кіоска сам...
Шурочка Горобенко і Антоша Дудкін жили в одному 

будинку. Тому йти їм було в один бік.
Вони йшли і мовчали.
Раптом Антоша спинився:
— Слухай, а... давай повернемося...
— Для чого? — Шурочка почервоніла.
— Не знаю... Але...
— Взагалі... правильно... Наче вкрали щось і ті

каємо...
— Ага...
— Ходімо,— рішуче повернулася Шурочка.
Коли вони визирнули з-за рогу, то побачили, що Кум 

Цибуля з винуватим виразом обличчя щось говорить 
брату Альоші, а той розгублено чухає потилицю.

Ховаючись за порожніми ящиками, вони підійшли 
ближче.

— Так скільки усього, кажеш? — питав брат Альоша.
— Та, мабуть, штук із двадцять, я думаю,— зітхнув 

Кум Цибуля.
— Ану, прикиньмо на ваги,— Альоша швиденько вси

пав яблук в одне відерце, в друге, почав важити.— 
Та-ак!.. Три двісті... Плюс два сімсот... Ну, накинемо 
для певності ще кілограмчик... Може, ти помилився, 
ти ж не рахував... Не будемо державу обдурювати... 
А то про нашого брата, працівника торгівлі, тільки й зна
ють: «хапуги, здирники, спекулянти...» Ми ж з тобою 
ке такі. Правда?.. І ніколи не будемо...

Кум Цибуля мовчки хитнув головою.
— Виходить, кілограмів шість з половиною, сім. Хай 

буде сім. Ціна за кілограм відома. Отже...— Він рішуче 
поліз у кишеню, витяг гаманець, почав одраховувати 
гроші.— Не вішай, братиму, носа. Ми з тобою люди ро
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бочі. Можемо собі дозволити почастувати друзів. Навіть 
цілий клас.

Шурочка з Антошею перезирнулися.
— У тебе щось є? — прошепотіла Шурочка.
Антоша вишкріб кишені, зітхнув:
— Двадцять три копійки...
— Давай... У мене сорок...
Брат Альоша здивовано вирячився на неї, коли вона, 

несподівано з’явившись, простягла йому гроші.
— Що таке?
— За яблука... В нас просто більше зараз нема.
Альоша усміхнувся:
— Та ні. Не треба. За частування ж не платять.
— Яке там частуванняі — вигукнула Шурочка.— 

Свинство з нашого боку, а не частування!..
— Думали, працівники торгівлі... завжди знай

дуть...— пробурмотів Антоша.
— Слухайте, а знаєте що...— несподівано стрепену

лася Шурочка.

Наступного дня з четвертого «А » на «продльонку» 
не залишився ніхто.

Зате в овочевому магазині, що біля Ботанічного саду, 
такої кількості добровільних помічників ще не бачили 
ніколи. Хто носив порожні ящики, хто прибирав, хто до
помагав продавцям — робота знайшлася кожному.

Навіть Гришка Гонобобель і Люська Зарічняк, які 
Шуроччину ідею спершу зустріли без усякого захоплен
ня і з якими довелося провести роз’яснювальну роботу, 
й ті не відставали.

У гурті завжди працюється весело. Знову ж таки отой 
«закон більшості».

У той день ніхто не з’їв жодного яблука.
Хоч всіх пригощали. І яблука були дуже смачні — 

«слава переможцям».
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ПЕРША ТАЄМНИЦЯ ЧЕТВЕРТОГО «А » 
(ПРОДОВЖЕННЯ)

Отоді-то, у вересні місяці, на початку навчального 
року, після випадку з Кумом Цибулею, і народилася 
перша таємниця четвертого «А ».

Народилася вона одразу на другий день після отого 
масового прогулу «продльонки», за який в піонерського 
активу на чолі з Шурочкою Горобенко були, звичайно, 
неприємності. Бо прогул все-таки прогул, і піонерський 
актив існує не для того, щоб очолювати прогули, а для 
того, щоб з прогулами боротися. І наступного разу бла
городні вчинки, поєднані з трудовим вихованням, треба 
обов’язково поєднувати ще й з піонерською дисциплі
ною. Все це говорила піонервожата Оксана, а Шурочка 
слухала й з усім погоджувалася. Вона чудово знала, 
що з вожатими сперечатися не рекомендується, а реко
мендується визнавати свої недоліки і обіцяти їх випра
вити. Цього ж знову-таки навчила її Оксана.

Так-от, на другий день після того випадку, прийшовши 
у клас, Кум Цибуля побачив на своїй парті аркуш із 
зошита в лінійку, складений удвоє.

Він його розгорнув і спершу здивовано, а потім ніяко
во гмикнув.

— Гм... Гм... А це що таке?..
Першою зирнула через його плече Наталочка При

ходько, що сиділа з ним за однією партою. А тоді вже 
Люська Зарічняк і Гришка Гонобобель, що сиділи за 
ними.

На аркуші було написано синіми друкованими літе
рами «КУМ ЦИБУЛЯ» і червоним олівцем цифра п’ять. 
Причому оте напівколо у п’ятірки внизу закручувалося 
в маленький бубличок і закінчувалося кумедним хвос
тиком,

— П’ятірка з хвостиком! Ги-ги! — гигикнув Гриппса 
Гонобобель.— Хто це тобі підкинув?

Кум Цибуля здивовано знизав плечима.
Четвертий «А » був заінтригований.
Судячи з того, що стояла п’ятірка, а не одиниця й не 

двійка, слід було, мабуть, сприймати це як щось пози
тивне. Значить, хтось хотів відзначити Кума Цибулю.
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Але хто?
Хтось із класу?
Могло буть...
Кума Цибулю у класі любили, і після пригоди з яблу

ками для відзнаки були, як то кажуть, усі підстави. Але 
чому у такий дивний спосіб? Здається, досі ніхто у них 
не виявляв схильності до подібного таємничого благо
родства.

До того ж ніхто в класі п’ятірок з хвостиком не писав. 
У всіх п’ятірки були нормальні, без хвостиків.

— Може, Глафіра Павлівна? — сказала й почерво
ніла Тая Таранюк.

— Чи піонервожата Оксана? — задумливо мовила 
Шурочка.

— А... а може... сам Вадим Григорович? — знову ска
зала й знову почервоніла Тая Таранюк.

Четвертий «А » перезирнувся.
Це припущення ні в кого не викликало категоричного 

заперечення.
Директор школи Вадим Григорович був людиною не

звичайною. Любив усе нове, прогресивне, несподіване. 
І сміливо, як то кажуть, впроваджував оте все у життя.

Школа у них була особлива,— за останнім словом 
науки і техніки. Класи були пофарбовані в усі кольори 
райдуги. Ті, що вікнами виходили на південь,— у так 
звані холодні тони: синій, блакитний... А ті, що на пів
ніч,— у теплі: жовтий, червоний, оранжевий...

Коридори були голубі. Вчені вважали, що коли діти 
виходять з червоного класу у голубий коридор, це ство
рює у них зміну вражень і психологічно заспокоює зір.

їдальня була апельсинова. Апельсиновий колір, вияв
ляється, найбільше збуджує апетит.

Сам Вадим Григорович теж дуже тонко, як то кажуть, 
використовував кольорову гаму. Очі в нього були голубі, 
і в осінньо-літній сезон він носив голубі костюми, від 
чого сивина його набувала яскравого блакитного від
тінку. (Правда, Люська Зарічняк запевняла, що коли 
директор одягає голубий костюм, то спеціально миє у 
той день голову підсинюючим шампунем «Фантазія», 
але то, звичайно, брехня). В усякому разі на директора 
приємно було дивитися. Особливо коли він усміхався.
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У Вадима Григоровича була сліпуча, промениста усміш
ка, і коли він у своєму голубому костюмі та ще й усмі
хався, то здавалося, що з блакитного безхмарного неба 
сяяло ясне сонечко. Але Вадим Григорович усміхається 
не завпеди і не всім. Порушникам дисципліни і двієчни
кам Вадим Григорович не усміхається ніколи. Він усмі
хається тільки відмінникам і активістам, які підгримують 
його прогресивні ідеї, спрямовані на вдосконалення 
навчального процесу, як каже завпед Віра Яківна. А ідей 
у Вадима Григоровича сила, бо енергії в нього, як каже 
знову ж таки Віра Яківна, не менше, ніж у АЕС (атомної 
електростанції).

Весь час Вадим Григорович був у клопоті. То він буду
вав шкільний басейн, то організовував шкільну Третья- 
ковку, то закладав шкільний фруктовий сад. А головне, 
весь час невсипущо стежив, щоб уроки вчителі прово
дили творчо; з вогником, з вигадкою — на грунті остан
ніх досягнень педагогічної науки. Раз у раз Вадим Григо
рович без попередження з’являвся в якомусь класі. Кіль
ка хвилин сидів на задній парті тихо, слухаючи урок. 
Потім з чарівною своєю усмішкою починав потроху 
втручатися і непомітно, шануючи гордість і гідність вчи
теля, повертав урок у несподіваний цікавий бік, так, що 
учні сиділи, роззявивши роти, і слухали, мов зачаровані.

Що й казать, талановитий був педагог Вадим Григо
рович. І від нього можна було чекати будь-яких несподі
ванок. В тому числі й отакої п’ятірки з хвостиком. Але 
довести ніхто нічого тоді не зміг.

Так таємниця п’ятірки з хвостиком і залишилася таєм
ницею. Навіть більше. Потім вона стала ще загадкові
шою. Бо та п’ятірка з хвостиком була першою, але не 
останньою. Наберіться, друзі мої, терпіння. Про це мова 
попереду.

А зараз повернімося до нашого піонерського активу, 
який оточив передостанню біля вікна парту, де сидить 
Кум Цибуля, і, дивлячись йому прямо у вічі, питає:

— Ти?! Чи не ти?
— Клянусь!.. Та ви що?!. Невже ви думаєте, я б при

ховував, якби здав гроші в міліцію? Ніколи! Я ж узагалі 
не вмію нічого приховувати... На жаль...— Кум Цибуля 
усміхнувся.
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То була правда. Приховувати щось Кум Цибуля таки 
не вмів. У нього завжди все було написано на обличчі.

— А хто? Як ти думаєш? — зітхнула Шурочка.
Кум Цибуля знизав плечима, потім роззирнувся по

класу:
— А може... може, Ромчик?
— Ромчик?
— А що?.. Ви ж пам’ятаєте... на День Перемоги...

ЦЕЙ ДИВНИЙ РОМЧИК ЛЕЩЕНКО

Якщо ви скажете, що найбільша для вас у житті ра
дість — мити посуд, особливо жирні каструлі, що ви 
ладні у будь-яку мить проміняти гру у футбол, у класи, 
у що завгодно на миття посуду, щоб тільки пошкрябати 
пригоріле дно,— я вам, вибачте, >не повірю.

Не можу я повірити, що нормальна здорова весела 
людина може щиро захоплюватися такою, м’яко кажучи, 
незахоплюючою справою.

І ніколи не думав я, що існують на землі такі люди.
Аж раптом...
Вчені довели, що найбільш балакучі в світі — це діти 

від п’яти до десяти років. За день вони вимовляють у 
середньому чотирнадцять тисяч слів.

Але Люська Зарічняк вимовляє не чотирнадцять, а всі 
п’ятдесят тисяч слів. Якщо не більше.

— Ой, ви знаєте... ви знаєте...— вигукує вона з самого 
ранку, тільки переступивши поріг класу.— Уявляєте... 
уявляєте... Жах!

І починає, як з кулемета, видавати інформацію. Про 
те, що в якоїсь дівчинки у тролейбусі розв’язався шну
рок, що вчора у магазин «Кулінарія» на Хрещатику 
залетів горобець і не міг вилетіти, що в якоїсь тьоті 
Мусі з п’ятнадцятої квартири збігло молоко, що... Пере
лічити всього просто неможливо. І все це в Люськи було 
однаковим «жахом». Уявляєте?..

Так от оця Люська Зарічняк першою принесла звістку 
про те, що Ромчик Лещенко захоплюється миттям по
суду.

Не просто миє, а саме захоплюється.
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— Уявляєте, вікна їхньої кухні виходять якраз під 
наш балкон. Вони на другому поверсі, а ми на третьому. 
Ви не думайте, я зовсім не підглядаю. Дуже мені треба. 
Я взагалі ніколи не підглядаю. Підглядати дуже некра
сиво. Підглядають тільки зовсім невиховані, безсовісні 
люди. Терпіти не можу, як підглядають. Але коли тобі 
щось просто саме лізе в очі, не будеш же ти одвертатися. 
Правильно?.. Так от я вже давно помітила, що Ромчик 
часто стоїть біля мийниці й миє посуд. У них мийниця 
за плитою у глибині кухні. Як трохи перехилитися через 
бильця, то добре видно. Ну, думаю, миє собі й миє. 
Хай І.. Мамі, мабуть, допомагає, мама попросила, мало 
що... Я теж іноді мию, як попросять. Треба ж дома допо
магати. Правильно?.. Але вчора чую — мати його: «Ром- 
чику! Та кинь ти вже ці каструлі, я сама. Біжи надвір. 
Хлопці оно вже двічі у футбол гукали...» — «Переб’ють
ся! — каже.— Почекають».— «Ну що ти скажеш! — 
сплеснула мати руками.— Раптом ні з того ні з сього за
хопився миттям посуду. Синку! Та що з тобою, чесне 
слово?» — «А  що? — усміхається.— А як мені подоба
ється! Не може бути такого хобі, чи що?» Уявляєте?.. 
Жах!..

Гриша Гонобобель одразу весело загорлав:
— Га-га!.. Здорово!.. Каструльник Лещенко!.. Га-га!.. 

Мийник-помийник!.. Хобі-бобі!.. Га-га!
Але Шурочка Горобенко, найпоміркованіша і найроз- 

важливіша в класі, на Гонобобеля одразу цитьнула:
— Цить!.. Ти у житті, мабуть, ложки за собою не 

вимив. Чого зуби скалиш!.. Нічого сміятися... Але факт 
цікавий. Я сама хоч і мию завжди посуд, але щоб за
хоплюватись... Треба з ним поговорити.

Ромчик Лещенко не був такий галасливий, як Гришка 
Гонобобель, але й не був такий тихоня, як Антоша 
Дудкін.

Ромчик був звичайний собі нормальний хлопець. Се- 
редньостатистичний, як сказав би тато Шурочки, доктор 
економічних наук Іван Семенович Горобенко. Коли у 
класі був галас, Ромбик галасував. Коли у класі була 
тиша, Ромчик сидів тихо. Були в нього і п’ятірки, але 
були й трійки, а іноді навіть двійки (хоча й рідко). Міг 
Ромчик смиконути якусь дівчинку за косу або «конячий
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хвіст», але міг і почастувати її цукеркою. Одне слово, 
був Ромчик звичайний середньостатистичний хлопець. 
І тому таке незвичайне, прямо скажемо, виключне за
хоплення всіх здивувало.

— Але треба бути делікатними,— сказала Шуроч
ка.— Я сама з ним поговорю. Ви всі навіть не підходьте 
близько. Ясно?

Всім було ясно.
Крім Гонобобеля.
— А я підійду. Ги-ги! — гигикнув він.
Довелося стукнути його портфелем по голові.
Дія відбувалася перед уроками, до зарядки.
Ромчик, нічого не підозрюючи, гортав нашвидку під

ручник (не встиг щось довчити).
Шурочка заскочила його зненацька.
— Слухай,— сказала вона, рішуче підійшовши до 

нього.— Ти тільки скажи правду} Не викручуйся. Ти ж 
знаєш, я не люблю, коли викручуються... Ти що — 
справді любиш мити посуд?

Ромчик почервонів.
— А що?.. Не можна?
— Ні! Чого? Навпаки. Можна. Навіть треба. Я сама 

часто мию. Але щоб любити...
Ромчик почервонів ще більше:
— А я люблю! І... і — все!.. Кому яке діло!.. Не зава

жай мені, бо я не встигну. Вибач...
Ромчик різко одвернувся од Шурочки і знову вшни- 

пився у підручник.
Шурочка здвигнула плечима і повернулася до гурту, 

що стояв віддалік. Гуртові не треба було нічого поясню
вати. Гурт усе чув.

— А може, він псих?.. Ги-ги! — вищирився Гонобо
бель.

— Сам ти псих! — сказала Шурочка.
Але в голосі її не було впевненості.
Так Ромчик Лещенко перестав бути звичайним се- 

редньостатистичним хлопцем. Людина, що любить мити 
посуд, на думку четвертого «А », не могла бути зви
чайною.

А через кілька днів на цей раз уже Гришка Гонобобель 
зробив ще одне вражаюче відкриття. Відкриття, яке
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примусило весь клас серйозно, по-справжньому захви
люватися.

Гришка потім навіть не міг згадати, чого він пішов на 
той пустир, обгороджений парканом, де вже другий рік 
збираються зводити новий будинок, а поки що звалюють 
різний мотлох. Але факт лишається фактом — на пустир 
Гришка пішов. Одхилив дошку, заліз і раптом побачив 
Ромчика. Ромчик був один і вовтузився у ярку, щось ро
бив. Що саме, Гонобобель не бачив — заважали бур’яни.

«Зараз я його налякаю!» — зловтішно подумав Гриш
ка і, скрадаючись, почав наближатися до Ромчика.

Чим ближче він підповзав, тим більше його дивувало 
те, що Ромчик робив.

Ромчик, стогнучи від натуги, перетягав здоровенну 
каменюку. Гришка спершу подумав, що то він щось бу
дує, грається.

Але от Ромчик поклав каменюку на землю, перевів 
подих, прошепотів: «А  тепер назад!» — схопив і потяг її 
на те місце, де вона перед тим лежала.

Це була дурна, безглузда, непотрібна робота. І робив 
її Ромчик важко, над силу. Для чого?

У Гонобобеля враз змокріли долоні. Думка настрахати 
Ромчика вмить вивітрилася з голови. Гришка сам зля
кався.

Чиїсь незбагненні дії, яким ти не можеш дати пояснен
ня, завжди чогось лякають.

Обережно, щоб не привернути до себе Ромчикової 
уваги, Гонобобель почав задкувати, потім пішов боком, 
потім повернувся і чимдуж дременув геть...

— А що я казав!.. Що я казав!.. Він псих! Точно!.. 
Псих!.. Ненормальний!.. Точно!..— розмахував на дру
гий день у класі руками Гонобобель.

Всі стояли пригнічені, приголомшені.
— А ти не вигадуєш? Не брешеш? — пильно глянула 

прямо у вічі Гонобобелю Шурочка.
— О! — черконув себе рукою по шиї Гришка.
— Може... може, й справді...— тихо й перелякано 

промовила Люська Зарічняк.
— Гадаю, треба сказати його мамі,— непевно глянув 

на Шурочку Антоша Дудкін.
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— Ага! — вже рішуче сказала Шурочка.— У таких 
випадках треба звертатися до лікарів. І чим раніш, тим 
краще...

Але сказати Ромчиковій мамі вони не встигли.
Це було якраз напередодні Дня Перемоги. І в той 

день у них була зустріч з Героєм Радянського Союзу 
гвардії капітаном у відставці Юрієм Сергійовичем 
Гавриленком.

Коли він з'явився у коридорі, у супроводі шанобливої 
і незвично підфарбованої Глафіри Павлівни, Люська 
Зарічняк зойкнула:

— Ой!.. Так це ж наш сусіда!.. Ром!..— вона оберну
лася до Ромчика.

Ромчик тільки насупив брови і нічого не сказав. Він 
був украй збентежений! Втім, він завжди супив брови, 
коли Люська теревенила.

Але Люська була Люська. Недарма вона вимовляла 
п'ятдесят тисяч слів на день.

І не встиг Герой дійти до дверей четвертого «А», як весь 
клас уже знав, що він працює звичайним інженером на яко
мусь київському заводі, що живе в їхньому будинку май
же рік, а Люська навіть гадки не мала, що він Герой Ра
дянського Союзу, бо веде себе дуже скромно, з усіма ві
тається перший і навіть дітям у дверях дає дорогу, що 
машини в нього нема і на роботу він їздить на велосипеді...

Юрій Сергійович Гавриленко був невисокий на зріст, 
худорлявий, із сивуватим волоссям, сіроокий, зовсім 
непоказний. Тільки права щока біля вуха була пошра
мована червоними товстими рубцями. І хоча він був у бі
лому светрі, який закривав усю шию, можна було здога
датися, що шия пошрамована теж.

Він помітно хвилювався, ніяковів, червонів, і Глафірі 
Павлівні довелося по слову витягати з нього розповідь 
про його подвиги. Відверто кажучи, розповідав не стіль
ки він, скільки Глафіра Павлівна (як потім з'ясувалося, 
вона давно його знала і ледве вмовила виступити у класі 
на День Перемоги — він був дуже сором'язливий і не 
любив розказувати про себе).

Але він був таки справжній Герой. І те, що він зробив, 
міг зробити тільки Герой. Звичайній людині таке було 
не під силу.
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У війну він був танкістом, командиром танка. Якось 
ранньої весни сорок третього року у жорстокому танко
вому бою він підбив два гітлерівські танки. Але підбили 
і його. Машина загорілася. Він витяг з палаючого танка 
спершу пораненого в обидві ноги баштового стрільця. 
Потім, незважаючи на те, що сам був поранений і обго
рілий, знову поліз у вогонь і витяг непритомного конту
женого водія. А тоді під кулями, під вибухами снарядів 
від воронки до воронки він два кілометри по черзі пере
тягував їх обох по мокрому снігу, перемішаному з зем
лею, до річки. Наші вогневі рубежі були на тому березі. 
І Юрій Сергійович, скинувши собі на спину пораненого 
баштового стрільця, поповз по кризі через річку. Був 
березень, крига вже була неміцна, до того ж снаряди 
поробили багато ополонок. І от посеред річки вони 
раптом провалилися під лід. Мало того, що баштовий 
стрілець був поранений в обидві ноги, він ще не вмів 
плавати. І одразу пішов на дно. Тричі пірнав Юрій 
Сергійович у крижану воду, поки витяг його. Ледве 
дісталися вони берега. А на тому ж боці лишився непри
томний водій... І Юрій Сергійович поповз назад... 
Обгорілий, поранений у плече, мокрий і виснажений 
до краю...

Четвертий «А » слухав, не дихаючи...
І кожен наче на дотик відчував, як страшенно пече 

обгоріла шкіра, як від найменшого руху все тіло проймає 
нестерпний біль...

Вони потім мовчали хвилини дві, не менше.
Глафіра Павлівна бачила, яке враження справила на 

них розповідь, і теж мовчала.
Нарешті Шурочка тихо спитала:
— Скажіть, а... а як ви все-таки змогли?.. Це ж було 

так... так...
Юрій Сергійович ніяково усміхнувся і знизав пле

чима:
— Хтозна... Я думаю, в цьому винні... каструлі.
Всі здивовано перезирнулися.
Він знову усміхнувся:
— Розумієте... Був' у мене дід... Гервасій... Батько 

мого тата. Ми до нього на літо в село їздили. Повний 
Георгіївський кавалер. Чотири Георгіївських хрести мав.
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Герой двох воєн. Японської, дев’ятсот четвертого. І пер
шої світової, імперіалістичної... Я його питав: «Діду, ну 
поясніть... ну як це люди стають героями? Як?» І він 
мені сказав: «Як хочеш, Юрко, стати людиною, чогось у 
житті досягти, навчись, синку, робити те, чого робити 
не хочеться... Бо робити те, що приємно, що робиться 
залюбки, усі вміють. А от те, що важко, неприємно, 
боляче навіть, уміють далеко не всі. Але саме ті, 
що вміють,— чогось у житті й досягають. Запам’я
тай!»... Я ці дідові слова не раз у житті згадував... Тоді, 
у дитинстві, найбільше не любив я мити посуд, особливо 
жирні каструлі. До війни ж гарячої води в кранах, як 
тепер, не було. На примусі гріли, на керогазі... Жили ми 
вчотирьох: я, мама, сестричка моя меншенька (ще в шко
лу не ходила) і паралізована тітка, мамина сестра. Тата 
не було, помер. Мама з ранку до ночі на роботі (на двох 
службах працювала). Розривалася, звичайно, не встига
ла. Але ніколи не силувала, не примушувала мене. Сама 
весь брудний посуд, що за день назбирається, пізно 
увечері мила. Я тоді тільки у другий клас перейшов — 
жаліла мене, малого. Так от після тих дідових слів, по
вернувшися в Київ, узяв я собі за правило щодня мити 
посуд. Аж плакав спершу крадькома, так це було мені 
неприємно. А потім втягнувся, звик. І з’явилася в мене 
впертість якась, наполегливість у досягненні мети. Па
м’ятаю, хлопці навіть дивувалися. Якось розбишака 
один закинув новеньку чорнильницю-невиливайку нашої 
однокласниці у бруднющу глибочезну баюру (ми тоді 
носили чорнильниці-невиливайки у спеціальних таких 
торбинках, що затягувалися шворкою). Дівчинка дуже 
плакала — мачуха в неї була сувора, жорстоко сварила, 
як щось пропадало. Ніхто з хлопців лізти в баюру не 
наважувався, надто вже була брудна й глибока. А я 
пересилив і страх свій, і бридливість, роздягся, пірнув 
і дістав чорнильницю. Ніколи не забуду вдячних очей 
дівчинки тієї. Отже, думаю, в усьому винні каструлі... 
Ну й дід, звичайно...— Він знову усміхнувся.

Всі, як по команді, враз повернули голови й глянули 
на Ромчика.

Ромчик густо-густо почервонів і опустив очі.
...Додому розходилися мовчки.
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Ніхто не сказав Ромчикові й слова.

Наступного дня Гришка Гонобобель уперше в житті 
вимив після себе тарілку.

* * *

А ще через день Ромчик одержав п’ятірку з хвостиком.
Це було зовсім недавно.
То була найостанніша п’ятірка з хвостиком. Свіжі

сінька, ще навіть тепла.
Та коли піонерський актив наблизився до Ромчика і 

поставив, так би мовити, питання руба, Ромчик тільки 
усміхнувся й сказав:

— Дівчатка, я вас дуже поважаю, але... Мені здаєть
ся, не там ви шукаєте. Не туди дивитесь. Людей не 
знаєте, дорогі керівники... Я б на вашому місці звернув 
найсерйознішу увагу хоча б... хоча б на Толю Краси- 
ловського...

Актив перезирнувся.
— Ой!.. Правильно! — сказала Тіна Яременко, ланко

ва першої ланки.
Толя Красиловський був у її ланці...

ТОЛЯ КРАСИЛОВСЬКИЙ

Толя подивився у вікно й зітхнув.
З під’їзду вийшли і пішли до воріт Люся Гуліна та 

Богдан Ципочка. В обох через плече були перекинуті 
ковзани. Гуліну вела за руку мама, Ципочку — бабуся.

«На фігурне катання почеберяли,— пхикнув Толя.— 
Теж іще — фігуристи! Ципочка! У дитсадку був незгра
ба з незграб. Не те що ходити — стояти до ладу не 
вмів. Весь час гепався на землю. Штанці ззаду завжди 
чорні були. А тепер, бач, фігурист!»

Не минуло й хвилини, двері під’їзду знову розчини
лися й вийшов Гена Степовецький, якого ще з дитсадка 
усі називали не інакше, як Крокодил Гена. Крокодила 
Гену вела за руку старша сестра дев’ятикласниця Мари
на. І він, і вона несли барвисті поліетиленові торбинки.
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«У басейн покульгали,— знову пхикнув Толя.— 
В чемпіони пнуться!.. Кроль, брас, батерфляй...»

Не встиг він усе це подумати, як слідом за Геною і Ма
риною з під’їзду вийшов Алик Івасюта. Його вела за 
руку мама — висока пишноволоса красуня у синьому 
вельветовому платті з блискучими гудзиками. Алик ніс 
папку з нотами, а мама скрипку у футлярі.

«О! І цей на свою музику намилився,— утретє пхикнув 
Толя.— Майбутній Паганіні! Так кажуть про нього мама 
і три тітки, що живуть усі в одній здоровецькій квартирі 
на п’ятому поверсі. От іменно — Паганіні! Наталочка 
Приходько, яка живе на одній цлощадці з Івасютами, 
говорила, ніби казав її тато, що, коли Алик перепилює 
свою скрипку, в нього починають боліти зуби.

Толя пхикнув учетверте. І тут же зітхнув.
«Ну чого ти?! — сам собі сказав.— Чого ти пхикаєш?! 

Розпхикався!.. Признайся, що просто заздриш їм... Нік
чема!»

Йому стало боляче. Кілька днів тому та сама Ната
лочка Приходько, яка вчить одразу три мови — англій
ську, французьку і німецьку — і яка віднедавна стала 
не Наталочка, а Наталі (з наголосом на останньому 
складі, бо саме так вимовляється по-французькому її 
ім’я), так от та сама Наталі Приходько сказала, що її 
мама сказала, що вихованням дітей треба починати зай
матися якнайраніше, бо якщо не виявити вчасно здіб
ностей, то навіть із найздібнішої дитини нічого не вийде, 
а виросте просто нікчема.

Нікчема!.. Толя тоді ж подивився у словник — що то 
таке.

«Нікчема — ні на що не здатна людина»... Ні на що 
не здатна...

Толя зітхнув.
Ще зовсім недавно було так добре! Всі вони ходили 

у дитсадок. Разом гралися. Було весело. Люся Гуліна 
й Богдан Ципочка були звичайні собі Люська й Богдан, 
яких можна було стукнути по спині, ганяючи у квача. 
І Алик Паганіні не знав, де у скрипки смичок, а де все 
інше. А Наталі Приходько не те що трьома іноземними, 
рідною українською кілька слів докупи стулити не 
могла.
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Та тільки пішли вони до школи і... почалося... Батьки 
наче голови погубили. Наче наввипередки заповзялися, 
хто до кращого, до наймоднішого діла свою дитину при
тулить. І розтягла доля Толикових друзів від нього за 
якийсь місяць. То, бувало, щовечора у дворі дотемна 
гасають, у щось граються, бігають, верещать так, аж 
пенсіонери, що на дитячому майданчику під грибком 
«козла забивають», здригаються нервово... А тепер... 
Наталі Приходько іноземні слова зубрячить. Алик Па- 
ганіні гами смичком випилює, Ципочка й Гуліна дзигами 
на льоду крутяться, крокодил Гена у басейні мокне... 
Лише Толя, один як палець... тиняється, нікчема...

Може, й він би не згірше за інших і на льоду крутився, 
і в басейні хлюпався, і слова іноземні зубрячив... Та... 
Нікому його водити. Батьки в нього лектори товариства 
«Знання», у роз’їздах весь час. А бабуся Мариля незду
жає («на ноги впала», як сама каже). Не стільки вона 
його, скільки він її доглядає. І в магазин бігає, все в дім 
приносить. І взагалі, що треба, робить. Добре, що вона хоч 
їсти варить та по господарству, кульгаючи, порається.

Але, якби бабуся Мариля і не впала на ноги, а була 
моторна, як Ципоччина, хтозна, чи водила б вона його по 
тих ковзанках та басейнах. Якось у них в родині не 
прийнято було водити його. Навіть у дитсадок він зав
жди сам чимчикував. Добре, що недалеко, півкварталу 
всього, й вулицю перетинати не треба.

Він уже дугїав,— може, самому кудись записатися й 
ходити. Але так і не наважився. Ще оті дяді й тьоті в 
секціях на глум піднімуть: чого, мовляв, такий шпінгалет 
приповз, порядку не знаєш, чи що?.. І не запишуть. Со
рому тільки наберешся.

І чому це він так певен, що не згірше за інших і на льо
ду, і слова іноземні, і в басейні... А може, якраз і не 
вийшло б нічого! Позаторік, коли з батьками у Євпаторії 
на морі був, як він перелякався, спорснувши з татової 
спини на глибокому... Думав, що все, кінець... Води 
одразу наковтався. І потім три дні у море боявся захо
дити... А на скрипці так точно не втнув би. Це ж як міні
мум слух треба мати. А в них у сім’ї ні в тата, ні в мами, 
ні в бабусі Марилі. Звідки ж у нього візьметься. От і ви
ходить, що справжнісінький він нікчема.
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Толя знову зітхнув.
Уроки він давно поробив. Читати й писати ще в дит

садку навчився, тепер ті уроки йому не під шапку. Що ж 
робити?..

— Піди, світку мій, погуляй,— наче прочитавши його 
думки, гукнула з кухні бабуся Мариля.— Диви, погода 
яка! Останні ж деньки. Скоро дощі почнуться. Піди, мій 
коханий, піди...

І Толя без особливого бажання, просто, щоб не спере
чатися з бабусею, надів курточку і, хряснувши дверима, 
вийшов з квартири.

На дитячому майданчику гралися діти. Але одні були 
молодші за Толю, інші старші,— ні з тими, ні з тими він, 
як то кажуть, не «контачив». Він навіть не глянув у той 
бік. А пішов на задній двір, де стояв старий скособочений 
двоповерховий будинок з вибитими шибками. Людей з ньо
го давно виселили, мали знести, але чомусь не зносили. 
І він стояв, нестримно притягаючи вічною таємницею по
кинутого житла. По кімнатах гуляли протяги, ворушачи 
на підлозі клапті якихось старих пожовклих паперів і га
зет. На стінах таємничо скрипіли обідрані шпалери і раз 
у раз із дзенькотом брязкала зірвана з петель кватирка.

Дітям категорично заборонялося навіть підходити до 
цього будинку, але як же тут прекрасно грати у піжмур
ки, у сищиків-розбійників, у війну!.. Вони прозвали його 
«старим замком». Скільки незабутніх годин провела тут 
їхня компанія того останнього літа перед школою!.. 
Ех, шкода, що вони всі тепер зайняті, такі заклопо
тані... Як було б гарно, якби...

І раптом Толя згадав, що сьогодні на великій перерві 
Наталі Приходько казала, що вона вчора увечері чула, 
як у підвалі «старого замку» щось нявчало. Треба було б 
подивитися. Але... їй же йти на французьку, а потім на 
англійську, не кажучи вже про німецьку... Люся Гуліна 
заахала і сказала, що їй, на жаль, теж треба на фігурне... 
«Подумаєш, нявчало,— сказав Крокодил Гена.— По- 
нявчало-понявчало й перестало».— «Ні, треба було б, 
звичайно, подивитися: може, кошеня»,— сказав Алик 
Паганіні. Але більше ніхто нічого не сказав, бо перерва 
скінчилася...

Толя підійшов до «старого замку» й прислухався. Тихо.
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«Крокодил Гена був таки, мабуть, правий,— подумав 
він.— Понявчало-понявчало й перестало».

Але про всяк випадок покликав:
— Киць-киць-киць!..
І раптом десь ізнизу, з-під сходів, почувся слабкий 

приглушений нявкіт.
Вузькі дерев’яні сходи на другий поверх починалися 

одразу біля дверей. За сходами чорнів квадратний от
вір — вхід у підвал. Ляда була одірвана і лежала поруч.

Толя наблизився до чорного квадрата і знову покли
кав:

— Киць-киць-киць!
Знизу поспішливо залунало жалібне й відчайдушне:
— Няв-няву-нявв!.. Няв!.. Нявввв!..
Так нявчать, благаючи про допомогу.
Мабуть, то було кошеня — такий слабкий і безсилий 

був нявкіт.
Толя нахилився.
З підвалу дихнуло на нього вогким гнилим холодом. 

Десь глибоко внизу у чорній непроникній темряві жахно 
світилися два маленьких зелених ока. Толя здригнувсь 
і відсахнувся. Кошеня, мабуть, відчувши його страх, 
нявкнуло коротко й безнадійно:

— Няв!..
«Ех, ти! Воно другий день у холодному сирому під

валі пропадає, вибратися не може, а ти — боїшся. 
Справді — нікчема ти! Нікчема!»

Наче не він сам собі, а хтось благородний і мужній 
говорив йому ці слова. Але як побороти отой слизький 
холодний страх, що від живота розповзається по всьому 
тілу і робить його немічним і безсилим? Як?..

Тут ніхто не допоможе. Ніхто. Тільки ти сам...
Кошеня знову нявкнуло.
— Стривай!.. Я зараз... зараз...— тремтячим голосом 

тихо промовив Толя і кволими неслухняними ногами 
зробив крок уперед.

Він бачив тільки дві перші сходинки. І ступав на них.
Крок... Ще крок... Ще...
— Ай!..
Він не встиг навіть злякатися.
Він злякався, як уже лежав унизу.
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Добре, що під сходами у підвалі була купа дрантя — 
мішків, старих ковдр і ще якогось мотлоху. Толя м'яко 
впав на ту купу і навіть не забився.

Він глянув угору й побачив — сходів у підвал не було: 
усі сходинки, крім отих двох угорі, були зламані, вибиті.

І отут Толя похолов. Наче не на м'якому дранті він 
лежав, а на холодній крижині, у яку вмерзло його тіло.

Очі потроху звикли до темряви. Він уже розрізняв 
якісь чудернацькі предмети — дивний човен кормою ви
пливав з мороку (поламане дерев'яне ліжко), а на ньому 
щось рогате (старий велосипед), а з другого боку неоко
вирне громаддя поламаних стільців, скринь і ще чогось 
зовсім уже в темряві незбагненного й невпізнанного...

Він зойкнув і рвучко відсмикнув руку — вона на
штовхнулась на щось живе й тримтливе.

— Няв! — винувато нявкнуло кошеня.
Толя обережно простягнув руку й пригорнув його до 

себе. Кошеня було не таке вже й маленьке — середнього, 
а то й старшого кошенячого віку. Але страшенно худе, 
самі ребра.

— Як же ти втрапило сюди?
Кошеня замуркотіло, вигинаючи спину.
— Що ж нам тепер робити? Як вилізти? Ану стри

вай...— Мацаючи в темряві руками, він намагався зна
йти щось таке, що б можна було підставити до сходів 
і видряпатися. Але скоро зрозумів, що нічого з того не 
вийде,— до вцілілих сходинок було надто високо.

Нова хвиля відчаю огорнула його.
Ну що він за невдаха!..
Ципочка з Гуліною десь зараз у Палаці спорту крен

делі на льоду виписують. Крокодил Гена у басейні ба
терфляєм, як метелик, вимахує. Алик Паганіні якусь 
рапсодію смичком вишиває... А він, нікчема, у підвалі... 
Вони людьми стануть. Фігуристами, чемпіонами, лау
реатами. їх по телевізору показуватимуть. А він... Хотів 
кошеня витягти, та й то... Самого тепер витягати треба...

Толя не витримав і заплакав.
Він рідко плакав. І зараз, плачучи, сам себе запевняв, 

що плаче не тому, що йому страшно, а тому, що йому 
шкода бабусю Марилю. Як же вона переживатиме, бід
на, як хвилюватиметься, коли він не прийде додому!..
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Нагорі почулися кроки.
Толя стрепенувся, хотів уже гукнути на допомогу, та 

в останню мить злякався, що це ж його можуть підняти 
на глум («провалився, нікчема»), але й не крикнути вже 
було неможливо (повні груди повітря), і, сам не знаючи, 
як це в нього вийшло, він голосно... нявкнув:

— Нявв!..
Згори сліпучо вдарило в очі світло електричного ліх

таря. Долинув здивований голос:
— О!.. А ти тут як опинився?!
Тато Алика Паганіні, Захар Власович Івасюта, був 

найвищий у їхньому дворі — два метри п’ять санти
метрів. Йому не треба було ніяких сходів. Він просто 
скочив у підвал. Узяв Толю й кошеня, виставив нагору, 
потім підтягнувся на руках і виліз сам. Все це забрало 
не більш як півхвилини.

— Ич! — усміхнувся Захар Власович, обтрушуючи 
Толю своєю великою граблястою рукою.— Я й не знав, 
що ти такий... Герой!.. Молодець!.. Сам у темний підвал 
за кошеням поліз... Ич!..

Толя притиснув кошеня до грудей і глянув спідлоба 
на Захара Власовича — кепкує чи ні. Але ні в голосі, ні в 
очах Івасюти не було й тіні насмішки. Навіть навпаки...

Крім того, що Захар Власович був у їхньому дворі 
найвищий, був він ще чи не найшанованіший. Майстер 
заводу «Арсенал», депутат райради, орденоносець, у час 
святкових демонстрацій він завжди стояв на урядовій 
трибуні серед знатних людей столиці. Толя не раз бачив 
його по телевізору. А всі, кого він бачив по телевізору, 
були для нього людьми незвичайними.

Толя опускав голову, щоб Аликів тато не помітив, як 
він плаче. Той, здається, не помітив. Обтрусивши Толю, 
він поклав руку йому на плече й повторив:

— Молодець! — потім перевів подих і сказав: — Не 
знаю, чи поліз би мій Паганіні... Не певен... Хоча він 
хлопець добрий. Це ж він мене попросив... Кошеня, 
каже, у підвалі нявчить, мабуть, вилізти не може... 
В мене сьогодні відгул. А вони на музику поспішали...— 
Захар Власович скривився.— Ех!.. Потрібна йому та 
скрипка... як корові сідло. Не стане він музикантом все 
одно. І сам мучиться і... Та хіба поясниш?.. Вони, брат,
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не той... не «доганяють», як тепер кажуть... Але їх аж 
четверо... Жінки, брат, це...— Івасюта махнув рукою.

І те, що такий великий, поважний чоловік говорив з 
ним так відверто, щиро, як з дорослим (навіть на жінку 
та її сестер поскаржився), враз наповнило Толине серце 
невимовною радістю. І йому раптом стало шкода Алика 
Паганіні. Він же йому так заздрив...

І ще він раптом подумав: от самого ж Захара Власо
вича не водили, мабуть, ні в басейн, ні на музику, а він...

І у світі, як у телевізорі, в котрому спершу було вим
кнуто звук, а потім його враз увімкнули,— все навколо 
завирувало весело і дзвінкоголосо... На якусь мить Толі 
здалося, що на небі спалахнула райдуга... Так буває, 
коли крізь сльози глянеш на сонце...

* * *

Ця пригода сталася ще у першому класі, три з полови
ною роки тому.

Але всі дізналися про неї тільки торік, у третьому. Сам 
Толя не витримав, розказав Ромчикові, з яким сидів за 
однією партою.

А тоді він просив Захара Власовича нікому нічого не 
говорити, навіть синові своєму Алику. І Захар Власович 
слова дотримав — не сказав.

До речі, Алик скрипку такй свою кинув. У другому 
класі на музику він уже не ходив.

І Богдан Ципочка фігурне катання кинув. Перейшов 
був на хокей, але кинув і хокей. Мама вирішила, що 
хокей надто травмуючий вид спорту. І після кількох гуль 
та синців силоміць винесла на руках Ципочку з льодо
вого майданчика. Відтоді він відвідує секцію шахів.

А от Люся Гуліна фігурним катанням ще займається, 
хоча видатних успіхів поки що не досягла.

І Крокодил Гена ходить у басейн. Хоча теж чемпіоном 
ще не став.

Найбільших результатів досягла Наталі Приходько. 
Важливість і потрібність вивчення іноземних мов вона 
довела на практиці.

До них у школу прибула якось делегація німецьких 
піонерів з міста Лейпціга, побратима нашого Києва. То
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Наталі Приходько так жваво «шпрехала» з ними по- 
німецькому — четвертий «А » просто роти пороззя
вляв.

Толя після цього вирішив усерйоз взятися за англій
ську. Купив кілька тоненьких книжечок для позаклас- 
ного читання і сам себе примушував їх читати.

Не без того, що тут допоміг трохи й вплив його друга 
Ромчика Лещенка, який, як ви знаєте, по-справжньому 
гартував свій характер.

І тепер, пильно глянувши на ланкову першої ланки 
Тіну Яременко, Шурочка сказала:

— Що ж... По-моєму, Красиловський — міг!
Але Толя їхню впевненість розвіяв в одну мить.
— Я ж тоді був хворий... Ви що — забули?..
І Шурочка згадала,— справді, того дня, коли сталася 

ота подія з грошима, Толі Красиловського у школі не 
було. Він хворів на ангіну. І Шурочка з Тіною ще ходили 
його провідувати. І застали там Ромчика Лещенка.

Шурочка глянула на Ромчика. Ромчик усміхався. 
Він чудово усе пам’ятав, але йому хотілося перевірити, 
як актив ставиться до його друга, що він думає про ньо
го. І тепер Ромчик був задоволений.

— Слухайте,— сказала редактор стінгазети Наталі 
Приходько.— А чого це ми весь час тільки на хлопців 
думаємо? Полковник же сказав, що черговий не розі
брав — хлопець чи дівчинка... Чому це не могла б бути, 
наприклад... ну, наприклад, Граціанська?..

— Або Миркотан? — підхопила Тая Таранюк.

АЛЛОЧКА ГРАЦІАНСЬКА І ЛЮБА МИРКОТАН

Аллочка Граціанська дуже гарненька дівчинка.
Та що я кажу — гарненька... Просто гарна, вродлива. 

Не будемо боятися цього слова. От створює ж іноді ма- 
тінка-природа таке диво. Пишне, чорне, як ніч, волосся. 
І сині-сині очі. І довгі волохаті вії. І пухкенькі рожеві 
губенята. І рівненький носик. І сліпуча білозуба усміш
ка. І ямочки на щоках... Ну, ні до чого причепитися! 

Все гарне.
І за вдачею симпатична.
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Вродливі, як ви знаєте, часто бувають зверхні, веред
ливі, самозакохані.

А Граціанська — нічого подібного. Добра, вихована, 
щедра. Завжди поділиться і цукерками, і жувальною 
гумкою, і стержнями для ручки. І усміхається всім при
вітно. Ні з ким не свариться, не лається. Як треба, на 
уроці підкаже, списати дасть (вона відмінниця). Одне 
слово, гарна дівчинка та й усе.

Якщо серед хлопчиків усі найбільше любили Кума 
Цибулю, то серед дівчаток — її, Аллочку Граціанську.

І ніхто не міг зрозуміти, чому раптом Люба Миркотан 
її не злюбила.

Люба на Аллочку не могла спокійно дивитися. В очах 
у неї завжди були неприязнь і зневага. Іноді здавалося, 
що Люба навіть ладна вдарити Аллочку. Всіх це дуже 
дивувало. Дівчатка не раз питали Любу:

— Ну чому ти її так не любиш?
— Не люблю і все,— цідила та крізь зуби.
— Але чому? Вона ж така хороша дівчинка. Всім 

подобається.
— Всім подобається, а мені не подобається.
— Без причини?
— Без причини.
Дівчатка тільки плечима знизували.
Один лише Гришка Гонобобель підтримував Любу:
— Чого прив’язалися?.. Ну не подобається. Подума

єш. Кому що. Ги-ги!..
Але той взагалі всіх зневажав* з усіх любив гигикати.
І якби ж то Люба від природи була дівчинкою злою, 

недоброзичливою. А то ж ні. Вона теж була доброю, при
вітною з усіма. З усіма, крім Аллочки.

— Та вона просто ревнує,— вирішила Люська Заріч
няк,— що Аллочка вродливіша за неї.

Справді, Люба теж була гарненька, але, звичайно, не 
така яскрава, як Аллочка.

Хто його зна. Чужа душа, як кажуть, темний ліс, у чу
жу душу не влізеш.

Люба і Аллочка жили в одному дворі. Аллочка у фа
садному будинку (тому, що виходить на вулицю), а Люба 
у флігелі (тому, що в глибині двору).

Може, все-таки щось між ними було, якась сварка.
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Проте Аллочка присягалася дівчаткам, що ніколи в 
житті не сварилася з Любою, ніколи не зробила їй нічого 
поганого анінастілечки. Кілька разів вона намагалася 
щиро поговорити з Любою, з'ясувати, як то кажуть, 
стосунки. Але нічого з цього не вийшло.

— Я до тебе нічого не маю,— презирливо казала 
Люба, дивлячись Аллочці просто у вічі.— Що ти хочеш? 
Щоб я кидалася до тебе в обійми, як інші? Вибач, мені 
не хочеться! — одверталася і йшла геть.

Аллочка дуже переживала через таке Любине ставлен
ня, переживала щиро, дівчатка це бачили і співчували їй.

Аллочка звикла до ніжного, лагідного ставлення, 
звикла, що її всі люблять, що нею милуються. Як я вже 
казав, її любили всі, і рідні, й близькі, і знайомі, й мало
знайомі. Не кажучи вже про батьків, про тата і маму.

Але,мабуть, ніхто так не виявляв своєї любові, як баба 
Надя.

Баба Надя, або Надія Сергіївна, жила у флігелі, там, 
де й Люба Миркотан. Тільки Люба на третьому поверсі, 
а Надія Сергіївна — на першому. Колись вона працюва
ла паспортисткою в будинкоуправлінні, але давно вже 
була на пенсії. Чоловіка свого Григорія Івановича, який 
працював бухгалтером на заводі «Транссигнал», вона 
поховала років десять тому і жила сама (дітей у них 
не було).

Аллочка знала Надію Сергіївну з перших днів свого 
життя. Власне, це Аллочка назвала її бабою Надею. 
Бо Надія Сергіївна малій Аллочці заміняла рідну бабу
сю. Справа в тому, що одна рідна Аллоччина бабуся, 
мамина мама, жила в Запоріжжі з другим своїм чолові
ком. Друга рідна бабуся, татова мама, жила в Одесі з 
татовою сестрою та її дітьми, тобто своїми онуками. 
Приїхати вони не могли.

Батьки Аллоччині працювали. Мама, Інна Аркадіївна, 
викладала у політехнікумі зв'язку. Тато, Борис Івано
вич, керував у спорткомітеті. Доглядати Аллочку було 
нікому.

В яслах вона часто хворіла.
Побачивши скрутне становище Граціанських, Надія 

Сергіївна сама запропонувала їм свої послуги. Батьки 
не знали, як їй дякувати.
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— Ах, Надіє Сергіївно, як ми вам зобов’язані! Ви 
наш добрий ангел-охоронець! Що б ми без вас роби
ли?! — не раз говорили і тато, і особливо мама.

Батьки пробували пропонувати Надії Сергіївні гроші, 
але та категорично відмовилася.

— Вона ж мені як рідна!.. Я ж її так люблю! — казала 
Надія Сергіївна, дивлячись на Аллочку зволоженими 
очима.

Добріших очей, добрішого погляду Аллочка не бачила 
ні в кого. І руки в неї були добрі, м’які, теплі, пестливі. 
Аллочка й зараз пам’ятає ніжний дотик цих рук. Особ
ливо коли вони обіймали її, притискали до грудей. Тоді 
Аллочка відчувала, чула, як б’ється в баби Наді серце.

І пахло від баби Наді дуже гарно. Все життя, як вона 
казала, вона пахтилася одними парфумами, які дарував 
їй колись чоловік і які називалися так незвично і таєм
ничо — «Манон». Той особливий ніжно-пряний запах 
приємно хвилював Аллочку.

І квартира у баби Наді була дуже затишна. Маленька, 
двокімнатна, заставлена старими меблями, яких тепер 
уже майже ні в кого нема. Дзеркальна шафа. Буфет 
літерою «Н » — з двома тумбочками по боках і двома 
дзеркалами між ними. Клейончатий диван з високою 
спинкою, нагорі якої знову ж таки овальне дзеркало. 
Так званий трильяж — туалетний столик з потрійним 
дзеркалом.

Ця сила дзеркал у маленькій квартирі робила її біль
шою, просторішою.

Аллочка любила, коли баба Надя приводила її до себе.
Особливо подобалося Аллочці роздивлятися старі 

фотографії у великому сірому альбомі з фіалками на 
віньєтці. Найбільше вабили її фотографії баби Наді у 
дитинстві.

— Ой! Це ти?! Ти теж була піонеркою?.. Ой, як ці
каво!..

— Аякже!.. Будьте певні!.. «Здравствуй, милая кар
тошка, тошка, тошка... пионеров идеал...» — наспіву
вала баба Надя, і Аллочка дзвінко реготала.

Але особливих почуттів фотографії дитинства у баби 
Наді чогось не викликали. А от ті, де вона була сфото
графована з своїм чоловіком, світлооким, русявочубим
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і струнким, щоразу розчулювали, зворушували її. Вона 
ніжно гладила їх своєю м’якою рукою і говорила:

— Оце ми в Сочі... А це в Нікітському ботанічному 
саду, в Криму. Бачиш, під пальмою. Це в Місхорі, це в 
Гурзуфі... А це в Лівадійському палаці. Біля лева... Ба
чиш, там такі леви на сходах... Ми з Григорієм Іванови
чем увесь Крим, увесь Кавказ об’їздили... Будьте пев
ні!.. Ми на місці не сиділи... Ми любили мандрувати... 
подорожувати...— вона зітхала й повільно проводила 
рукою по фотографії.

Вона дуже любила свого чоловіка.
Одного разу (Аллочці тоді вже було років п’ять з поло

виною) баба Надя сказала ніяково й винувато:
— Рибко моя! Просто не знаю, що й робити... Мені 

сьогодні так треба було б з’їздити на кладовище. Сьо
годні такий день... А батьки твої зразу після роботи ідуть 
у театр, навіть додому не заїдуть... Просто не знаю...

— Так давай з’їздимо! — не задумуючись, вигукнула 
Аллочка.— Я ще ніколи не була на кладовищі. Мені 
цікаво.

— Ні. Твої батьки будуть незадоволені... Кладови
ще — це таке місце...

— А ми їм нічого не скажемо,— закліпала очима Ал
лочка.

— Так не можна. Обманювати батьків — це...
— А ми їх не будемо обманювати,— лукаво усміх

нулася Аллочка.— Якщо вони спитають, ми скажемо. 
А якщо не спитають, то... ми не будемо обманювати.

— Лялечко моя! — розчулилася баба Надя.— Ну! 
Хай! Візьму гріх на душу.

Вони досить довго їхали трамваєм, поки доїхали до 
Байкового кладовища. Баба Надя купила квітів, і вони 
пішли по тінистих алеях повз численні гранітні й марму
рові пам’ятники. В гущавині співали пташки, на пам’ят
никах коливалося сонячне мереживне плетиво. Було 
гарно і зовсім не страшно.

— Сьогодні рівно п’ятдесят років, як ми познайоми
лися з Григорієм Івановичем,— тихо говорила баба 
Надя.— Ми завжди відзначали цей день. Він дарував 
мені квіти. Завжди троянди. І обов’язково червоні... 
Будьте певні!.. А тепер троянди дарую я. Ми дуже люби-
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ли одне одного. Я від душі бажаю тобі, щоб коли ти 
виростеш, то зустріла такого, як він... Тоді ти будеш 
щаслива...

Баба Надя говорила з Аллочкою, як з дорослою. І Ал- 
лочці подобалося це.

Вони підійшли до скромного рябенького пам'ятника 
з так званої «крошки» — цементу з уламками мармуру.

Баба Надя поставила червоні троянди у літрову бан
ку, потім вийняла з сумочки чистеньку білу хусточку, 
акуратно витерла овальне фото молодого Григорія Іва
новича, що було на пам'ятнику, нахилилася й поцілува
ла його.

Дівчинка міцно обняла бабу Надю і всім тілом при
тулилася до неї. А баба Надя вдячно обняла й пригор
нула Аллочку.

Батькам брехати не довелося.
Баба Надя сама розказала їм про все наступного дня.
Тоді батьки поставились до цього спокійно. їм просто 

було ніколи.
Тато готувався до якихось відповідальних республі

канських змагань. У мами починалася літня екзамена
ційна сесія.

Недарма говорила баба Надя про любов до мандрів. 
Вона справді не любила сидіти на одному місці. Щодня 
після сніданку і до обіду вони з Аллочкою вирушали 
гуляти. Об'їздили й обходили всі київські парки і сади. 
Але найбільше любили Радянський парк, отой, де Марі- 
їнський палац, пам'ятники Ватутіну, арсенальцям... Бо 
там було «Малятко» — дитяче містечко з гойдалками, 
каруселями, атракціонами, а головне — з дитячою заліз
ницею, маленькою, спеціально для дошкільнят. Аллочка 
дуже любила цю залізницю, маленького жовтого паро
возика з довгою трубою, вузькою внизу і широкою 
угорі, фарами замість очей. І всього два маленьких ва
гончики по чотири місця в кожному, з намальованими 
на стінах звірятками. Машиніст у паровозику не сидів. 
Залізниця була електрична, керувала нею огрядна тьо
тя, що стояла біля довгастої залізної будки, схожої на 
автомат для газованої води, і натискала на кнопки. Поїзд 
страшенно скрипів і скреготав — його, мабуть, забували 
змащувати. Він робив невелике коло серед тінистих кле

134



нів під парканом, а коли проїздив під бляшаним навісом, 
що правив за тунель, тьотя тричі натискала якусь кноп
ку, і паровозик хрипко дудукав. Аллочці подобалося це 
чи не найбільше.

Баба Надя завжди хвилювалася, коли садовила Ал
лочку у вагончик,— дорослим їздити не дозволялось.

Вона дивилася на Аллочку так, наче виряджала її у 
далеку небезпечну подорож. Губи в неї тремтіли:

— Ти ж дивись, ти ж дивись, будь обережна, не висо
вуйся, не впади. Я тебе благаю!.. Я тебе благаю!..— і мо
литовно складала руки.

Аллочці було смішно, вона ніскілечки не боялась.
А баба Надя дивилася на неї зволоженими очима і 

благально схиляла голову набік.
Стільки турботи, стільки самовідданої любові в очах 

Аллочка не бачила ні в кого — ні в тата, ні в мами...
І саме отаку — на пероні дитячої залізниці у затінку 

дерев із схиленою набік головою — Аллочка запам’ята
ла бабу Надю.

Якось під час Аллоччиних іменин (коли їй виповни
лося п’ять років) стався конфуз. Одна з гостей, дружина 
татового начальника, склавши губи бантиком, солодко 
спитала іменинницю:

— А кого ж ти найдужче любиш?
І Аллочка щиро призналася:
— Бабу Надю.
Гостя, що сподівалася почути «маму» або «тата», 

спантеличено озирнулася. Мама почервоніла, тато насу
пився. А баба Надя, яка сиділа з самісінького краєчку 
довгого святкового стола (вона допомагала мамі носити 
з кухні страви), одвела очі — удала, що не дочула. Вона 
справді недочувала, причому дедалі дужче, так, що на
віть довелося придбати слуховий апарат. Але те, що 
говорила Аллочка, вона чула завжди. Вона все розуміла 
по її губах. І часто батьки, щоб не кричати, просили 
Аллочку переказати бабі Наді все, що треба.

Татків начальник, колишній футболіст, страшенно 
реготав:

— Прекрасно! Потрясаюче! От що значить дитяча 
безпосередність! Прекрасно!..— обернувшися до тата, 
він пробасив: — Твоє щастя, що та глуха не чує... Але
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висновки зробити треба! — і він керівним жестом підніс 
палець догори...

А незабаром сімейна ситуація у Граціанських зміни
лася. Одеська Аллоччина бабуся, татова мама, вирі
шила переїхати до Києва. Дочка старшої татової сестри, 
тобто її онука, вийшла заміж. І там стало тісно. Онука 
з чоловіком зайняли бабусину кімнату. А в Києві навпа
ки: треба було доглядати Аллочку. Отже, складалося 
так, що з усіх міркувань одеській бабусі краще жити 
у Києві.

Аллочка добре пам’ятає той день, коли баба Надя 
дізналася про це. У неї було таке обличчя, що Аллочка 
навіть злякалася.

— Що таке? Що з тобою? Тобі погано?
— Ні-ні... нічого...— ледь чутно шепотіла баба Надя 

білими губами.
— Та не бійся! Я тебе не залишуі Ніколи! Ти моя! 

Моя! — Аллочка обхопила бабу Надю обома руками і 
уткнулася обличчям у її м’який теплий бік.

Одеську бабусю звали Зоя Петрівна. Вона була ма
ленька, кругленька, з білим фарбованим волоссям і ку
рила довгі цигарки. Вона не любила мандрувати, зате 
любила дивитися телевізор. І весь час говорила про 
Одесу — яка Одеса прекрасна, яке там море, яка опере
та, яка знаменита вулиця Дерібасівська, який базар 
Привоз, а головне, які гарні люди — веселі, дотепні, 
товариські: одним словом «одесити» — цим усе сказано. 
Видно, вона дуже скучала за Одесою — вона прожила 
там усе життя.

Аллочка співчувала їй, але нудилася в її товаристві.
Баба Надя перші кілька днів після приїзду баби Зої 

не заходила. Щоб не заважати.
На п’ятий день, після трьохгодинного сидіння перед 

телевізором, під час якого баба Зоя примудрялася, не 
змовкаючи, розповідати про Одесу, Аллочка не витри
мала.

Коли прийшла з роботи мама, Аллочка кинулася 
до неї:

— Я не можу!.. Де моя баба Надя? Я загину, якщо її 
не буде!.. Де моя баба Надя?! — і вона заридала. Істе
рично, захлинаючись плачем і тремтячи усім тілом.
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Мама перелякалась, побігла за бабою Надею. Баба 
Надя прийшла, і вони півгодини плакали усі вчоти
рьох — Аллочка, мама, баба Надя і баба Зоя.

Після цього баба Надя знову почала приходити.
Було домовлено, що баба Надя водитиме Аллочку 

гуляти після сніданку до обіду. А вже після обіду баба 
Зоя дивитиметься з нею телевізор.

Кілька днів усе було гаразд.
Але потім не витримала баба Зоя. Побачивши, як 

нудиться з нею Аллочка, як чекає на бабу НадЮ, як аж 
підскакує від радості, коли та приходить, баба Зоя вирі
шила покласти цьому край.

Якось увечері баба Зоя мала бурхливу розмову з бать 
ками і поставила питання руба: або я, або вона. Наступ
ного ранку батьки дуже ніжно й душевно переговорили 
з бабою Надею, баба Надя поплакала й приходити пере
стала. Спершу вона вигадувала Аллочці, що нездужає, 
а потім і справді почала хворіти, цілий місяць пролежала 
у лікарні. Тим часом баба Зоя перемогла свою нелюбов 
до мандрівок і почала ходити з Аллочкою на прогу
лянки, особливо у зоопарк. Баба Надя в зоопарк Аллоч
ку не водила — їй було жаль дивитися на тварин у не
волі.

А баба Зоя, як виявилось, знала про твариц і звірів 
дуже багато цікавого. її чоловік, Аллоччин дідусь, який 
помер ще до того, як Аллочка народилася, був ветери 
наром, справжнім лікарем Айболить...

Скоро Аллочка полюбила ходити з бабою Зоєю у зоо
парк і слухати її нескінченні оповідання.

А восени Аллочка пішла у перший клас і потроху 
почала одвикати від баби Наді...

І коли баба Надя якось не витримала і зайшла, щоб 
хоч одним оком глянути на неї, Аллочка відчула навіть 
якусь незручність від розчулених, зволожених очей баби 
Наді, що дивилися на неї з неприхованим захопленням.

— Боже, яка ти стала красуня!.. Будьте певні!..— весь 
час повторювала баба Надя.

Вона вже зовсім оглухла і без апарата не чула нічого. 
Апарат у неї був якийсь недосконалий, раз у раз чогось 
противно пронизливо вищав. Аллочці було неприємно 
це. Але вона, як вихована дівчинка, не показувала
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нічого, навпаки, усміхалася бабі Наді лагідно й привітно.
Тижнів через два після цього баба Надя подзвонила 

по телефону і прохально спитала у мами:
— Можна, я зайду до вас на хвилинку?.. Тільки гля

нути на Аллочку...
Мама скривилася, але відповіла підкреслено чемним 

голосом:
— Ах, звичайно-звичайно, будь ласка, Надіє Сергі

ївно... Тільки, якщо можна, не сьогодні... й не завтра... 
У мене такі важкі дні...

Більше баба Надя не дзвонила. І не заходила.
Аллочка іноді бачила її здаля, коли гралася у дворі з 

дітьми. Вона чи йшла в магазин, чи поверталася додому. 
Аллочка привітно кивала їй, усміхалася, але не підхо
дила. Чогось вона тепер соромилася бурхливих виявів 
баби Надиної любові.

А то вона бачила, як баба Надя дивилася на неї з вік
на своєї квартири. І Аллочка ніколи не забувала при
вітно кивнути їй і усміхнутися. На якусь мить Аллоччине 
серце щемливо стискалося. Але тільки на мить...

Минув рік... Потім минуло два, три роки...
Якось у вересні місяці, вже в четвертому класі, Аллоч

ка забрела на задній двір, що за флігелем. Шукала 
дітей. Вийшла погуляти, а нікого чогось не було... І рап
том побачила, що на карнизі вікна першого поверху 
стоїть Люба Миркотан з якимось пакунком у руці. Ква
тирка була відчинена...

Вгледівши Аллочку, Люба заціпеніла, потім спалах
нула, як маків цвіт, стрибнула з підвіконня на землю, 
і, не обертаючись, побігла геть. #

Аллочка так розгубилася і так злякалася, наче то її 
спіймали на гарячому.

І раптом згадала: десь із півроку тому, весною, вона 
вже раз бачила Любу тут, на задньому дворі. Тільки 
Люба тоді стояла не на карнизі, а просто біля вікна і, 
приставивши до скла дашком руку, зазирала всередину. 
І знову ж таки, побачивши Аллочку, Люба почервоніла 
й розгубилася. Але тоді Аллочка не надала цьому зна
чення. Звичайно, зазирати у чужі вікна не дуже красиво, 
тому Люба й почервоніла. Єдине, про що подумала тоді 
Аллочка, що то було вікно баби Надиної кухні.
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І лише тепер проста й незаперечна думка майнула 
в голові: «Так от чого вона мене не любить І Вона зло
дюжка, щось краде з вікон першого поверху, а я її тоді 
побачила, і тому вона мене не злюбила...»

Коли людина знаходить мотиви, причину якихось не
збагненних, нез'ясовних до того явищ,— їй одразу ро
биться легше.

Аллочці стало жаль Любу. Врешті Люба непогана ж 
дівчинка. Добра і щира. Гришка Гонобобель ще в тре
тьому класі розказував якось про хворобу — клептома
нію, коли людина просто не може не красти.

А що, як Люба хвора?
Що робити?
Як їй допомогти?..
Головне, спершу треба її заспокоїти.
Наступного дня у школі Аллочка підійшла до Люби 

і скоромовкою прошепотіла їй на вухо:
— Ти не бійся, я нікому не скажу. Клянусь.
Люба почервоніла і смикнула плечем. Але нічого не

сказала, мовчки одвернулася.
«Бідна... Переживає...— подумала Аллочка.— Ав

жеж... Хто б не переживав на її місці...»
Тепер Аллочку вже зовсім не бентежило недоброзич

ливе Любине ставлення.
Одного дня вранці мама розбудила Аллочку раніше, 

ніж звичайно. Аллочка одразу помітила, що мама якась 
незвичайно збуджена, заклопотана.

— Вставай, доню! Вставай, рибонько! Сьогодні ти в 
школу не підеш. Я домовилась з Глафірою Павлів
ною... Ти полетиш з бабою Зоєю на кілька днів до Одеси.

— Для чого?.. Щось трапилося? — здивувалася Ал
лочка.

— Нічого не трапилося. Просто бабі Зої треба термі
ново до Одеси. їй чогось не переводять пенсію. Треба 
з'ясувати у соцзабезі. А я боюсь її одну відпускати. 
Ти ж знаєш, вона стала така забудькувата, неуважна...

Баба Зоя вже була одягнена і посеред кімнати вже 
стояла готова валіза. Виявилося, літак відлітає через дві 
години, а квитків ще не було.

Правда,для тата Граціанського проблеми з квитками 
не існувало. Він часто виряджав спортсменів у всі кінці
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Радянського Союзу, а то й за кордон, і в Аерофлоті в 
нього були «залізні», як він сам казав, контакти.

Все відбулося у прискореному темпі — швидкий сніда
нок, машина, аеропорт, літак... І через якихось три з по
ловиною години Аллочка була в Одесі. І хоча в Одесі 
вона вже бувала, але завжди влітку на канікулах, і ця 
несподівана поїздка серед навчального року виявилася 
дуже цікавою. Аллочка взагалі любила мандрувати. 
Баба Надя змалку привчила її до цього. А мандрувати 
в той час, як усі ходять до школи,— погодьтеся, в цьому 
є щось хвилююче.

Свої справи у соцзабезі баба Зоя влаштувала дуже 
швидко, за якихось півгодини. І весь час була з Аллоч
кою. Вони їздили в Аркадію, на Великий Фонтан, на 
шістнадцяту станцію, ходили по безлюдних опустілих 
пляжах, каталися на катері. Був жовтень, але дні стояли 
безхмарні, сонячні, і вітер з моря приносив солоні 
бризки хвиль і йодистий запах водоростей. Аллочка 
любила море в Одесі. Навіть більше, ніж у Криму, де 
вона була якось влітку з батьками на спортивній базі 
в Алушті.

А на другий день увечері Аллочка вперше у житті 
була, як доросла, у театрі оперети. Та ще в якому. У зна
менитому, одеському!.. І сиділа у ложі освітлювачів над 
сценою, куди посадив їх, порушуючи правила, знайомий 
бабі Зої адміністратор, з яким вона весь антракт курила 
і реготала у маленькому кабінетику, обклеєному яскра
вими афішами. Взагалі у той вечір баба Зоя могла спо
кійно сама виступати на сцені разом з примадоннами — 
така вона була чарівна і ефектна, як сказав адміністра
тор, у своєму панбархатному платті і модній зачісці 
«каскад» — «ой, не дивіться на мене, бо ще трохи, і я 
вас випущу на сцену у другому акті...»

І тоді ж, у другому акті, під музику Штрауса Аллочка 
раптом відчула приплив ніжності до баби Зої і проше
потіла їй:

— Все-таки я тебе дуже люблю. Спасибі, що ти при
вела мене сюди...

Розчулена баба Зоя рвучко пригорнула її до себе — 
вона вперше почула від Аллочки такі слова.

Три дні промайнули швидко й непомітно.
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Вони повернулися літаком у неділю. В аеропорту їх 
зустрічали і тато і мама. Аллочка була весела і, захли
наючись, розповідала про свої одеські враження.

І лише після обіду мама обняла Аллочку за плечі і, 
винувато стишивши голос, сказала:

— Ти тільки не хвилюйся, доню... Я мушу сказати тобі 
сумну звістку. Померла баба Надя. Вчора її поховали...

Аллочка так розгубилася, що зразу навіть не запла
кала. Кілька секунд вона мовчала. Потім підвела на 
маму широко розкриті очі:

— Так значить... ви... спеціально?..
Мама одвела погляд:
— Ти така вразлива, Аллочко!.. Ми боялись... Ми 

думали... Ми хотіли...
— Як ви могли?!.— і тільки тепер вона заплакала — 

вголос, ридма, здригаючись усім тілом.
Вони заспокоювали її усі втрьох — мама, тато, баба 

Зоя.
Вона перестала нарешті плакати і зібралася надвір.
— Куди ти?! — злякалася мама.
— Не вигадуй! — сказав тато.
Але вона вперто стулила губи:
— Ні, я піду!
— Хай іде,— сказала баба Зоя.— їй треба зараз по

бути самій. Все-таки баба Надя виняньчила її.
Аллочка спустилася у двір і, відчуваючи під серцем 

холодок, пішла до вікон баби Наді. Підійшла впритул, 
приклала дашком руку до очей і зазирнула всередину.

Хоча всі речі були на місцях, вона не впізнала цю 
таку знайому їй з дитинства кімнату. Тільки придивив
шись, зрозуміла чому. Всі дзеркала були завішані біли
ми простирадлами. А їх у цій кімнаті було багато, як ви 
пам’ятаєте... І це було страшно. Аллочка відсахнулася 
од вікна...

З під’їзду вийшла двірничка тітка Галя, сусідка баби 
Наді.

— О!.. Ти мені якраз потрібна,— кивнула вона Аллоч
ці. Одгорнула фартух, понишпорила у кишені піджака, 
витягла конверт і простягла:

— Це тобі. Написано: «У  власні руки». Тому я й не 
віддала батькам...
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У Аллочки зайшлося серце, коли вона взяла конверт.
Знайомим почерком баби Наді на конверті було на

писано:
«АЛЛОЧЦІ ГРАЦІАНСЬКІЙ (у власні руки)».
— Я знайшла його на буфеті. Коли опечатували 

квартиру... Така була людина!.. Як жаль!.. Серце не 
витримало... Бо таке було серце... За інших боліло... 
А хто чужий біль у своє серце не пускає, сто років 
живе...

Тітка Галя ще щось говорила, та Аллочка вже не чула. 
Не помітила вона і як пішла двірничка.

Вона то дивилася на конверт, то притискала його до 
грудей, то знову дивилася. І ніяк не наважувалась роз
крити.

Нарешті наважилась.

«Люба моя АллочкоІ Дівчинко моя дорога!..
Вночі в мене був сердечний приступ, боялася, що не 

дотягну до ранку. Тому вирішила написати тобі. На 
всяк випадок. А .то не встигну... І тине довідаєшся, що я 
все знаю. І безмежно вдячна тобі за твою таємницю. 
Я знала, я вірила, що ти не зможеш отак просто забути 
свою бабу Надю. Бо не можна забувати тих, хто так тебе 
любить. А ти для мене —  найрідніша, найдорожча... 
Немає у мене в світі нікого, крім тебе... Я все розумію, 
що бачитися нам не можна і не треба. У тебе є рідна 
бабуся, яку ти мусиш любити. І любиш. Я б ніколи не 
простила собі, якби стала між вами. Це був би 
злочин...

І коли рік тому я вперше побачила у себе на кухні на 
підвіконні кульочок цукерок, я розгубилась. Я не знахо
дила собі місця... На другий день я зустріла тебе у дворі, 
зазирнула тобі в очі, але ти удала, наче нічого не ста
лося, наче ти нічого не знаєш. І я зрозуміла, що ти хо
чеш, щоб це була твоя таємниця. І я подумала, що ти 
права. Так буде краще для всіх... А коли наступного 
разу я знайшла на підвіконні пачку вафель «Артек», 
я вже не сумнівалася аніскілечки. Ти знала, що я люблю 
ці вафлі.

Ти завжди приносила свої подарунки у мою відсут
ність. Я жодного разу не помітила, як ти це робиш. Хоча,
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признаюся тобі чесно, іноді навіть чатувала, сподіваю
чись застати тебе. Але марно. Ти велика спритниця, 
моя люба. Будьте певні!..

Спасибі! Спасибі тобі, моя єдина радість!
Будь щаслива, добра моя дівчинко!
Обіймаю тебе.

Твоя баба Надя».

Серце у Аллочки шалено билося.
Рядки листа розпливалися перед очима.
Вона нічого не розуміла.
Яка таємниця?.. Які цукерки, які вафлі, які пода

рунки?..
Вона ж нічого цього не робила!..
І раптом...
Раптом в уяві її виринула Люба Миркотан... Як вона 

з пакунком у руках стрибає з підвіконня...
Кров кинулася Аллочці в обличчя...
Люба жила на третьому поверсі з мамою, татом, стар

шою сестрою і двома молодшими братиками. Звичайно, 
сьогодні неділя, вони могли кудись поїхати. У них була 
дружна сім’я, і вони часто у неділю галасливою вата
гою їздили «на природу». Усі з рюкзаками, навіть най
менший шестирічний Андрюха.

Але вони були вдома.
Двері відчинила сама Люба.
У Аллочки паморочилося в голові, коли вона пере

сохлими від хвилювання губами сказала:
— Вийди на хвилиночку... Будь ласка...
І повторила прохально:
— Будь ласка...
Вона навіть забула привітатися.
Люба не здивувалася:
— Зараз... Я тільки накину кофточку.
Спускаючися сходами, вони спершу мовчали.
Потім Люба спитала:
— Де ти була?
— В Одесі... Але я не знала!.. Чесне слово, я нічого 

не знала. Тільки сьогодні. Чесне слово! — Аллочка била 
себе кулачком у груди, але й без цього їй не можна було 
не повірити. Такий у неї був голос.
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— Я так і думала, що тебе кудись одправили,— 
не дивлячись на неї, сказала Люба.

— Скажи, для чого ти це робила? — тремтливим голо
сом спитала Аллочка.

— Що? — різко повернула голову Люба.
— Ну... цукерки... вафлі...
— А... звідки ти знаєш? — почервоніла Люба.
Аллочка мовчки простягла їй листа. Потім дивилася,

як Люба читала і бачила, що їй було боляче.
Аллочка вже шкодувала, що дала листа, та було пізно.
— Якби я знала...— тихо сказала Аллочка.— Якби я 

тільки знала...
Люба здвигнула плечима, потім несподівано зітхнула:
— Я випадково почула її розмову... З тіткою Галею. 

Двірничкою. Вона так говорила... Про тебе... І взагалі... 
Мені стало так її жаль... Це ж страшно, коли людина 
така самотня...

— Якби я знала... Якби я тільки знала...— все повто
рювала й повторювала Аллочка...

...Баба Надя стояла на пероні дитячої залізниці у за
тінку дерев і, схиливши голову набік, дивилася, як Ал
лочка від’їжджає у маленькому розцяцькованому вагон
чику все далі й далі...

* * *

Коли Люба Миркотан одержала п’ятірку з хвостиком, 
вона так розгубилася, що навіть говорити це могла. 
Ніхто з тих, хто одержував п’ятірки з хвостиком, так не 
розгублювався. У Люби аж випіки на щоках з’яви
лися.

— Ой!.. Та що?!.. Ну, це вже... абсолютно!..
Всі, особливо дівчатка, почали її заспокоювати:
— Ну чого ти...
— Якраз ти... абсолютно!
— Нічого прибіднятися!..
Аллочка Граціанська гарячково вигукнула:
— От і неправда! Не говори! Може, ти якраз най

більше...— і враз затнулася. Ніхто в класі не знав ні про 
бабу Надю, ні про Любину таємницю, ні про листа...
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— Ай! Облиш! Чуєш! — скрикнула Люба, але теж 
враз примовкла і махнула рукою.— А! Ну вас усіх!

І вибігла з класу...
Так на тому тоді й закінчилося...
Аллочка і Люба були, як ви вже зрозуміли, дівчатка 

темпераментні, у вияві своїх почуттів не завжди стриму
вались.

Але, навіть знаючи це, актив не сподівався на таку 
бурхливу реакцію, коли підходив до них зараз.

— Та ви що — смієтесь?! — вигукнула Аллочка.— 
Щоб я чужу сумку з грошима взяла?! Хоч би вона десять 
років під лавкою стояла.

— От смішнячки! — вигукнула Люба.— Ви мене про
сто не знаєте. Та я б нізащо не стала дзвонити і лишати 
сумку в телефонній будці. Це ж хтось міг спокійнісінько 
простежити, схопити її і, поки той черговий вибіг би,— 
шукай вітра в полі!.. Я б у крайньому разі просто забігла 
у міліцію, кинула б сумку на стіл черговому і тоді б утек
ла. Ні! Це не я!

Отже, перша спроба шукати серед дівчат нічого не 
дала.

І актив вирішив повернутися до хлопців.
— А як ви дивитесь на... новачка? — спитала Тая 

Таранюк і, як завжди, почервоніла.
— Позитивно! — прохопилася Наталі Приходько і 

чогось теж почервоніла.
Шурочка нічого не сказала, тільки глянула на них і з 

невідомих причин почервоніла й собі.
Тіна Яременко пирснула в кулак.

КАПІТАН БУЛЬ ТА БОЦМАН ВАСЯ

Першого вересня, коли четвертий «А » вперше був уже 
не третім, а четвертим, у класі з'явився новачок. Вася 
Мостовий.

Засмаглий, з вигорілим волоссям і облупленим носом, 
він був усміхнений і зовсім не боязкий. Не те що інші 
новачки. З усіма привітався, перезнайомився і почав 
розказувати про своє село Горенку, що у Києво-Свято-
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шинському районі, одразу за Пущею-Водицею — «два 
кроки — і в Києві»...

Але до новачка ми ще повернемося.
А зараз поговоримо про капітана Буля.
Капітан Буль — це Петрусь Булько. Чому він Капітан 

Буль, питаєте?.. Ну, це дуже просто.
Ви самі знаєте, як часто у першому, другому, третьому 

класі міняють люди професії. Сьогодні ти космонавт, 
завтра ти прикордонник, післязавтра художник, потім 
лікар, потім директор школи, потім клоун у цирку і так 
далі...

Що ж до Петруся Булька, ні в кого двох думок не було. 
З першого класу всі знали, що він стане капітаном дале
кого плавання.

І мрії своїй Петрусь не зраджував ні разу. Навіть коли 
в школі була зустріч з космонавтом і всі хлопці до єди
ного сипонули в космонавти, Петрусь втримався — ли
шився капітаном.

А вирішено це було ще в дитячому садку.
Хто з вас не пускав весною в струмках і калюжах папе

рові кораблики?.. Мабуть, немає таких людей на 
світі.

Любив пускати кораблики і Петрусь. Хлопець він був 
меткий і досяг у цій справі неабияких успіхів. Його 
кораблики майже ніколи не переверталися, не розклею
валися, не розмокали, а, долаючи всі підводні рифи, 
благополучно випливали з річок-струмків у калюжу- 
океан.

Отож пускали вони якось у дитсадку кораблики. 
А мимо проходив моряк. Справжній моряк, у безкозирці 
з стрічками, у синій матросці, з-під якої визирав смугас
тий трикутник тільняппси. А під носом вусики хвацько 
закручені, в очах веселі бісики стрибають. Не моряк, 
а картина.

Глянув моряк на Петруся, усміхнувся сонцесяйно, 
рукою мозолястою із синім якірцем скуйовдив Петру- 
севого чуба. І сказав дзвінко:

— Молодець! Бути тобі капітаном далекого плавання!
Це чули і Гришка Гонобобель, і Шурочка Горобенко, 

і Люська Зарічняк, що ходили до того ж дитсадка. На 
власні вуха чули.
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Сказав моряк та й пішов собі, а слова його лишили
ся — зачепилися у Петрусевому серці.

Та подивився б я на вас, якби ото вам такі слова сказав 
справжній моряк. А ви ще тільки у дитсадок ходите, 
хай навіть і в старшу групу... Як би ви зреагували...

Отож-то!.. і
І після того, як заходила балачка, хто ким буде, Пет

русь уже просто не міг нічого іншого сказати.
Усі зошити Петруся, особливо останні сторінки, були 

замальовані кораблями — лінкорами, крейсерами, фре
гатами, каравелами... І книжки він читав головним чи
ном про море й моряків. І листівки «морські» збирав.

Якщо комусь у класі треба було з’ясувати щось, пов’я
зане з морем, зверталися до Петруся.

Якось Гришка Гонобобель назвав його Капітан Буль. 
Прізвисько сподобалося, та й сам Петрусь не дуже запе
речував — воно було необразливе. Так і пішло: «Капітан 
Буль», «Капітан Буль»... Щось, правда, було в цьому 
трошечки піратське, але то не біда.

А тепер повернімося до новачка Васі Мостового. Жив 
він, як ви вже знаєте, у селі Горенці за Пущею. Тепер 
переїхав до міста. Батьки вже давно працювали в Києві 
на заводі «Арсенал». І весь час їздили на роботу з Го
ренки. А оце одержали нарешті квартиру й переїхали. 
У Горенці лишилися два діди, одна баба й ціла купа 
родичів.

— Горенка — моя дідівщина,— говорив Вася Мосто
вий. А якщо бути вже зовсім точним, то говорив він не 
«дідівщина», а «дідівфина», позаяк шепелявив. Але це в 
нього виходило дуже мило, навіть симпатично.

Особливо часто він повторював «що ти», яке, ясна річ, 
звучало в нього «фо ти».

Коли Вася дізнався, що Петрусь мріє стати моряком 
і що його називають Капітан Буль, він аж підскочив:

— Ф о ти!.. І я мрію стати моряком. От було б здорово 
на одному кораблі. Ти будеф капітан, а я боцман.

Гришка Гонобобель зареготав:
— Ги-ги!.. О! У нас свій шепелявий, свій Валера Га- 

лушкинський з’явився! Капітан Буль і Боцман Фоти... 
Ги-ги!..

Але Вася не образився. Навіть сам засміявся:
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— А фо? Звучить!.. Капітан Буль і Боцман Фоти... 
Після кругосвітньої подорожі повертаються в рідний 
порт Одесу... Або — Ленінград... Сила! Фо ти!..

І тут же ляснув по плечу Капітана Буля:
— Давай дружить!
В одну мить він домовився з Антошею Дудкіним, який 

сидів з Капітаном, щоб той пересів на інше місце.
— Ти тільки не ображайся. Ф о ти! Просто у нас же, 

сам розумієш, спільні інтереси. Гуд бай!
Все це було сказано так просто й щиро, що Антоша 

анітрішечки не образився і одразу пересів. Дуже Вася 
був, як кажуть дорослі, контактна людина.

До речі, його стали-таки називати Боцман, але без 
того «Фоти» — Боцман Вася. Та й справді, чого обігру- 
вати чийсь, хай навіть і симпатичний, недолік. Недоліки 
обігрувати не слід.

Усі перерви і навіть іноді, вибачте, на уроках нові 
друзі бобоніли про щось морське. І раз у раз Вася захоп
лено пошепки вигукував:

— Ти фо?.. Ух, здорово!.. Ну, ти Драйзер! Усе знаєф.
Вчителі змушені були робити Боцману Васі заува

ження.
Одного разу після уроків Вася сказав:
— Слухай, а давай не залифатися на продльонку... 

А махонем у Пуфтю, в мої краї... Така погода!.. Гріх 
кантуватися на продльонці.

Петрусь непевно знизав плечима:
— Не знаю... Можуть бути неприємності... І тут... 

і вдома...
— Ну! Капітан! Які неприємності?.. Фо ти? У тебе 

телефон є?
— Є.
— В разі чого подзвонимо. Там же автомати біля кож

ного дерева. Я тобі фось покажу!.. Захитаєфся!..
Петрусь нерішуче озирнувся. Поряд стояли Гришка 

Гонобобель, Кум Цибуля, Антоша Дудкін, Аллочка Гра- 
ціанська, Оля Татарчук і Ніна Макаренко (Макароніна) 
з четвертого «Б».

— Хто хоче? — обернувся до них Боцман.— Пуф- 
тя — це ж зовсім поряд. Два кроки. До Подолу. А там 
на дванадцятому трамваї. І все. А?.. Така погода!..
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Якби не Аллочка Граціанська і не Макароніна,— хто- 
зна, може, нічого б і не було.

Але раптом Макароніна сказала:
— А ми недавно їздили. Я навіть ногу проштрикну

ла,— вона показала свіжий шрам на нозі і одразу 
одійшла, щоб «ашники^- не подумали ніби вона наби
вається до них у компанію.

Аллочка Граціанська враз усміхнулася своєю чарів
ною усмішкою:

— А чого... Я поїхала б... Я люблю мандрувати...
Коли таке говорить перша красуня в класі, то треба

бути останнім тюхтієм і ганчіркою, треба негайно міняти 
штани на спідницю, якщо ти ще вагаєшся. А коли на 
додачу виявляється, що «бешники» вже були, то...

Капітан коротко кинув:
— Поїхали!..
Антоша Дудкін і Кум Цибуля мовчки кивнули, Гришка 

Гонобобель, хоч і скривився (йому було неприємно, що 
активну участь у цій справі узяла Макароніна, з якою в 
нього були особисті рахунки), але теж кивнув.

Оля Татарчук перезирнулася з Аллочкою Граціан- 
ською, прочитала в її очах прохання («не залишай мене, 
будь ласка, одну в хлопчачій компанії») і теж погоди
лась.

Оля Татарчук була білява. І не просто білява,— біля
вішої за неї не було, мабуть, в усій школі. Світле-світле 
волосся, білі брови, білі, наче припорошені борошном, 
вії і світло-сірі очі. Поряд з Аллочкою вона нагадувала 
фотонегатив. Але чогось саме до Аллочки вона весь час 
тяглася. Вона була якась дивачка, ця Оля Татарчук. 
Вона весь час кимось захоплювалася, а себе завжди при
нижувала:

— Ой, який ти молодець!.. Ой, яка ти сьогодні гарна!.. 
Ой, як тобі личить ця кофтюля!.. Ах, як ти сьогодні доб
ре відповідав на англійській!.. Молодчинка!.. А я так 
мимрила на математиці!.. Жах!

Люди люблять, щоб їм говорили приємні речі, і до Олі 
в класі ставилися добре.

Тому ніхто з хлопців не мав нічого проти того, щоб 
поїхала й Оля.

Всю дорогу Боцман не змовкав ні на хвилину. На всі
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заставки він розхвалював принади Пущі-Водиці, яку 
знав, за власним виразом, «як свою кифеню» (тобто «ки
шеню»). Які тільки пригоди не траплялися з ним у Пущі. 
І лося-велетня він якось зустрів, і галченя, що випало 
з гнізда, назад поклав, і лісову пожежу гасив, і маленьку 
дівчинку з дитсадка «Радянська Україна», що у лісі 
заблукала, на шосту лінію привів... Ну, не Боцман, а 
Герой Радянського Союзу.

Оля Татарчук раз у раз захоплено плескала у долоні:
— Ну, молодець!.. Ух, здорово!..
А красуня Алл очка дивилася тільки на нього, не да

руючи поглядів нікому іншому.
Гришка Гонобобель уже шкодував, що поїхав.
— Все! П'ята лінія! Виходимо! Виходимо! Вилі

заємо! — загукав нарешті Вася.
І вони висипали з трамвая.
Вхід у парк з ажурним, трохи старомодним штахет

ником. Високі щоглові сосни. І неповторний запах 
лісу.

— Вперед! За мною! — бадьоро махнув рукою Боц
ман і швидко закрокував, майже побіг по асфальтованій 
алеї.

В парку було безлюдно. Будній день, робочий час...
Тільки в затишку, на лавочці під плакучою вербою 

сиділа якась підстаркувата парочка — видно, курорт
ники.

Несподівано блиснула на сонці вода. І очам їхнім від
крилося довге озеро, через яке був перекинутий місток 
з дерев'яною альтанкою посередині — різьблені стовп
чики, ажурний під дашком штахетник...

— Ой!.. Яка краса! — захоплено вигукнула Оля.— 
Я ніколи тут не була.

Озеро, справді, було дуже гарне — береги поросли 
віковими деревами, на воді плавало жовте опале листя.

Але Боцман, видно, привів їх сюди не лише милува
тися красою озера.

— Вперед! — вигукнув він і повів однокласників через 
місток.

Ліворуч од містка біля дерев'яного причалу було при 
пнуто десятків зо два човнів, а вгорі на березі стояв бу 
диночок — човнова станція.
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На ганку будиночка на стільці сиділа й читала книжку 
огрядна молодиця у червоній хустині, по-піратськи 
перев’язаній навскоси через лоба.

Боцман вів їх прямо до неї.
— Здрастуйте, тьотя К лава! — гукнув він, підійшов

ши майже впритул. <
Тільки тоді вона одірвала очі від книжки:
— О!.. Васьок! Здоров!.. Приїхав? Скучив?
— Моя тьотя Клава! — обернувся Боцман до одно

класників.— Мої друзі!
— Дуже приємно! — тьотя Клава церемонно по черзі 

подала кожному з них складену човником руку.
— Як там мій фрегат? — спитав раптом Вася й зирк

нув скоса на Петруся.
— На місці, капітан! — кумедно козирнула тьотя 

Клава.
— Ні, я тепер боцман. Капітан у нас — о! — Капітан 

Буль! — він ляснув Петруся по плечу.
Петрусь зашарівся.
— А-а...— зміряла поглядом Петруся тьотя Клава.— 

Ну, дивіться, вам видніше. Тільки глядіть обережнень- 
ко... Щось вас багатенько.

— Фо ти!.. Якраз комплект. Ти фо не знаєф — мій 
фрегат брав на борт і десять.

— Знаю-знаю, тільки все-таки не дуже... Хоч і тепло 
сьогодні, але вже вересень, вода холоднувата. Плавати 
хоч умієте?

— Аякже! — за всіх відповів Гонобобель.
— Ну, тоді давайте... Отам, у кінці...
— Знаю-знаю... Фо ти! — Боцман впевнено покроку

вав по пристані, де в’язалися човни. А біля передостан
нього спинився:

— О! Мій фрегат «Мрія». Я завжди на ньому плаваю.
Тітка Клава вже наближалася, несучи два весла:
— Хто вміє гребти? Тільки чесно!
— Я! — вигукнув Гонобобель і переможно зиркнув 

на Аллочку.
— Ну, тоді сядеш отут, поряд з Васьком. Він на праве 

весло, ти на ліве,— тьотя Клава увіткнула весла у коче
ти, одімкнула ключем замок, розмотала ланцюг, узяла 
в руку:
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— Сідайте!.. Дівчатка, проходьте на корму... І хтось 
із хлопців теж.

— Давай ти, Антоша! — сказав Боцман.— А тепер 
ми — на весла... А ти, Капітане, і ти, Куме, на ніс.

Коли всі усілися, тьотя Клава віддала ланцюг Петру
сю і легенько відштовхнула човен від причалу:

— Ну... щасливого плавання!.. Кермуй, капітане!.. 
Веди корабель «Мрію».

Але розгублений Петрусь мовчав.
— Ну фо ти? Чого мовчиф? — вигукнув Боцман.
Петрусь перехопив погляд Аллочки — вона дивилася

на нього лукаво й очікувально.
І враз лоскотна хвиля радісного піднесення охопила 

його.
— Слухай мою команду! Курс зюйд-зюйд-вест, по

ворот на чотири румби! Повний вперед! — дзвінко ско
мандував він і не впізнав власного голосу — такий він 
був по-справжньому капітанський.

— Єсть, капітан! — вигукнув Боцман і наліг на 
весло.

Гонобобель наліг теж. І човен поплив по озеру.
— Ой! Як гарно! — радісно верескнула Оля Татар

чук.
І всім стало весело.
— Сла-авное море-е, священный Байка-ал!..— затяг

нув Кум Цибуля.
— Курс норд-норд-ост!.. Гей! У машинному! Піддай 

пари! — вже впевнено вигукнув Петрусь.
Аллочка дивилася на нього так, як нещодавно диви

лася вона на Васю.
Ех, хороше!
Як гарно жити на світі!
Коли ти капітан, і командуєш фрегатом «Мрія», і на 

тебе дивиться перша красуня у класі, хіба ти можеш 
сидіти? Що це за сидячий капітан?! Сміх та й годі! Ти 
мусиш стояти на капітанському містку, підставивши 
обличчя солоному вітрові.

І Петрусь звівся на рівні ноги і, балансуючи, підніс 
руку дашком до очей.

Вони вже пропливли під мостом і випливли на широке 
плесо.
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Гришка Гонобобель старався з усіх сил, щоб не від
стати від Васі Боцмана, але все-таки й досвіду і сприт
ності в нього було менше. І човен весь час завертав ліво
руч.

— Гей! У машинному! Ліве, греби! Праве, табань! 
Матрос Гонобобель! Шуруй активніше!

Якби ж Аллочка не глянула у цю мить на Гришку...
А може, то він і ненароком. Хто його зна...
Але Гришка Гонобобель раптом з усієї сили рвонув 

за весло, човен різко хитнувся... Капітан Буль втратив 
рівновагу і...

Всі тільки побачили, як мелькнули в повітрі його ноги, 
коли він перелітав через борт...

Шубовсть!..
— Ой!..
Човен продовжував рухатися вперед. За мить Петру- 

сева голова виринула вже за кормою.
— Людина за бортом!.. Ги-ги! — весело закричав Го

нобобель.
— Пливи сюди! Ти фо? — загукав Боцман.
Петрусь безладно борсався у воді, то занурюючись

з головою, то на мить виринаючи.
— Та він же не вміє плавати! — скрикнула Оля Та

тарчук.
Ніхто не встиг навіть оком зморгнути, як вона підхо

пилася, скочила на корму і пірнула у воду.
Вода відразу закипіла, зануртувала... Мить — і Оля 

вже біля Петруся. І вже вони вдвох то занурюються, то 
виринають.

— Розворот! Швидше! — закричав Вася, щосили ору
дуючи веслом.

Але, поки вони з Гонобобелем розвертали човен, ще 
двічі шубовснуло... То Антоша з корми, а Кум Цибуля 
з носа кинулися у воду. Хоча, відверто кажучи, це вже 
було ні до чого...

Але які ж вони були б хлопці, якби ото сиділи склавши 
руки, коли таке робиться!..

Човен уже підплив, і Оля й Петрусь вже трималися 
руками за борт, Вася, Гришка та Аллочка пробували 
втягти їх у човен, а хлопці тільки підпливали, винуваті 
й розгублені.
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І от вони вже всі вчотирьох тримаються за борти човна 
й цокотять зубами.

— Н-не треба втягати... Н-не в-витрачайте часу...— 
процокотіла Оля.— Г-гребіть швидше д-до б-берега...

І Вася з Гришкою негайно погодилися. Хіба могли 
вони після всього та не послухати її.

Цікава була картина — високо задравши ніс, човен 
швидко плив до берега, а за кормою кипіла-бурунилася 
вода, наче там був підвісний мотор. То, тримаючись ру
ками за корму, одчайдушно молотили ногами по воді усі 
четверо. Так наказала Оля. Активно рухатися, щоб не 
переохолодитися.

Берегом уже бігла, розмахуючи руками, тьотя Клава.
А потім вони викручувалися у кущах. А тоді щодуху 

бігли аж у село Горенку, до Васьков их родичів. Було 
це не зовсім уже й два кроки...

У Капітана Буля голова йшла обертом...
Як же ж він винен перед усіма ними!.. Яка ганьба!.. 

Який сором!.. Як дивитися їм в очі тепер?..
Та хіба міг він признатися, що не вміє плавати, що 

весь час збирався навчитися, але так і не зібрався, бо 
купання для нього — пекельна мука. Був він худенький 
і такий мерзлякуватий, що у найжаркіший день, тільки 
залізе у воду, через хвилину вже цокає зубами і, обхо
пивши себе руками навхрест за плечі, дрібно тремтить, 
як цуценя під дощем. Де вже там плавати, як просто у 
воді перебувати несила.

Хіба міг він признатися в цьому, він, капітан далекого 
плавання?..

— Ну, ти ж і плаваєф! Як дельфін! — захоплено ви
гукнув О лі на бігу Боцман.

— Це ти кролем? — спитав, хекаючи, Кум Цибуля.
— Ага... Я ж уже третій рік у басейн ходжу,— наче 

вибачаючись, призналася Оля.
А потім вони сиділи у теплій затишній хаті Боцмано- 

вого діда Сергія та баби Дуні й пили гаряче молоко. 
Баба затопила піч і сушила їхнє манаття.

Усі четверо були тимчасово вбрані у дідів та ба
бин одяг і вигляд мали досить кумедний, особливо 
хлопці.

Оля, закутана у квітчастий бабин халат, сиділа на печі
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над усіма і дуже ніяковіла. Вона звикла захоплюватися 
іншими, а себе принижувати. А тут вона була в центрі 
уваги, і всі тільки й говорили про її геройство.

Хлопці не жаліли фарб. їх можна було зрозуміти. 
Крім усього, вони ще намагалися у такий спосіб погаму
вати незручність, викликану тим, що саме вона, дівчин
ка, а не вони, хлопці, першою кинулася у воду і вряту
вала Петруся. І вони всіляко намагалися підкреслити, 
що вона, так би мовити, професіоналка, спортсменка, 
але все одно не кожна б спортсменка отак би кинулася, 
не задумуючись, у холодну воду...

Аллочка вперше у житті заздрила. Ніхто на неї не ди
вився, навіть Гришка Гонобобель.

Гришка спробував був покепкувати з Петруся:
— Ех ти, Капітан Буль-Буль!.. Ги-ги!
Але ніхто його не підтримав.
На Капітана й так боляче було дивитися...
Я думаю, ви б теж переживали, якби з вами отаке ста

лося.
— Все! — раптом рішуче махнув рукою Боцман Ва

ся.— 3 завтрафнього дня ми з Капітаном записуємось 
у басейн!.. Я вам чесно скажу, я теж поганенько плаваю. 
І якби впав отак несподівано за борт — хто його зна... 
А плавати вміти треба. Особливо морякам. Питання 
життя і смерті! Фо ти!..

Петрусь із вдячністю подивився на Васю.
Спасибі тобі, Боцмане!
Я розумію, ти добре плаваєш. Але та — справжній 

Друг!
Спасибі!..

* * *

Коли актив підійшов до його парти, Боцман Вася вину
вато схилив голову набік і сказав:

— Я вже знаю, чого ви... Дуже б хотілось... Але... 
Я так фкодую, фо це не я...

Актив зітхнув і перезирнувся.
— А може, Оля Татарчук? А? — подивився на них 

Вася.— Чого це ви тільки на хлопців думаєте?.. Оля 
якраз...
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— У Олі в той день були змагання. Вона тоді була 
у басейні,— сказала Шурочка.— Я вже думала...

Коли актив облишив Боцмана Васю, Наталі Приходь
ко ще раз зітхнула й сказала:

— А я так сподівалася, що це все-таки він... По- 
моєму, він найбільше підходить... з усіх хлопців... най
більше...

— А по-моєму, є й такі, які підходять не менше,— 
звівши брови, сказала Тіна.

— Ну, звичайно, твій Івасик! — уїдливо сказала На
талі.

— Дівчата, ну, не треба,— сказала Тая Таранюк і по
червоніла.— У нас в класі всі хлопчики гарні.

— Ну... це ще треба подумати...— сказала Шурочка.
— Я тільки знаю, що Івасик міг би І — вперто сказала 

Тіна.
— Тобі видніше,— сказала Наталі.
— Видніше! — з притиском повторила Тіна.

ІВАСИК І ХРИСТЯ

Івасик Тимченко, головатий, крутолобий, неусміхне- 
ний, жив удвох з мамою. Тата в нього не було. Спершу 
мама казала, що тато помер, як Івасик ще був дуже ма
ленький, але потім у дитсадку нахабнуватий Жора Му- 
косій сказав, що тата в нього не було зовсім, що мама 
його мати-одиначка і взагалі нічого вигадувати. Івасик 
тицьнув Жору в ніс, але це справи не змінило. Язиката 
Соня Боборика вступилася за Жору і сказала, що прав
да-правда — Івасикова мама — мати-одиначка, і це всі 
знають.

Івасик нишком плакав у кутку, ковтаючи сльози. Він 
дуже любив свою маму, найніжнішу, найдобрішу з усіх 
мам на світі, і не міг повірити у ці злі розмови.

Але увечері мама зітхнула і сказала:
— Так, синку, з татом нам не пощастило. Він не вар

тий нашої з тобою уваги. Негарною він виявився люди
ною. Не будемо про нього згадувати. Головне, що в мене 
є ти, а в тебе я. Будемо любити одне одного і не про
падем
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І так вона це щиро і просто сказала, що Івасик потроху 
заспокоївся.

Тіна Яременко, гостроносенька, кучерявенька, з кіль
кома цятками-родимками на щоках і на шиї, дуже люби
ла сміятися. Правда, це їй вдавалося не завжди.

Жила Тіна удвох з татом. Мама тата покинула, ви
йшла заміж за якогось військового і кудись поїхала. 
Коли на суді Тіну спитали, з ким вона хоче залишитися, 
з татом чи з мамою, вона, не задумуючись, сказала:

— Звичайно, з татом.
Власне, тато для неї змалечку був і за тата, і за маму. 

Тато її, маленьку, сповивав, купав, годував із соски.
Мама Тінина була артистка — хористка в театрі опе

рети. Вона ніколи не мала ні хвилини вільного часу. 
Зранку в неї були репетиції, увечері спектаклі... І татові, 
звичайно, довелося самому займатися Тіною. Робив він 
це з задоволенням, бо дуже Тіну любив.

Тато був веселий добрий чоловік, але маму це не влаш
товувало. Тіна пам'ятала, як мама, не соромлячись її, 
Тіниної, присутності, істерично кричала на тата:

— Паяц!.. Остогидли мені твої дешеві жарти!.. Я на 
них собі нової сукні не куплю. Не вмієш заробити, як 
інженер, іди в різники. Нікчема! Невдаха!

Тато мовчки винувато усміхався і раз у раз поправляв 
на переніссі вказівним пальцем окуляри, які весь час 
чогось сповзали.

Тіна не витримувала і теж починала кричати на маму:
— Не чіпай! Не чіпай! Це мій тато! — і тупотіла но

гами.
— Ну й цілуйся, цілуйся з своїм татусем! — кричала 

мама.— А я не хочу!
Тіна ніколи тепер не згадувала маму. Наче її й не було 

зовсім.
Так склалося, що Івасика й Тіну Глафіра Павлівна 

першого ж дня у першому класі посадила за одну 
парту.

І коли були батьківські збори, на яких обирали бать
ківський комітет, Тінин тато Микола Іванович та Іваси- 
кова мама Лідія Петрівна теж сиділи за однією партою 
(Глафіра Павлівна садовила батьків на тих місцях, де 
сиділи їхні діти).
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І Миколу Івановича, і Лідію Петрівну обрали у бать
ківський комітет.

Глафіра Павлівна була ними дуже задоволена. З усьо
го батьківського комітету Микола Іванович і Лідія Пет
рівна працювали найбільше і найактивніше.

Лідія Петрівна влаштувала у класі аптечку (вона була 
медсестрою). А Микола Іванович змайстрував для 
аптечки у кутку дуже симпатичну навісну шафку з скля
ними дверцятами.

Коли Микола Іванович майстрував, то просив Івасика 
допомогти. Івасик подавав інструменти, цвяшки, тримав 
рейочки. І навіть два цвяшки забив сам. Правда, перший 
зігнувся. Але Микола Іванович випрямив його, весело 
примовляючи:

— Ич, що надумав! Згинається!.. По капелюшку його 
за це, по капелюшку!..

Тіна стояла поруч і усміхненими очима закохано диви
лася на тата.

Спершу Івасикові сподобалася і сама Тіна і її тато — 
особливо тато. І стосунки між ними сподобалися — жар
тівливі, веселі стосунки.

— Ану, Христя, розгортай-но щоденника! Що там у 
тебе сьогодні вскочило? — казав тато, приходячи за
бирати її з «продльонки».

— Будь ласка, товаришу тато! За гачечки п’ятірочка 
зачепилася. А з паличками гірше, кривенькі вийшли, 
більше трієчки не потягли,— кумедно бідкалася Тіна.

— Ай-ай-яй!.. Оголошую вам своє батьківське «фе»! 
Наказую — палички вирівняти, трієчку виправити!

— Єсть! — вона кидалася татові на шию і цілувала 
його. У душі в Івасика ворушилася заздрість.

Якось вони пішли всім класом до оперного театру, 
на балет «Лісова пісня». І сиділи поряд — Тіна з татом, 
Івасик з мамою. І радісно було Івасикові.

А перед Жовтневими святами вони пішли в кіно, вже 
без класу, просто вчотирьох — Івасик з мамою і Тіна з 
татом. І потім ще двічі ходили... І нічого в цьому не було 
дивного, все нормально.

Але якось перед Новим роком на перерві Івасик почув, 
як Соня Боборика (вона й тут опинилася з ним в одному 
класі) сказала у гурті учнів:
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— А її тато залицяється до його мами...
— Ги-ги І — гигикнув Гришка Гонобобель.
Івасика мов окропом ошпарило.
Соня Боборика ще щось сказала, але він уже не до

брав, бо швидко пройшов повз них, удаючи, наче не 
почув.

Івасик і сам помічав, що мама останнім часом стала 
більше чепуритися, стежити за собою. І настрій у неї був 
веселіший — вона часто навіть наспівувала, чого раніше 
ніколи не робила. Але Івасик тільки радів з цього.

Аж виявляється...
На уроці він ні з того ні з сього раптом штовхнув лік

тем Тіну:
— Посунься!.. Розсілася...
Вона здивовано глянула на нього. Але нічого не сказа

ла, посунулася...
І так стало гірко Івасикові, що й словами не висло

вити...
Після «продльонки» їх прийшли забирати разом і його 

мама, і Тінин тато.
Вони стояли у вестибюлі поряд. Він розповідав їй щось 

веселеньке, видно, жартував, а вона сміялася, та так 
охоче, так дзвінко, так радісно, як не сміялася ніколи 
раніше.

Івасик раптом відчув, що маму в нього забирають. 
Що вона не належить більше нероздільно йому й тільки 
йому, як це було завжди. Що вона, коли отак сміється, 
майже чужа йому.

Тінин тато перехопив його ворожий погляд спідлоба 
і широко розкрив очі:

— Овва! Що сталося? Чи не побилися ви з Христею? 
Товариші!

— Ні-ні, таточку! Все гаразд,— поспішила сказати 
Тіна.

По дорозі додому Івасик мовчав.
І тільки дома раптом вигукнув одчайдушно:
— Нащо він тобі?! Нащо вони нам?! — і гірко запла

кав.
Мама розгублено застигла, потім рвучко обняла його:
— Ну, заспокойся, заспокойся, синку! Що ти! Що ти!.. 

Ніхто, ніхто мені, крім тебе, не потрібен... Ніхто!
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Лише коли він перестав плакати, вона тихо сказала:
— Я чогось думала, що вони тобі подобаються... Мені 

так здавалося... А якщо ні, то, звичайно...
Він нічого не відповів.
На другий день, коли батьки прийшли забирати їх 

після «продльонки», Микола Іванович і Лідія Петрівна 
стояли вже в різних кутках вестибюля. Наче незнайомі. 
Тінин тато раз у раз поправляв пальцем окуляри на 
переніссі і ніяково усміхався. Ніяких жартів, ніяких до
тепів. Івасикова мама дивилася втомлено і байдужо.

Настав Новий рік, а потім канікули.
Івасик зовсім заспокоївся.
Тільки помітив, що мама перестала чепуритися й на

співувати.
Одного разу наприкінці канікул пізно увечері мама 

підійшла до вікна і раптом з відчаєм махнула рукою, 
різко обернулася до Івасика. Не знати чому, Івасик 
удав, наче не помітив нічого. Але по хвильці підійшов 
до вікна і глянув на вулицю. На тому боці під деревом 
напроти їхнього будинку хтось стояв. Був мороз,"хурде
лиця, поодинокі перехожі поспішали, намагаючись 
швидше сховатися в будинок чи тролейбус. А цей стояв, 
тупцяючи на одному місці, і щулився від холоду. Потім 
враз смикнувся і сховався за дерево.

Івасикові постать видалася якась знайома. Але розі
брати було важко — далекувато, темнота й хурде
лить.

Мама вже постелила постіль і гукнула його спати... 
І знову, сам не знаючи чого, Івасик не сказав мамі ні 
слова про те, що побачив.

Через два дні канікули закінчилися.
Як завжди після канікул, настрій в усіх був піднесе

ний, веселий. Перемовлялися, розповідали одне одному 
різні новини, сміялися.

Одна Тіна сиділа чогось за партою принишкла, мов
чазна, з опущеними очима.

її вже питали і Шурочка Горобенко, і Аллочка Гра- 
ціанська, і Соня Боборика:

— Чого це ти? Що це з тобою? Може, хвора?
Але Тіна роблено усміхалась, махала рукою:
— Та ні, нічого! Все нормально.
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І тільки як сів біля неї Івасик і теж спитав: «Чого ти?», 
вона раптом глибоко зітхнула і тихо одказала:

— Тато захворів... Температура тридцять дев’ять і 
сім. Підозра на запалення легенів... А в лікарню не 
хоче... Через мене.— І підборіддя в неї затремтіло.

У Івасика стислося серце.
— Ну, не переживай... Видужає... У мене теж було 

колись запалення легенів... крупозне... Я ще зовсім ма
лий був... Мама мене цілі ночі отак на руках носила... 
Щоб не було набряку легенів... І — як бачиш... Виду
жає... Не хвилюйся... А хто з ним зараз?

— Сусідка... Це вона наполягла, щоб я в школу пі
шла... Я не хотіла...— в очах у дівчинки були сльози.

На «продльонку» Тіна не залишилася.
Коли мама прийшла його забирати, Івасик одразу ж 

випалив:
— А Тінин тато захворів... Температура тридцять 

дев’ять і сім. Підозра на запалення легенів... А в лікарню 
не хоче... Через Тіну...

Мама так зблідла, що Івасик аж злякався. І поспішив 
додати:

— Але ж він видужає... Правда ж?.. Я ж видужав.
Всю дорогу додому вони мовчали.
Нагодувавши Івасика, мама обняла його і якось вину

вато сказала:
— Івасику, синку, я... я мушу провідати Миколу Іва

новича... Я ж медсестра... Може, я там потрібна... Запа
лення легенів — це не жарти...

Вона, мабуть, приготувалася до Івасикових запере
чень, але він сказав:

— Авжеж... Треба провідати... Тільки... візьми й мене 
з собою...

Мама з вдячністю глянула на нього і мовчки кивнула. 
Потім узяла шприц у блискучій металевій коробочці, 
якісь ампули, і вони пішли.

Двері їм відчинила заплакана Тіна.
Серед кімнати стояла висока чорнява жінка у білому 

халаті. Вираз обличчя в неї був рішучий і невблаган
ний.

— Я наполягаю на госпіталізації!.. Ви ж доросла лю
дина. Ви що, хочете лишити свою дочку сиротою?..
6 9-1154 161



Говорила вона голосно, мабуть, голосніше, ніж треба 
у присутності важкохворого.

Микола Іванович лежав на тахті червоний, з пересох
лими губами. Без окулярів обличчя його здавалося дитя
чим і безпомічним. Але він вперто хитав головою, запе
речуючи.

— Що? Що з ним? — прямо з порога спитала Лідія 
Петрівна.

— Типова пневмонія. Причому двостороння. Треба 
колоти антибіотики. Через кожні чотири години. І банки, 
і взагалі догляд... А він категорично відмовляється 
від госпіталізації. Якби ж хоч була наша патронажна 
сестра. А то захворіла як на гріх... Скажіть хоч ви 
йому...

Лідія Петрівна була вже біля хворого, тримала його 
однією рукою за чоло, другою — за пульс. А він вину
вато щось шепотів.

— Не хвилюйтесь,— обернулася Івасикова мама до 
лікаря.— Я медсестра. І укол зроблю, і банки по
ставлю...

Потім мама з лікаркою півголосом говорили про всі 
потрібні процедури, а Івасик роздивлявся навколо.

Квартира була невелика, двокімнатна, меблі звичайні, 
а от стіни... Усі стіни були завішані дитячими малюн
ками. І кожен в акуратній рамочці. Рамочки робив, зви
чайно, тато. А малювала, звичайно, Тіна. Найбільше 
чогось було котів і зайців. Але ті коти й зайці були над
звичайно виразні, кожен із своїм обличчям, своїм харак
тером. Просто талановиті були зайці й коти... І ще — 
майже на кожному малюнку було сонце — жовте, яскра
ве, променисте.

Дивлячись на ці сонця, Івасик чогось раптом згадав 
морозний завірюшний вечір і самотню постать під дере
вом...

Він глянув на Тіниного тата. Той лежав у жару, без
сило одкинувшись на подушку, але в очах, які він ко
роткозоро мружив на його маму, була невтримна дитяча 
радість.

Івасик раптом відчув, що в серці його нема того ревни
вого страху, який був нещодавно, а є лише співчуття і 
жалість.
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Він підійшов до Тіни, яка дивилася заплаканими пере
ляканими очима, і сказав тихо:

— Не переживай, Христю... Раз мама тут, все буде 
нормально.

І усміхнувся.
Він вперше назвав її Христею, як називав її тільки тато, 

і сказав не «моя мама», а просто «мама».
Тіна усміхнулася йому крізь сльози.
.. .У другому класі в них вже було одне прізвище — 

Яременки: Тіна та Івасик Яременки.
Учні не одразу звикли до цього. Гришка Гонобобель 

навіть пробував гигикати, а Соня Боборика і Люська 
Зарічняк — теревенити.

Але Івасик узяв Тіну за руку, став посеред класу і 
сказав:

— Це моя сестра. Моя мама — її мама. А її тато — 
мій тато. І хто буде хихикати й теревенити про це, тому я 
дам по голові.

Учні потроху звикли.
У четвертому «А » це тепер чи не найщасливіша, най- 

веселіша, найдружніша сім’я — сім’я Яременків: тато, 
мама, брат і сестра.

* * *

— Ну то що? Підійдемо до Івасика? — спитала 
Шурочка.

— Не треба,— сказала Тіна.— Якби це зробив він, я 
знала б. Від мене він би не став приховувати.

— То чого ж було говорити? — знизала плечима На
талі.— Ох, ці сестрички!..

— Слухайте, а... а може... ви тільки не смійтеся...— 
Тая Таранюк почервоніла.— Але в житті якраз буває 
так, що героєм виявляється той, на кого найменше 
думали.

— Кого ти маєш на увазі? — примружилась Шурочка.
— Валю... Тараненка...
— Тараненка?! Валю?! — Шурочка зробила великі 

очі.
— Уявіть собі! — значуще кивнула Тая.— У житті 

саме так і буває.
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— Взагалі-то... хто його зна...— майже погодилася 
Наталі.— В усякому разі, в детективах точно... У Агати 
Крісті, наприклад, або Сіменона... Я читала... в ори
гіналі...

ВАЛЯ ТАРАНЕНКО

Як це не прикро, але Валя Тараненко був боягуз.
З самісінького дитинства.
І в дитсадку його всі кривдили, товкли, а він не міг 

дати здачі. І в перших класах теж.
Ну що то, люди добрі, за такий закон дивовижний — 

небоягузів ніхто й пальцем не зачіпає, а як ти боягуз, 
то наче на тобі написано: кожен і ліктем штовхне, і на 
ногу наступить, ще й облає при цьому — чого крутишся, 
мовляв, під ногами. Біда та й годі!

До речі, Валя не був такий вже немічний, слабосилий. 
Міг би, здається, постояти за себе. Та не піднімалася 
в нього на інших рука, не наважувався. Боявся. Одійде, 
ковтне образу, поплаче тихцем — «і вся і гра», як каже 
семикласник Вася Лоб.

Скільки разів вирішував Валя, казав собі: «Ну, все! 
З завтрашнього дня перестаю боятися. Все!»

Та наставало завтра, і хлопці стрибали з височенького 
шкільного ганку. А Валя підходив до краю, зазирав 
униз, у животі в нього тенькало, хололо, і він рачкував 
назад. Або натискали хлопці кнопки, набираючи код 
якоїсь квартири (віднедавна на багатьох київських бу
динках встановили автоматичні замки до вхідних две
рей). Відгукнеться у динаміку тріскучий голос: «Така-то 
квартира слухає». Хлопці у мікрофон: «Здрастуйте, 
я ваша тьотя!» — і ходу, регочучи. Герої!.. А Валя вже й 
одважиться, кнопки натисне, та тільки голос почує, 
тремтить увесь і, слова не сказавши, щодуху тікає.

Ну що ти скажеш!
Важко жити боягузові у цьому складному світі, де на 

кожному кроці підстерігає тебе щось несподіване й не
безпечне.

Особливо отруювала життя хлопцю одна людина. 
Кирпата, щербата, з відстовбурченими вухами. Вчи-
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лас я ця людина в іншій школі, але жила у прохідному 
дворі, через який Валя ходив у магазин. Це був хлопчик 
одного з Валею віку і такий самий на зріст, може, навіть 
на сантиметр нижчий.

Але нікого Валя так не боявся, як його.
Валя не знав його імені і називав його Фрукт. Колись 

він чув, як у черзі один дядечко сказав обурено про ін
шого, що ліз без черги: «Ну, фрукт! Я ще такого не 
бачив».

Фрукт ні разу Валю не вдарив. Але завжди, як Валя 
проходив, здаля робив погрозливий жест рукою і дивив
ся так, що у Валі трусилися жижки і він прискорював 
ходу.

Вся справа в тому, що через плече у Фрукта висіли... 
боксерські рукавички. Завжди, коли Валя його бачив, 
Фрукт чи то йшов на тренування, чи то повертався. 
Хтозна.

Яка ж то була мука для Валі ходити прохідним дво
ром!.. І як її, скажіть, пережити, коли в одному з будин
ків того двору та ще й мешкала Майя Юхимець! Та сама 
Юхимець, що вчиться в тому ж таки четвертому «А » 
і сидить з Маринкою Зозулею прямо перед ним. Та сама 
Майя, на чиє рожеве вушко і виткий білявий кучерик 
на скроні він дивиться всі уроки...

Більшість хлопців у класі пальму першості одностайно 
віддавали красуні Аллочці Граціанській.

А Валі подобалася Майя Юхимець.
Ну й що, що в неї носик бараболькою. І одна брова 

трохи вища, а друга нижча. Зате які в неї очі! І які 
ямочки на пухленьких руках біля ліктів!.. І вся вона 
яка!

Та як завжди у четвертому класі, коли тобі подобаєть
ся якась дівчинка, вона на тебе зовсім не зважає.

Майя і Маринка весь час про щось таємничо шепотіли, 
раз у раз тихо скрикуючи, щоб хтось почув: «Уявляєш! 
Потрясе!»

Валя зітхав.
Як йому хотілося бути героєм! Зробити таке, що роб

лять тільки сміливі, відважні люди. Щоб Майя захопле
но ахнула. Ну, а заодне й Маринка Зозуля. Хай ахає й 
вона, йому не жалко...
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Валя, як усі боягузи, особливо любив книжки й фільми 
про героїв. Скільки ж то він подвигів звершив у думках 
і мріях!

А в житті тільки й знав, що приховував своє боягузтво, 
щоб зовсім не осоромитись... І, як усі боягузи, виявляв 
неабияку фантазію й винахідливість, коли хитрував, 
вибріхувався, викручувався, щоб не бачили, особливо 
дівчатка, як він боїться.

Важко бути боягузом!
І от одного разу...
Мама послала його в магазин. Можна було, звичайно, 

не йти прохідним двором. Але в обхід дуже далеко — 
треба пройти квартал, потім ще один по вулиці, яка пере
тинає, потім знову цілий квартал... А мама просить 
швидше. І до того ж двічі вже він ходив прохідним і 
Фрукта не зустрічав. Може, той захворів або й зовсім 
переїхав у інший район — бувають же такі щасливі не
сподіванки. І Валя повернув у прохідний.

Та тільки він завернув за ріг, як...
Перше, що він побачив, це була Майя Юхимець та 

Маринка Зозуля. Вони стояли на балконі будинку, за ріг 
якого він завернув.

Друге — це був Фрукт з боксерськими рукавичками 
через плече. Він сидів на східцях біля під’їзду будинку, 
що навпроти.

Майя і Маринка Валю ще не помітили — вони стояли, 
спершися на бильця, боком до нього. Але ще крок — 
і вони його помітять. Відступати назад ризиковано — 
побачать, як він тікає.

Єдиний вихід — кинутися у кущі бузку під балконом. 
Що Валя й зробив із спритністю просто-таки диво
вижною.

Балкон, де стояли дівчатка, був на другому поверсі 
прямо над Валею, і він добре чув їхні голоси.

— ...а він раптом як зарегоче,— продовжувала щось 
розповідати Маринка.— А я отак подивилася і... все! 
А він як скривиться...

— Смішнюля! — пхикнула Майя.
— Ой, вони взагалі такі смішнюлі!
— І задавулі. Думають, що ніхто нічого не розуміє, 

які вони...
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— Ага-га... Комедія!
Судячи з розмови, Валю вони не помітили.
Але Валя раптом уявив, як він проходить повз Фрукта, 

а той робить свій жест, а може, сьогодні не тільки жест... 
А Майя і Маринка дивляться з балкона, наче в театрі.

Буде їм комедія!.. Буде він їм зараз такий смішнюля, 
що...

У Валі потемніло в очах...
Фрукт сидів собі на східцях і не збирався нікуди йти.
Ну що робити?
І з-під балкона не висунешся, бо ті окаті дівчата одра

зу вгледять. Ще й гукнуть, чого доброго. Куди тоді?.. 
Фрукт же одразу підгребе, підрулює...

Ну й ситуація!.. Хоч до вечора сиди. А мама? А ма
газин?..

Дівчатка нагорі замовкли. Невже помітили?
І раптом...
Раптом у дворі з’явився якийсь чорнявий незнайомий 

хлопчина.
Він сміливо йшов до Фрукта.
Фрукт підвівся із східців.
Чорнявий підійшов і глузливо усміхнувся:
— Мухамед Алі!.. Ану дай сюди! — і він схопив рукою 

боксерську рукавичку.
Фрукт лякливо од сахнувся:
— Не чіпай!
— Козел!.. Ти ж ні разу їх і не надівав. Я ж знаю. 

Я ж за тобою вже давно стежу... Ти ж просто но
сиш їх... для показухи...

— Пусти! — Фрукт плаксиво скривився.
— Поносив — дай іншому поносити,— чорнявий рво

нув рукавичку до себе.
І враз Валя збагнув: та Фрукт же звичайний боягуз, 

такий, як і він!
І рукавички боксерькі він носить для хоробрості!
І так Валі стало радісно й весело від того відкриття, 

що він аж реготнув уголос.
То чого ж він тут ховається у кущах? Чого?
От коли пройти треба гоголем повз ворога свого осо

ромленого!.. На очах прекрасної Майї Юхимець і Ма
ринки Зозулі.
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Валя вихопився з кущів і швидким бадьорим кроком 
з презирливою усмішкою поспішив через двір.

Побачивши, як Валя рішуче наближається, чорнявий 
раптом завмер, пильно глянув на нього, потім перевів 
погляд на Фрукта, потім знову на Валю. В очах його 
майнув переляк.

І коли Валя підійшов зовсім близько, чорнявий криво 
усміхнувся:

— Та нате вам ваші рукавички! Дуже вони мені по
трібнії — Він кинув уже одібрані у Фрукта рукавички 
на землю і, насвистуючи, швидко пішов геть.

Валя аж спинився від несподіванки.
Фрукт схилився, піднімаючи рукавички. Потім випро

стався, глянув мигцем на Валю, одвернувся убік, тихо 
пролепетав: «Спасибі!» — і шмигонув у під'їзд.

І тільки тоді Валя остаточно збагнув, що сталося.
Його, боягуза, злякався чорнявий чужак-заброда, що 

одбирав боксерські рукавички у Фрукта! У Фрукта, 
якого Валя так боявся. І Фрукт йому, Валі, сказав: 
«Спасибі». За порятунок.

Та це ж... це...
Валя зиркнув на балкон. На балконі не було нікого.
Невже не бачили? Невже раніше пішли з балкона і ні

чого не бачили?!. От же...
І все одно радість, ні з чим не зрівнянна радість охопи

ла Валю.
...Звичайно, не думайте, люди добрі, що Валя одразу, 

в одну мить став одчайдушним сміливцем. Так не буває.
Але якщо боягуз вперше подолав свій страх, відчув, 

що він на щось, може, здатний і спромігся на якийсь 
бодай незначний вчинок — не такий він уже й боягуз.

Наступного дня Валя йшов до школи веселий і радіс
ний. Не було в його душі колишнього страху. І усміхався 
він упевнено, як ніколи.

Гришка Гонобобель, який завжди, коли Валя прохо
див, жартома замахувався на нього, а потім повільно 
опускав руку, усміхаючись: «Не бійсь! Дядя жартує!» — 
на цей раз лише ковзнув по ньому поглядом і не замах
нувся.

Майя Юхимець і Маринка Зозуля вже сиділи за пар
тою і про щось, як завжди, шепотілись.
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Побачивши Валю, вони лукаво усміхнулися. І в погля
дах їхніх було щось нове.

«Може, все-таки вони бачили?..» — радісно тьохнуло 
Валине серце.

Ех, як же ж гарно бути небоягузом!..

* * *

Валя повільно звів очі на Шурочку:
— Але ви ж певні, ви ж знаєте, що це не я...
— Нічого ми не певні, нічого ми не знаємо,— щиро 

сказала Шурочка.— Якби знали, не питали б... У тому- 
то й справа, що не знаємо...

Коли вони одійшли од Валі, Тіна, зітхнувши, сказала:
— Даремно ми його образили... Він вирішив, що ми 

кепкуємо, насміхаємося... А він не такий поганий хло
пець,— Тіна докірливо зирнула на Таю.— Теж іще!.. 
«У  житті так буває»... Агата Крісті!..

— Ну, я ж думала... Я не хотіла,— почервоніла Тая.
— Ну, гаразд, дівчатка, не сваріться,— сказала Шу

рочка.— Взагалі-то, щоб знайти сумку з такими гроши
ма і не оддати зразу комусь із дорослих, самому понести 
в міліцію, та ще й не просто, а подзвонити і потім втек
ти — треба мати характер...

— Звичайно! — підтвердила Тіна.
— Авжеж! — кивнула Тая.
— Ну, тоді це — Дениско! — сказала Наталі.

ДЕНИСКО ЧОРНОГУЗ

Дениско Чорногуз хлопчик пещений, вихований. Зав
жди в чистенькій гарній сорочечці, у випрасуваному 
костюмчику. І зачіска завжди акуратненька — бабуся 
двічі на місяць водить його у перукарню. Битися він не 
любив, ніколи не бився, до всіх завжди був люб'язний, 
ввічливий — і до хлопців і до дівчаток. Ніколи не гасав 
войовничо подвір'ям з іграшковим автоматом, галасую
чи одчайдушно: «Тра-та-та-та-та!» Не вигукував страш
ним голосом: «Падай! Ти вбитий!» Гарний спокійний 
хлопчик.
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І тому всі у четвертому «А » дуже здивувалися, коли 
дізналися, що Дениско всерйоз збирається стати десант
ником. Кадровим військовим.

Адже ще зовсім недавно у першому, другому класі він 
висловлював інші бажання. У першому класі він хотів 
буди директором школи. Як Вадим Григорович. Хоча не 
можна сказати, що це така вже мирна професія.

У другому — науковцем-лінгвістом. Як його тато Вя
чеслав Іванович. Навіть англійську мову почав вивчати 
додатково. Понад шкільну програму. З учителькою- 
репетитором.

І раптом...
Про це у четвертому «А », до речі, ніхто не знав.
Раптом повернувся з армії Денисків сусіда, що живе 

з ними на одній площадці, Валера Соколенко.
Дениско давно, ще до армії, дружив з ним. Коли Де

ниско пішов у перший клас, Валера закінчував десятий. 
У Дениска був перший дзвінок, у Валери — останній.

Валера часто катав його на велосипеді. Садовив на 
раму, і вони їхали на схили, потім по Петрівській алеї, 
повз Аскольдову могилу до пам’ятника Невідомому сол
датові. Дениско дуже любив ці подорожі. Валера при
пасував до рами спеціальну подушечку, щоб Денискові 
було м’яко і зручно. Він тримався руками за кермо і 
удавав, наче то він веде велосипед.

І в листах, які писав Валера з армії батькам, він зав
жди передавав Денискові привіти.

Один раз він приїздив у відпустку на кілька днів. То 
була нагорода за відмінну службу. У хвацькому береті, 
у спеціальній сорочці з відкладним коміром, з-під якого 
виднілася тільняшка з голубими, світлішими, ніж у мо
ряків, смугами, Валера виглядав так браво, по-молоде- 
чому, що Дениско очей від нього не міг одвести.

І коли в один з днів Валера на годину взяв його з собою 
у місто, Дениско був щасливий. Валера служив у десант
них військах. Нічого більш геройського Дениско навіть 
уявити собі не міг. Те, що розповідав Валера про служ
бу, скидалося на захоплюючий кінофільм. Стрибки з 
парашутом, долання водних рубежів, марші-кидки на 
десятки кілометрів, бої з переважаючими силами супро
тивника...
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— Десантник мусить уміти все,— говорив Валера.— 
Це воїн-універсал. Парашутист, альпініст, моряк, тан
кіст, сапер... Немає військової та й мирної справи, яку б 
не вмів робити десантник. Якщо треба — керуватиме 
торпедним катером, якщо треба — поведе літак. Один 
десантник мусить зуміти обеззброїти і знешкодити кіль
кох ворогів... І разом з тим десантник — добра людина. 
Завжди допоможе, завжди підтримає, ніколи не кине лю
дину в біді...

Дениско слухав і дивився на Валеру закоханими очи
ма... Але часу було дуже мало, Валера тоді зміг подару
вати Денискові лише одну годину.

І от нарешті Валера відслужив і повернувся додому.
Життя Денискове одразу ж змінилося. З першого ж 

дня.
0  сьомій ранку Валера дзвонив у Денискову квар

тиру:
— Солдат Дениско! Підйом! На зарядку виходь!
1 Дениско з Валерою бігли у двір робити зарядку, 

а тоді «водні процедури» — милися до пояса холодною 
водою. Денисків тато у цей час завжди ще спав, тому 
що ночами писав докторську дисертацію.

Потім Дениско, поснідавши, біг до школи, а Валера на 
роботу — він уже працював шофером таксі і заодно 
вчився на вечірньому в політехнікумі.

Якось у неділю вони поїхали кататися на велосипедах. 
Дениско вже мав свого «Орлёнка» і їздив, як скажений 
(так казала мама).

Виряджаючи Дениска з Валерою, та ж таки мама стур
бовано наставляла:

— Ви ж, дивіться, обережно! Такий рух! Дениско! 
Валера!

Валера зробив заспокійливий рух:
— Тьотю Галю! Тримайте себе в руках. У ввіреному 

мені підрозділі все буде в порядку!
І вони поїхали. Валера попереду, Дениско за ним.
Як і колись, вони поїхали туди, на схили, де Петрів- 

ська алея.
Був ранок, і на схилах ще було безлюдно.
Жовтень на дніпровських схилах особливо гарний: 

у які тільки відтінки кольорів — од багряного до жовто
172



гарячого — розфарбовує він дерева... А опале листя як 
пахне!

Вони їхали мовчки, зачаровані красою осені. Зненаць
ка попереду у кущах зчинився якийсь підозрілий шарва
рок. Валера загальмував. Дениско теж.

Троє пожмаканих «з похмілля» здорованів оточили 
худенького юнака і говорили щось погрозливе. Юнак 
намагався вирватися, але вони його не пускали.

Валера зліз з велосипеда» поклав його на землю. Обер
нувся до Дениска:

— Ти близько не підходь! Чуєш?!
А сам швидко пішов до кущів. Ще здаля гукнув:
— Гей! У чім справа?
Один із здорованів, патлатий, зарослий щетиною, 

визвірився на нього.
— Ану хиляй звідсиі Ну!
— Що таке? — продовжуючи наближатися, спитав 

Валера у юнака.
— Та от... Гроші вимагають...— тихо пробурмотів 

юнак.
Патлатий, опустивши голову і напруживши бичачу 

шию, грізно посунув назустріч Валері:
— Ну ти! По землі розмажу!
— Врубай йому!
— Чого дивишся! — докинули ззаду ті двоє.
Патлатий розмахнувся і...
Все сталося так блискавично, що Дениско навіть не 

встежив, як саме діяв Валера. Бачив тільки, що Валера 
перехопив руку патлатого,присів, крутнувся, швиргонув 
його через себе, і патлатий, скрикнувши від болю, поле
тів у кущі. А Валера вже кинувся на тих двох. І вже дру
гий, збитий з ніг блискавичним прийомом, покотився по 
схилу. Третій не став чекати своєї черги, а сам стрибонув 
у кущі і зник.

Брутальна лайка і тріск у кущах почали швидко від
далятися...

Юнак спершу отетеріло озирався, потім пробелькотів:
— Спасибі!.. Спасибі!.. Дякую!..
І кинувся бігти у протилежний від кущів бік.
Вже на бігу обернувся і ще раз крикнув:
— Дякую!..— і зник під «Чортовим» мостом на шосе.
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Валера підняв з землі велосипед, ніяково глянув на 
Дениска:

— Не кажи тільки дома нікому... Гаразд? Жінки та
ких речей не розуміють. Особливо мами. Не будемо 
хвилювати їх. І твою. І мою.

Дениско аж захлинався від захвату...
От Валера!
Ну, Валера!
Оце Валера!..
То ким, скажіть, після цього можна мріяти стать?
Лінгвістом?
Не смішіть мене!
Але в четвертому «А » про Валеру Соколенка ніхто 

нічого не знав.
Дениско був не з балакунів, не любив патякати про 

свої справи.
Того ж то всі й здивувалися, коли дізналися, що 

Дениско хоче стати кадровим військовим, десантни
ком.

А дізналися, до речі, теж зовсім випадково.
До Галочки Семенової, що сидить за однією партою з 

Дениском, приїхали з Ташкента гості. Родина Рахі- 
мових — тато, мама і двоє синів — Хамід (у другому 
класі) і Батир (у четвертому).

Правду кажучи, приїхали вони не до Галочки, а до її 
батьків. Батьки з родиною Рахімових дружили давно, 
ще з дідів. Діди Рахімов і Семенов воювали разом, разом 
лежали в госпіталі і День Перемоги зустріли разом у 
Берліні. І діти їхні дружили. Коли Ташкент постраждав 
від землетрусу, Семенови, і старший, і молодший (тоді 
ще студент), їздили відбудовувати столицю Узбекиста
ну. І отепер Рахімови приїхали до Києва. Правда, не у 
повному складі. Дома ще лишилося троє дітей. Всього 
їх у Рахімових було п’ятеро.

Приїхали вони не тільки в гості, а ще й на консульта
цію до академіка Амосова — у мами Рахімової було 
хворе серце.

Оскільки батьки займалися такими важливими спра
вами, Хамід і Батир, обоє в однакових тюбетейках, чор
няві й мовчазні, поступили під Га доччину опіку. І вона 
взяла їх з собою на «продльонку». Тим паче, що «про-
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дльонка» три години проходила у Ботанічному саду, 
або, як вони його називали, у Ботаніці.

Позаяк Хамід і Батир були, як уже сказано, мовчазні, 
спілкуватися з ними було важкувато. Тому десь через 
півгодини четвертий «А » облишив їх у спокої. І зайнявся 
своїми звичними справами — грою в м’яча, в класи, 
стрибанням через резинку тощо. І Галочка, на хвилинку 
лишивши Хаміда і Батира, щоб зробити «два Буратіно» че
рез резинку, несподівано захопилася і тільки через хвилин 
двадцять виявила, що вже давно не бачить братів.

— Ой! — зойкнула вона.— А де ж мої узбецькі 
друзі?

Четвертий «А » розгублено перезирнувся. Ніхто не ба
чив, куди вони поділися. Кинулися туди-сюди по алеях, 
по кущах. Узбецьких друзів ніде не було. Не було, до 
речі, й Дениска.

— Ой! Де ж вони?! — схопилася обома руками за 
щоки Галочка.

— Уявляєте? Уявляєте? Жах! — і собі приклала руку 
до щоки Люська Зарічняк.

— Спокійно! — сказав Боцман Вася.— Зараз органі
зуємо пофук. Тільки Марії Дем’янівні — ані звуку.

Якщо ви не забули, що Боцман Вася шепелявить, то 
ви, певне, зрозуміли, що «пофук» — це «пошук».

Вчитель групи подовженого дня, тобто «продльонки», 
Марія Дем’янівна була дуже симпатична, але занадто 
полохлива. Усякі «надзвичайні події» навіть невеликого 
масштабу викликали в неї такий переляк, що доводилося 
заспокоювати її усім класом.

— По-моєму, я чув там у кущах «Ань-ань»,— непевно 
сказав Гришка Гонобобель.

— Так чого ж ти мовчав?! От іще!.. Гайда! — махнув 
рукою Боцман Вася.

І весь четвертий «А » у повному складі сипонув у кущі.
— Хлопчики! Дівчатка! Обережніше бігайте! Не впа

діть! — гукнула їм услід з лавки під кленом Марія Дем’я
нівна, одірвавшись на мить від книжки...

...Володька Лобода вчився теж у четвертому класі, 
тільки в іншій школі.

Я точно не знаю, хто винайшов водневу бомбу. А от 
водну бомбу винайшов, мабуть-таки, Володька Лобода.
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Це дуже проста штука. Береться соска, звичайнісінька 
гумова соска для немовлят, що надівається на пляшку 
з молоком. Ця сама соска в даному разі надівається не 
на пляшку, а на водопровідний кран. Потім кран потроху 
відкручується. Під тиском води соска розтягується і не
забаром перетворюється на отакенну ковбасяку.

Коли ви відчуваєте, що вона от-от лусне, ви негайно 
закручуєте кран, перев’язуєте соску ниткою і обережно 
знімаєте. Бомба готова. Якщо тепер ви її кинете, то від 
найменшого зіткнення з головою ворога вона розриває
ться і вашого супротивника заливає водою з голови до 
ніг... Ефект надзвичайний! «Ворог» отетерів і принаймні 
на півгодини вибув із строю (доки не висушиться або не 
переодягнеться).

Володька Лобода абсолютно неповторна й немож
лива людина. Він не визнає жодних ігор, крім вій
ни.

У Володьки широке вилицювате обличчя і приплюс- 
нутий, без перенісся ніс,— як у боксера або американ
ського гангстера. Вузькі Володьчині очі палають боже
вільним вогнем, коли він гасає по Ботаніці і гаркаво 
репетує: «Уггя!..» — що має означати «Ура». Якщо тре
ба зобразити постріл, Володька не кричить звичайне 
«піф», «паф» або «пу». Наставляючи пістолетом вказів
ний палець, він противним голосом несамовито гугня
вить: «Ань-ань! Ань-Ань!» І ці неймовірні звуки сіють 
у ворожих лавах страшенну паніку.

В цілому Володька Лобода типовий палій війни.
Причому війни, які він розпалює, ні в якому разі не 

можна назвати справедливими, благородними або виз
вольними. Зовсім навпаки. В історію людства поряд з 
війнами Александра Македонського, Батия і Чінгісхана 
війни Володьки Лободи увійдуть, як війни несправед
ливі, загарбницькі й спустошувальні.

Він нападав на мирних «продльонщиків» з інших 
шкіл, закидав їх водними бомбами, конфісковував м’ячі, 
скакалки та інший ігровий реманент. І віддавав тільки 
через годину, після втручання керівників «продльонки». 
Діяв він наскоками, несподівано і раптово, без офіцій
ного оголошення війни. І після короткої бойової опера
ції, не давши супротивникові отямитися й зібратися на
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силі, тікав із своїм воїнством у глибокий, порослий дере
вами й кущами яр...

Саме у цей яр і сипонув зараз наш четвертий «А ».
На дні яру була невелика галявина — пересохле русло 

колишнього струмка.
І отут-то...
Під трьома деревами, як у ковбойському фільмі, 

стояли притиснуті спинами до стовбурів Хамід, Батир 
і Дениско. їх тримали за руки по двоє, а Дениску аж 
троє воїнів Лободи. А сам Володька, мокрий з голови 
до ніг, ходив від одного до другого і розстрілював їх з 
автомата-водомета системи «Соска», гугнявлячи:

— Ань-ань!.. Ань-ань!.. Ань-ань!..
Не бажаючи применшити чоловічу гідність хлопчачої 

половини нашого четвертого «А », я все-таки мушу ви
знати, що вирішальну роль у цій конкретній військовій 
операції відіграли саме дівчатка.

— Ах ви розбійники І
— Ах ви хулігани!
— Ах ви бандити!
— Що ж це ви робите?!
— Як ви смієте?!
— Як вам не соромно?!
— Пустіть зараз же!
І все це на такій високій верескливій ноті, на якій 

вміють кричати тільки дуже обурені дівчатка.
Я думаю, не лише розбишаки Володьки Лободи, а й 

справжній військовий підрозділ міг би не витримати, 
розгубитися.

Галочка Семенова безстрашно підскочила до Володь
ки Лободи, вирвала з його рук «автомат-водомет», швир
гонула його в кущі й зарепетувала:

— Ах ви безсовісні!.. Що ж це ви робите?!. Це ж наші 
узбецькі друзі! Виходить, вони прилетіли за п’ять тисяч 
кілометрів, щоб ви отак обливали їх водою?!. Та ми вас!.. 
Та ми вам!..

Фельдмаршал Лобода отетеріло дивився на неї.
Його воїни одразу ж одпустили бранців і теж розгубле

но кліпали очима.
Нарешті Володька трохи прийшов до тями.
— Та ну вас!.. Розкричалися... Вже й пограти не мож
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на... Хіба з вами пограєш у якусь людську гру... Ну, 
кадри!.. Айда, хлопці!.. Ань-ань!..— але те «ань-ань» 
вийшло в нього кволеньке, дохлувате. І під оте дохлу- 
вате «ань-ань» військо Лободи зникло у кущах.

Вперше в історії Лободиних війн перемогу над ним 
було одержано без жодного пострілу.

Старший з узбецьких хлопців, мокрий як хлющ Батир 
підійшов до такого ж мокрого як хлющ Дениска, зняв 
свою тюбетейку і надів Денискові на голову.

— О!.. Дениско — справжній батир! Не Батир — ба
тир, не Хамід — батир. А Дениско — батир!

Дениско ніяково здвигнув плечима, а всі здивовано 
перезирнулися. Усе з’ясувалося пізніше.

Батир і Хамід забрели у кущі. Там на них напало Ло- 
бодяче військо й захопило у полон. Дениско випадково 
став свідком цього викрадення. Назирці подався за ними 
у яр. І там, коли Володька Лобода підняв над головою 
«водну бомбу», щоб кинути її на Батира й Хамі да, Де
ниско здійснив десантну операцію. Ззаду накинувся на 
Володьку, вдарив по «бомбі», «бомба» розірвалася у 
Володьки над головою... Але... сили були нерівні...

Що було далі, ви знаєте...
Отоді-то вперше й довідалися всі про Денискову мрію 

стати десантником.
І хоч «десант» перемоги не приніс, усі визнали, що 

вчинок Дениска заслуговує на високу оцінку. І що мир 
треба захищати.

І що кадрові військові дуже для цього потрібні. А де
сантники, може, особливо.

* * *

Через два дні на Денисковій парті лежав аркушик 
із зошита в лінійку, на якому була виведена жирна чер
вона п’ятірка з хвостиком...
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ОСТАННЯ П’ЯТІРКА з х в о с т и к о м

Ні-ні! Йдеться не про Денискову. Денискова була не 
останньою.

Але почекайте — про ту останню п’ятірку з хвостиком 
розповімо трохи згодом.

А тепер час познайомитися з Іринархом Іванови
чем.

Якщо ви його ніколи не бачили, ви собі навіть не уяв
ляєте, що це за людина. Коли він, злегка накульгуючи, 
заходить у школу, перше враження, що то якийсь про
фесор. Фетровий капелюх з шовковим кантом. Синій 
костюм-трійка. Сліпучо-біла сорочка, галстук. У руках 
валізка-дипломат. Якщо до цього додати благородні 
риси немолодого обличчя, поважну, досить огрядну, але 
статечну фігуру, то вийде портрет члена-кореспондента 
Академії наук або художнього керівника столичного 
театру.

Ще й ім’я, яке зустрічається один раз на кілька мільйо
нів людей,— Іринарх. Іринарх Іванович.

Але він не професор, не член-кореспондент і не худож
ній керівник театру, Іринарх Іванович — учитель 
праці.

У майстерні він знімає капелюха, перевдягається у 
синю спецівку, виймає з дипломата інструменти і по
чинає урок.

Такого вчителя праці, я думаю, немає у жодній школі 
Радянського Союзу. Є інші, дуже гарні, але такого 
немає.

Тільки не думайте, будь ласка, що він якийсь дивак, 
оригінал, як то кажуть, «з привітом».

Нічого дивацького в ньому немає. Хіба, може, те, що 
він носить інструменти в дипломаті, замість того щоб 
спокійно залишати їх у шафі майстерні. Але...

— Носить же музикант свою скрипку або віолончель 
з собою,— усміхається Іринарх Іванович.— І нічого. 
А для справжньої робочої людини інструмент все одно 
що для музиканта скрипка... Ну, звичайно, дорогі това- 
ришочки сини й дочки, токарного верстата не понесеш. 
А от ножівку, терпуг, плоскогубці, молоток, рубанок — 
завиграшки. Якось звикаєш до свого інструменту. І чу
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жий молоток вже не такий замашний, і чужий рубанок 
не так стружку зніма...

Ні, немає в Іринархові Івановичу нічого дивного.
Але людина він надзвичайна.
Його уроки праці не лише уроки праці, а й уроки істо

рії нашої країни.
На своїх уроках Іринарх Іванович весь час щось роз

повідає. А розповісти йому є що.
Іринарху Івановичу далеко за шістдесят, а може, на

віть і за сімдесят, але він ще міцний, як той дуб. Почав 
трудовий шлях він у дванадцять років. І ким тільки у 
своєму житті не був — і слюсарем, і столяром, і тракто
ристом, і бетонником, і муляром, і штукатуром, і елек
триком, і монтажником...— усі, мабуть, професії робочі 
освоїв.

— Як десантник,— сказав Дениско.
І куди тільки не кидала Іринарха Івановича доля. Він 

будував Дніпрогес і Комсомольськ-на-Амурі, Магніто
горськ і Волго-Балт...

Під час війни він теж і воював, і працював. Він був у 
війну сапером, будував бліндажі, мости, наводив пере
прави... А після війни відбудовував той же Дніпрогес, 
зруйнований фашистами, піднімав цілину (будував сели
ща для першоцілинників). Неспокійний був у нього ха
рактер. Любив Іринарх Іванович нові враження. Любив 
бути, як він казав, на передовому рубежі епохи.

— І працю любив «оперативну», як я її називаю,— 
говорив він.— Щоб зробив і зразу бачиш, що ти зробив. 
І чи потрібно це людям.

Потім будував він у Києві нові райони — Русанівку, 
Березняки, Оболонь.

На Оболоні з ним сталося нещастя: впала бетонна 
плита і розтрощила йому ногу. І хоч вік у нього й так 
був пенсійний, а тут ще й інвалідність, не захотів Іринарх 
Іванович сидіти вдома. Пішов у школу вчителем 
праці.

— І нітрохи не шкодую, що життя мені підкинуло на 
закуску таку петрушку, як я її називаю,— усміхався 
Іринарх Іванович.— Десять років товчуся з вашим бра- 
том-калістратом і не скучаю, дорогі мої товаришочки 
сини й дочки. Подобається.
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Треба сказати, що й четвертому «А » (як і всій, правда, 
школі) дуже подобалися уроки Іринарха Івановича. На
віть Гришка Гонобобель на уроках праці мовчав і тільки 
носом шморгав, випилюючи якогось гачка і слухаючи в 
той же час оповідання Іринарха Івановича.

Цей рік для їхньої школи був дуже знаменний. От-от 
мав відкритися шкільний піонертабір праці і відпочинку. 
У лісі за тридцять кілометрів від Києва по дорозі на 
Обухів.

Допомогли побудувати табір шефи школи — екскава
торний завод, на якому працював Микола Іванович 
Яременко, тато Івасика й Тіни.

Та не тільки він працював на цьому заводі. У школі 
вчилося багато дітей, чиї батьки працювали на екскава
торному заводі. У їхньому мікрорайоні було кілька бу
динків екскаваторного.

І от завдяки енергії Вадима Григоровича (що, як ви 
пам’ятаєте, дорівнювала енергії АЕС) і активній під
тримці батьків вдалося побудувати шкільний піонер
табір праці та відпочинку.

Вадиму Григоровичу дуже хотілося урочисте відкрит
тя табору приурочити до кінця навчального року і першу 
зміну «запустити» одразу після іспитів.

Але, як це нерідко трапляється, будівельники трошеч
ки не впоралися, не вкладалися в терміни. Тому було 
вирішено влаштувати батьківський недільник по дове
денню шкільного піонертабору до кондиції, як сказав 
Вадим Григорович.

Це стало відомо в останній день занять, перед остан
нім дзвоником.

— Слухайте! — сказала раптом Шурочка.— А да
вайте й ми попросимось. Старшокласники не можуть — 
у них екзамени. А ми вже і в п’ятий перейшли, і екзаме
нів у нас нема.

— Ой! Правильно! Давайте! — підхопили всі.— Це ж 
так цікаво!

— А фо?.. Можна! — сказав Боцман Вася.
— Категорично! — кивнув Ромчик Лещенко.
Навіть Гришка Гонобобель, який всі благородні ідеї

спершу під усякими приводами намагався завалити, цю 
підтримав одразу:
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— Годиться!.. Свіже повітря... Ліс... У козаків-роз- 
бійників пограємось... Ріо-де-Жанейро!

— Ми не гратися їдемо, а допомогти довести табір 
до кондиції,— строго сказала Шурочка.

— Я пожартував... Ги-ги! — гигикнув Гонобобель.
Глафірі Павлівні ідея теж сподобалася, але вона вирі

шила все-таки для певності порадитися з Вадимом Гри
горовичем.

Вадим Григорович ідею четвертого «А » гаряче під
тримав:

— Прекрасно!.. Молодці!.. І четвертий «Б» загіту
ємо!.. Треті, звичайно, ще ранувато, а четверті, тобто 
навіть вони вже ж п'яті, саме враз. Все! Вирішено! За
мовляю автобус з супроводом.

І от у неділю вранці п'ять автобусів, два дитячих (кож
ному класові по окремому) і три дорослих, рушили по 
Обухівському шосе.

Автобуси їхали, хоч був сонячний ранок, із засвіче
ними фарами. Очолювали й замикали автоколону жовті 
з синьою смугою міліцейські машини. Такий тепер поря
док,— коли везуть велику групу дітей, автобуси засві
чують фари, а попереду й позаду колону супроводжують 
машини Державтоінспекції.

Вже одне це настроїло обидва четвертих (а точніше, 
вже п'ятих, але ми будемо називати їх за звичкою четвер
тими) на святковий урочистий лад.

— Як іспанських королів везуть,— усміхнувся Валя 
Тараненко.— Або прем'єр-міністрів...

— А ти думав! — гордо сказала Шу рочка.— Діти у 
нас в країні важливіші за королів. Не кажучи вже про 
прем'єр-міністрів...

У їхньому автобусі їхав Іринарх Іванович. Він уже 
знав, що ідея народилася в четвертому «А»,й дуже за це 
четвертий «А » поважав.

— Молодці! Хвалю! Саме за ініціативу. Дуже цінна 
річ ініціатива — отой детонатор, як я його називаю, без 
якого ніякого вибуху трудової активності мас бути не 
може. Частіше виявляйте ініціативу, дорогі товаришоч- 
ки сини й дочки, якомога частіше. І життя ваше буде 
цікавим, цінним і неповторним.

Автобуси звернули з шосе у ліс і на вибоїстій лісовій
182



дорозі заколивалися, як на хвилях. По вікнах захльос
кали гілки дерев.

Аж от і табір.
Білі корпуси з брудними, заляпаними крейдою шиб

ками. Всюди купи різного будівельного сміття — і на 
алеях і на доріжках...

До кондиції ще було далекувато.
Хоч і попереджалося — малих дітей не брати, позаяк то 

не розважальна поїздка для відпочинку, а трудовий не
дільник,— дехто все-таки не вдержався. Приходьки 
взяли Наталоччину п'ятирічну сестричку Лесю («Вона 
в нас тиха й смирна, як овечка, та й залишити ні з ким, 
повірте, хоч плач»). І Миркотани Любиного шестиріч
ного брата Андрюху прихопили («Ви ж його знаєте, він 
і до роботи беручкий, більш за деяких ваших четвертаків 
утне»).

Щодо Андрюхи, то в класі його таки добре знали. 
Хлопець він був цікавий, самостійний, що називається 
«з фантазією». І, як на свої шість років, дуже метико- 
ваний. Коли йому ще не було й п'яти, він прийшов запи
суватися до школи. І, що цікаво, уже знав тоді літери, 
лічбу, вмів по складах читати, до десяти рахував і навіть 
трохи писав.

Коли йому сказали: «Почекай пару років, тоді при
йдеш»,— він сердито насупив брови: «Мені чекати ні
коли. Мені треба скоро. Я ж буду першим космонавтом 
дитячого віку. їм такі треба. Щоб літати на далекі пла
нети».

Виявляється, старша сестричка Оксана колись розпо
відала при ньому Любі фантастичну книжку, у якій на 
ракеті, крім дорослих, летіли й діти, бо тільки вони аж 
під старість могли долетіти до бажаної планети.

І Андрюха вирішив готуватися в космонавти. При
чому виявив неабияку наполегливість.

Як ви вже знаєте, Миркотани любили сімейний туризм 
і щосуботи-неділі вирушали з рюкзаками у мандри. 
Так у тих мандрах малий Андрюха не відставав від 
старших, а Любу й Оксану іноді й перевершував, особ
ливо в збиранні грибів, суниць, різних чудернацьких 
гіллячок, з яких тато Миркотан вирізав химерних тва
рин.
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Щоб здаватися старшим, Андрюха раз у раз супив 
брови і закопилював губу, від чого обличчя його набува
ло неймовірно кумедно-серйозного вигляду. На всі 
спроби дорослих та й старших дітей посміятися, покеп
кувати з нього Андрюха не зважав. Іронія в стосунках 
з ним якось сама собою потроху зникала, і всі починали 
ставитися до нього всерйоз.

Оскільки директорові Вадиму Григоровичу довелося 
четвертий «Б» агітувати на недільник, то й бригадиром 
четвертого «Б» став він сам.

А бригаду четвертого «А » вже очолив Іринарх Іва
нович.

Бригадою батьків керував Микола Іванович Яре
менко.

Бригада батьків доводила «до кондиції» корпуси та
бору — мили приміщення, фарбували вікна, двері, ви
правляли різні технічні недоробки (підганяли двері, 
прибивали шпінгалети, ручки, врізали замки). А також 
прибирали з території залишки важкого будівельного 
матеріалу.

Ну, а бригади «бешників» і «ашників» поділили всю 
територію на дві однакові ділянки, і кожна бригада мала 
прибрати з своєї ділянки все дрібне будівельне сміття — 
різні камінці, тріски, залізячки тощо. Територія була 
досить велика, тому роботи вистачало.

І, ясна річ, саме собою виникло соцзмагання. Ну, 
просто не могло воно не виникнути. Де ви бачили, щоб 
поряд працювали три бригади і кожна не хотіла зробити 
свою роботу краще і швидше!

Відверто кажучи, бригаду батьків можна було б з на
шого соцзмагання виключити одразу. Хоч батьки участь 
брали найактивнішу і теж щогодини бігали до дошки з 
показниками записувати свої досягнення. Але було ясно 
з самого початку, що бригада батьків програє і опи
ниться на третьому призовому місці. Бо де ж таки ви 
бачили, щоб у змаганнях батьків і дітей батьки коли- 
небудь вигравали?..

Отже по-справжньому змагалися лише бригади чет
вертого «А » і четвертого «Б».

Від усіх трьох бригад були виділені представники у 
спеціальну комісію по підведенню підсумків соцзмаган-
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ня. І та комісія щогодини виводила бали кожній брига
ді, записуючи їх на спеціальній дошці, що висіла на 
сцені табірної літньої естради.

Між іншим, бралися до уваги не лише голі показ
ники ходу робіт. Ні! Голі показники ще не свідчили про 
перемогу. Не менш важливим був ще ряд обста
вин. Наприклад, дружна весела атмосфера під час 
роботи протягом цієї години. Відсутність суперечок і, 
так би мовити, сума сміху. Як ото у газетах пишуть 
«сміх у залі», так і члени комісії зазначали у своїх 
блокнотах, потім на дошці — «сміх» і ставили плюс. 
Кількість плюсів обов'язково входила у показники. 
Сміх без причини, так званий «дурносміх», не зарахову
вався.

Або ще був один показник — «трудова пісня», тобто 
пісня, яка допомагала в роботі. Причому знову ж таки 
шумові ефекти, так звана «горлопанівка», не зарахову
валися.

Тут, на превеликий жаль четвертого «А », показники 
четвертого «Б» були значно вищі. Солістка «бешників» 
Таня Верба своїм чистим, як джерело, і заливистим, як 
срібний дзвіночок, голоском виводила такі трелі, що їх 
підхопили у кущах одразу аж двоє соловейків. І це було 
так прекрасно, що всі — і діти, й дорослі — вмить за
вмерли і якусь хвилю слухали це чудове тріо: Таню і 
двох соловейків.

Завдяки Тані Вербі «бешники» сильно рвонули впе
ред.

Зате по сміху кращими були «ашники». Тут показали 
себе справжніми молодцями Кум Цибуля та Боцман 
Вася. Вони так весело, так дотепно один одного жартома 
під'юджували, що вся бригада аж вибухала дружним 
реготом.

В роботі поступово з'ясувалося, що вулканічна енергія 
директора Вадима Григоровича все ж таки не могла замі
нити величезного життєвого трудового досвіду Іринарха 
Івановича.

Вчитель праці, мов полководець, раз у раз міняючи 
тактику залежно від забрудненості території, то кидав 
головні сили бригади на лівий фланг, то переносив на 
правий.
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Накульгуючи, він обходив бойові порядки своєї армії 
і повторював:

— Молодці! Пишаюсь вами, дорогі товаришочки сини 
й дочки!.. Завзятушники-передовушники, як я таких 
називаю...

Жодна керівна вказівка не могла б заохотити їх біль
ше, ніж оте «пишаюсь вами».

І кожен з них так старався, так старався, як ніколи, 
мабуть, у житті.

Можете вірити, можете ні, але шестирічний брат Люби 
Миркотан Андрюха не тільки не відставав від четвер
таків, а був серед найперших. Насупивши брови й зако
пиливши губу, він вишукував у траві такі дрібні цурочки 
й залізячки, яких не помічали інші.

— Ну, характер! — захоплено розводив руками Іри
нарх Іванович.

І коли після обіду п’ятирічну сестричку Наталі При- 
ходько Лесю вкладали на веранді годинку поспати і 
хтось із батьків заїкнувся: «То, може, і Ан...» — Андрю
ха так блиснув очима, що той «хтось» проковтнув закін
чення, замовк і сховався за чиюсь спину.

Звичайно, і сміх, і пісні річ потрібна, але все-таки го
ловною в змаганні була праця, те, що бригада зробила.

І сам сонцесяйний директор Вадим Григорович, брига
дир бригади «бешників», через дві години після обіду, 
коли трудовий день учнівських бригад завершувався 
(ясна річ, він був коротший за дорослий), чесно визнав 
перед усіма:

— Звичайно, нам дуже хотілося бути першими. Що 
там казати. Або хоча б зрівнятися, тобто коли ото ка
жуть: «Перемогла дружба...» Але... хоча мій четвер
тий «Б» працював відмінно і по піснях був поза конку
ренцією... але на цей раз першими доводиться визнати 
бригаду шановного Іринарха Івановича. І я особисто 
привселюдно визнаю його керівництво бригадою недо
сяжним. Якщо вдатися до військової термінології, то я 
лише старший сержант, а він — генерал.

Така директорська скромність на всіх справила дуже 
гарне враження, і навіть «бешники» після цього не так 
уже переживали свою поразку. Раз сам директор не со
ромиться другого призового місця, то чого вже їм І
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Дорослі ще продовжували працювати, а учнівські 
бригади відпочивали. Таке було розпорядження началь
ства.

Хто в піжмурки завівся, хто в квача, хто в сищиків- 
розбійників, хто в класи, хто у волейбол... Це вже як 
водиться. А хто просто гуляв собі по лісу... Шурочка 
Горобенко і Тая Таранюк належали саме до таких.

І от, гуляючи, одійшли вони досить далеченько й ви
йшли на дорогу, якою приїхали в табір.

І раптом побачили Андрюху.
Повзаючи на колінах і сопучи від старанності, він 

щось креслив затиснутою у кулаці гіллячкою прямо на 
припорошеній пилом дорозі. Причому весь час сторожко 
озирався й поспішав. Наче робив щось не дозволене або 
секретне. Дівчата були досить далеко, він їх ще не по
мітив.

Шурочка поклала палець на губи, і вони з Таєю звер
нули в кущі, покрадьки наблизились.

На дорозі великими літерами було написано: «ВЕСЬ 
ЧЕТВЕРТИЙ «А ». А під ним здоровеннецька, метрів 
на півтора п'ятірка... з хвостиком. Саме в ту мить, як 
дівчата наблизились, Андрюха закінчував виводити 
отого хвостика.

Дівчата встигли тільки роззявити роти від здивування, 
як Андрюха вже підвівся, ще раз озирнувся злодійку
вато і потрусив у бік табору.

— Так от хто ті п'ятірки з хвостиком виставляв 1 — 
почервоніла Тая.

— А Люба, значить, приносила і клала на парти,— 
сказала Шурочка.— Але Андрюху чіпати не будемо, 
побалакаємо з Любою...

...Люба так розгубилася, що не одразу й відповіла. 
Потім зітхнула і опустила голову:

— Йому так хотілося, щоб була таємниця... І він же 
не двійки, не одиниці... П'ятірки ставив... Розумієте, 
я весь час розказувала про наш клас. І от якось розказа
ла про Кума Цибулю, про ту історію з яблуками. Андрю
ха й каже: «Знаєш, а його треба відзначити. Давай 
йому п'ятірку поставимо». І ото вивів на аркуші з мого 
зошита п'ятірку з хвостиком. Він чогось п'ятірки так 
пише... І сказав, щоб я нищечком поклала Куму Цибулі
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на парту і нікому щоб нічого не говорила... Ну, я й мов
чала... Тільки не думайте, що він і мені написав. Ні-ні!.. 
Це вже я не знаю хто, це вже хтось інший...

— А я знаю хто,— сказала Шурочка.— Тобто не 
знаю, а думаю...

— Аллочка? Правда? — підвела на неї погляд Тая.
— По-моєму, вона...
Люба чомусь почервоніла, потім прохально подиви

лася на дівчат:
— Тільки ви не кажіть йому, добре?.. Хай він думає, 

що ніхто не знає. Він так хоче, щоб була таємниця...
— Авжеж... авжеж,— почервоніла Тая.
— Не скажемо. Хай думає,— кивнула Шурочка.
Так перестала існувати перша таємниця четвертого

«А » класу.
А через півгодини зовсім випадково розкрилася й 

друга.
Оті дві міліцейські машини, що супроводжували 

автобуси, провівши їх до табору, зранку поїхали собі 
назад у Київ. А оце надвечір приїхали знову. Оскільки 
доросла бригада, до якої, між іншим,приєдналися й шо
фери автобусів, ще свою роботу не закінчила, міліцей
ським машинам довелося чекати. І, звичайно, їх оточили 
хлопці. Ну, що б то були за хлопці, які б не оточили мілі
цейські машини і не скористалися б з можливості погово
рити про різні кримінальні випадки, про шалені погоні 
й переслідування!..

І от Ігор Дмитруха, між іншим, спитав білявого, з пше
ничними вусиками автоінспектора-лейтенанта, що стояв, 
спершись на радіатор машини:

— Скажіть, а ви не знаєте випадково, знайшли того 
хлопчину, що сумку з грошима міліції підкинув?

— Уяви собі, що якраз випадково знаю,— усміхнувся 
лейтенант.— Друг мій у тому райвідділі працює... Зна
йшли. її, виявляється, кілька людей бачило. Описали, 
і по тому словесному портрету знайшли. До речі, дів
чинка, а не хлопець. Не з вашої, правда, школи. Взагалі 
з іншого району, з Дарниці. Випадково у тому скверику 
була. У неї там бабуся навпроти живе. Скромна така, 
сором’язлива, каже, дівчинка. Не пам’ятаю точно, як 
звуть. Але знайшли. Він мені якраз вчора казав...
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— Ха-ха! — розплився в усмішці Ігор Дмитруха.— 
З іншої школи! Дівчинка! Ха-ха!.. А вони думали, що з 
їхнього передового «А ». Розігналися!.. А це чужа. Ав
жеж! Я так і думав. Не міг ніхто з їхнього таке зробити. 
Не ті кадри... Мілкота!

Спасокукоцький і Кукуєвицький весело захихикали. 
А Галушкинський і Монькін навіть зареготали вго
лос.

— А от і ті, ті кадри! Неправда! — вигукнув Валя 
Тараненко.

— Обізвався! Геройський кадр! Ха-ха! — презирливо 
кинув Дмитруха під дружний регіт «бешників».

Валя втягнув голову в плечі. Хлопці-« ашники» про
мовчали. Якось важко говорити про самих себе, що ми, 
мовляв, не такі. А дівчат з «А » поблизу не було. І тому 
в цьому ігровому епізоді, як люблять говорити спортивні 
коментатори, їхнє («бешників») було зверху.

І хоч вони й розуміли, що «бешники» беруть реванш 
за поразку у змаганні, настрій у наших хлопців трохи 
підупав. Неприємно, коли хтось сумнівається у твоїй 
здатності на благородний вчинок...

І от цей незвичайний трудовий день закінчився...
Табору не впізнати!
Все кругом чисто. Білі корпуси виблискують ясними 

вікнами у промінні призахідного сонця.
Над естрадою червоний транспарант з білими літе

рами:
«ВІТАЄМО ПЕРШУ ЗМІНУ! РАДІСНОЇ ВАМ ПРА

ЦІ! ВЕСЕЛОГО ВАМ ВІДПОЧИНКУ!»
А на величезній клумбі висаджено квітами: «ЛАСКА

ВО ПРОСИМО!»
Любо глянути, коли всюди така краса. А особливо — 

коли це справа твоїх рук.
Автобуси вже заповнені. Он біжить останній паса

жир — шестирічний Андрюха, що був десь завіявся, 
чим немало схвилював Глафіру Павлівну. Батьки чо
мусь хвилювалися менше. От уже й він сидить на перед
ньому сидінні біля вікна.

Прощально проспівала сирена міліцейської машини.
Автоколона рушила.
Шурочка й Тая приліпилися до вікна.
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От зараз... зараз... от...
— Ой! Дивіться! Дивіться! — здивовано вигукнула 

Оля Татарчук.
Край дороги на припорошеній пилом землі виднівся 

вже знайомий нам з вами надряпаний гілкою напис: 
«ВЕСЬ ЧЕТВЕРТИЙ «А » — і велика п’ятірка з хвости
ком.

Всі повитягали шиї, визираючи з вікон. А ті, що сиділи 
з іншого боку, посхоплювалися з місць, а деякі навіть 
скочили на сидіння.

По лісовій вибоїстій дорозі автобус коливався повіль
но, і тому всі встигли помітити.

Та не проїхали вони й сотні метрів, як знову автобус 
вибухнув здивованими вигуками.

Край дороги було написано: «ВЕСЬ ЧЕТВЕРТИЙ 
«Б» — і теж стояла здоровецька п’ятірка з хвостиком.

Автобус четвертого «А » їхав першим після міліцей
ської машини. Слідом за ним їхав автобус четвер
того «Б».

І всі «ашники» обернулися назад.
Там уже теж помітили напис, і в їхньому автобусі зчи

нилася така сама здивована метушня.
Шурочка й Тая глянули одна на одну, а потім на пе

реднє сидіння.
Ще ніхто, крім них, не знав Андрюхиної таємниці. 

І Шурочка голосно, на весь автобус сказала:
— І правильно! Вони сьогодні теж цілком її заслу

жили...
— Ага!
— Правильно!
— Заслужили! — загукали дівчатка.
Хлопці мовчки перезирнулися, Валя Тараненко зни

зав плечима:
— Може, й заслужили... Не будемо злопам’ятними.— 

Тоді подумав і додав: — Будемо благородними...
І хлопці схвально загули.
Це ж все-таки приємно — бути благородними.
А Шурочка сказала, знову ж таки голосно, на весь 

автобус:
— Я не знаю, хто ставить ці п’ятірки, але це мудра і 

добра людина.
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— Хай живе її мудрість! — підхопила Тая.
— І доброта! — закінчила Шурочка.
Вони знову глянули одна на одну і усміхнулися. 
Андрюха цього не бачив.
Сидячи на передньому сидінні, він солідно супив 

брови й закопилював губу.
Глянувши на нього, ніхто б не подумав, що він має 

якесь відношення до тих написів на дорозі...



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 бі
лими 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, підпол
ковник.

«Волга» стояла у дворі день-два, а потім зникала, і 
його ніхто не бачив місяців півтора, а то й більше.

Вадька перший висловив припущення, що він... космо
навт.

— 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 вдава
лося. Не станеш же хапати його на ходу за штани і зупи
няти.

Та от якось улітку, коли «Волга» стояла в дворі, а 
Вадька і Борис крутилися біля неї, зазираючи через 
заднє скло на кумедного іграшкового тигра, що кивав 
головою, з під’їзду вийшов підполковник. Хлопці зразу 
відскочили од машини. Вони прекрасно знали, що влас
ники дуже не люблять, коли дітвора крутиться біля їхніх 
машин.

Підполковник весело усміхнувся й раптом ска
зав:

©  Видавництво «Веселка*, 1978
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— Ну що? Може, покатаємося трохи? Га? Якщо ви 
нікуди не поспішаєте...— і відчинив задні дверцята.

Вадька і Борис аж зашарілися від приємної несподі
ванки.

— А мені можна? — почувся дівчачий голос.
Вадька і Борис перезирнулись і скривилися.
Ох уже ця Натка! Ну й нав'яза! І звідки вона взялася? 

її ж наче й близько не було.
— Будь ласка! Сідай! — підполковник відчинив пе

редні дверцята і вказав на місце поряд з собою.
Натка плюхнулась на сидіння, обернулася до хлопців 

і показала їм язика.
Вадька і Борис скреготнули зубами, але промовчали. 

Ситуація для сварки була непідходяща.
Підполковник увімкнув мотор, і «Волга» з м'яким шур

хотом рушила з двору.
Якийсь час їхали мовчки. Потім Вадька відкашлявся 

і сказав:
— Гарна машина!
Борис теж відкашлявся і додав:
— Амортизація хороша. І гальма...
— Ви, я бачу, спеціалісти,— обернувся на мить і під

моргнув підполковник.
Натка зневажливо хмикнула.
Вадька хотів був дати їй потиличника, але подумав, 

що поїздка 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. 

Чесне слово! — підхопив Борис.
— Ні, хлопці, мушу вас розчарувати. Я не космонавт. 

Просто льотчик. У небі літаю. А в космосі — ще не дово
дилося. 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 Бо
рис знову скривилися (ну чого вона вискакує!), але й 
собі сказали:

— Авжеж, хочемо!
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Підполковник знов 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 велоси
педисти по дорозі переїхали вчительку Ніну Марківну, 
яка виводила в моєму щоденнику 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 
збагнути, що мені анітрішечки не потрібна арифметика, 
що я хочу стати не бухгалтером, а знаменитим мандрів
ником.

Я прочитав усі пригодницькі книжки, які тільки були 
в шкільній бібліотеці. Деякі знав майже напам’ять. 
Я марив пригодами. Навіть сни мені снилися тільки при
годницькі. Але в житті мені дуже не щастило. За винят
ком невдалої поїздки в Індію (куди, звичайно, я не до
їхав, бо міліція затримала мене на вокзалі), в житті 
моєму не було жодної пригоди. Хоч плач!

А одного разу...
Це сталося в той день, коли Радянський Союз за

пустив у небо третій штучний супутник, в якому спокій
нісінько могла полетіти людина.

В той день я твердо вирішив залишити Землю, цю 
нудну, нецікаву планету, з усіма її двійками з арифме
тики. Я задумав побудувати супутник і назавжди поле
тіти 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 найщирі- 
шого друга й однокласника Ромку. Ромка, не задумую
чись, погодився. В нього теж були всі підстави розлучи
тися з Землею. Напередодні він розбив мамину улюб
лену вазу, непомітно викинув черепки на смітник і з 
трепетом чекав покарання.

Отже, було вирішено остаточно — ми удвох летимо 
на супутнику в міжпланетний простір.

Хто в дитинстві, мріючи, не вирушав у кругосвітню 
подорож із шматком хліба в кишені, не стрибав з стрім
кої кручі, тримаючи в руках благеньку парасольку, не
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копав землю під старою 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 Гага- 
ріна, до того, 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,— захли
навсь я.— Першими! Розумієш? Всі люди на Землі з хви
люванням стежитимуть за нашим польотом. Розумієш, 
усі люди до одного! Навіть футболісти київського «Ди
намо». Я вже не кажу про Жорку Цигана із сьомого «Б». 
Всі газети світу писатимуть про нас величезними літе
рами.

— Ох, це буде здорово! — в захопленні вигукнув Ром
ка.— Але як же ми все-таки полетимо? Це ж механізми 
різні складні треба.

— Дурниці. Головне — треба одірватися від Землі. 
Я по радіо чув. А там почнемо кружляти по орбіті — і 
все, і взагалі, не перебивай,— з досадою махнув я ру
кою.— Ми будемо довго літати серед зірок та космічних 
променів — горді, мужні й самотні. 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 трохи переборщив: ще хвилина — і Ромка відмо
виться від польоту.

— А взагалі, хто його зна, напевно, ми все-таки не 
загинемо,— бадьоро промовив я,— а потрапимо на 
якусь планету...

— Авжеж! Я певен, що ми потрапимо на планету,— 
з полегшенням додав Ромка. Йому дуже не хотілося 
вмирати.

Ми почали спішно готуватися в путь. Для початку ми 
вирішили запустити кілька невеликих пробних супутни
ків. Першим була нікельована більярдна куля. Для її 
запуску змайстрували катапульту із сталевого дроту 
й гуми від старої калоші.
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Запускали рано-вранці на задньому дворі біля сарая. 
Метеором блиснувши на сонці, куля знялася високо в 
небо, перелетіла через сарай і зникла. Кілька хвилин 
я і Ромка напружено вслухалися, намагаючись почути 
звук падіння кулі. Проте нічого не почули.

Жодного сумніву не було — перший супутник «Лі- 
ра-1», тобто системи Леоніда Іщенка (це моє прізвище) 
та Романа Андрієнка, вийшов на орбіту й почав оберта
тися навколо Землі...

В другому супутнику ми сподівалися послати в небо 
яку-небудь тварину. Оскільки собаки Лайки в нас не 
було, ми вирішили спорядити в міжпланетну подорож 
сусідського кота Мордана, 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 катего
рично відмовився. Він і на Землі почував себе дуже 
добре. Коли ми почали запихати його в супутник, не
свідомий кіт став пручатись і дряпатися, поки не 
втік.

— Досить випробувань,— сердито сказав Ромка, за
лизуючи подряпини.— Давай уже летіти. А то через 
кілька днів повертається 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 ніколи не заглядав. Там, на пагорку, стояла заліз
на 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 каторж
на, виснажлива 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 третього «Б» класу Леонід Іщенко та Роман 
Андрієнко. І ніхто, ніхто на всій земній кулі не знав про 
цю знаменну подію.

Після уроків, нашвидку пообідавши, ми з Ромкою по
чали 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 планетою.

З харчів у дорогу взяли: буханку хліба, куплену на 
особисті заощадження; сто п’ятдесят грамів любитель
ської ковбаси, яку придбали на ті ж кошти, вісім холод
них вареників* з картоплею; три цукерки «Киць-киць», 
що я не з’їв учора; дві цибулини, один оселедець і пляш
ку з колишньою газованою водою. Колишньою тому, що 
корок був поганий і газ увесь вийшов. Проте Ромка за
певняв, що вона все-таки поживніша, ніж звичайна 
вода.

В останню мить я приніс надкушений пиріжок з повид
лом, 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 цег
лину, до якої прикріплений дитячий першотравневий 
прапорець.

Ось що в цьому листі:

«Всш / Всім! Всім[ Сьогодні, ЗО вересня 1958 року, 
рівно о 8-й годині вечора, ми, Леонід Іщенко та Роман 
Андрієнко, вилетіли на супутнику « Ліра-3> в міжпла
нетний простір. Ми перші хочемо довести, що люди 
можуть літати в цьому просторі і що для справжніх ман
дрівників немає ніяких перешкод.
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Поставте нам пам'ятник на площі Перемоги.
Прощайте, товариші, ми летимо.

Леонід Іщенко, 
Роман Андріенко

Високо в небі незчисленними вогниками сяють зірки. 
Зараз ми з Ромкою полетимо їм назустріч і ніколи 
більше не повернемося на Землю. Минають останні се
кунди.

— Ну, пішли! — тремтячим голосом кажу я.
Ромка одкрив кришку «люка» і вже підняв ногу, щоб

залізти 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 

боляче 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 

Тетянка й підійшла до бочки.— У що ви граєте? — Те
тянка змовницьки прошепотіла: — У прикордонників і 
шпигунів? Я теж хочу.

— Геть, тобі кажуть,— скипів Ромка,— а то як дам, 
то полетиш!

— Дуже я тебе злякалась! От не піду і буду вам за 
важати, 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 розпо

вісти і пояснити всесвітню важливість цієї події. Вона, 
напевно, зрозуміє й не буде заважати.

Почувши, в чім справа, Тетянка аж підскочила від 
захоплення.

— Ой хлопці, як це чудово! Візьміть і мене з собою. 
Я теж хочу летіти!

— Що-о? — ми перезирнулися, обличчя в нас витяг 
ли ся від здивування.

— Я теж полечу з вами!
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Ми безпорадно дивились один на одного. ОтакоїІ 
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 полетіти. Це точно! Вона така!..

І ми почали умовляти Тетянку.
— Ну, подумай, нащо тобі летіти? Це ж назавжди. 

Ти ж ніколи більше не повернешся на Землю. Ніколи не 
побачиш ні тата, ні мами.

— Ну то що? Зате цікаво! 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.

— Ось як! Мені немає місця? Так ви теж не полетите! 
Я зараз же скажу тітці Теклі, і вона вам вуха пообриває 
за те, що ви її бочку чіпаєте... Тітко Текле! — напівголос
но крикнула Тетянка.

— 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 болю
чіше штовхнути Тетянку. Тетянка мовчки терпіла. На
решті всілися. Було тіснувато, але нічого — летіти мож
на, особливо на небо. В урочистому мовчанні я встав 
і закрив «люк», тобто прикрутив його дротом до бочки. 
Потім не своїм, якимось дуже писклявим, пташиним го
лосом сказав:

— Приготуватися! Даю старт!
Ромка й Тетянка затамували подих. Я щосили потяг 

за мотузку, до другого кінця якої там, на дереві, була 
прив’язана здоровенна каменюка. Почувся тріск, щось 
гупнуло, загримотіло і...
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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, Ром
ка турнув Тетянку коліном, а я наступив Ромці на губу...

Яке щастя, що стінки супутника «Ліра-3» були висте
лені ковдрою!

Бочка шалено оберталась і підстрибувала. Вісім хо
лодних 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 потра

пила цибулина.
Супутник мабуть, летів уже у верхніх шарах атмо

сфери. Він обертався все повільніше й повільніше. Рап
том об щось ударився й перестав обертатися.

— Ми вийшли на орбіту! — урочисто промовив 
Ромка.

Кілька секунд пішло на те, щоб розібратися, де чиї 
ноги, руки, голова та інше...

В бочці було темно. Пахло оселедцем і ще чимсь пога
ним.

— Цікаво, де тепер Земля? — тихо й печально спита
ла Тетянка. їй уже хотілося додому, до мами. І Ромка 
це зрозумів.

— А-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 
швидко йшов лаючись. В усьому Всесвіті лише одній 
людині міг належати цей голос — двірничці тітці Теклі.

— А біс забрав би цих песиголовців. Знову якогось 
лиха накоїли! І доки це буде? Ні вдень ні вночі спокою 
нема.
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Я кинувся одкривати люк...
Супутник «Ліра-3» мирно лежав у бур’янах біля 

дров’яного сарая. Над бочкою стояла двірничка тітка 
Текля і войовничо розмахувала мітлою...

Що було потім? Не треба питати.
Тетянці, звичайно, добре влетіло. Але найбільше пере

пало мені й Ромці.
І не в тім справа, що після хвилюючої зустрічі з бать

ками 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... арифме
тику. А-риф-ме-ти-куІ І сказав це не хто-небудь, а сам 
Жорка Циган, найпопулярніша 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’я

тайте!
Отак літав я у космос.
Ну все, приїхали!
Вибачте, далі я їду у справах...

Підполковник Іщенко загальмував біля їхнього будин
ку. Вадька, Борис і Натка вилізли з машини.

— Спасибі!
— Спасибі!
— Спасибі!
— 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.
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Натка любила маму, тата, вчительку Глафіру Павлів
ну і вареники з вишнями. І Натка терпіти не могла рици
ни, риб’ячого жиру й свого сусіду Вадьку. Та якщо 
риб’ячого жиру й рицини можна було все ж якось уник
нути, то Вадьки уникнути було неможливо. Бо вони з 
Вадькою не тільки жили в одній квартирі, а ще й училися 
в одному класі — четвертому «Г».

Вадька був недоброю, лихою людиною.
Дарма, що всі хлопці його любили і вважали за свого 

отамана. 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 усьому були рівні. Іграшки мали 
спільні. Хворіли на однакові хвороби — кір, свинку, 
скарлатину. Однаково боялися Бармалея і Сірого Вовка 
і однаково жаліли нещасного козлика, від якого лиши
лися тільки ріжки та ніжки. Ох, оті ріжки та ніжки І 
Скільки сліз пролили через них Вадька та Натка — 
дружних колективних сліз І Натка й Вадька тоді дружи
ли, міцно дружили. Як то кажуть — нерозлийвода.

А потім раптом Вадька зробився хлопцем і сказав 
Натці: «Ти — бабаї»

Натка образилась і сказала: «А ти — дурень!»
І Вадька гупнув Натку кулаком по спині. А Натка 

тріснула Вадьку портфелем по голові. Так вони пере
стали бути просто дітьми, а стали хлопчиськом і дів
чиськом.

Натка плакала в туалеті, щоб ніхто не бачив. І весь час 
смикала 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 хлопцями в футбол, був воротарем. Натка шморгнула 
носом і теж захотіла бути воротарем. Але їй ввічливо 
сказали: «Геть звідси! Дівчиська не бувають воротаря
ми, тим паче такі зачухані».
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Натка негайно відповіла: «А  ви всі хулігани й нікчеми. 
І футбол ваш — тьфу!»

А Вадьці сказала окремо: «А ти найостанніша мокри
ця. Я пам'ятаю, як ти рюмсав, коли тобі укол робили. 
Нехай усі знають!»

Проте на Вадьку це аніякісінького враження не спра
вило. Він тільки глузливо засміявся їй просто в обличчя. 
І через тиждень раптом навчився плавати.

Натка зціпила зуби і, не задумуючись, полізла у воду, 
просто 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, за
давака противний?!

Складніше було з велосипедом. У Натки не було влас
ного 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, Милоч

ко. Я тобі цукеркові обгортки подарую. Гарні! В тебе 
таких немає.

— Гаразд уже... Тоді й перебивну картинку з кві
точкою.

— Добре,— зітхала Натка, не в змозі приховати, як їй 
шкода перебивної картинки.

Зате глянули б ви на Вадь чине обличчя, коли Натка, 
нарешті, промчала повз нього на велосипеді, зовсім не 
тримаючись 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 хотілося. Не цікавили її зараз дівчатка. Дуже їй хоті
лося чимось дошкулити отому Вадьці. Але чим? Нічого 
путнього не придумувалося.

Добре було тій Тетянці! Вона хоч у бочці з хлопцями 
в космос літала.

Натка проходила повз бетономішалку, що лишилася 
иісля будівництва сусіднього будинку, і раптом почула 
тиху розмову. От вони де! Сидять у бетономішалці й
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секретничають. Натка навшпиньках підійшла ближче, 
прислухалася...

— Він нам не просто так розказував,— говорив Вадь
ка.— Він натякав...

— Думаєш? — спитав Борис.
— 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 тролейбус.
— 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 

готувалися.
— 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 крутиться?

— 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 під

готовка. 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 
показалися дві голови.

Шиї витягнуті, очі витріщені — ну точнісінько пташе
нята з гнізда. Кілька секунд вони мовчали, потім розту
лили свої дзьоби 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
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від невагомості, але підготуються. Підготуються і поле
тять у космос. І побувають на далеких невідомих плане
тах. І повернуться на Землю героями. А Натка буде 
звичайнісінькою нудною бухгалтершею, як Ніна Абра- 
мівна з вісімнадцятої квартири. О-о-о! Цього не можна 
стерпіти! Ні! Вона вистежить, як вони тренуватимуться, 
і сама ще краще натренується.

Після обіду, скоцюрбившись за бочкою біля сарая, 
Натка вже сидить і дивиться в шпарку. Там, у сараї, на 
дровах 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 дерен
чить трамвай, не цвірінькають горобці, не лається вуса
тий двірник дядя Стьопа, якому начхати на тишу, бо 
він пияк і його все одно не візьмуть у космос.

Натці вже набридло, око болить дивитися в шпарку, а 
вони 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, ви
ходить заспаний Борис, а за ним, похитуючись, зму
чений тишею Вадька.

В обох вигляд нещасний і жалюгідний. Здавалося б, 
Натці тільки й радіти й хихикати зараз, та в неї це не ви
ходить. їй чомусь жаль Вадьку і хочеться разом з ним 
лаяти Борку, що так підступно заснув під час випро
бувань.

Наступного дня Натка сиділа в шафі серед одягу і, 
обв’язавши голову маминою спідницею, дихала нафталі
ном. У сарай іти вона побоялась — там водилися пацю
ки. А в космосі пацюки не водяться, й звикати до них 
не обов’язково. Випробування тишею їй навіть сподоба
лось: нудно, але не страшно нітрішечки — терпіти
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можна. Тьху, слабак Борка не витримав!
Тим часом Вадька з Борисом тренувалися далі за 

програмою. Цілісінький день вони гойдалися на мотузці, 
прив’заній до дерева.

Наприкінці невгамовний Вадька сказав:
— Треба катапультуватися. Обов’язково треба ката

пультуватися.
— А як це?
— Ти що, не пам’ятаєш, як Титов на тренуваннях 

разом з сидінням вилітав з кабіни, щоб потім на пара
шуті 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 

письмових уроків.
Мотузка теж зовсім перетерлась, бо, коли Натка уве

чері й собі почала гойдатися, мотузка несподівано тріс
нула, і Натка, відлетівши метрів на п’ять, гепнулася в 
калюжу.

— Здається, я катапультувалася,— прошепотіла Нат
ка, витираючи 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. Бла

китне небо сяяло ласкаво й привітно, навіть не віри- 
лося, що десь там, у глибині, жахливий безконечний 
космос.

На горищі пахло котами, іржавим залізом і тим особ
ливим 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 Бо
рисом. 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, неваго
мість? — нерішуче питає Борис, з острахом зазираючи в 
щілину.
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— Аякже. Невагомість — це ж і є, коли людина ви
сить у повітрі, 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 щі

лину і потроху починають сповзати. При цьому вони го
лосно сопуть.

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 
Вадьчин голос:

— Борко, ну як? Відчуваєш невагомість?
— Відчуваю... Тільки пояс холерський сильно давить. 

Прямо живіт перерізує...
Знову запанувала тиша. Потім раптом почувся натуж

ний голос Борисів:
— Слухай, я більше не можу! Якась незручна неваго

мість. Дуже вже ріже... Н-не можу. Чуєш?
Мотузки нервово засіпалися, і Вадьчин голос прохри

пів:
— Гаразд... Вилазь і мені допоможеш. А то я до даху 

не дістаю...
Одна з мотузок засіпалась ще дужче. Потім почувся 

тремтячий 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, Вадь

ко. 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 космосу — на Землі теж можна прекрасно розби
тися.

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.
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Вадька і Борис теліпалися на мотузках, як два черв’я
ки. У Бориса пояс під’їхав майже під пахви і ноги метля
лися, 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, хлопчики, я заразі — 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 промов

ляючи:
— Повисіть, хлопчики, я зараз! Повисіть, хлопчики, 

я зараз!
Хоча звідти вони, звичайно, не могли її чути.
«Як же допомогти? Як допомогти?» — стрибало в го

лові.
Враз Натка побачила довгу дерев’яну жердину з за

лізним гачком-трійником на кінці. Цією штуковиною 
двірник дядя Стьопа завжди виколупував сміття в кана
лізаційних колодязях, щоб не забивало труби.

Не задумуючись, Натка схопила жердину і потягла на 
дах.

Вона обережно опустила жердину і спробувала заче
пити Вадьку за ногу. Але гачок зіскакував і не брав. 
Тоді вона зачепила Бориса за штани. Взяло.

Натка щосили потягла вгору. Від напруження потем
ніло в очах. Все-таки Натка була дівчинка! Ні, не ви
тягти їй Бориса — сил не вистачає. Раптом щось затрі
щало, штани розпанахались, і гачок зірвався.

Натка розгублено міркувала, що робити. Нарешті 
збагнула. Опустила жердину другим кінцем і гачком за
чепила за ринву.

— Хапайся, Борко! Лізь!
Борка пихкав, як паровоз.
Натка схопила його за комір і тягла до болю у паль

цях. 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 бі

лий, як молоко, Вадька червоний, як помідор (від при
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ливу крові; спробували б ви повисіти догори ногами!). 
В обох тремтять губи і очі великі-великі, зовсім не 
хлоп’ячі, а просто дитячі, перелякані.

І тут Натка не витримала — вона все ж таки була дів
чинка...

— 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 

врятувала. 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 Вадь
ка, засміявшись з власного дотепу, додав: — Я серйозно, 
зовсім не глузую.

Натка посміхнулась крізь сльози. їй чомусь згадався 
раптом казковий козлик, якого так щиро вони оплаку
вали колись удвох із Вадькою...



СИНЄ ВЕДМЕЖА ГРИШКА

1. ВНОЧІ

Леся прокинулася від голосів.
— Мам, мам, а хто найголовніший вождь на Україні? 

Ватутін?
— Спи!
— А найголовніший кавалерист? Богдан Хмель

ницький?
— 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 виже

нуть...
Запанувала тиша.
Було чути лише, як поскрипує металева сітка на ліж

ку. Мабуть, хлопчик вовтузився і не міг заснути.
В темряві Леся не бачила цього, але догадува

лась.
Не вперше Леся прокидалася вночі. Вже другий тиж

день вона ночувала в цьому невеличкому двоповерхо
вому 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).

© Видавництво <Веселка», 1978
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В номері стояло шість ліжок, Лесине — біля самого 
вікна. Вікно було розчинене, і знадвору плинули гострі 
пахощі матіоли.

Леся лежала, уткнувшися в подушку, і ніяка матіола 
не могла заглушити особливий готелевий запах посте
лі — чистий, свіжий, але якийсь дуже не домашній. Леся 
не могла звикнути до цього запаху, він весь час нага
дував, що вона не вдома, і їй ставало тоскно. Особливо 
було тоскно, коли вона отак 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 цій чужій не- 
домашній темряві, була страшна. А втім, Леся завжди 
благополучно засинала. І на цей раз теж.

2. УРАНЦІ

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 ліжку. 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 загли
бники на переніссі, як у всіх дітей, у хлопчика був, 
навпаки, горбок, потовщення, бо він весь час насуплю
вав брови. І від цього обличчя його набувало 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 дирек

торський Юрко , вже з самого рання ганяє по подвір’ю 
на своєму «Орлёнку».

— Гарний у людей велосипед,— повторив хлопчик.
Не підводячи голови від своїх паперів, жінка сказала:
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— Ми ж домовились, що наступного року купимо 
зразу двоколісний. 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 сказала:

— 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 

хотілося б лишати його на самоті. Побудеш з ним, Лесю?
«Ну от, Клава і Свєта підуть на лиман без мене»,— 

з досадою подумала Леся, але, знизавши плечима, ска
зала:

— Добре.
Раз мама домовилась — відмовлятися незручно.

3. СИНЄ ВЕДМЕЖА ГРИШКА

У дворі готелю нудно й нецікаво. Асфальтовані доріж
ки, клумби, три дерева і більше нічого. Дивитися, як 
катається на велосипеді Юрко,— тільки настрій псувати. 
Все одно, жаднюга, 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 не
знайома 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 Пав

лик.— А я просто дивитимусь.
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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 малесень
ких намистинок, і мордочка страшенно симпатична й 
кумедна. У піднятій вгору лапі — жовта шовкова ни
тка, 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 висів. Він може на якому завгодно склі висіти. 
Навіть на стелі, якби стеля була скляна. І на руці теж... 
Ось дивись.

Павлик послинив долоню, притис до неї гумову мисоч
ку, мисочка присмокталася, і ведмежа, погойдуючись, 
повисло на ниточці.

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 гра

лася. На час ремонту всі її іграшки були сховані. І зараз, 
дивлячись на це кумедне синє ведмежа, Леся гостро від
чула, як вона скучила 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 поду
мала: «А  справді, він добрий».

— От, наприклад, підлетить до нього бджола,— вів 
далі Павлик.— Покружляє, сяде на ніс. Він міг би її
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зїсти, правда ж? Адже всі ведмеді люблять мед. А він — 
не чіпає. Не хоче кривдити... А вовка він прогнав. Вовк 
якось уночі приходив, 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 відчиненого 
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 їздила 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 бага
то разів говорили мінятися. Один навіть справжній за
водний грузовик давав. Та хіба я можу обміняти Гриш
ку? Правда ж?

Павлик усміхнувся і обережно сховав ведмежа знову 
за пазуху.

Леся нахмурилася і мовчала.
Павлик довго дивився на неї, потім сказав:
— Тобі зі мною скучно. Правда ж?
Леся чмихнула й знизала плечима:
— Ні, чому... Просто взагалі скучно.
— Ти, мабуть, збиралася кудись сьогодні? Гратися 

чи взагалі... То іди. А я тут побуду. І нікому не ска
жу.

Леся знітилася. І раптом подумала:
«А  що, як справді піти з ним на лиман? Він там ти

хенько на березі посидить, а я — з дівчатками... Ніхто 
знати не буде».

Вона уважно подивилася на Павлика:
— Ти до моря не боїшся йти?
— Ні.
— Підемо. Тільки так, щоб ніхто не знав.
— Підемо, якщо ти хочеш...
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4. НА ЛИМАНІ

У містечку була лише одна справжня міська вулиця — 
асфальтована, з тротуарами. Власне кажучи, це навіть 
була не вулиця, а шосе, що проходило через містечко. 
Там стояли готель, школа, кінотеатр, магазин, аптека. 
Решта вулиць — зовсім сільські: обабіч дерев'яні парка
ни, під якими зеленіла трава, з-за парканів виглядали 
соняшники, кукурудза, просто на дорозі в поросі гребли
ся кури. Одна з таких вулиць і вела до лиману.

Леся одразу пожвавішала, розговорилася.
— Знаєш, який у нас лимані 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 ці

лих три роки, в Києві не була, в тролейбусі біля відчи
неного 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 татої
— Тато,— задумливо підтвердив Павлик,— звичайно.
Вони спускались крутою стежкою до моря.
Леся одразу побачила дівчат і замахала їм рукою. 

Дівчата хлюпались у воді біля великої піщаної коси. 
Але вони помітили Лесю лише тоді, коли вона вже ви 
бігла на косу. Павлик набагато відстав від неї.

— Лесько-о! Лесько-о! Гайда у воду! Ух, гарно! -  
загаласували дівчатка.

Леся зупинилася. Обернулась. Павлик смішно чимчи
кував, широко розставляючи ноги й грузнучи в піску.

«Справжнісіньке ведмежа!» — Лесі раптом стало со
ромно за нього перед дівчатами, які вибігли з води і з 
цікавістю дивилися.
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— Хто це — твій братик, може? — спитала Свєта, 
смаглява, цибата, з коротким хлоп'ячим чубчиком.

— Та що ти! — пхикнула Леся.— Просто так. При 
їжджий. Доглянути попросили.

Павлик спинився і поглядав спідлоба.
— Сердитий який! — надула щоки сміхотлива рудень

ка Клава. 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 — зїдять, чи що? Теж мені,— 

роздратовано сказала Леся.
Павлик мовчки витяг з-за пазухи синього Гришку.
— Ой, яке чудове! — перша схопила ведмежа Свєта.
— 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 насупив
ся, закопилив губи, в очах — тривога.

Нарешті Леся не витримала:
— Досить, віддайте, дівчата, віддайте! Як маленькі!
— Добре, віддай, Клаво, а то він ще зарюмсає!
Гришка постраждав здорово — на боках мокрі вм'яти

ни, жовтий 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 відповідатиму. Чуєш?

5. ПІДВОДНЕ ЦАРСТВО

Сьогодні Свєта принесла на лиман те, що вона давно 
обіцяла. Брат її — аквалангіст, займається підводним
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плаванням. Свєта випросила в нього на один день маску, 
грубку і ласти.

Леся з цікавістю дивиться на чудернацьке причан
далля.

Оскільки Свєта і Клава вже пробували, вони благо
родно запропонували Лесі поплавати.

Ласти одяглися легко — ноги зразу стали схожі на 
велетенські качині лапи. А от з маскою довелося по
вовтузитися — треба було підігнати її так, щоб не прохо
дила вода. Нарешті Леся затиснула в зубах трубку й 
пірнула.

Це було так здорово, що Лесі захотілося скрикнути 
від захоплення, і вона мало не захлинулася.

У зеленкувато-блакитному світлі, серед переливча- 
тих трепетних сонячних плям коливалися дивовижні 
волохаті водорості — казковий тропічний ліс. У за
ростях цього лісу мелькали жваві птахориби. Торпедою 
промайнула морська голка. На камені спроквола по
водить клешнями чудовисько-краб. І раптом — раз! — 
і нема його. Невже він може так швидко плавати?

На жовтій піщаній полянці застиг великий тупорилий 
вусатий бичок — немов заснув, нерухомо повиснувши 
у воді. Леся обережно простягла руку — от-от схо
пить. Але — куди там!— лише невелика каламутна 
хмарка піску знялася з дна на тому місці, де був би
чок.

Ой! А це що?! Прямо перед Лесиним носом — дра
кон!

Та це ж морський коник!
А от повільно пропливла мутно-голуба медуза. До цієї 

можна доторкнутися і навіть перевернути. Ця не 
втече.

А водорості, водорості які! Колишуться, звиваються, 
як живі, 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 пірнеш з розплющеними очима, Лесі здавалося, 
ніби не у воді вона зовсім, а в якомусь дивовижному 
чарівному світі.

Підводне царство — інакше й не скажеш!
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«Як у кіно! Зовсім як у кіно!»
Раптом з-за вкритого мідіями каменя з’явилися люд

ські руки, потім голова — очі заплющені, волосся хви
лясто колишеться, точнісінько, як водорості, і з рота 
перлистою цівочкою бульки. Дивно як! Це Свєта пірну
ла. «Невже й я така, як пірнаю?!»

А ось з водоростей ноги стоять. Це — Клава. Треба 
вилазити.

Шкода!
— Ой дівчатка, ой, як цікаво! Казка!
— Знімай, знімай, безсовісна! Ми так довго не пла

вали. Будеш тепер чекати.
Як не хочеться, як важко в таких випадках чекати! 

Спершу була Свєтина черга, потім Клавина. Леся в цей 
час хлюпалася, плавала, пірнала (звичайно ж, з розплю
щеними очима), але все це було не те.

Нарешті, знову Лесина черга.
— Дівчата, давайте підем за он ту скелю! Там каменів 

багато і печерка є. От де цікаво, мабуть.
Дівчата погодились.
Біля самої скелі справді було дуже цікаво. Порослі 

водоростями камені утворювали плутані підводні кори
дори. А вузька розколина у скелі під водою розширюва
лася і вела в невелику печеру. В печері було темно й 
моторошно. Проте Леся наважилася все-таки проник
нути туди.

Вузький сонячний промінь лише в одному місці, у са
місінькій 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...

Клава і Свєта сиділи біля входу в печеру на великому 
плескатому камені, вкритому суцільним шаром коро
теньких ворсистих водоростей. Було дуже м’яко, і здава
лося, що сидиш на плюшевому дивані.

Леся виринула й сказала:
— Знаєте що — давайте гратися. Ніби я людина-ам- 

фібія, а ви мене ловите. Як у кіно.
Дівчата покрутили носами — ич яка І — кожному хо

четься бути людиною-амфібією!
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— 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 

сонячний 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 ози

раючись.— А де ж Павлик?
Берег був порожній. На піску лежали плаття, санда

лії. Павлика не було.
— Ой дівчата, де ж він? — уже зовсім злякано вигук

нула Леся.
Здіймаючи фонтани бризок, усі троє побігли на берег.

6. ПАВЛИКУ, ДЕ ТИ?

— Павли-ик-у-у!..
— Па-а-а-вли-и...
— Де-е ти?
Пісок розжарився, на нього просто неможливо було 

ступити. 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.

«Що я наробила, що я наробила? З ним щось трапи
лося! З ним обов'язково щось трапилося! Що тепер 
буде? І»

Леся заплакала.
— Чого ти? — підбігли дівчата.
— Він утопи-и-и-и-вся!
— Не кажи дурниць!
— Як же він міг утопитися, якщо його речей немає? 

Не міг же він одягнений утопитися.
219



— 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 

гарячій 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 

вулиця — і все.
І враз із бур’янів, що густо росли попід парканом од

нієї з крайніх хатинок, долинув ледь чутний голос:
— Ого-го-го!
Леся перша кинулась туди. Дряпаючи ноги, влетіла в 

самісіньку 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 стирчала Павликова голова. Це було так неправдо
подібно й несподівано, що Леся заціпеніла й не могла 
ворухнутися. Нарешті опам’яталася і розсунула бур’я
ни. 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 прибігли 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 без
совісного! Більше ніколи в житті нікуди з тобою не піду. 
Ніколи!

Павлик винувато мовчав.
— То як же ти все-таки сюди потрапив?
Павлик зітхнув.
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7. А БУЛО ТАК..

Павлик довго дивився, як купаються дівчата. Потім 
йому набридло, і він заскучав.

Сонце припікало дедалі сильніше, пісок розжарював
ся. Гришці першому стало жарко. Він упрів і змок у Пав
лика за пазухою. Бідолаха! Ще б пак— у такій шубі! 
Павлик викопав у піску ямку і посадив туди ведмежа. 
Гришка був задоволений — 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 обернув
ся і мимохіть втягнув голову в плечі. Перед ним стояв 
великий кудлатий чорний собака. Схиляючи морду то в 
один, то в другий 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! — потім — наче впіймав зубами муху — гавкнув, 
навіть не гавкнув, просто сказав:

— Гав!
Павлик схопив з ямки Гришку і став безпорадно ози

ратися. 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 

хотілося гратись. Але Павлик цього не розумів. Йому 
було не до гри. Все-таки людині минуло тільки п’ять ро
ків. 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
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до Павлика. Павлик не зводив з нього очей. І лише коли 
собака зник за скелями, зітхнув з полегшенням. Але за 
кілька хвилин собака вигулькнув знову. Він петляв по 
берегу, нюхаючи пісок, зупинявся, гріб передніми лапа
ми, зрідка зводив голову і дивився на море.

Пав ликові знову перехопило дихання.
Дівчата захопилися і не звертали на Павлика аніякі

сінької уваги. Він пробував махати їм, але марно. Кри
чати він соромився.

Собака крутився вже зовсім близько. Кілька разів 
він навіть подивився в його бік і вищирився.

Павлик не витримав. Він обережно взяв Гришку і став 
повільно, щоб не привертати собачої уваги, відходити в 
глиб берега, до рибальських хатинок.

Пісок кінчився. На твердому порепаному від спеки 
глинястому грунті, попід парканом крайньої рибаль
ської халупи, росли густі бур’яни, колючі, запорошені 
їдкою рудою пилюкою.

З бур’янів чулося куряче сокоріння і писк курчат. 
Присутність 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 
дременуло 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 сті
нами. 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,— запища
ло 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 ді
стати дна... Гоп! Нарешті.

Курча одчайдушно заметушилося, тріпочу чи криль
цями.
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— Цить, дурненьке. Я ж тебе виручити хочу! — Пав
лик сів навпочіпки і став ловити його. Довго возився, 
поки піймав. Курча важко дихало роззявленим дзьоби
ком, дивилося на Павлика круглим несамовитим оком і 
дригало ногами. Причому боляче подряпало Павликові па
лець. Павлик поставив його на край ями і розтулив руки.

Якусь мить курча стояло нерухомо (мабуть, не“ ві
рило в своє звільнення), потім стрепенулося і щезло 
в бур'яні.

Павлик посмоктав подряпаний палець і став вибира
тися. 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 ви
лізти, що він тепер — як оте курча, навіть гірше, бо його 
нема кому витягти.

Павлик розгублено й спантеличено позирав угору на 
шматочок ясного блакитного неба, облямованого колю
чими бур'янами.

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 

стіни — все-таки не так жарко.
Гришка чув, як Павлик зітхав. Не плакав, не рюмсав, 

а зітхав, часто-часто зітхав.

8. СПАСИБІ ТОБІ, ЛЕСЕЧКО!

— А чому ж ти не кричав? Не кликав на допо
могу?

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 зневаж
ливо скривилася.

Після всього, що трапилося, дівчатка, звісно, купати* 
ся вже більше не стали. Та й пізно було, і їсти хотілося 
Вирішили йти додому.
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— Як пообідаєш, приходь у парк на майданчик. 
Я м’яч принесу! — на прощання крикнула Лесі Свєта. 
І, поглядом показавши на Павлика, похитала головою: 
мовляв, тільки без нього.

— Ага,— кивнула Леся.
Поверталися вони тією ж дорогою. Леся робила обра

жене обличчя і мовчала. Павлик винувато поглядав на 
неї. Нарешті одважився і спитав:

— А добре було купатися з цією... маскою?
— Нічого,— буркнула Леся.
— А я теж міг би купатися. Я й плавати вмію. По- 

справжньому. Мене ще тато навчив.
— А хто ж тобі заважав? Треба було купатись.
— Хіба я знав, що можна?
— Краще було вже купатися, ніж у якісь ями прова

люватись.
Павлик з прикрістю засопів.
Коли готель був уже близько, Леся, не дивлячись на 

Павлика 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 потрібно.

Павлик розуміюче кивнув:
— Добре.
Біля самого готелю, на майдані, за низеньким заліз

ним парканом, пофарбованим сріблястою фарбою, серед 
квітів височіла скульптура: воїн з непокритою головою 
стояв біля прапора на одному коліні.

— Це кому пам’ятник? Полководцю якомусь? — спи
тав Павлик.

— Ні. Це братська могила. Тут лежать бійці, що заги
нули 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 пожежі і загинув.

Леся так розгубилася, що не могла вимовити ні слова. 
Та вона й не знала, що кажуть у таких випадках. Клі
паючи віями, вона дивилася на Павлика. Якийсь час 
Павлик мовчав, потім сказав:
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— 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 зем

лі... 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? 

Нагулялись? 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 ласка
во погладила Лесю по голові.— Спасибі тобі, Лесечко!

Леся не знала, куди подіти очі.
Та Павликова мама не помітила цього чи, може, вирі

шила, що то Леся 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 ви
купатись — 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 дівчин
ки...— затинаючись, пробурмотіла Леся.

— Ну, тоді не будемо тобі заважати. Ти й так сьогодні 
цілий день нами займаєшся,— і Павликова мати ще раз 
погладила Лесю по голові.

9. «ВІН ДУЖЕ ДОБРИЙ, ЦЕЙ ГРИШКА...»

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
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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 кричали. 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 ос
тання. «Не рипайся нікуди, не відходь од речей!», 
«Відповідати за тебе доведеться!» Теж іще — началь
ниця!

«Спасибі тобі, Лесечко!»
Сором! Який сором!
Леся вийшла на вулицю. І якось самі собою ноги по

несли її до моря.
Сонце вже сідало, широка сліпучо-іскриста смуга про

лягла від самого обрію через весь лиман. Очам було 
боляче дивитися, і, може, тому Леся не одразу помітила 
Павлика і його маму. 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.

Леся причаїлася в бур'янах — вона не хотіла, щоб її 
побачили. Вона й сама не знала, чому прийшла сюди. 
Просто їй було тоскно.

Мабуть, немає нічого гіршого, коли ти сам усвідом
люєш, що ти вчинив зле, нечесно, неблагородно, коли 
ти сам про себе погано думаєш. Ніхто тобі не може допо
могти...

Леся повернулася і поволі побрела вздовж берега.
До самісінької темряви вона безцільно блукала на 

самоті. І тільки коли на небі одна за одною почали заго
рятися яскраві колючі зірки (немов хтось непомітно 
включав на високій темно-синій стелі малесенькі іграш
кові лампочки), а з моря потягло вечірньою прохоло
дою, Леся пішла додому.

Павлик уже спав, матері його десь не було. Леся по
вечеряла і теж лягла.
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Вона довго лежала з розплющеними очима і думала. 
Думала 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 поставити біля їхнього ліжка, щоб вони проки
нулись 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, 
глянула 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 зніма
ють лише тоді, коли хтось виїжджає. Леся зітхнула,— 
значить, нічого з букетом не вийшло.

Леся подивилася у вікно і раптом побачила — на ві
конному 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 

встигнути. 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...
Леся обережно зняла Гришку з вікна.
Він лежав у неї на долоні — легкий-легкий, майже 

невагомий — і дивився на неї своїми блискучими намис- 
тинками-очима...

Виявляється, він таки вмів говорити, цей іграшковий 
синій ведмедик Гришка.

І він багато сказав Лесі. І про Павлика, і про неї саму, 
і взагалі...
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ЧАРІВНИЙ ТАЛІСМАН

Пригода перша 
з повісті 

«Чудеса в Гарбузянах»
Р О З Д І Л  П Е Р Ш И Й ,

в якому ви знайомитесь з нашими героями, 
а також із собакою Бровком і всі разом звичайнісінько, 

без жодних чар вирушаєте у ліс по гриби

Сонце визирнуло з-за Лисої гори, глянуло на Гарбу- 
зяни і всміхнулося...

Воно щоранку всміхається, коли встає й кидає свій 
перший погляд на наше село.

Та й хіба можна втриматися від радісної усмішки, 
коли дивишся з неба на наші Гарбузяни?.. Кращого 
села немає в цілому світі.

Знаєте пісню: «Стоїть гора високая, попід горою гай, 
Зелений гай, густесенький, неначе справді рай»?

Так то точнісінько про наші Гарбу зяни співається.
І гора, і гай, і річечка (Голубенька називається). І хати 

білі у буйних садках потопають, і луг, і левада, і три 
верби схилилися над Голубенькою («де в’яжуться 
човни...»). А в Голубеньці й латаття, і жабуриння, 
і ряска...— ну геть-чисто все, що треба для незабут
ньої мальовничості пейзажу. Недарма наш земляк 
поет Андрій Лопата створив неповторні талановиті 
рядки:

Гарбу зяни мої, Гарбузяни!..
Синьооке дитинство моє...

Немає місця кращого на землі!..
Але сонце всміхається не лише тому, що милується

©  Видавництво «Веселка», 1984
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нашими Гарбузянами. Є в нього, в сонця, ще причини 
для усмішки...

Он воно зазирнуло у віконце крайньої над річкою хати 
і ковзнуло своїм променистим поглядом по веснянкува
тому обличчю русявого хлопчика років дванадцяти, 
який солодко прицмокує губами крізь сон. Це перший з 
героїв нашої правдивої розповіді — Марусик. На дивуй
тесь, що в нього дивне ім'я. Насправді він Сашко. Але 
в ранньому, синьоокому, як пише Андрій Лопата, дитин
стві мати запинала його хусточкою і він був схожий на 
дівчинку. Тато жартома прозвав його Марусею. Ім'я 
приліпилося, і став він Марусиком.

Звичайно, я розумію, давати прізвиська непедагогіч
но, але що вдієш, коли з давніх-давен існує ця негарна, 
непедагогічна звичка. Навіть славетний римський імпе
ратор Гай Юлій Цезар не вберігся від цього. Бо оте Це
зар — не що інше, як вуличне прізвисько (що означало 
чупринистий, волосатий). І прізвисько це стало потім 
загальним, називним для означення царственого титу
лу. Отже, не гнівайтесь, що герої наші матимуть прі
звиська...

Але підемо слідом за сонцем.
Он воно зазирнуло у сусідню з крайньою хату. На 

цей раз не у вікно, а на горище, де в духмяному сіні 
розкинувся на ковдрі замурзаний смаглявець.

Це теж Сашко. Але Сашко Циган. Іншого прізвиська 
йому й не придумаєш. І батько його був Циган по-вулич
ному, і дід, і прадід... Бо такі ж чорняві й темношкірі. 
А справжнє прізвище їхнє Непорожні. І з циганським 
родом-племенем нічого спільного вони не мають.

Та сонце кличе нас далі, у сусідній з Непорожніми 
садок.

Там під грушею на розкладушці згорнувся калачиком 
довготелесий білявий хлопчина.

Ви не повірите, але й він Сашко.
На цьому кутку Гарбузян, який зветься романтично і 

незвичайно Бамбури, найулюбленіше ім'я — Сашко. 
Отже, погодьтеся, прізвиська на Бамбурах просто необ
хідні. Тим паче, що вони необразливі, навіть ніжні. 
Третього Сашка звуть Журавель. Правда, прозвали його 
так не на честь прекрасного птаха, а за схожість з коло
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дязним журавлем (він майже на дві голови вищий за 
своїх друзів).

Безтурботно сплять наші герої і не уявляють навіть, 
який незвичайний день щойно почався для них, яку не
сподівану пригоду він їм готує...

А втім, сонечко підморгує нам і запрошує зазирнути 
ще в одне місце.

Пробачте, на цей раз — у собачу будку на Цигановому 
подвір’ї.

Там, поклавши голову на волохаті, у реп’яхах лапи, 
дрімає здоровенний рудий Бровко.

Він теж герой нашої незвичайної, але цілком правди
вої історії і відіграє в ній дуже важливу, якщо не сказати 
вирішальну у певному розумінні, роль.

Сонце лагідно зазирнуло під великі, світлі, майже білі 
собачі брови і побачило синю безсовісну муху, яка саме 
в цю мить сіла Бровкові на ніс. Бровко, не розплющуючи 
очей, пересмикнув носом. Муха на якусь мить знялася, 
але тут же сіла знову і спокійнісінько почала потирати 
передні лапки, наче сиділа не на собачому носі, а на 
якомусь неживому предметі.

Бровко розтулив одне око, глянув на муху і блиска
вично клацнув зубами. Проте муха виявилася спритні
шою за нашого пса. Вона встигла злетіти, продзижчала 
в нього над головою і знову сіла на ніс. Ну ви подумай
те!.. Яке нахабство!

Бровко розтулив друге око, мотнув головою і роздра
товано гавкнув. Голос у пса такий гучний і дужий і про
лунав так несподівано, що зозуляста курка злетіла з 
свого сідала на бантині й з відчайдушним кудкудакан
ням залопотіла крилами прямо над головою в Сашка 
Цигана.

Сашко Циган прокинувся:
— Тю!.. А киш! Хай ти...
Але курка вже не чула. Вона вилетіла крізь горищні 

дверцята, чіпляючись за щаблі драбини, на подвір’я.
Хлопець солодко потягнувся, перевернувсь на правий 

бік і заплющив очі. Але сну вже не було. Сон одлетів.
Покрутившися ще трохи, Сашко Циган знову потяг

нувся, сів, трусонув головою і примружився на соняч
ний ранок.
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Знизу чути було голоси батьків і чмихання мотоцикла. 
Батьки їхали на роботу — тато в поле, мама на ферму.

«Ану його! Рано як!— подумав хлопець з досадою.— 
Клята курка збудила ні світ ні зоря... А втім...— Сашко 
не вмів довго засмучуватись.— Нічого страшного. Зна
чить, підемо сьогодні по іриби. Скільки збираємось — 
і все просипаємо».

Збадьорений цією думкою, хлопець підхопився, під
скочив і — ой! — боляче вдарився головою об бантину.

Але, спускаючися драбиною вниз, він уже веселенько 
щось намугикував.

Гарна була в Сашка Цигана вдача. Оптимістична.
Батьки вже поїхали — дирдиркання мотоцикла від

далялося.
Намочивши під умивальником два пальці і протерши 

ними очі, хлопець заскочив на кухню. На столі стояв 
прикритий рушником сніданок. Сьорбнувши з чашки мо
лока і куснувши пиріжка з сиром, Сашко Циган сунув 
надкушений пиріжок до кишені, схопив у кутку кошика і 
гайнув надвір.

Бровко вискочив з будки і привітно заметляв хвостом.
— На! — надкушений пиріжок зник у Бровковій пащі 

так блискавично, що важко було навіть устежити, як це 
трапилося.— До лісу підемо. По гриби! — Хлопець од- 
в’язав пса, і той відразу застрибав, намагаючися лизнути 
господаря в носа. Коли б він умів говорити, то зараз 
сказав би: «Ех! Як же я люблю волю! Як я люблю кудись 
іти з тобою! Недаремно я тебе так сьогодні рано збудив. 
Недаремно! От побачиш, сьогодні неодмінно трапиться 
щось незвичайне!»

Те, що повинно трапитися щось незвичайне, Бровко 
передчував усім своїм собачим серцем. Собаки завжди 
передчувають важливі події, і, якби могли про це роз
казати, люди б уникли багатьох несподіваних неприєм
ностей.

...Марусик усміхався крізь сон. Йому снилися варени
ки з вишнями. Раптом один з вареників розліпився і 
голосом Сашка Цигана закричав:

— Ану вставай, сонько! Чуєш!
Другий вареник теж розліпився і гавкнув на Мару- 

сика.
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Марусик здригнувся і розплющив очі.
У розчиненому вікні стирчало дві голови — хлоп’яча 

і собача.
Одна належала Сашкові Цигану, друга — його псові.
— Га? — лупнув на них Марусик спросоння.
— Гав! — озвався Бровко.
— Вставай, кажу, крокодил! По гриби підемо! Швид

ше! — вигукнув Сашко Циган.
— Єсть! — Марусик по-солдатському скочив з ліжка.
На відміну від Сашка Цигана, він довгенько хлюпався

під умивальником, пирхаючи і бризкаючись на всі боки. 
Він любив умиватися.

— Ану тебе! — нетерпляче вигукнув Циган.
— Гав! Гав! — підтримав його Бровко.
— Одну хвилиночку! Чистота — запорука здоров’я! — 

заспокоїв їх Марусик, швидко-швидко витираючись 
рушником.

Зате на сніданок, так само як і Сашко Циган, Мару
сик часу не витрачав. Сьорбнувши компоту і куснувши 
хліба з салом, він вигукнув:

— Я готовий!
Надкушений хліб із салом зник у Бровковій пащі чи 

не швидше, ніж пиріжок.
Утрьох вони бігом подалися в садок до Журавля.
Та навіть утрьох збудити Журавля виявилося спра

вою не такою й легкою.
На вигуки, гавкання і навіть штурхани Журавель 

тільки дригав ногами і, не розплющуючи очей, повертав
ся на другий бік.

— Вставай! Ти що! — гукав Сашко Циган.
— По гриби ж ідемо! Вставай, чуєш! — кричав Ма

русик.
— Гав! Гав! Гау! — басовито вторив Бровко.
Та Журавель тільки сопів і дригав ногою. Він любив 

поспати. Особливо вранці, коли так солодко спиться і 
коли сняться найцікавіші сни. Журавель свої сни пам’я
тав добре і любив розповідати.

Тому прокидатися зараз він не мав аніякісінького ба
жання.

Нарешті Циган побіг у сіни, схопив кухля з водою і 
хлюпнув Журавлю на голову.
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Лише тоді Журавель розплющив очі, мотнув головою 
й сів на розкладушці.

— Що таке? Горить десь, чи що?
— По гриби йдемо, чуєш! — гукнув Сашко Циган.
— Давай швидше! — квапив Марусик.
— Гав! Гав! — озвався Бровко.
— Тю! То не можна було просто сказати? Треба було 

ото обливатися...
— Як же тобі скажеш, коли ти спиш.
— Тільки ногою дригаєш.
— А мені снилося, ніби ми на «Москвиче» кудись 

їдемо...— розтягнув губи в добродушній усмішці Жура
вель.— Утрьох, і Бровко з нами. Не хотілося з машини 
вилазити...

— От Журавель!
— Тут по гриби треба йти, а він на «Москвиче» ка

тається.
Журавель нарешті підвівся з розкладушки, і одразу 

стало видно, наскільки він вищий за своїх друзів. Вони 
ледве сягали йому до плеча.

— Хлопці! — згадавши щось, роззявив раптом рота 
Журавель.— Я не можу... Я матері обіцяв зробити по
вітку...

— Та ну тебе! Ніколи з тобою не виберешся нікуди! — 
сердито закричав Сашко Циган.— Завжди тобі щось 
треба — то дрова рубати, то воду носити, то...

— Пізніше зробиш! Як повернемось,— махнув рукою 
Марусик.

— Умиватись не треба. Ти вже вмитий,— сказав Саш
ко Циган.

— Точно! — засміявся Марусик.
Журавель несподівано забігав на одному місці, високо 

піднімаючи довгі ноги, потім зірвався й побіг по по
двір’ю. Оббіг навколо хати і шугонув у розчинені двері.

— Ха! Спортсмен!
— Олімпієць!
Минула хвилина, друга, третя... Журавель не виходив.
Хлопці перезирнулись і мовчки рушили в хату.
Журавель сидів за столом і, мружачись від задово

лення, наминав просто зі сковороди яєчню, запиваючи її 
з величезного кухля кисляком.
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Ні слова не кажучи, хлопці дружно схопили стілець 
за ніжки і одсунули його разом з Журавлем від стола.

— Та що ви, хлопці! Я ж голодний! З учорашнього 
вечора нічого не їв. Я ж і до лісу не добреду.

Але друзі були невмолимі.
Бровкові дістався шмат ковбаси і коржик з маком.
Зітхнувши, Журавель узяв велику корзину, і вони ру

шили.

Р О З Д І Л  Д Р У Г И Й ,
в якому ви потрапляєте у Губанівський ліс, де біля
таємничого озера відбувається несподівана зустріч, 

під час якої наш вірний Бровко поводиться 
зовсім незрозуміло. Жаб’яча лапка

Стежка до лісу вела понад річкою крутим берегом, 
в’юнилася серед кущів верболозу.

Мокрі росянисті гілки раз у раз черкали хлопців 
по щоках, лоскітно струшуючи холодні краплі за 
комір.

Сашко Циган, який ішов попереду, іноді навмисне 
придержував чи відтягував гілку, щоб вона хльоснула 
Журавля, який простував за ним.

— Ой! — скрикував Журавель.— Не треба!
— Не буду! — спокійно казав Сашко Циган і через 

кілька кроків знову відтягував гілку.
— От стривайте,— сказав Журавель.— Я вам краще 

сон розкажу, який мені сьогодні приснився. Ще перед 
тим, як ми на «Москвиче» їхали. Значить, так... Іду я, 
значить, лугом... по той бік Голубеньки... Сонце світить, 
коники у траві стрекочуть...

— Жаби кумкають...— втрутився Марусик.
— Та не перебивай! Іду я, значить, лугом... у бік річ

ки, у бік села. Усі Бамбури на тому березі переді мною 
як на долоні. Хати наші на узгір’ї, садки, городи, стовпи 
високовольтні... І раптом бачу: здіймається в небо над 
моєю хатою повітряний змій. Та обережно, Цигане! Ну 
тебе! І на тому повітряному змії якась, бачу, людина... 
Вчепилася руками, летить, як на дельтаплані. Придив
ляюсь...
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— А то вчителька математики Таїсія Миколаївна,— 
знову втрутився Марусик.

— Та не перебивай же! Ну!.. Придивляюся, значить... 
А то — Карабас-Барабас... Кіно по телевізору «Пригоди 
Буратіно» пам’ятаєте?.. Летить, борода віялом, зуби ко
нячі щирить... Я дивлюсь, і мене зовсім не дивує, що 
казковий Карабас-Барабас на повітряному змії над на
шими Бамбурами летить. Наче так і треба...— Журавель 
замовк.

— Ну? Ну й що?.. А далі що? — спитав Марусик.
— Нічого... А далі ми вже на «Москвиче» їдемо...
— Якісь у тебе сни, Журавель, як у рябої кобили,— 

кинув через плече Сашко Циган.
— Які є,— зітхнув Журавель.— А взагалі... Інтересне 

все-таки явище — сни. Уві сні може відбуватися все що 
завгодно. І ти цьому віриш. Уві сні ти літаєш — без крил, 
без нічого, просто відштовхуєшся від землі, крутиш 
ногами — і летиш. І це тебе аніскільки не дивує. Уві сні 
це зовсім нормально. Наче так і треба. Взагалі що б не 
відбувалося уві сні, хоч би які найдивовижніші речі — 
ти цьому віриш. Цікаво! Правда?

— Ну, так то ж уві сні,— глибокодумно кинув Сашко 
Циган.

— А взагалі скільки у житті різних загадок, таємниць, 
незрозумілого... Цікаво жити на світі! Правда? — Жура
вель обвів навколо широко розкритими захопленими 
очима і зітхнув.

Почалися переліски.
Голубенька звернула ліворуч, попід густу кучеряву 

діброву, а хлопці пішли прямо, у темні обійми так зва
ного Губанівського лісу, що починався одразу височен
ними щогловими соснами, між яких купчилися зарості 
ліщини, черемхи, глоду та іншого лісового розмаїття.

І враз густо пахнуло лісовим духом, який неможливо 
описати, але в якому всі пахощі перебиває неповторний 
грибний запах. Недарма цей ліс назвали Губанівським 
(майже усіма слов’янськими мовами «губи» — це 
«гриби»).

— Ех, кінчається літо,— зітхнув Сашко Циган.
— Мда...— й собі зітхнув Марусик.— Ще трохи — 

і до школи...
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— А мені вже й хочеться,— усміхнувся Журавель.
— Та! — махнув рукою Сашко Циган.— Хоч би не 

обманював.
— А я не обманюю. Чесно,— знов усміхнувся Жура

вель.
— Ну й дурень! — одрізав Сашко Циган.
— Теж мені радість! — пхикнуй Марусик.— Знову 

уроки, домашні завдання, «трудові навички», «сідай, 
двійка»... Тьху!

— Найкраще у навчальному процесі — це канікули,— 
прорік Сашко Циган.

Журавель хотів щось заперечити, але Циган перебив 
його:

— Не дратуй мене! Що ти не скажеш — буде неправ
да. Любиш ти удавати з себе зразково-показового... Аж 
гидко слухати!

Журавель ніяково усміхнувся і знизав плечима. Він 
був на півроку старший за своїх друзів, але вчилися вони 
в одному класі, жили поряд, і, як ви вже, мабуть, помі
тили, ватажком серед них вважався Сашко Циган. Ма
русик йому підспівував. А Журавель пас задніх. Тому 
що був добрий, поступливий, м’який вдачею, страшенно 
не любив сварок і суперечок. Про таких кажуть: «Хоч 
у вухо вбгай, хоч до рани прикладай».

І він не ображався, коли хлопці кепкували з нього. 
Звісно, при бажанні Журавель міг легко постояти за 
себе, хоча б надававши їм потиличників (він спокійно 
впорався б з обома). Але він лише простодушно усмі
хався на їхні глузи — вони наче од скаку вали від нього, 
як горох від стіни. Така вже була в нього вдача.

Хлопці не зупиняючись ішли все далі й далі у глиб 
лісу. Вони добре знали грибні місця, а місця ті були не
близько.

Бровко як навіжений ганяв по заростях, раз у раз гав
каючи на якусь тільки йому видиму лісову живність.

З-за дерев тьмяно блиснула чорна водяна гладінь...
То був Бакай. Лісове озеро.
Казали, що воно не має дна,— таке глибоке. І ще каза

ли, ніби колись давно жив у ньому водяник, який затягав 
людей і тварин під воду. Може, то був величезний сом 
чи інша якась водяна потвора — хто його зна (бо казали
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те все старі забобонні люди). Та хоч було це дуже давно, 
слава в озера лишилася недобра. Десь колись пропало 
теля, і сліди його начебто обривалися на березі Бакаю... 
Колись, заблукавши, хтось нібито чув на озері чиїсь від
чайдушні крики... Та що й казати — коли вже починають 
балакати про якесь місце, що воно таємниче й загадкове, 
то воно таки стає і таємничим, і загадковим. Уже від 
самих тих балачок. І хоч би яка була людина оптимі
стична й насмішкувата, наближаючись до такого місця, 
вона мимохіть примовкає й замислюється. Примовкли 
й хлопці.

І отут...
Тільки, будь ласка, не кажіть, що ви б не злякались 

і не...
Бо я вам не повірю.
Так от. Примовкли хлопці. І отут... Глип! На березі 

озера біля самісінької води сидів н е з н а й о м е ц ь .
Те, що це не просто якийсь дядько, а саме таємничий 

незнайомець, хлопці вирішили одразу, з першого по
гляду. Причому, як потім з'ясувалося, вирішили одно
часно всі троє, кожен окремо, не змовляючись. Такий 
у нього був вигляд. Незвичайний. І таємничий. Одягне
ний він наче по-міському. Але на голові мав старого 
солом'яного бриля, потемнілого й обшарпаного, як у 
діда-баштанника. Та головне, звичайно, не бриль. Голов
не було — голова. Лобата, як у казкового мудреця. 
Великий ніс. Сиві кошлаті, ніби приклеєні, брови, з-під 
яких насмішкувато позирають примружені очі. І вели
кий, розтягнутий в усмішці рот... На таких людей і в на
товпі обертаються. А тут, уявляєте, глухий ліс, безлюд
дя та ще й озеро з недоброю славою. Було від чого 
завмерти й зупинитись здивовано.

Завмер і Бровко, піднявши передню лапу. Та лише на 
одну мить. Наступної миті він раптом заметляв хвостом, 
прищулив вуха і кинувся лащитися до незнайомця...

То було так несподівано й так неймовірно, що хлопці 
ще більше здивувались. Гавкун Бровко, найгавкучіший 
з усіх собак на Бамбурах, який не пропускав не лише 
чужих, а й своїх, щоб не обгавкати їх як слід, раптом, 
мов кошеня, лащився до н е з н а й о м о г о  д я д ь к а . . .

Хлопці ошелешено перезирнулись.
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І тоді незнайомець несподівано заговорив.
— А-а, привіт! — усміхнувся він так, наче навмисно їх 

тут чекав.— Здоровенькі були!
—■ П-привіт! — перший відгукнувся Журавель.
— 3-здрастуйте!..— в один голос мовили Сашко Ци

ган і Марусик.
Незнайомець знов усміхнувся, і усмішка та була при

вітною і навіть симпатичною.
— Чудове місце... Гарне...— Незнайомець, примру

жившись, подивився на озеро.— Несподівано, чаклун- 
ськи гарне...

Тільки тепер хлопці побачили, що в лівій руці незнайо
мець тримає довгастий прямокутник темно-сірого карто
ну, на якому були накреслені чорні лінії, що за обри
сами нагадували Бакай.

І те, що картон був темно-сірий, а лінії чорні, збільшу
вало таємничу підозрілість.

Поряд з незнайомцем на землі лежала пласка дерев’я
на скринька.

— А... а ви хто? — спитав Сашко Циган.
В очах незнайомця застрибали лукаві бісики.
— А ви як думаєте?
— Хто його зна...— непевно знизав плечима Циган.
Хлопці теж мовчки повели плечима.
— От бачите... Недогадливі ви...— Незнайомець враз 

перестав усміхатися й насупив брови.— Чаклун я... 
Чарівник.

Незнайомець говорив без усмішки, цілком серйозно.
— Що-о? — у Марусика витягнулося обличчя.
— Тю!..— розгублено усміхнувся Журавель.
— Дядько жартують! — махнув рукою Сашко Ци

ган.— Смаленого дуба правлять. Не бачите? Що ми — 
маленькі, чи що?.. Чаклунів не буває. То тільки в казках.

— Ваша справа. Можете не вірити. Мені-то байдуже. 
Але я не жартую. Хочете — доведу?

Хлопці знову перезирнулися — в котрий уже раз.
— Ну... ну... доведіть! — задерикувато мотнув голо

вою Сашко Циган.
Марусик і Журавель завмерли й затамували подих.
— Тільки не отак відразу. От вам жаб’яча лапка...— 

Незнайомець підняв із землі суху жаб’ячу лапку і
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простягнув Сашкові Цигану.— Це не просто лапка. Це 
чарівний талісман. Той, у кого він, може задумати будь- 
яке бажання — і воно здійсниться.

— Та ну...— недовірливо усміхнувся Сашко Циган, 
але жаб’ячу лапку взяв.

— Задумати можна лише одне бажання. Отже... 
І коли бажання здійсниться або захочеться його одмі- 
нити, треба сказати: «Досить мені того...» — і передати 
талісман іншому.— Незнайомець глянув на озеро, потім 
угору на дерева і враз спохмурнів, заквапився: — Ну, 
йдіть, хлопці, йдіть. Бо он сонце за сосну сідає, освіт
лення міняється...

І він злегка відштовхнув од себе Бровка. Пес відразу 
схопився і подався у глиб лісу.

Хлопці квапливо попрощалися і навіть з якоюсь по
легкістю побігли за Бровком.

Р О З Д І Л  Т Р Е Т І Й
в якому Бровко знову поводиться не так, як завжди.

Жмурки на озері...
«Я  піду додому» ,— каже Марусик

Вони бігли мовчки, не розбираючи дороги, просто у 
той бік, куди подався Бровко. Нараз вони почули його 
басовитий гавкіт десь далеко праворуч. І звернули туди.

— О! Загавкав! У свинячий голос! — прохекав на бігу 
Сашко Циган.— Було б раніше гавкати. На... на незна
йомця... А то...

— Ага,— хекнув у відповідь Марусик.
Журавель хекав собі мовчки.
Бровко чекав їх на галявині. Він сидів, схиливши го

лову набік, і винувато позирав на хлопців.
«Вибачте, хлопці. Вибачте, дорогі,— говорив його по

гляд.— Сам не знаю, що зі мною сталося, чому це я так 
дивно поводився із тим незнайомцем... Сам не знаю...»

І тільки тепер, може, хлопці по-справжньому зрозу
міли, що ж таке з ними трапилося.

Сашко Циган розтиснув кулак. Суха жаб’яча лапка 
лежала в нього на долоні.

— Ну!..— прохопився Марусик.
— Тю! — почухав потилицю Журавель.
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— Тю! — почухав потилицю Журавель.
— Та! — вигукнув Сашко Циган і зробив рух, збираю

чись викинути жаб'ячу лапку.
— Стривай! — зупинив його Марусик.
— А ти що — віриш? — засміявся Циган, проте лапку 

не викинув.
— Не вірю. Але що ми — не встигнемо? Викинути 

завжди не пізно. Не хочеш — давай мені,— Марусик 
простягнув руку.

— Чого це тобі? — Сашко Циган умить затиснув ку
лак.— Ач, швидкий! Переб'єшся!

— А чого ж ти?
— Нічого.
— Слухайте! А ходімте глянемо, що він там робить. 

Га? — сказав Журавель.— Справді якийсь дивак. Я та
ких зроду не бачив.

— От-от! І я зроду...— підхопив Марусик.— «Сонце 
сідає... Мені поспішати треба...» Може, він...— Марусик 
стишив голос.— Може, він... в озері живе?..

Не можна сказати, що Марусик був такий уже закін
чений боягуз. Ні! Але природа наділила його дещо хво
робливою фантазією, і, коли справа торкалася чогось 
небезпечного або ж незрозуміло-загадкового, та фанта
зія малювала Марусикові такі яскраві картини, від яких 
і в найвідчайдушнішого сміливця затрусилися б жижки.

— Скажеш! — махнув рукою Сашко Циган.— Може, 
ти ще й роги в нього набачив?

— Роги не роги, але скільки ще тих загадок, таємниць 
у природі. І снігові люди, і племена різні невідомі...— 
Марусик багатозначно примружився.— Ти бачив, яка в 
нього голова?

— Та ну тебе з твоїми таємницями! Просто розіграв 
нас дядько і все. Подивився на тебе. Бачить, дурні 
хлопці. Відсталий елемент. Вірять у загадки природи. 
І розіграв. Сміється, мабуть, зараз, аж гай шумить.— 
Сашко Циган підморгнув.

— От і ходімте глянемо, як він сміється,— сказав 
Журавель.— Мені дуже кортить ще раз на нього подиви
тися. Хоч здаля.

— Ходім. А я що...— Сашко Циган знизав пле
чима.
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— Тільки так, щоб він нас не бачив. А то...— Марусик 
одвів очі, щоб хлопці не помітили, що немає в них зараз 
великої мужності й відваги.— Просив же чоловік не 
заважати...

— Авжеж,— погодився Журавель.— Заважати не бу
демо. Здаля тільки глянемо. І все.

— Ходімо! — рішуче, по-командирському сказав 
Сашко Циган.— А голова... Мало які голови бувають у 
людей. От у тебе, Марусик, теж голова... на кавун схо
жа. А нічого. Живеш.

Хлопці рушили назад, до озера.
І знову сталася дивна річ.
Бровко, що, як завжди, біг попереду, раптом спи

нився (мабуть, зрозумівши, куди вони йдуть), обернувсь 
і винувато заметляв хвостом.

«Е, хлопці, ні!.. Як собі хочете, але я туди не піду. 
І вам не раджу». Він стиха гавкнув, припав на передні 
лапи, наче вклонився, скочив і побіг убік.

— О! — багатозначно підняв догори палець Мару
сик.

Сашко Циган і Журавель тільки мовчки перезирну- 
лись.

Далі до озера йшли пригнувшися, крадькома, пиль
нуючи, щоб не тріснула й гілка під ногами.

Аж от...
— Ну! — схвильовано прошепотів Марусик.
На березі нікого не було.
Від того моменту, коли вони залишили незнайомця, 

минуло хвилин десять, не більше. Незнайомець наче ж 
не збирався одразу йти. Навіть навпаки. Відправив 
хлопців, щоб не заважали. І раптом...

— Дивіться! — знову зашепотів Марусик, показуючи 
на озеро.

Чорна вода Бакаю, що завжди вражала нерухомістю 
своєї дзеркальної поверхні, була зараз укрита брижами, 
наче хто пірнув у її непроникну безодню.

— Га? — ледь ворушачи губами, прохрипів Мару
сик.— Що я казав?

— Та ну тебе! — нервово сіпнув головою Сашко Ци
ган.— Страхопуд нещасний! Сам боїться, ще й інших 
лякає.
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— То, ма... мабуть, шишка з сосни впала,— криво 
усміхнувся Журавель.

Справді, на поверхні води плавала соснова шиш
ка.

— А він де ж подівся? — прошамкотів Марусик.
— Пішов, мабуть...— непевно підняв одне плече Жу

равель.
— Авжеж, пішов! Звичайно!.. То, мабуть, художник. 

Хотів Бакай малювати. Забалакався з нами. Освітлення 
помінялось. Він плюнув і пішов.

Як я вже казав, Сашко Циган не вмів довго сумувати. 
І зараз він не стільки вмовляв хлопців, скільки самого 
себе. І це йому вдалося. Він одразу повеселішав і вже 
був готовий кепкувати з друзів.

— Ех ви! Страхополохи! Зайці нещасні!.. У час кос
мічних польотів і електронної техніки в чаклуна пові
рили! Дикуни! Пігмеї! Мені соромно за вас! Швидше 
ходімо по гриби, а то й поганої сироїжки не знайдемо. 
Все без нас визбирають.

— Та! — махнув рукою Марусик.— Не піду я. Нема 
настрою. Та й забув я зовсім. Мені мати загадувала 
яблуню обтрусити. Малинівку. А то пропадає. Я піду 
додому.

— Отаке-е! — зневажливо протягнув Сашко Циган.— 
Теж мені герой! Ну й іди. А ми з Журавлем...

— А й  справді... Щось пропав настрій,— ніяково гля
нув на Цигана Журавель.— Може, давай... Мені теж 
повітку треба...

— Ех ви! Та ну вас! З вами зв’яжись. З вами щось 
робити... Тьху! Тьху! І ще раз — тьху!

Присоромлені хлопці поодвертались.
Та не одвертайтесь, хлопці! Чого ви одвертаєтесь? 

Якби ж ви не одверталися, а пильно глянули в очі Саш
кові Цигану, ви б зрозуміли, що то тьхукає не він, а його 
характер гонористий і самолюбний. А сам Сашко Циган 
цілкбм з вами згодний. Йому теж страшенно не хочеться 
йти по гриби, а хочеться якнайшвидше вибратися з того 
лісу, тільки він соромиться признатися в цьому і ото 
тьхукає.

Бровко зустрів їх за озером на галявині. Глянув на них 
уважно і похитав головою:
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«Ага!.. Вертаєтесь... А що я вам гавкав? Що? Ото слу
хали б мене краще. Не треба було йти до того клятого 
озера. Не треба!..»

По дорозі додому вони не вимовили ні слова.

Р О З Д І Л  Ч Е Т В Е Р Т И Й ,
в якому автор щиро вам радить:

« Тримайте себе в рукахІ» —  
бо починаються події незвичайні і неймовірні.

«Розпрягайте, хлопці, коні...»

А тепер тримайте себе в руках. Якщо ви читаєте сидя
чи, то вхопіться міцніше за стільця, щоб не впасти. Але 
я раджу, починаючи з цього розділу, лягти краще на 
диван чи канапу і далі читати лежачи. Так буде безпеч
ніше. Бо починається найголовніше — дивовижне й не
ймовірне...

Це було того самого дня, тільки десь уже надвечір.
Журавель порався біля повітки, лагодив скособочені 

двері і несподівано побачив Сашка Цигана. Вигляд у 
Цигана був такий незвичний,* що Журавель упустив з 
рук обценьки, і вони вдарили його по нозі. Проте Жура
вель зовсім не відчув болю. І «ой!», яке вирвалося в 
нього, цілком стосувалося Циганового вигляду.

— Ла-ла-ла-ла...— белькотів Сашко Циган, дивля
чись на Журавля круглими від жаху очима. Губи в нього 
тремтіли.

— Що?! Що таке?! — схвильовано вигукнув Жура
вель.

— Ста-ло-лося...— тільки й зміг вимовити Циган.
— Що? Що сталося?
— Оте саме...
— Що?
— Жа-жа... жаб’яча лапка...— розпачливо видихнув 

Сашко Циган.
— Що?! — Журавель відчув, як по спині в нього по

бігли колючі мурашки.
Минуло не менше п’яти хвилин, поки Сашко Циган 

спромігся розповісти, що саме сталося. Розповідав він, 
затинаючися, повторюючи по кілька разів одне й те саме.
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Щоб не утруднювати вам читання, подаємо його роз
повідь у скороченні.

— Ото як розійшлися ми по хатах, ходив я, ходив, ти- 
нявся-тинявся (а в кишені ж лежить «чарівний таліс
ман» — жаб’яча лапка. Лежить, муляє мою душу). 
Я, звичайно, сміюсь. Знайшов дурнів! Вірити у якусь 
нісенітницю, у старі бабські забобони. Ну, яке таке ба
жання може виконати ота висушена на сонці жаб’яча 
лапка? Дурниці! І все-таки... Ану дай, думаю, загадаю. 
Для сміху. Що б же ж його таке загадати? Думав-думав 
і надумав. О! Машину! Автомобіль! А що? Як загаду
вати, то вже загадувати. Не зошита ж у косу лінійку. 
Ходжу. Посміююсь. Ну, де ж там мій автомобіль? Де? 
Щось не бачу. Ха-ха!.. Держись, незнайомець з вели
ким носом! Держись, жаб’яча лапко! Посміявся-посміяв
ся та й годі про неї думати. Сів книжку читати. Читаю, 
захопився. Аж тут Кузьма-поштар пошту на велосипеді 
привіз. Розгорнув я газету. Дивлюсь — у газеті тираж 
грошово-речової лотереї. Мене щось одразу в серце — 
коль!.. Згадав я про отой білет, що нам колись тітка Галя 
у крамниці на здачу дала, як ми цукерки купляли. Ще ж, 
пам’ятаєш, казала: «Машину, хлопці, виграєте!»

— Тю!.. Так-так! Точно!— закивав головою Жура
вель.— Я про нього й забув.

— І я забув. А тепер тремтячими руками дістав я того 
білета. Він у мене в «Зоології» лежав. До таблиці. І... 
повіриш, думав, що тут і вклякну, дуба вріжу... Серце 
просто зупинилося і все. Глянь! — і він простягнув Жу
равлю газету й білет.

Журавель узяв, провів пальцем по таблиці і роззявив 
рота:

— Тю!
— От іменно, що «тю»! Що ж тепер робити? — Сашко 

Циган безпорадно подивився на Журавля.
— Як — що? Негайно брати машину та й квит! Га-га! 

«Запорожець». Усім класом кататимемось!
— А... а жаб’яча лапка?
— А... що лапка? При чому тут лапка? Скільки людей 

виграють! Просто щасливий збіг обставин.
— Ти думаєш?
— Думаю!
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— Добре, що я до тебе одразу пішов, а не до Мару- 
сика. Він би, забобонний, розквоктався про жаб’ячу 
лапку. Такого б туману напустив... Я б не знав, куди йти, 
що робити.

— Але йому треба все-таки сказати зараз, а то...
— Та скажу, звичайно. Аякже. Ходімо!
В тому, що Сашко Циган побажав саме автомашину, 

не було нічого дивного. Дивно було б навпаки, якби він 
побажав щось інше — літак, яхту абощо. Сашко Циган 
захоплювався автомашинами. Він збирав фотографії, 
вирізки, колекціонував сувенірні іграшкові макетики 
машин.

Більшого знавця автомобілів, як наших, вітчизняних, 
так і закордонних, не було, мабуть, не лише в Гарбузя- 
нах, а й в  усьому районі...

Марусик якраз трусив малинівку. Вся земля під дере
вом була рясно вкрита червоними запашними яблу
ками.

Почувши, у чім річ, Марусик хитнувся і мало не впав 
з яблуні.

— О! О! О !..— аж застогнав він, злазячи на землю.— 
А ви казали! А ви казали! Ну й ну! — Він скривився, 
наче вкусив кислицю.— «Художник»! От вам і «худож
ник»! Що ж тепер буде? Ой! Що ж тепер буде?..

Сашко Циган стурбовано глянув на Журавля.
— Ну, чого ти? Чого? — лагідно, наче хворому, ска

зав Марусикові Журавель.— Машину виграли, а він... 
Візьми себе в руки.

Марусик якусь мить отетеріло кліпав очима, потім, 
наче схаменувшись, перевів погляд на Сашка Цигана.

— Ага. Машину... Справді... Це добре... Але все 
одно... все одно... страшно.

— Ну, чого страшно? Чого, дурненький? Подумай! — 
терпляче вмовляв його Журавель.— Навіть якщо той не
знайомець і не художник, хоча я не вірю, то що ж страш
ного?.. Ну... ну захотілося йому довести, що... І прекрас
но! Спасибі йому. Він собі довів, а нам — будь ласка, 
машина. Що ж страшного? Добре! Для нас добре, а не 
страшно.

— Все одно...— не здавався Марусик.— Все одно... 
Якось...

245



— А взагалі... Хіба сталося щось неймовірне, казко
ве? Був тираж, випав виграш. Усе нормально.

— Авжеж! — наче прокинувся Сашко Циган.— Ав
жеж! Усе нормально. Хтось же мусив виграти. І виграли 
ми. Це ж здорово! Хай живе грошово-речова лотерея! 
Слава тому, хто її придумав! Радіти треба, а не... Ех ти, 
Марусик! — І він хвицнув Марусика ногою, або, як у нас 
кажуть, дав йому киселю.

І це стало наче поштовхом для зміни настрою.
— Та ви розумієте, хлопці, що сталося?! В нас буде 

своя машина! Справжня! «Запорожець»! — підскочив 
Сашко Циган.

— Га-га! — і собі незграбно, наче лелека, підстриб
нув Журавель.— Водити навчимось. У подорож гайне
мо. У Сибір, на БАМ, на Далекий Схід... Недарма мені 
такий сон сьогодні приснився. Про «Москвича». Не
дарма.

Заусміхався й Марусик.
— Взагалі машина — це таки непогано. Навіть добре. 

Тільки... чи видадуть її нам?
— Ну, то дурниці! — махнув рукою Сашко Циган.— 

Батьків підпряжемо. Подумаєш! Головне, що виграли! 
От що головне!

З вулиці почулося диркання мотоцикла. То поверну
лися з роботи Циганові батьки.

Батько Сашка Цигана Павло Максимович Непорож
ній, смаглявий і чорночубий, з ледь помітною іскрою 
сивини, з широкими плечима і могутніми мозолястими 
руками, не був ледарем. Люди з такими руками, як 
правило, ледарями не бувають.

І в колгоспі він ніколи не пас задніх (за що його й 
висунули на бригадира), і в себе вдома хазяйнував 
справно. Хата стояла як лялечка, дерева в садку аж 
гнулися від плодів, на городі чого тільки не було! А ве
ликий мурований льох був схожий на станцію мет
ро.

Мати — Ганна Трохимівна Непорожня, русявокоса 
голубоока красуня,— була схожа на свого чоловіка. 
Така ж хазяйновита й працьовита. І на свинофермі, і 
вдома по господарству поралася, не знаючи втоми.

Все було начебто гаразд.
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Єдине, що не дуже влаштовувало їхнього сина Сашка 
Цигана,— це те, що батьки й від нього вимагали такої ж 
хазяйновитості.

Але, маючи дванадцять років і бурхливий темпера
мент заводіяки і отамана, хіба ж дуже хочеться пора
тися на городі або в саду? На цьому грунті між стар
шим і молодшим поколінням Циганів виникали кон
флікти.

«Еге! — ображено чухався після них Сашко.— Хазяй
нуй, хазяйнуй. А як до мотоцикла, то: «Одійди! Не чі
пай!» Хай же вам Бровко хазяйнує після цього!»

Отже, як ви розумієте, для Сашка Цигана виграш 
«Запорожця» мав ще й принципове внутрішньосімейне 
значення.

«Що мені тепера ваш мотоцикл! Ха-ха! У мене ма
шина!»

Батьки не одразу второпали, що й до чого.
А коли второпали, не одразу повірили. І тільки коли 

їм було показано і білет, і таблицю, мати вигукнула «ой!» 
і вдарила руками об поли, а батько радісно зареготав:

— Диви!.. Справді!.. Виграли!.. От малишня! Машину 
виграли. Це ж треба...

У цей час саме повернулися з роботи й Марусикові 
батьки — тато Семен Семенович Байда і мама Байда 
Марія Омелянівна.

Семен Семенович був колгоспний бухгалтер.
Більшість людей при слові «бухгалтер» чомусь уявляє 

собі худого, лисого, у дротяних окулярах чоловіка.
Семен Семенович усім своїм виглядом заперечував 

таке уявлення. Це був кругловидий, рум’яний, завжди 
усміхнений здоровань.

Марія Омелянівна, симпатична веснянкувата блон
динка, працювала у відділенні зв’язку, тобто на пошті.

Господарство в них велося не так бездоганно, як у 
Непорожніх. І хата була не така чепурна, і в садку, і на 
вгороді не той порядок, і льох був схожий не на станцію 
метро, а на лісову землянку.

Майже одночасно з Байдами з’явилися й родичі Жу
равля.

Я кажу «родичі», бо з батьків у Журавля в наявності 
була тільки мама, Катерина Іванівна Сирокваша, та ще
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бабуся Горпина Улянівна Сагайдак. Тато, Полікарп 
Степанович Сирокваша, десь повіявся шукати безтур
ботного парубоцького життя, ще як малий Журавель не 
вмів і говорити. Отже, слова «тато» Журавель так ніколи 
й не вимовив...

— Сусіди! А йдіть-но сюди! — загукав Павло Макси
мович.— Ідіть швидше. Ви ж ще нічого не знаєте!

І, коли всі підійшли, закричав на повні груди:
— Наші козаки машину виграли! «Запорожця»! На 

лотерею.
Тут, дорогі друзі, наберіться терпіння і почекайте 

трохи. Зробіть, як кажуть, паузу.
Бо відбулася німа сцена. Як у гоголівському «Реві

зорі».
Особливо був вражений Семен Семенович. Так би мо

вити, професійно вражений. Його, як і всіх бухгалтерів 
світу, питання фінансово-матеріальні хвилювали над
звичайно гостро, до глибини душі.

І коли він потім звіряв білет з таблицею, на його носі 
і на рум’яних щоках від хвилювання виступили дрібні 
крапельки поту.

Жінки тільки сплескували руками і ойкали.
А Журавлева мати Катерина Іванівна навіть пустила 

сльозу.
— Я думаю, таку річ треба відзначити,— рішуче ска

зав Павло Максимович.— Ану, жінко, біжи в льох, тягни 
все, що є. А я стола надвір винесу.

І завирувало все навколо.
З усіх трьох льохів потяглися до столу наїдки. Не ми

нуло й кількох хвилин, як усі Бамбури вже знали про 
щасливу новину.

Довелося виносити ще два столи...
Стільки добрих слів і побажань хлопці не чули за все 

своє не дуже багате на добрі слова хлоп’яче життя. До 
пізньої ночі співали Бамбури на подвір’ї у бригадира. 
Особливо часто заводили «Розпрягайте, хлопці, коні»...

Причому співали її у новому, так би мовити, актуаль
ному, злободенному на сьогодні варіанті:

Розпрягайте, хлопці, коні 
Та лягайте спочивать,
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А я піду в лотерею 
«Запорожця» вигравать...

— Ви ж тільки, хлопці, той... глядіть, обережно їздіть, 
шалапути... А то...

— Ага-га. Бо ондо у Васюківці один на «Жигулях» 
новеньких у кювет угнався... В одну мить новенькі «Жи
гули» у старенькі обернулися...

— А з  Дідівщини хлопець «Москвичом» КрАЗа ви
рішив протаранити. Так од того «Москвича», вірите, 
тільки підфарник лишився...

— ...А я піду-гу в лоте-ге-рею-у-у
«Запорожця»-га виграва-ать...

...На землю опустилася ніч.
Порозходилися по хатах Бамбури.
Поснули втомлені від переживань хлопці.
Поснули й батьки.
Тільки Бровко сидів біля будки, дивився на зоряне 

небо, про щось думав і раз у раз зітхав. Щось неспокійно 
було в нього на серці...

А коли сонечко знову усміхнулося на наші Гарбу зяни, 
то воно побачило, що Семен Семенович Байда, колгосп
ний бухгалтер, розмовляє із своїм заспаним сином Мару- 
сиком.

— Ти не думай нічого, синку,— надаючи своєму голо
сові якнайбільшої лагідності, говорив Семен Семено
вич.— Просто мені цікаво. Як там було з тим лотерейним 
білетом? Подробиці деякі...

— Та я вже не пам’ятаю, тату, подробиць,— розплю
щивши тільки одне око, сонно бурмотів Марусик.

— А ти згадай, синку, згадай. Що ви купляли? Коли? 
Почім? Хто платив гроші?

— А яка різниця!.. Ну... ну... цукерки купляли. І ли
монад. На свята це було. Травневі, здається.

— А гроші? Гроші чиї були?
— Спільні гроші. Трохи моїх. Ти мені перед святами 

дав. Пам’ятаєш? Трохи Циганових. Журавля трохи.
— А скільки, скільки чиїх? Згадай, синку.
— Та... та хіба це важливо? Хіба це має значення?
— Просто цікаво... Пригадай, пригадай.
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— Ну... Моїх два карбованці, здається... Циганових, 
здається, карбованець з копійками. А Журавлевих, ко
пійок, мабуть, сорок...

— О! Ясно. Я ж добре пам'ятаю, що дав тобі тоді два 
карбованці. Ясно! Ну, йди, синку, йди! Досипай. Вибач, 
що збудив. Іди!

— А... а нащо тобі це?
— Просто цікаво. Йди!
І сонний Марусик, не дуже щось тямлячи, впав на 

подушку й зразу заснув.
Відомо, що на другий день після таблиці в ощадкасу 

нічого ще й потикатися. Тим паче, ощадкаси у селі не 
було. Ощадкаса була в районі. Семен Семенович не хви
лювався. Спокійно пішов на роботу.

Р О З Д І Л  П’ Я Т И Й ,  
з якого ви дізнаєтесь, що таке два карбованці, 

а що таке карбованець з копійками 
(не кажучи вже про сорок копійок).

Батьки і діти

Чим займалися у той день наші герої, переповідати 
не буду. Тим паче, що нічим особливим вони не займа
лися. Ходили, тинялися по Бамбурах, намагаючись ні
кого не зустріти з односельців. Бо їм уже набридло роз
казувати про свій виграш і показувати щасливий білет. 
Та й показувати, чесно кажучи, було нічого. Павло 
Максимович ще вчора забрав у сина білет і сховав. Щоб 
ненароком не загубився.

Отже, залишимо на якийсь час юне покоління і надамо 
слово їхнім батькам. Бо саме вони у той день (а точніше, 
вечір) стали головними дійовими особами.

Після вечері Семен Семенович глянув виразно на 
дружину.

Вона мовчки підбадьорливо кивнула.
Семен Семенович рішуче кахикнув і попрямував до 

Непорожніх.
Павло Максимович, повечерявши, сидів на ганку і ку

рив цигарку, задумливо дивлячись удалину. Раз у раз з 
рота його випахкували круглі кільця диму, чимось схожі
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на автомобільні колеса. Так у всякому разі здалося 
Семенові Семеновичу...

— Добридень, чи пак добривечір, сусіде! Добривечір, 
дорогий! — почав Семен Семенович, усміхаючись сонце
сяйно і привітно.

— Вечір добрий, сусіде! — гречно відповів Павло 
Максимович.— Як ся маєте?

— Та нічого, дякую... А ви?
— Спасибі, теж нічого...
— Ви знаєте, сусіде,— мовби між іншим сказав Семен 

Семенович.— Я взавтра якраз їду в район, у фінвідділ. 
То можу заодно отого хлоп’ячого білета в ощадкасу за
везти. Щоб часу не гаяти. Бо його ж іще у Київ на пере
вірку посилатимуть. Давайте!

Павло Максимович якось дивно глянув на Семена Се
меновича і враз став червоний, як мак.

— Гм...— він опустив очі, насупив брови, потім знову 
пильно глянув на сусіду.— Гм... Не турбуйтеся, любий. 
Не турбуйтеся. Я мотоциклом із самого раночку завезу. 
Мені не важко...

— Та нащо ж, сусіде, власний бензин витрачати? Як 
я на колгоспному «бобику»...

— А мені у район однак треба. У сільгосптехніку.
— Овва! Чого це раптом, сусіде?
— Того самого, сусіде, чого й вам у фінвідділ.
Запала напружена тиша.
— Вбачаю у вашій впертості, сусіде, прихований за

дум,— звузив очі Семен Семенович.
— І я вбачаю. У вашій, сусіде, настирливості.
— Шкода, сусіде, шкода, що ви так говорите.
— І мені вельми жаль.
— Між іншим, якщо вже на те пішло, мушу, сусіде, 

нагадати, що, коли ото діти купляли цукерки і тітка 
Галя, продавщиця, дала їм на здачу лотерейного білета, 
то у спільних грошах мого сина було два карбованці, 
а вашого — карбованець з копійками. І лише тому, що 
мій син добрий і поступливий, білет узяв додому ваш 
син.

— Ну, знаєте, це, сусіде, смішно. При чому тут два 
карбованці і карбованець з копійками? Не добираю!

— А при тому, що два карбованці, вибачте, більше,
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ніж карбованець з копійками. Це у першому класі про
ходять. Шкода, що ви не добираєте.

— Але білет коштує п’ятдесят копійок. І на карбова
нець з копійками можна купити не один навіть, а при
наймні, вибачте, два білети. Це теж проходять у першо
му класі.

Знову запала хвилинна мовчанка.
— Так не дасте?
— Був би дурний, якби дав.
— Навпаки, сусіде, навпаки... Був би розумний. Ех! 

Скільки живу поряд з вами і не знав, що ви, пробачте, 
такий!

— Це я, значить, такий?! Я?! Це я, значить, прийшов 
до вас і почав вициганювати білет! Ха! Ну, красиво! 
Кра-си-во!.. Ви, сусіде...

— Це... це не я, сусіде, а ви, сусіде... Ви! Ви! — аж 
захлинувся Семен Семенович.

— Що?.. Щ о?..— Павло Максимович звузив очі.— 
Ви, здається, хочете щось сказати!.. Ну, кажіть, 
кажіть!

— Хай вам ваш Бровко скаже! Я такого говорити 
не вмію...

Вони вже не говорили, а кричали.
Бровко, почувши, що хазяїн підвищив голос, і собі 

люто загавкав на Семена Семеновича.
Бамбури принишкли.
Ще вчора гаряче вітали вони сусідів з виграшем і спі

вали «Розпрягайте, хлопці, коні...», а зараз, почувши 
сварку, вже стиха хихикали.

І не подумайте, будь ласка, що у нас на Бамбурах 
живуть люди погані, недоброзичливі. Ні! Усі гарні люди. 
Тільки ви ж знаєте, як розвинене в нашого народу по
чуття гумору. І це почуття ну просто примушувало у 
даний момент хихикати. Не можна було втриматися.

Хлопці саме сиділи у Цигановому садку і їли яблука.
Хвилину тому вони жваво обговорювали маршрут 

першої подорожі на власному «Запорожці». Сашко Ци
ган наполягав на південному варіанті: Херсон — Оде
с а — Крим. Марусик схилявся до західного: Львів — 
Ужгород — Закарпаття. А Журавель одстоював схід
ний: Урал — БАМ — Владивосток.
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Тепер вони примовкли і, затамувавши подих, слухали 
батьків.

Слухали, опустивши очі, не наважуючись глянути 
один на одного.

Марусик зітхнув і поклав надкушене яблуко на траву.
Журавель повагався і теж поклав, хоч то вже був не

догризок, а не яблуко.
Сашко Циган густо почервонів і закусив губу.
У пригніченому мовчанні вислухали вони всю розмову 

до кінця.
— Ну, я піду,— не підводячи очей, тихо сказав Ма

русик.
— І я...— зітхнув Журавель.
Сашко Циган мовчки одвернувся.
У Семена Семеновича були білі очі й темні плями на 

обличчі.
— Щоб... щоб... щоб ти більше не смів водитися з тим 

Циганчуком! Чуєш! — затинаючись, вигукнув він, по
бачивши сина.

У Марусика дрібно затремтіло підборіддя, він хотів 
щось сказати, але не зміг, захлинувся і голосно запла
кав.

— От-от! Тільки й вмієш рюмсати! — як чайник, кипів 
Семен Семенович.— Кожен може тебе обдурити. Ні
коли, ніколи з тебе нічого не вийде! Нічого в житті ти не 
досягнеш. Нічого ніколи не матимеш. Проживеш, як той 
горох при дорозі. Хто не йде, той скубне.

Довго ще вивергався, мов вулкан, Семен Семенович, 
доки мати Марія Омелянівна не зупинила його.

— Досить уже! Досить! Доведеш його до того, що він 
заїкатися почне.

Зовсім інша картина спостерігалась у хаті Непорож
ніх.

Там наступальний бій почав син.
— Мені... мені... мені соромно! — закричав він, вбі

гаючи в хату.
— Овва! — спокійно підвів голову батько і примру

жив одне око.— Що таке? Чого це ти раптом засоромив
ся? Ич, який сором’язливий став!

— Нащо... нащо ви так балакали з Семеном Семено
вичем? Хіба можна?..
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— А як мені було з ним балакати, коли він...
— Треба було віддати йому того білета! Віддати! 

Справді, в Марусика було більше грошей... І однак це 
наша спільна машина... Спільна! Усіх трьох.

— Ти диви! — обернувся батько до дружини.— Наше 
козеня стає дибки. Мабуть, хоче, щоб я йому добрих 
бебехів дав,— і вмить перемінився в лиці, гримнув на 
сина: — Ану цить! Воно мені... воно мене ще вчитиме!.. 
Ану!

І...
Подальшу розмову батька з сином переповідати не бу

демо, щоб не травмувати вразливих читачів.
Скажемо тільки, що після тієї розмови, лежачи на го

рищі й тихо схлипуючи, хлопець думав: «Ні! Нема прав
ди на світі! Нема!.. І нащо я бажав, нащо я вигравав ту 
машину? Щоб тільки вважалось, ніби вона наша, а 
насправді батько не дозволить і пальцем приторкнутися, 
як до мотоцикла. «Почекайте, поки виростете, поки права 
одержите. Тоді кататиметесь скільки влізе». Спасибі вам 
у шапочку! Ні! Не хочу!»

Ех, яка ж то страшна мука, коли ти бачиш, коли ти 
відчуваєш, що батьки твої щось не так роблять, що вони 
не праві!..

І яка ж то безвихідь!
Батьків же не поміняєш. Батьки ж даються людині 

раз і на все життя.
З самого народження вони для тебе... Вони для тебе — 

найрозумніші, найдобріші, найсправедливіші з людей 
земних.

І раптом...
Якби ті батьки знали! Якби вони тільки знали! Так ні! 

Вважають, що вони непогрішимі. Не доведеш їм, не 
переконаєш.

Ти не можеш бути правий, б о  ти  д и т и н а !
Ех, які ж вони дорослі, ті батьки! Які вони безнадійно 

дорослі!
Отак у муках і переживаннях і заснув Сашко Ци

ган...
І не чув він, звичайно, лежачи на горищі, як у своїй 

кімнаті кректали й бубоніли його батьки.
— Ну... ну, скажи, га? Хіба я не правий?! Ну...
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— Ага...
— Я тобі чесно кажу, я ж хотів... хотів... Ото, думав, 

покурю і піду до нього. Чесне слово!.. Піду й скажу: 
«Сусіде,— скажу,— а сідаймо, сусіде, на мотоцикла та 
їдьмо у район. Здамо білета на ваше прізвище. Ви ж, 
сусіде, бухгалтер, освічена людина, справу маєте з фі
нансами, хай буде на вас записано, поки хлопці не під
ростуть...» Чесне слово, отак думав... А він... Ех!.. При
йшов і — наче я собі!.. Ну!

— Не хвилюйся, Павлушо, годі. Знову до ранку не 
спатимеш...

— Я не хвилююсь, але... Отуто...— Павло Максимо
вич гупнув себе важезним кулаком у груди, аж у матраці 
дзенькнула пружина.— Отуто... наче хто мені ножа 
встромив і повертає, повертає... Запідозрити мене, що 
я... собі!.. Ну!

У матраці знову жалібно дзенькнула пружина.
І, немов луною прокотившись через два садки й два 

городи, дзенькнула їй у відповідь пружина у тахті сусід
ської хати. Там теж не спали.

— Стільки років жили душа в душу! Стільки років! — 
драматично шепотів Семен Семенович.

— Ех-хе-хе! — зітхала Марія Омелянівна.
— І я завжди... Ти ж пам’ятаєш, як я... І на правлінні, 

і... А він...
— Ех-хе-хе! — знову зітхнула Марія Омелянівна.
— І що ж я — собі, чи що?!. Я ж хотів якнайкраще... 

по-людськи хотів. Хотів зареєструвати. Оформити офі
ційно, щоб... він же в цьому не тямить... щоб нотаріально 
записано було... в документах... що машина, мовляв, 
належить усім трьом. І до повноліття поставити на кон
сервацію... А він... От!..

— Та не кури, Сенчику! Ти ж кинув. Серце знову болі
тиме. Я тебе прошу. Не кури.

— Та обидно ж! Обидно! — вдарив себе в груди Семен 
Семенович.— Наче я собі!.. Ну!..

І дзенькнула пружина в тахті, покотилася луна через 
два садки й два городи. І забриніла тонким звуком у пру
жині ліжка Циганових батьків.

Ну й складні ж ті дорослі! Ну й складні ж вони люди. 
Нічого іноді не зрозумієш.
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Р О З Д І Л  ШОСТ ИЙ,
в якому наші герої задумують 
і здійснюють рішучу операцію.

«На! Тепер ти загадуй...»

Заснув Сашко Циган і... одразу ж прокинувся. Наче й 
не спав зовсім.

Сонечко, як завжди, усміхалося з неба. Весело щебе
тало на деревах птаство. Рохкала у хліві льоха. Життя 
було прекрасне.

Але хлопець умить згадав учорашні події, і світ зать
марився для нього, як у найлютішу негоду.

«Ні! Так далі жити не можна!» — подумав він, і рапто
ва рішучість охопила його.

Він швидко зліз з горища і, навіть не снідаючи, подав
ся до Марусика.

Марусик іще спав. Уві сні обличчя його було печальне 
і скорботне.

— Альо! — торкнув його за плече Сашко Циган.
— Га? — перелякано розплющив очі Марусик.
— Вставай! Годі спати. Треба вирішити, як нам жити 

далі.
— Що? — не второпав спросоння Марусик.
— Ти як хочеш, а я думаю втекти з дому,— важко 

зітхнув Сашко Циган.
— Як?!
— Звичайно. Втечу та й усе. Хай собі їздять на тій ма

шині скільки влізе. У мене вчора з батьком... розмова 
була.

— І в мене,— зітхнув Марусик.
— Нецікаво мені стало дома. Розумієш? Нецікаво.
— А куди ж тікатимеш?
— Не знаю ще...
— Слухай,— несподівано збадьорився Марусик.— 

Надовго втекти, звичайно, важко. Все одно міліція зна
йде й поверне. А от на кілька днів, щоб провчити їх,— 
це можна. Тоді й я з тобою. Га?

— Давай! Хоч на кілька днів...— Сашко Циган навіть 
повеселішав. Відверто кажучи, він і сам не уявляв, як 
він утече.

— Ну, а куди тікатимемо, як ти думаєш? — спитав
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.руки спорснули, і Макароніна, збиваючи листя й гілки, 
полетіла вниз.



— Та він же не вміє плавати! — скрикнула Оля Татарчук.



Над бочкою стояла двірничка тітка Текля і войовничо 
розмахувала мітлою...



І спершу жінка, а за нею й чоловіки попрямували до хлопців.



Ще здалеку чути могутнє хропіння — аж дерева гнуться.



— Головне — шануй, сипку, маму! — сказав Левко Львович.



Руки Веснянчині були зв’язані ззаду міцним мотузком, кінець 
якого тримав Том Павук.



Кощій Валера з трепетом узяв «Математику», затиснув її 
у витягнутій руці, одвернувши обличчя, а Бабай дістав 

з кишені шматок чорної марлі.



Марусик. Він звик, що ідеї виходять від Сашка 
Цигана.

— Ну... я думаю...— Сашко Циган насупив брови, що 
мало означати задуму,— я думаю... краще за все... у ліс.

— У ліс? — скривився Марусик.
— А що? У македонському курені сховаємось.
— А їстимемо що?
— Щось із собою візьмемо. А тоді Журавель піднесе. 

Гриби збиратимемо, ягоди...
— Гриби-и...— знову скривився Марусик.— Уже зби

рали... Хай вони сказяться! Може, все-таки не в ліс? 
Га? Якось воно у лісі все-таки...

— Ну, ти все-таки!.. І втекти хочеш, і щоб усе було, 
як дома на печі. Уже ж з’ясували, що той незнайомець 
абсолютно не страшний. Навіть навпаки. Може, щось 
нам ще й порадить. Гарне... Як зустрінеться...

— Ну, гаразд! — махнув рукою Марусик.— У ліс, то 
в ліс.

...Журавель порався біля скособочених дверей повіт
ки, які він так і не полагодив ні позавчора, ні вчора. 
Тому так рано і встав.

Побачивши друзів, він здригнувся, дуже вже рішучий 
вигляд вони мали. А коли друзі виклали йому суть спра
ви, Журавель сумно зітхнув.

— А я? Мене, значить, кидаєте?
— А тобі тікати нічого. В тебе нема причин. Та й їсти 

нам носитимеш,— сказав Сашко Циган.— І тобі ж тре
ба... ондо повітку... і дрова, і воду...

Журавель ще раз зітхнув, але сперечатися не став. Не 
вмів він сперечатися.

Македонський курінь хлопці виявили торік зовсім ви
падково, коли ходили по гриби.

Він стояв на краю западини серед густих кущів і був 
майже непомітний. Сплетений з міцних гілок, укритий 
товстим шаром почорнілого злежалого листя, він, здава
лось, стояв тут цілу вічність.

— Ого! — вигукнув Журавель.— У ньому, мабуть, ще 
Александр Македонський жив.

Він саме тоді читав книжку про Александра Маке
донського.

Так і прозвали вони його — македонський курінь.
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І якось, коли їх застала в лісі гроза, вони ховалися в ку
рені від дощу. Було затишно, пахло грибами, прілим 
листям і глицею. Десь угорі шамотів у кронах дерев 
дощ, блискало і гриміло, але в курінь не потрапляла 
жодна краплина.

Довго потім хлопці з приємністю згадували македон
ський курінь.

Його побудували, мабуть, туристи-грибники, що час
тенько навідували на машинах наш Губанівський ліс.

Найкоротший шлях до македонського куреня про
лягав повз Бакай. Та хлопці, не змовляючись, звернули 
вбік і дали доброго гака, обминаючи озеро. Хай йому 
грець! Ніхто його, звичайно, не боїться, але просто не
приємно дивитися на нього. А для чого, питається, ро
бити те, що неприємно?!

Як завжди у переломні вирішальні моменти життя, 
настрій був тривожно-урочистий. Не хотілося ні гово
рити, ні слухати.

Йшли мовчки.
Сашко Циган і Марусик несли по великій торбі з 

харчами. Журавель ніс дві ковдри.
У лісі тихо було, хоч мак сій. Наче ліс разом з ними 

переживав урочистість моменту.
Вони ледве розшукали курінь. Двічі проходили повз 

нього і повертали потім назад. Десь має бути отут, а не 
видно...

— Не знайдуть,— впевнено сказав Сашко Циган.— 
Раз ми не одразу знайшли, ніхто нас тут не знайде.

— Ага,— сказав Марусик, і в голосі його було не 
стільки радості, скільки прихованого суму.

Журавель м’явся, переступав з ноги на ногу. Йому не 
хотілось розлучатися з друзями.

— А може... може, давайте іриби пошукаємо,— не
сміливо запропонував він.

— А що, давайте,— підтримав Сашко Циган.
І гайнули хлопці по гриби.
Той, хто збирав коли-небудь гриби, знає, яка то зараз

лива штука,— тільки почни. І як воно заспокоює. Всі 
думки з голови — фіть! — і нема. Всі почуття з серця — 
геть. Ні про що не думаєш. Одне тільки на умі — грибі 
Де ти, голубчику, де ховаєшся — чи під оцим здибленим
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опалим листям, чи під отією згорбленою глицею? А коли 
усміхається тобі удача, ти вже нічого не чуєш, нічого не 
бачиш, не помічаєш. Голову до землі і — як той пес 
мисливський.

Сьогодні хлопцям щастило, як ніколи. А коли щас
тить, і час летить мов на крилах. Сонце вже повернуло 
на вечірній пруг, коли вони нарешті схаменулися. Грибів 
у кожного було — повні торби.

— Що з ними робити? — знизав плечима Сашко Ци
ган, коли підійшли до куреня.

— Може, хай Журавель додому забере,— сказав Ма
русик.

— НіІ Ні! — замахав руками Журавель.— Я й свої 
вам залишу. Бо одразу ж зрозуміють, де я був. І вас 
почнуть шукати в лісі.

— О! Правильно! Розумно! — похвалив його Сашко 
Циган.— У тебе іноді каструлька варить.

— Ви їх посушіть,— порадив заохочений похвалою 
Журавель.— На гілки понахромлюйте, як ото білочки 
роблять.

— Зупинись,— сказав Циган.— У мене вже слів нема 
вихваляти твій розум. Не виснажуй мене. Іди вже до
дому. А то зірвеш нам всю операцію.

Журавель скривився, наче в нього боліли зуби.
— Іди! — повторив Сашко Циган.— А то стемніє, са

мому боязко буде йти.
— Ви ж тут обережніше... З вовками й ведмедями 

не заводьтеся,— пожартував на прощання Журавель.
Після того як він пішов, Сашко Циган і Марусик де

який час мовчали, потім Циган сказав:
— А мені тут подобається. Ніхто не дорікає, моркву 

не шкребе.
— Ага,— без особливого захоплення кивнув Мару

сик.
— Хай!.. Хай вони тепер ділять ту машину... хоч пил

кою ріжуть. Я її, щоб мене тепер просили, не хочу.
— І я,— вже зовсім щиро підхопив Марусик.
У лісі темніє швидко. Тільки зайшло сонце, і — не 

встиг озирнутися — хоч в око стрель.
Сашко Циган хотів запалити вогнище, але Марусик 

гаряче запротестував:
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— Ні! Ні! Ще страшніше буде. Давай спати вклада
тися.

Циган не став наполягати.
Загорнувшись у ковдри, вони лежали у цілковитій 

темряві, чекаючи сну. Але сон не приходив. Десь неда
леко тріснула гілка. Щось наче ухнуло...

— Що... що це? — прошепотів Марусик.— Хо... хо
дить хтось...

— Та ні. Спи.
— Ох! Пропадемо ми тут ні за цапову душу.
— Та! Ну тебе! — Сашко Циган намагався шепотіти 

бадьоро, але в самого дрібно тремтіло біля пупа.
Що не кажіть, лячно вночі у лісі.
Чи то інстинкт далеких доісторичних предків про

кидається (коли кожної миті можна було чекати нападу 
шаблезубого тигра, або печерного ведмедя, чи ще 
когось). Але навіть дорослий незатишно почуває себе 
вночі у лісі.

Тому я цілком розумію наших героїв.
Коли довго не спиш, якось втрачаєш відчуття часу. 

Здається, минула година, а збігло всього лише п'ять хви
лин. І навпаки...

Циган не міг би сказати, скільки минуло часу. Аж рап
том... Почулися кроки. Блимнуло світло ліхтарика. І... 
В курінь хтось зазирнув.

— А-а, давні знайомі! Привіт! Здоровенькі були!
Циганові перехопило подих, наче хтось холодними

пальцями стиснув горло. То був н е з н а й о м е ц ь . . .
— Ну, як? Тепер переконалися?.. Тож-то...
«Ні! Ні! Не хочу! Досить з мене...» — по думки вигук

нув Сашко Циган.
Але незнайомець почув його.
— Ну, це вже твоя справа. Не хочеш — не треба... 

Можна й відмінити. Ну, спи, спи! Тільки не забудь зран
ку передати чарівний талісман іншому...

Світло ліхтарика погасло. Незнайомець зник.
Сашко Циган наче полетів у чорну безодню. І одразу 

прокинувся.
Ліс був сповнений пташиного гомону. Десь угорі, 

просто над головою, лікар-дятел дбайливо вистукував 
сосну. Сонячне павутиння заснувало вхід у курінь.
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Сашко Циган не міг навіть збагнути, чи то наснилося 
йому, чи справді зазирав уночі в курінь незнайомець. 
Настільки чіткою була згадка про нього, настільки ви
разно чувся його голос.

«Ні, мабуть, таки сон»,— вирішив він.
Хлопець виліз з куреня. Ранковий ліс був такий гар

ний і веселий, що нічні страхи уявлялися тепер просто 
дивними і сміхотворними.

«А  навіть якби й зазирав уночі? Нічого страшного. Він 
же нічого злого не робить. Навіть навпаки. Чого ж боя
тися?»

І таємничий незнайомець вже здавався йому навіть 
симпатичним.

Прокинувся й Марусик. З куреня вистромилася його 
заспана скуйовджена голова. Очі дивилися перелякано.

— Привіті.. Здоровенькі були І — весело вигукнув 
Сашко Циган.— Вилазь. Снідати будемо.

Він уже розпалював вогнище. Ніде так смачно не їсть
ся, як ранком у лісі. Хлопці навернули трохи не півторби 
харчів.

— Цікаво, як там наші старі,— усміхнувся Сашко 
Циган.

Марусику хотілося зітхнути, він ледве стримався. Він 
дуже переживав.

«Мої, мабуть, очей не зімкнули. Тато курив цілу ніч, 
хоч три роки, як покинув. Він, коли дуже хвилюється, 
завжди закурює. І потім йому погано. Мати корвалол 
пила й плакала...»

Роздуми його перервав Сашко Циган.
— На І — сказав він і простягнув Марусику жаб’ячу 

лапку.
— Нащо? — здригнувся Марусик.
— Як «нащо»? Тепер ти загадуй. Тільки гляди, не 

так, як я...
— Та... Не треба. Не хочу я...
— Як це не хочеш? Це ж, можна сказати, через тебе 

усе заварилось. Я ж хотів викинути, пам’ятаєш. А ти... 
Ні, візьми І Тільки дивись: не забери з магазину все під 
віничок. Не будь жаднюгою,— і Сашко Циган силоміць 
сунув жаб’ячу лапку Марусику в кишеню.
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Р О З Д І Л  С Ь О М И Й ,
в якому наші герої переконуються, 
що дорослі — дуже складні люди.

На Бамбурах знову співи

Вони враз нашорошили вуха. їм здалося, що здаля 
крізь хащі до них продирається дикий кабан або якийсь 
інший звір.

Ламалися й тріщали гілки. Аж двигтіла земля під важ
кими швидкими стрибками.

Ближче... Ближче... Ближче...
Вони вже збиралися дременути навтіки, коли з кущів 

вискочив... захеканий Журавель.
— Ану тебе! — в один голос полегшено вигукнули 

хлопці.
— Ху! Ху! Ху! — пихтів, як компресор, Журавель, 

не в змозі вимовити й слова.
Нарешті він трохи одхекався і лише тоді видихнув:
— Оххх!.. Там таке робиться! Таке робиться!.. Пів

ночі мене допитували. Ніхто не спав. Матері голосять. 
Батьки з ліхтарями понад річкою блукають... А сьогодні 
зранку твій, Цигане, батько на мотоциклі в район мото- 
нув. У міліцію.

— Ой-йой! — аж присів з переляку Марусик.— Що ж 
це буде?

Сашко Циган насупив брови:
— Та-ак!..
Потім зітхнув і спитав, наче без будь-якої цікавості, 

удавано байдужим тоном:
— А... а білета вже здали в ощадкасу? Не знаєш?
Журавель якось дивно глянув на хлопців, сунув руку

в кишеню і витяг... лотерейний білет:
— Ось він...
— Що-о?!
Не знаю, чи можна здивуватися більше, ніж здивува

лися хлопці.
Журавель махнул рукою:
— Та хай йому! Ото як прийшов я учора надвечір 

з лісу додому, там уже обстановка була неспокійна. 
Хоч паніки ще й не було. «Не бачив?» — питають. «Не 
бачив. Ми,— брешу,— посварилися трохи. Вони ку
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дись подались. А куди, не знаю». Година минула, дві. 
Смеркло. Матері ваші дедалі більше нервують. Батьки, 
правда, тримаються. Тільки сопуть похмуро. А тоді рап
том бачу, підходить твій, Цигане, батько до твого, Ма- 
русику, й каже... Хрипло так, приглушено: «Нате вам, 
сусіде, того білета лотерейного, везіть в ощадкасу». 
І простягає. А той здивовано: «Та ви ж збиралися вранці 
самі!.. Чого ж ...» — «Не було коли...— І рукою мах
нув.— Беріть, ви ж просили». Твій, Марусику, брови 
як насупить: «Н і,— каже,— не хочу!»— «Та нате ж !..»— 
«Не хочу і все...» Той дає, а той не бере. Той дає, а той 
не бере. І обидва червоні, очі ховають, одвертаються. 
Просто як діти. Тоді твій, Марусику, замахав-замахав 
руками і втік у хату. А твій побачив мене й до мене: «На, 
синку, матері оддаси!» Силою білета мені в руку вклав 
і пішов. Я — до матері. А вона: «Та ти що! Не хочу! — 
І теж руками замахала.— Хай учителька цим займаєть
ся! Таїсії Миколаївні оддаси...» Отак!..— Журавель 
усміхнувся й простягнув лотерейний білет Сашкові Ци
гану.— На! Сам Таїсії Миколаївні оддавай.

Сашко Циган почервонів і од сахнувся:
— Ні! Не буду.
— Та ти що? Це ж ти виграв.
— Ну й що? А тепер я до нього й торкатися не хочу.
— Марусику...— ступив крок Журавель.
— Ні! Ні! Ні! Мене не вплутуй! Я взагалі був проти.— 

І Марусик відскочив, наче Журавель тримав у руці не 
папірець, а палаючий факел.

— Ну, знаєте...— почав був Журавель. Та Сашко Ци
ган перебив його:

— Не гарячкуй. Білет у тебе, то хай у тебе й полежить. 
А там видно буде.

— От-от! Вірно! — підхопив Марусик.— А зараз гай
да додому. А то...

Журавель не вмів сперечатися.
...Додому вони поверталися повз Бакай, найкоротшим 

шляхом. Щоб швидше. І зловісне страшне чорне озеро 
не здалося їм зараз ні страшним, ні зловісним.

Коли вони вже наближалися до Бамбурів, Марусик 
важко зітхнув.

— Не дрейф! — зрозумів його зітхання Сашко Ци
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ган.— Ну, подумаєш, потиличників пару дадуть. А на
віть як і більше... Зате...

— А я й не боюсь. Подумаєш,— знову зітхнув Мару
сик.— Просто маму жалко. Як вони переживали, ма
буть...

Потиличників не було. Були сльози, зойки і голосіння. 
Навіть Семен Семенович одвернувся й витер сльозу.

А коли примчав з району на мотоциклі Циганів батько, 
він крекнув, побачивши сина, щось хотів сказати, але 
перехопив погляд дружини, ще раз крекнув, махнув ру
кою, сів на мотоцикл і поїхав у бригаду.

І решта батьків теж заспішила на роботу.

А ввечері, коли всі посходились і лаштувалися до ве
чері, на дорозі раптом з’явився Кузьма-поштар. Він з 
такою силою накручував педалі, наче закінчував ди
станцію велокросу на світову першість.

З розгону вгнався на подвір’я Циганів і так різко за
гальмував, що отетерілий Бровко навіть не гавкнув, 
а лише здивовано роззявив пащу. Обличчя в захеканого 
Кузьми-поштаря було дуже збентежене й винувате.

Спершу подумалося: це тому, що два дні він не роз
возив пошту (бо гуляв у сусідньому селі на весіллі двою
рідної сестри). Але...

— Ех, люди добрі,— жалібно скривився поштар.— 
Пробачте мені, якщо можете. Неприємно, ох, як непри
ємно приносити гірку новину, та хіба ж я винен...

— Що таке? — сполошилася Циганова мати, Ганна 
Трохимівна.

— Ох, краще б ви не від мене почули...
— Та що таке? Кажи вже! — нахмурився Павло Мак

симович.
— Та от... у газеті вчорашній поправка. У таблицю 

лотерейну вкралася помилка. Замість трійки вісімка 
була надрукована.— І Кузьма-поштар, винувато похи
ливши голову, простягнув газету.

Павло Максимович подивився на газету, потім на пош
таря, потім на дружину, потім на сина, потім на Семена 
Семеновича, який, стоячи на ганку, уважно слухав,— 
і раптом... зареготав. Та так оглушливо, що Бровко аж 
присів і прищулив вуха.
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— Га-га-га-га! Га-га-га-га-га!.. А ми тут мало не той... 
не... Га-га-га-га-га!

На хвилину завмерши, зареготала й Ганна Трохимів- 
на, а за нею й Семен Семенович, і Марія Омелянівна, 
не кажучи вже про наших хлопців, які аж вищали від 
реготу.

Кузьма-поштар, нічого не розуміючи, вирячився на 
цих дивних людей, які весело реготали, почувши таку 
невеселу новину.

— Сусіде! — загукав Павло Максимович своїм громо
вим голосом до Семена Семеновича.— Ну, сусіде! Це 
треба відзначити! Це треба відзначити! Неодмінно!..

Години через дві надвечірні Бамбури знову сповнили
ся дзвінким співом. Тільки пісні були вже не ті, що на
передодні.

«Ой, сусідко, сусідко, сусідко...» — обнявшися і, мов 
голубки, прихиливши одна до одної голови, виводили 
Ганна Трохимівна та Марія Омелянівна.

А Павло Максимович та Семен Семенович густими 
голосами басили: «По опеньки ходила...» Тільки замість 
«По опеньки ходила, козубеньку згубила» співали: «По 
опеньки ходили, «Запорожця» згубили...» І при цьому 
сміялися, аж захлинались (так їм подобався їхній жарт).

Хлопці дивилися на своїх батьків з ніжністю.
Ох, ці дорослі!
Які вони все-таки складні люди...

Р О З Д І Л  В О С Ь М И Й ,
в якому ви знайомитеся з кіногрупою, 

а також з феноменальним талантом 
шестикласника Гриші Пасічного.

«Ех ти! Артист/» Сварка
Минуло кілька днів.
Пригода з лотерейним білетом потроху почала забу

ватися.
Життя, як пишуть у романах, входило в свою звичну 

колію.
І про чарівний талісман, про жаб’ячу лапку, не згаду

вали.
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Журавель про неї, здається, зовсім забув. А Сашко 
Циган вирішив, що Марусик, мабуть, просто боїться 
загадувати. І махнув рукою: боїться, так боїться, його 
справа.

Якось Сашко Циган поїхав з батьком на мотоциклі 
у район.

Після тієї пригоди з виграшем машини батько Сашка 
Цигана помітно подобрішав і став часто катати сина на 
мотоциклі.

Марусик і Журавель сиділи на колодках біля воріт 
і лузали насіння.

І враз побачили, як дорогою, здіймаючи куряву, прямо 
до них мчить машина.

Бровко аж зайшовся, шалено рвучись на прив’язі.
Не доїжджаючи до воріт, машина спинилася. То була 

«Волга» з шахматкою — таксі. Тільки на лобовому склі 
косо застромлена довгаста табличка з написом «Кіно- 
зйомочна».

Марусик раптом зблід як полотно. Та Журавель не 
помітив цього. Вся його увага була зосереджена на ма
шині.

Троє дверцят відчинилися одночасно — як у кіно, 
коли ловлять злочинців і з машини вискакують детек
тиви. Вийшло четверо: троє чоловіків і одна жінка.

Жінка була вже немолода, але вдягнена, як студент
ка,— у потертих джинсах, майці з емблемою авторалі 
і у велосипедній шапочці з довгим козирком.

Височенний з двома фотоапаратами на шиї чолов’яга 
захоплено сплеснув руками й вигукнув:

— От село! Писанка! Ельдорадо!
— А що я вам казав! Що? — самовдоволено зареготав 

товстун у білому капелюсі, збитому на потилицю.— 
Курнатовський сказав — значить, все! Завжди слухайте 
Курнатовського. На вибір натури без Курнатовського 
їхати неможливо. А з Курнатовським завжди буде все 
гаразд!

Третій з чоловіків, худенький, щупленький, у вели
ких темних окулярах, кисло кривився і мовчки крутив 
носом.

— Гелій Борисович, а вам що — не подобається? — 
спитала жінка.
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— Ммм...— невиразно промурмотів Гелій Борисович.
— Не слухайте його! Цим художникам ніколи не дого

диш. Таке село! — Курнатовський скинув догори ру
ки.— Та гарнішого села нема на всій планеті!

— Тож-то й воно! Надто вже гарне. Неприродно,— 
скривився Гелій Борисович.

— Операторові подобається, режисеру подобається, 
мені подобається... Це головне. А дивіться, які типажі! 
Ми ще тут і головного героя знайдемо,— Курнатовський 
жестом показав на Журавля й Марусика.

І спершу жінка, а за нею й чоловіки попрямували до 
хлопців.

— Здрастуйте, хлопці! — підкреслено щирим голо
сом, яким завжди розмовляють городяни з сільськими 
хлопцями, привіталася жінка.

Чоловіки мовчки кивнули.
Марусик і Журавель чемненько підвелися з колодок. 

Марусик був у цю мить як з хреста знятий.
— Ми з кіностудії,— сказала жінка.— Я — режисер. 

Це — головний оператор. Це — художник. А це — ди
ректор картини. Знімаємо фільм для дітей. Про пригоди 
сільських хлопчаків. Шукаємо натуру, тобто село, де б 
можна було проводити натурні зйомки. І кандидатів на 
ролі заодно шукаємо. Як тут у вас, є гарні хлопці, жваві, 
з характером, щоб і в самодіяльності виступали, і вчи
лися добре? Га?

Хлопці перезирнулися.
— Та що там питати! Оцей, по-моєму, за типажем 

абсолютно підходить,— Курнатовський кивнув на Ма
русика.— Точно за сценарієм. Кирпатий, веснянкува
тий... Абсолютно...

Тепер уже перезирнулися кіношники.
Довготелесий оператор глянув на Марусика і підняв 

угору одну брову. Що це мало означати — чи схвалення, 
чи сумнів — важко було сказати...

Щуплявий художник Гелій Борисович підбадьорливо 
усміхнувся Марусику — теж невідомо, чи співчуваючи, 
чи вітаючи його.

Марусик, здавалося, от-от знепритомніє.
— А що? Можна. Спробуємо. Спробуємо,— лагідно 

промовила режисерша.— Як твоє прізвище, хлопчику?
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Ім’я, адреса...— Вона вийняла з кишені джинсів блокно
та. Директор Курнатовський запобігливо простягнув їй 
авторучку.

Прізвище, ім’я і адресу Марусика сказав Журавель. 
У самого Марусика відібрало мову.

...Вже давно розвіялася пилюка після того, як по
їхали кіношники, і Бровко вже замовк, заспокоївся, за
ліз у будку, а Марусик усе ще не міг прийти до тями.

Він важко дихав широко розкритим ротом, наче риба, 
щойно витягнута з води.

— Ти що? Отетерів від щастя, чи що? Схаменись! — 
Журавель ляснув його долонею по спині.

Але Марусик не зреагував. Не на жарт наполошений, 
Журавель ляснув його ще раз — з усієї сили. Марусик 
поточився, мало не впав і нарешті вимовив пересохлими 
губами:

— Жа... жаб’яча лапка...
— Що? — Журавель відчув, як у нього похололо в 

животі.
— Жаб’яча лапка,— повторив Марусик і перевів на 

Журавля скляний погляд.— Я ще вчора подумав, чого 
мені найбільше хотілося б. І вирішив — мабуть, стати 
кіноартистом. І от, бачиш...

— Тю! — тільки й зміг вимовити Журавель.
Саме тут почулося диркання мотоцикла і до воріт 

під’їхали Сашко Циган з батьком.
Батько зсадив Сашка біля хлопців, розвернувся і зник 

за курявою.
Сашко Циган був обвітрений, розчервонілий, радісно 

збуджений.
— Здорові будьте, хлопці! — бадьоро вигукнув він і 

раптом, пильно глянувши на них, здивовано підняв бро
ви вгору.— Що це ви якісь, наче вас із криниці тільки 
що витягли? Що трапилося?

І Журавель, збиваючись, почав розповідати, що саме 
трапилось.

Сашко Циган слухав, і на обличчі його мінялася, як 
то кажуть, ціла гама переживань: і здивування, і захоп
лення, і жаль, що його не було в цей час, і, не будемо 
приховувати, заздрість до Марусика.

На закінчення Журавель поспішив додати:
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— Не хвилюйся, ні я, ні ти за сценарієм не підходимо. 
За сценарієм їм треба веснянкуватого, кирпатого, саме 
такого, як Марусик.

— Гм...— задумливо гмикнув Сашко Циган.— Так ка
жеш, питали, чи є в нас гарні хлопці, жваві, моторні, 
з характером, щоб і в самодіяльності виступали, і вчи
лися добре, і взагалі...— Сашко Циган звузив очі.— 
А про Гришу Пасічного ви не сказали?

Марусик густо почервонів і одвернувся.
Журавель розгублено усміхнувся, глянув на Маруси

ка і знизав плечима.
— Ну, ви! КадриІ Я вам скажу!
Гришу Пасічного знало все село. Жодного свята не 

було, жодного вечора, щоб Гриша не виступав у худож
ній самодіяльності. І як виступав! Такого успіху не мав 
ніхто. Ні наш гарбузянський соловейко — переможець 
районної олімпіади доярка Ганна Тертична (колоратур
не сопрано), ні баяніст комбайнер Мирон Кандиба, ні 
акробати-механізатори брати Затягайло (Іван, Павло і 
Олександр)...

Коли тільки оголошували: «А  зараз виступить Гриша 
Пасічний»,— зал уже вибухав оплесками. І цей хлопчи
на таке виробляв, таке виробляв на сцені — глядачі аж 
боки рвали, за реготом не чути було половини слів. 
А слова у виступі Гриші Пасічного мали неабияке зна
чення. Тому що номер його називався «Художнє читан
ня». Він читав гуморески Остапа Вишні, уривки з по
вісті Івана Микитенка «Гавриїл Кириченко — школяр», 
оповідання Панаса Висікана та інші смішні речі. Здава
лося, на сцені не один кирпатий веснянкуватий п’яти
класник, а цілий театр сатири. То був талант, справжній 
талант! Як то кажуть — од бога.

— Не згадати Гришу Пасічного — це, знаєте...— пре
зирливо скривився Сашко Циган.

Журавель знову розгублено усміхнувся, глянув на 
Марусика.

Марусик червонів дедалі більше. Не дивлячись на 
Цигана, він пробурмотів:

— А де... де його було шукати?.. І взагалі... вони ж 
поспішали... ті кіношники.

— Не напускай туману в очі! — одрубав Сашко Ци-
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ган.— Скажи, що сам хотів. Сам випхався. Слави заба
жалося. Не думав я, що ти такий... Артист!

І тут раптом Марусика прорвало:
— Ти... ти сам, а не я... Ти просто заздриш, що не ти... 

що не тебе... Звик завжди командувати, бути першим, а 
тут... Хтось йому, бач, носа втер. Просто заздриш! І все!

Сашко Циган розгублено завмер. Журавель із здиво
ваним переляком позирав на Марусика.

Це був справжній бунт. Уперше в житті Марусик під
няв голос проти Сашка Цигана. Та ще й як підняв!

Що це буде зараз?
Сашко Циган зблід, потім почервонів, потім знову 

зблід.
— Ну... ну... ну й пень... Я заздрю! Йому! Ха! Та... 

та хай тобі жаби в болоті заздрять! Та я... та я після цьо
го й знати тебе не хочу! Все! Ти мені більше не друг! Щоб 
і стежку забув до мене!

Він круто повернувся й пішов геть.
Журавель якусь мить розпачливо дивився йому вслід, 

потім обернувся до Марусика:
— Нащо ти так?
— А чого ж він? Чого? Завжди... Завжди давить... 

Йому все можна, а іншим нічого. Набридло! Набридло! 
Проживу й без нього! Що я йому — горох при дорозі: хто 
йде, той скубне. Я теж людина. А ти... біжи за ним, як 
тобі його жаль! — І Марусик теж повернувсь і теж пішов 
геть. Тільки в інший бік.

Журавель стояв і отетеріло крутив головою то на Саш
ка Цигана, то на Марусика.

Отак несподівано, неждано-негадано, ні сіло ні впало 
побили горшки хлопці.

Р О З Д І Л  Д Е В ’ Я Т И Й ,
в якому ви дізнаєтесь про пригоду на річці Голубеньці 

і про те, що відбулося потім 
і чим закінчилася наша незвичайна пригода

Ця новина, дорогі друзі, вразила мене, можна сказати, 
у самісіньке серце. Я в голову не клав, що таке може 
статися.

З дитинства, з немовлячого, сказати б, віку були вони
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разом. Не без того, звичайно, що іноді й сварилися, чуби
лися, билися навіть, але до вечора вже й мирилися.

Та цього разу вечір миру не приніс. Ні вечір, ні на
ступний ранок, ні день, ні знову вечір... Та й другий день, 
і третій, і четвертий...

Журавель робив відчайдушні спроби помирити їх, але 
ті спроби лопалися, як бульки на воді.

— Ач, роги показав! Я йому ті роги вкручу! Ще за
свербить йому в носі! — цідив крізь зуби Сашко Циган і 
ні про яке замирення не хотів і слухати.

Марусик теж бурмосився:
— Не хочу-у!.. І все! Не хочу-у!..
Журавель розривався навпіл. Половина тягла до Саш

ка Цигана, половина до Марусика.
А головне, розривалося його серце. Бо він бачив, що 

хоч і приндилися його друзі, але обидва переживали 
страшенно.

Так-так, і Сашко Циган теж.
Думають, що як ватажок, то вже й не переживає, зне

важає всі тонкі почуття.
Та нічого подібного!
Та, може, ватажки важче переживають, ніж неватаж- 

ки. Бо й поплакати не можуть, не дозволяють собі. 
А переживання, які приховуються, тамуються в серці, 
завжди важчі за ті, що вибалакуються, вискаржуються 
на людях.

Бунт Марусика зачепив Сашка Цигана за живе. І зра
дила йому його легка вдача. Втратив він бадьорість свою 
і веселість. Що називається, нудив білим світом. Нічого 
йому не хотілося, ніщо його не радувало.

Ну, а Марусик — так той зовсім, як то кажуть, пере
вівся на смик — схуд, змарнів, не Марусик, а сама тінь.

Кіношники ж — анічичирк, ні пари з уст. Поїхали і як 
у воду канули. І де вони в ката поділися? Марусику вже 
й чекати несила.

Одного дня тинявся він по селу без діла, і ноги якось 
самі собою принесли його до подвір’я Гриші Пасічного.

Гриша сидів на призьбі, вшнипившись у книжку. Чи 
новий номер готував, чи просто так читав — хто його зна.

Марусик відчув себе раптом наче злодій, спійманий на 
гарячому.
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Став як укопаний і не міг зрушити з місця.
І враз несподівана рішучість оволоділа ним. Він кіль

ка разів глибоко вдихнув і пішов до Гриші.
— Гришо!
— Га? — стрепенувся той, відриваючись од книжки.
— Тут недавно... кіношники приїздили...— Марусик 

одвів очі.— Тебе десь не було. То вони мене записали. 
На зйомки. Фільм для дітей зніматимуть.

— Та ну! — вигукнув Гриша і враз примружився.— 
А ти мене за носа не водиш?

— О! — Марусик черконув себе відстовбурченим ве
ликим пальцем по шиї.— Хлопець їм потрібний. Кирпа
тий, веснянкуватий... Але я... я їм скажу, як вони при
їдуть, щоб вони тебе взяли...

І, не давши Гриші опам’ятатися, повернувся й кинувся 
тікати.

Дома не встиг Марусик відхекатися, як прийшов Жу
равель.

Розмова не клеїлась. Скільки не забалакував до нього 
Журавель, Марусик відмовчувався, відмахувався ру
кою. А потім раптом дістав з кишені жаб’ячу лапку і 
простягнув Журавлю:

— На!
Журавель закліпав очима, він уже й думати забув 

про чарівний талісман після тої сварки.
— Візьми! — зітхнув Марусик.— Вона мені більше не 

потрібна. Тепер ти долю спокушай.
Журавель якось напівусміхнувся і прихилив до плеча 

голову:
— Давай!
І ледве встиг він сховати жаб’ячу лапку до кишені, як 

рипнула хвіртка і з’явився захеканий Гриша Пасічний.
— Слу-уха-ай!..— просто од хвіртки загукав він Ма

русику.— Чого ж ти втік, чудило? Ти ж мені толком роз
кажи, що то за кіношники і що вони таке зніматимуть...— 
Він повернувся до Журавля.— А то, розумієш: «Я  ска
жу, щоб узяли тебе» — і навтіки! Хто ж так робить? 
От чудило!

Марусик втягнув голову в плечі і, як спійманий горо
бець, зиркнув на Журавля.

Журавель розплився в усмішці.
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— Та то він до мене побіг. Я його чекав. У нас з ним 
справа одна. А про кіношників тих толком і розказати 
нічого. Ми отуто біля воріт сидимо, насіння лузаємо, 
раптом під’їздять... Тир-бир, ми кіно знімаємо про сіль
ських хлопчаків, чи є у вас хлопці підходящі, щоб і в 
самодіяльності, і вчилися добре?.. Ну, ми зразу про тебе 
подумали... От і все.

Але від Гриші не так легко було відкараскатися.
Він іще не менше півгодини розпитував про кінош

ників: і які вони, і як були вдягнені, і що точно говорили, 
і як стояли, і як сіли, і як поїхали... Хотілося людині 
побалакати на цю тему. Та й не дивно. Якби вам, друзі, 
світило знятися в кіно, ви б теж, мабуть, про це балакали.

Коли він нарешті пішов, Журавель ляснув Марусика 
по плечу:

— Молодець! Я так і знав, що ти це зробиш.
— Та! — махнув рукою Марусик.— Я як подумав про 

ті зйомки... Кругом люди товпляться, витріщуються на 
тебе... Ні, це не для мене... Хай уже Гриша цим займа
ється. Він звичний.

Треба ж було Марусику щось говорити.
Коли того ж вечора Журавель розказав Сашкові Ци

гану про все, той тільки хмикнув:
— А мені що? Хай знімається, хай не знімається... 

Мені байдуже.
Але видно було, що йому не байдуже. Зовсім йому не 

байдуже. Бо настрій у Цигана одразу покращав, очі за
світилися, і навіть якась пісенька заму писалася на 
губах.

Та коли Журавель заговорив про примирення, Сашко 
Циган мовчки заперечно похитав головою. Видержу
вав марку.

Не захотів перший іти з поклоном і Марусик. Він, 
мабуть, вважав, що з його боку головне зроблено,— від 
кінозйомок він відмовився. Тепер, мовляв, слово за Саш
ком Циганом.

«Як легко посваритися і як важко помиритись»,— 
з сумом подумав Журавель.

Минуло ще кілька днів.
Серпень того року був напрочуд спекотний. Пекло й 

смалило немилосердно. Температура сягала тридцяти 
п’яти... Єдиний порятунок— річка.
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Голубеньку нашу при всій до неї любові й повазі, на 
жаль не можна назвати судноплавною магістраллю. 
Океанські лайнери на неї не запливають. У більшості 
місць її спокійно перебродять корови.

На Бамбурах була лише одна глибока місцина, де мо
жна купатися. І, хоч-не-хоч, Сашкові Цигану й Маруси- 
ку доводилося там зустрічатися. І вони зустрічалися.

Журавель то до Марусика підпливе, побалакає, то до 
Сашка Цигана. А вони й погляду один на одного не ки
нуть, удають, ніби просто не помічають, не знайомі 
наче...

От і цього разу так було.
Під берегом хлюпалася малеча. А хлопці плавали по

серед річки на глибокому. Сашко Циган з одного боку, 
Марусик з другого. А Журавель між ними... У воді було 
гарно, не хотілося вилазити. І Журавель, плаваючи, спі
вав на повний голос:

Ой, на горі калина,
Під горою малина,
Калина-малина,
Чубарики-чубчики, малина...

Сашкові Цигану і Марусику, чесно кажучи, теж хоті
лося співати, але вони стримувалися. Якось незручно 
співати, коли поруч твій колишній друг, який тебе зра
див. Якось рот не розкривався.

Зненацька Журавель зойкнув:
— Ой! Ой, корчі схопили... ногу!.. Ой, хлопці, як зво

дить!
Він занурився з головою, потім виринув і вже переля

кано, пирхаючи, загукав:
— Ой хлопці! Рятуйте! Ряту...
І знову занурився з головою.
Першим кинувся на нього Марусик. Він був ближче.
Підплив, вловив Журавля за руку, що на мить вистро

милася з води, і не встиг опам’ятатись, як Журавель 
обхопив його в обійми.

І вони вже удвох занурилися з головою.
Буль-буль!
«Ну, все! — майнуло в Марусика.— Пішли годувати 

раків!»
Він одчайдушно замолотив руками й ногами, вири
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ваючись. Та Журавель тримав його міцно, як у лещатах.
Проте від тих, мабуть, одчайдушних Марусикових ру

хів вони почали випливати. Ще якась мить — і голова 
Марусика вже над водою.

— А... а... а...— жадібно ковтає він повітря і помічає, 
що поруч Сашко Циган.

— Бий його по голові! А тоді хапай за волосся! — гу
кає Циган.

— Не мо-о-жу... Він ме-е-не... держить...— ледве 
встигає вигукнути Марусик і знову занурюється.

І майже в ту ж мить відчуває удар по голові.
«Ой! Це ж він замість Журавля мене вгилив»,— остан

нє, що подумав Марусик.
...Коли він прийшов до тями і розплющив очі, то поба

чив, що лежить на березі. Його оточує цікава бамбурин- 
ська малеча, серед якої, як телевізійна вежа, стовбичить 
мокрий Журавель.

— О! Нарешті! — побачивши, що Марусик розплю
щив очі, вигукнув Журавель.— Ну й налякав ти нас!

— Ти... А ти ж як? — спитав Марусик, важко ди
хаючи.

— Одпустило... Як тільки ти пішов на дно, корчі зразу 
одпустили.— Журавель винувато усміхнувся (не вмів 
Журавель брехати, і, коли доводилося говорити неправ
ду, він завжди винувато усміхався).

Сашко Циган підвівся, теж винувато всміхнувся і ска
зав:

— Ти пробач... я не хотів... я ж думав, що то він... 
Ваші макітри у воді такі схожі...

Малеча зареготала.
Марусику нічого не лишалося, як теж засміятися.
А потім вони йшли додому й весело сміялися втрьох.
І ніхто з них не згадував про сварку, наче її й не було.
Найвеселіше сміявся Журавель. Він підстрибував на 

ходу, він захлинався, він заливався радісним сміхом.
— До речі, а як там... жаб’яча лапка... чарівний таліс

ман? — спитав раптом Марусик.
— О! Жаб’яча лапка! Будь здоров! — захоплено ви

гукнув Журавель.
— Ти хоч побажав що-небудь?
— Аякже!.. Аякже!.. Побажав, звичайно! Аякже. І —
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справдилося! Справдилося! — Він лукаво усміхнувся.
Хлопці перезирнулися і... враз зрозуміли, що саме 

побажав Журавель. Через те побажання вони і йдуть за
раз разом, і сміються, і радіють, і... Хоча і без усякого 
талісмана вони б, звичайно, помирилися. Але... І тут 
де не взявся Бровко. Кинувся до хлопців, метляючи 
хвостом і припадаючи до землі, наче хотів сказати: 
«Ех, який же я радий, що все гаразд, що ви помири
лися! Який же я радий! І як же я вас, хлопці, люб
лю!»

І сонце, хоч усміхалося воно, дивлячись на наші Гар- 
бузяни, завжди тільки вранці, а зараз вже було надве
чір’я, не витримало і весело засміялося, виграючи іс
кристим промінням своїм на шибках вікон, на новеньких 
бляшаних покрівлях, на мереживних лініях електро
передач, на садках, на левадах, на хвилях річки Голу- 
беньки.

І на щасливих обличчях наших героїв.
А вже тоді спокійно сховалося за крайнебо.

Отака незвичайна пригода сталася в наших Гарбу- 
зянах. Хоча, якщо добре подумати, що ж у ній надзви
чайного?

Нічого надзвичайного в ній немає. Нічогісінько. Усі 
події цілком реальні, нічого неймовірного, а тим паче 
чарівного не відбулося. Звичайнісінький збіг обставин.

А втім... Якщо подумати ще раз, то... хто його зна...
Чесно кажучи, я дуже люблю надзвичайні події. Без 

них якось нудно жити на світі.



ПОВІСТІ-КАЗКИ





НЕЗВИЧАЙНІ 
ПРИГОДИ 

В ЛІСОВІЙ ШКОЛІ

Частина перша 
СОНЦЕ СЕРЕД НОЧІ

Р О З Д І Л  І,
який знайомить читачів з героями казки 

та з лісовою школою. Бурмило 
Михайлович перевіряв здібності

Жив на світі їжачок Колько Колючка.
І жив на світі зайчик Кося Вухань.
Гарні були хлопці, але боягузи страшенні. Всього на 

світі боялися. Боялися темряви і боялися сонця. Бояли
ся блискавки і боялися грому. Боялися вітру і боялися 
дощу. Навіть тіні власної боялися.

А найдужче боялися хуліганів.
То прибіжить Колько Колючка до мами-їжачихи:
— Ой мамо, мамо! До нас у двір хулігани вдер

лися!
Вийде мама-їжачиха на ганок,— а у дворі дві маленькі 

жабки стрибають.
То Кося Вухань прибіжить до мами-зайчихи:
— Ой мамо, мамо! За мною хуліган женеться І 
Мама-зайчиха визирне у віконце,— а там метелик

літає.
Ну що ти з тими страхополохами зробиш!..

©  Видавництво «Веселка», 1981
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І вмовляли їх батьки, і соромили, і сварили — нічого 
не допомагало. Так і жили їжачок Колько Колючка та 
зайчик Кося Вухань боягузами. За мамині спідниці хо
валися та звідти на білий світ з острахом позирали. Всі 
лісові діти бавляться, пісень веселих співають, а вони си
дять за маминими спідницями і тремтять. Навіть один з 
одним не гралися, хоч і жили по сусідству.

Та от якось ясного сонячного ранку зустрілися біля 
перелазу мама-зайчиха з мамою-їжачихою.

— Здрастуйте, тітонько Вухань,— сказала мама-їжа- 
чиха.— Ви чули новину? На Великій Галявині відкри
вається спеціалізована лісова музична школа з ведме
жою мовою викладання. Борсучиха вже записала туди 
свого Борю.

— Ах, що ви кажете, кумасю Колючко! — сплеснула 
мама-зайчиха лапами.— Спеціалізована музична шко
ла? Та ще з ведмежою мовою викладання? Побіжу чоло
вікові скажу.

Тато-заєць сидів на ганку і читав «Лісову газе
ту».

— Гм,— сказав він, почувши новину.— Спеціалізова
на музична школа? З ведмежою мовою викладання? Це 
інтересно. Треба й нашого страхополоха записати. Мо
же, хоч школа допоможе його у звірі вивести. А то ж тіні 
власної боїться.

Зайченя Кося, що тремтіло тут же біля ганку і все чу
ло, здригнулося й заскиглило:

— Ой!.. Я не хочу-у!.. Я боюсь...
— Тебе ніхто не питає! — суворо сказав тато-заєць.— 

Запишемо, й ходитимеш.
— Ну що ти, синку,— лагідно сказала мама-зайчи

ха.— Всі ж дітки ходитимуть. Не бійся.
Мама-зайчиха тут же причепурила Косю, вдягла йому 

новенькі штанці, білу сорочечку й повела на Велику Га
лявину.

Вийшли за ворота, гульк — а з  сусіднього двору мама- 
їжачиха вже Колька Колючку веде.

Записував у школу сам директор Бурмило Михайло
вич Ведмідь.

Він сидів за березовим столом і суворо позирав на май
бутніх учнів.
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— Прізвище!
— Вухань! — чемно сказала мама-зайчиха.
— Прізвище! — не глянувши на неї і наче не чуючи, 

повторив директор.
— Вухань! — знову сказала мама-зайчиха.
— Прізвище! — підвищивши голос, утретє сказав 

Бурмило Михайлович.
— Та Вухань же! — розгублено пролепетала зайчиха.
— Я вас, мамо, не питаю! — сердито обернувся до неї 

директор.— Хай сам скаже. Він що у вас — глухий? 
А ще хоче у музичну школу?

— Та що ви! Що ви! У нього абсолютний слух! Поди
віться, які в нього вушка!

— Так чого ж він мовчить?
— Він... він у мене... дуже скромний,— мама-зайчиха 

підштовхнула сина.— Ну, кажи, Косю, кажи!..
Та Кося Вухань тільки прищулив вуха і сховався за 

мамину спідницю.
— Гм...— насупився Бурмило Михайлович.— Гм... 

Скромний!.. Ну, добре, перевіримо його здібності до вед
межої мови. А скажи-но, Вухань, «р-р-р» по-ведмежому.

Кося безпорадно подивився на маму, швидко-швидко 
закліпав очима й скривився.

— Ну! — нетерпляче сказав директор.
Кося розтулив рота, але з рота не вилетіло ані звуку.
— Що? — схилився й приставив лапу до вуха Вед

мідь.— Повтори. Не чую!
— А-а-а!..— не витримав і заридав на всю галявину 

зайчик, притискаючись до мами.
— Ой, вибачте,— забідкалась мама-зайчиха.— Він у 

мене такий вразливий, такий вразливий...
— Розумію,— лагідно сказав директор Ведмідь.— 

Але й ви зрозумійте: у нас школа не звичайна, а спеціалі
зована. З ведмежою мовою викладання. Вчителі — із 
столичного зоопарку. У нас вимоги.

— Він буде вчитися. Я вас запевняю. Це він від не
звички. Він буде гарно вчитися. От побачите...

Не кращі справи були й у Колька Колючки. І він не міг 
сказати «р-р-р» по-ведмежому. Замість «р-р-р» у нього 
виходило чогось «хрю». І з слухом у Колька було пога
но, вушка в нього були маленькі, за голками ледь поміт
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ні. Але й Косю, і Колька все ж прийняли. Незважаючи 
на суворість, Бурмило Михайлович мав добре серце.

— Ой, і нащо мені ота спеціалізована музична шко
ла! — ридав Кося Вухань, ідучи з мамою додому.— Та 
ще й з ведмежою мовою викладання! Ой, я нещасний! 
Горе мені з тобою і з твоєю школою!..

— Мовчи, синку! Мовчи, дурненький! — казала ма- 
ма-зайчиха.— Нічого ти не розумієш. Усі зараз од
дають своїх дітей у спеціалізовані школи.

Колько Колючка теж ридав, ідучи додому. І його 
мама-їжачиха казала, що він дурненький і нічого не ро
зуміє і що без знання іноземних мов нікуди зараз не 
поткнешся.

Заперечувати щось було пізно.
Наступного дня вранці Кося Вухань та Колько Ко

лючка узяли в лапи портфелики, букети лісових квітів і 
почеберяли на Велику Галявину.

Р О З Д І Л  II
Перший урок. Пантера Ягуарівна.

«Хіба можна таке вухо не вкусити/»
«У-у, зрадник/»

Біля школи вже зібралися учні.
Вони скупчилися перед ганком, попідбирали хвости 

(в кого такі були) й чекали появи директора.
Що й казати, завжди якось лячно починати у житті 

щось нове.
А якщо ти взагалі боягуз, то й поготів.
Жив ти біля маминої спідниці, за все відповідала мама, 

оберігала тебе від усіх небезпек, тривог і неприємностей, 
а ти тільки їв, спав і розважався.

І от раптом мама лишилася десь за парканом, а ти 
сам-один вперше йдеш у ще незнаний, сповнений не
сподіванок світ. Ноги в тебе підгинаються і тремтять. 
У роті сохне, у грудях пече, а в животі тенькає і хо
лоне.

Кося Вухань стояв поряд з Кольком Колючкою і так 
голосно цокотів зубами, що Колько раптом повернувся і 
злякано спитав:
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— Ой, що це?
— 3-зуби,— затинаючись, чесно признався зайчик.
— Боїшся? — спитав Колько.
— Б-боюсь,— признався Кося.
— І я боюсь,— сказав Колько.— Давай разом боя

тися.
— Давай І
І такий він раптом став дорогий, цей їжачок Колько, 

що Кося обняв би його зараз (якби не оті колючки!).
«От із ким я дружитиму!» — одразу вирішив він. 

І йому стало трохи легше.
Нарешті на ганок вийшов директор Бурмило Михай

лович Ведмідь. За ним вчителі — пантера, жирафа, ли
сиця, слон, мавпа і бегемот.

— Здрастуйте, діти! — урочисто сказав Ведмідь.— 
Вітаю вас із початком навчального року в нашій школі. 
Дозвольте представити вам ваших учителів. От! Будь 
ласка! Класним керівником у вас буде Пантера Ягуарів- 
на. Вона викладатиме лісову математику. Лісознавство 
викладатиме Лисавета Патрикіївна. Лісторію, тобто лі
сову історію,— Мамонт Африканович. Лісографію, тоб
то лісову географію,— Жирафа Жирафіївна. Фізкуль
туру — Макак Макакович. Спеціальний музичний пред
мет сольфеджіо — Бегемот Гіпопотамович. А ведмежу 
мову викладатиму я сам... Сподіваюсь, що всі ви будете 
вчитися старанно і сумлінно, не завдаватимете клопоту 
вчителям і мені не доведеться викликати в школу ваших 
батьків... А тепер — у клас! Починаються уроки.

Бурмило Михайлович закалатав у великий лісовий 
дзвоник.

На першому уроці Пантера Ягуарівна знайомилася з 
класом.

Крім зайчика Косі Вуханя та їжачка Колька Колючки, 
в класі були: з хлопчиків — лисеня Рудик Лисовенко, 
ведмежа Михайлик Ведмеденко, вовченя Вовчик Вов
ченко і борсученя Боря Сук; з дівчаток — рисеня Раїска 
Мняу, лісове козеня Зіна Бебешко, лосеня Соня Лось 
та білченя Вірочка Вивірчук.

Кося Вухань, звичайно, сів за одну парту з Кольком 
Колючкою. Але де ви бачили, щоб у першому класі вас 
одразу посадили з ким ви хочете. Познайомившись
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з усіма, Пантера Ягуарівна почала усіх пересаджувати... 
Косю Вуханя посадила з Вовчиком Вовченком, а Колька 
Колючку — з Раїскою Мняу.

Не минуло й п’яти хвилин, як Вовчик Вовченко вкусив 
Косю за вухо.

— Т-ти чого?! — сахнувся Кося.
— Просто так,— вищирився Вовчик і знову вкусив 

Косю за вухо.
— Перестань! — стиха зойкнув Кося.
— Ги! Не перестану,— знову вищирився Вовчик.— 

Хіба можна таке вухо не вкусити! Колосальне вухо! 
Спеціально для того, щоб кусати. Ги-ги-ги!

— Ти що — хуліган?!
— Хуліган! — гордо сказав Вовчик.— А ти хто — 

заєць?
— Заєць...
— Ги-ги!.. Заєць! Заєць! Боягуз!
— Чого це б-боягуз?..— почервонів Кося.— Я про

сто... просто собі заєць.
— А от і не простої Заєць — значить, боягуз. Усі зайці 

боягузи. І ябеди. От я знаю, ти зараз піднімеш лапу 
і скажеш Пантері, що я тебе за вухо вкусив. Ска
жеш!

Кося не встиг нічого відповісти, бо в цей час Пантера 
Ягуарівна повернулася до них і сказала:

— Вухань і Вовченко! Ви чого розмовляєте на уроці? 
На уроках розмовляти не можна. Ану піднімися, Ву
хань, і розкажи всьому класу, про що це ви говорили. 
Нам усім цікаво послухати.

Кося підвівся, похилив голову і втупився в парту, не 
кажучи ні слова.

— Ну, чого ж ти мовчиш? — спитала Пантера Ягуа
рівна.— Ану ти, Вовченко, розкажи, якщо він соро
миться.

Вовчик підвівся, шморгнув носом і сказав:
— А... а він укусив мене за вухо.
— Що?! От тобі й на! Чого це? — здивувалася Панте

ра Ягуарівна.
— Не знаю,— знизав Вовчик плечима.— Я його сам 

питав. А він каже: «Просто так. Захотілося — і вкусив». 
Я йому кажу: «Не можна кусатися на уроках». А він:
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«Мовчи,— каже,— бо ще за носа вкушу. І скажу, що не 
я тебе, а ти мене вкусив». От.

— Це правда? — звернулася Пантера Ягуарівна до 
зайчика.

— Це... це в-він мене вкусив,— ледве стримуючи сльо
зи, вимовив Кося, вражений Вовчиковою підступністю.

— От бачите! Що я казав! — вигукнув Вовчик.
У класі засміялися.
— Ну, гаразд! Сідайте! І поводьтеся так, як належить 

учням спеціалізованої лісової школи,— суворо сказала 
Пантера Ягуарівна.

На перерві їжачок підбіг до похнюпленого зайчика.
— Що? Що там у вас трапилося?
— Та от... вкусив мене... Ще й ославив на весь клас. 

От! — Кося показав сліди вовчикових зубів на своєму 
вусі й схлипнув.— Як я тепер із ним сидітиму? От горе!..

І такий розпач, такий відчай був у зайчиковому голосі, 
що в їжачка аж сльози на очі навернулися.

— От же ж хуліган Вовчик! Ну, не плач, не плач, 
Косю! Треба зробити так, щоб нас знову з тобою разом 
посадили.

— А як?
— Я зроблю. От побачиш.
Щойно почався наступний урок, як Раїска Мняу, що 

сиділа поряд з їжачком, піднесла вгору лапу.
— Пантеро Ягуарівно! Скажіть йому! Він колеться.
— Колючко! Ти чого колешся?
— Я ненавмисне. Я більше не буду.
Та минуло кілька хвилин, і Раїска знову піднесла 

лапу:
— Пантеро Ягуарівно! Він знову колеться!
— Колючко! Припини негайно! — суворо сказала 

Пантера Ягуарівна.
— Я ж ненавмисне. Ненавмисне я.
Минуло ще кілька хвилин, і рисеня вискочило з-за 

парти:
— Пантеро Ягуарівно! Я не буду з ним сидіти! Він 

весь час колеться.
— Колючко! Ти що собі дозволяєш!
— Ну, хіба я винен, що в мене... що в мене голочки?.. 

Хіба я винен? — жалібно шморгнув носом їжачок.
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— Пантеро Ягуарівно! Пересадіть мене! Будь ласка, 
пересадіть! Я не можу з ним сидіти,— загундосила Раїс- 
ка Мняу.

— Що ж робити? — замислилась класна керівнич- 
ка.— Всі парти зайняті. І ніхто ж, мабуть, не захоче пе
ресідати...

— Мене! Мене пересадіть до Колючки! — підскочив 
з витягнутою лапою Кося.— Я голочок не боюсь.

— Ну що ж! Для дисципліни це буде навіть корисно. 
І ви з Вовченком перестанете розмовляти. І взагалі... 
Пересідайте!

— У-у, зрадник! Тепер через тебе я із спідницею си
дітиму,— просичав Вовчик Вовченко, коли Кося Вухань 
забирав з парти свої речі.

Та зраділий зайчик тільки пхикнув у відповідь...

Р О З Д І Л  III
Страждання Косі Вуханя.

Вовчик Вовченко розперізується.
Клятва друзів

Проте Кося Вухань радів передчасно.
Тільки-но Раїска Мняу сіла біля Вовчика, як він і її 

вкусив за вухо. Але рисеня саме було з хижацького роду. 
Недовго думаючи, воно так дряпонуло кігтями Вовчика 
по носі, що той аж завищав. І всю велику перерву зали
зував ніс. Більше він Раїску не чіпав. А увесь свій гнів 
переніс на Косю, наче то зайчик його подряпав.

Відтоді Вовчик не давав Косі проходу. Він підстерігав 
його всюди, де тільки міг,— на перервах, перед уроками, 
після уроків,— ганявся за ним, кусав його за вуха, за 
хвостик, і тільки швидкі ноги рятували зайчика.

Дома Кося вмивався сльозами.
— Не піду-у я більше у школу-у! Не піду-у! — ридав 

він, трагічно мотаючи головою.— Не треба мені того 
сольфеджіо-о-о! Не треба мені ведмежої мо-о-ови! Не 
піду-у! Не піду-у-у!..

— Та що ти, синку! Що ти кажеш! — вигукувала 
мама-зайчиха.— Це ж така школа! Вчителів запросили 
із столичного зоопарку! Такі спеціалісти! Усі батьки в
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захопленні. Хочуть просити, щоб відкрили ще й вечірню 
школу для дорослих. А ти...

І правда... На уроках у школі було цікаво. Нічого не 
скажеш.

І викладачка лісознавства Лисавета Патрикіївна доб
ре розказувала, як треба берегти рідний ліс, які в ньому 
ростуть дерева, рослини, які живуть звірі й пташки, чим 
вони цікаві...

І Жирафа Жирафіївна захоплююче розповідала про 
лісову географію, про північну тайгу, про південні 
джунглі та інше...

А коли бували уроки лісової історії, всі просто роти 
роззявляли, слухаючи оповіді слона Мамонта Африка- 
новича про прадавні доісторичні праліси, де жили різні 
химерні плазуни і велетенські динозаври, шаблезубі 
тигри і печерні ведмеді, волохаті носороги і літаючі 
ящери...

А музика!.. Всі в лісі просто показилися на тій му
зиці.

У кожній норі, у кожному дуплі, у кожному барлозі 
тільки й розмов було, що про музику.

— Ах, ви знаєте, моє лисеня вже співає — ну просто 
як соловейко!

— А ми своїй білочці купили вчора піаніно. Так наму
чились! Ледве втягли у дупло.

— Мій Михайлик такий здібний, такий здібний! На
віть хропе уві сні по нотах!

Так! Що й казати! Уроки в школі були цікаві.
Але що ці уроки, як після них тебе щодня підстерігає 

десь Вовчик Вовченко, і кусає тебе за хвіст, і зав’язує 
тобі вуха вузлом на голові, і знущається неймовірно! 
Гірше за всякого динозавра, хуліган поганий!..

Втім, не лише Косі діставалося від Вовчика. Він до 
всіх чіплявся, всіх дражнив, з усіх глузував.

— Рудий! Руда кандала! Пожежна команда! Море 
горить! — кричав він лисеняті Рудикові Лисовенку.

— Щітка! Швабра! Почисть мені черевикі — свистів 
він Колькові Колючці.

Наш борсук Боря Сук 
Неспособний до наук,—
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виспівував він, танцюючи і кривляючись перед борсуче- 
ням (хоча сам був ледар і двієчник).

Дівчаткам він показував язик і ганявся за ними, вигу
куючи дражнилки:

Вірочка-вивірочка,
В тебе в носі дірочка!

Ой, глядіть,
Щоб Соньку Лось 
Нам побить 
Не довелось!

Тільки Раїску Мняу він не зачіпав, наче її й не було в 
класі.

А до директорового родича Михайлика Ведмеденка, 
навпаки, пробував під’їжджати з дружбою. Обіймав його 
за плечі й казав:

— Ти, Михайлику,— молоток! А вони всі — мурашня. 
Я їх усіх однією лівою. А за тебе я заступатимусь. Як те
бе хто зачепить — скажи тільки мені!

Але Михайлика й так ніхто не зачіпав. І відмінникові 
Михайлику не потрібна була дружба розбишаки й двієч
ника Вовчика. Він і сам міг за себе постояти.

«Ех! Мені б отакі біцепси!» — зітхав Кося, заздрісно 
дивлячись на Михайлика. Але де було зайчикові узяти 
ведмежі біцепси?..

— І що його робити? Як його далі жити на світі? —. 
скрушно хитав головою Кося.— Хоч лягай і вми
рай.

— Ох-ох-ох... Кепські наші справи,— і собі хитав го
ловою Колько.— Слабаки ми з тобою. Слабаки й боягу
зи. Горе нам! Кожен може нас покривдити, кожен може 
зганьбити...

А Вовчик розперізувався що не день більше й козаку
вав у класі, як тільки хотів.

— Слухай, Колько,— сказав якось зайчик їжачко
ві.— А давай, може, займемося спортом. Га?

— Га? Яким спортом?
— Ну... «яким-яким»!.. Таким, щоб стати— о! — 

і зайчик випнув груди й зігнув у лікті лапу.— Наприк
лад, боксом.
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— ОІ Це — думка І Давай! Щоб Вовчикові тільки-  
бемц! Він — беркиць і ногами вкрився. Гайда!

Фізкультуру в лісовій школі викладав знаменитий 
спортсмен, колишній чемпіон лісів і джунглів серед мавп 
Макак Макакович. Два роки тому він залишив великий 
спорт і перейшов на тренерську роботу.

— Та-ак! Значить, хочете займатися спортом?.. Пре
красно! Прекрасно, мої юні друзі! Прекрасно! — Макак 
Макакович радісно всміхнувся.— Яким видом? Боксом? 
О! Чудово! Прекрасний вид спорту. Справжній бокс — 
це мистецтво. Це — краса! Це — музика! Але боксер, 
товаришочки, передусім мусить бути всебічно розвине
ним спортсменом. Ранкову фіззарядку робите?

їжачок і зайчик перезирнулися.
— Не... не завжди,— зітхнув Кося.
— Ага,— опустив очі Колько.
Чесно кажучи, ранкової фіззарядки вони не робили 

зовсім. Якось не виходило, не вистачало часу. Поки 
встанеш, поки вмиєшся, поснідаєш, вже й до школи 
час.

— Ану, перевіримо вашу загальну фізичну підго
товку.

Макак Макакович підвів їх до дерева і сказав:
— Хапайтеся за нижню гілку і підтягайтесь. Побачу, 

скільки разів зможете підтягтися.
Кося й Колько вхопилися передніми лапами за гілку

і... повисли, звиваючись черв’яками. Хоч як вони кректа
ли, хоч як старалися — жодного разу підтягтися так і не 
змогли.

— Так...— сказав Макак Макакович.— Фізична під- 
готовочка, самі бачите, кепська... Негодященська під- 
готовочка. М’язи у вас, вибачте, як у слимаків. Кисіль, 
а не м’язи. Значить, так... Поки фіззарядочку регулярно 
щодня не робитимете, до мене й не підходьте. А взагалі 
я б вам радив записатися не в секцію боксу, а в секцію 
художньої гімнастики. Більше вам підходить.

«Ага! — подумав Кося.— Вовчик мені буде вуха вуз
лом зав’язувати, а я йому в цей час показуватиму вправи 
з художньої гімнастики! Ні!» І ображено сказав:

— Я у секцію боксу. Тільки!
— І я,— сказав Колько.
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— Ну, побачимо,— сказав Макак Макакович.— Поки 
що говорити рано.

— Ех,— тяжко зітхнув Кося, виходячи із спортза
лу.— Видно, не судилося нам стати — о! Видно, ніколи 
нам не покарати хулігана Вовчика. Ех!

— Слухай,— сказав Колько.— А може, справді давай 
спробуємо регулярно робити оту фіззарядку?

— Я знаю...— здвигнув Кося плечима.— Може, да
вай...

— Тільки не просто так, а всерйоз. Щодня, обов’язко
во, хоч би там що. І будемо заодно гартувати волю, вияв
ляти характер. От давай поклянемось, що з завтрашньо
го ранку і почнемо.

— Ну, давай,— погодився Кося.
— Ти чим будеш клястися? — спитав Колько.
— Не знаю... А чим треба?
— От поклянися вухами. Вони з усього, що в тебе є, 

найгарніші.
— А ти поклянись голочками.
— Гаразд.
— Клянусь вухами! — урочисто сказав Кося.
— Клянусь голочками! — урочисто сказав Колько.
На тому й розійшлися.

Р О З Д І Л  IV
Зарядка в лісі. «Ой/ Де портфель?»

«Ми ж поклялися виявляти характер/»
«Я  — ведмідь, ти — ведмідь, він — ведмідь...»

Уночі Косі Вуханю наснився сон.
Ніби йде він лісом. А назустріч йому Вовчик Вов

ченко.
«Гей, косоокий, дай закурить!» — хриплим голосом 

каже Вовчик.
«Я не курю. І тобі не раджу. Це шкідливо для здоров’я. 

Особливо дитячого»,— з гідністю відповідає Кося.
«Що-о?! Ти ще патякаєш?! Інфузорія!» — визвірюєть- 

ся на нього Вовчик та — клац-клац! — зубами біля самі
сінького Косиного носа.

«Ех!» — розмахується Кося та тільки — бемц! — Вов
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чика по зубах. Вовчик — беркиць! — і ногами вкрився. 
Нокаут!..

Лежить — очі заплющив, язика висолопив, ледве 
дише.

Тоді одне око розплющив, скривився жалібно:
«Я  більше не бу-у-ду-у!..»
Підійшов до нього Кося й каже благородно так:
«Вставай! Я тобі прощаю. Вставай!»
— Вставай! Вставай, синку, а то в школу запізнишся.
Прокинувся Кося — а то мама будить. Приснилося!
А вставать же ж не хочеться! Ой, не хочеться!
— Я ще трошки! Ще трошечки!
Так же ж солодко спиться уранці! Та ще такий сон на

снився. Ще б надивитися на поверженого Вовченка, по
радіти хоч у сні з його поразки, зі своєї перемоги, з бла
городства свого... Так ні ж...

— Вставай, Косю! Вставай!
Ет! Нічого ви, мамо, не розумієте!..
Встав зайчик, потарабанився напівсонний вмиватися, 

зуби чистити, снідати, одягатися, до школи збиратися. 
На ходу досипає.

Нарешті мама портфелика йому в руки — тиць! У що
ку — цмок!

— Біжи, синку!
Вибіг Вухань з дому і — через ліс навпростець до 

школи...
І тут — ой леле! А фіззарядка?!
Тільки ж учора з Кольком Колючкою клялися вухами 

й голочками — робити її щодня обов’язково, хоч би 
там що.

І — на тобі! — першого ж дня — забув! Ні! Краще в 
школу запізнитися, ніж клятву порушити.

Поставив Кося портфелика під кущем і ну фізичні 
вправи робити — лапами вимахувати, до землі схиляти
ся, присідати...

— Раз-два-три-чотири! Раз-два-три-чотири!
Захопився, аж самому весело стало. Аж співати захо

тілося.
Воно й справді непогана річ — ота фіззарядка!
Останню вправу зробив, хокнув.
О! — тепер і до школи можна.
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Обернувся до куща. Глип! — а портфелика нема! Що 
таке? Навіть очам не повірив. Щойно ж отуто стояв під 
кущем. І раптом — зник. Як і не було.

Кинувся Вухань туди-сюди. Кущ оббіг, усе винишпо
рив. Нема портфелика, та й годі. Мов корова язиком 
злизала.

Розгубився зайчик.
Озирнувся безпорадно.
— Гей! Хто там балується? Віддайте! Я ж у школу 

запізнюся.
Та мовчить ліс. Не озивається ніхто.
І раптом страх, мов холодною ковдрою, огорнув зайчи

ка. І вже за кожним кущем, за кожним деревом хтось 
лихий ввижається.

Не витримав Кося та я-ак дремене.
Уроки вже почалися. Було тихо й моторошно, як буває 

завжди, коли прогулюєш урок. Всі отам, за дверима, у 
класі. А ти один у незвично тихому шкільному коридорі. 
І тільки десь далеко на сходах лунко брязкотить відром 
прибиральниця тітонька Бобриха.

І така тебе огортає тривожна самотність, наче ти ли
шився один на цілому світі.

Ні! Подалі від цих порожніх шкільних коридорів!
Кося вислизнув на подвір'я і забився у густі чагарі 

за спортмайданчиком.
Сидів, зітхав і чекав перерви. Туга й розпач краяли 

серце.
Що робити?..
На другому уроці ведмежа мова. Сам директор Бурми

ло Михайлович питатиме. А зошит з домашнім завдан
ням у портфелику лишився. Що казати? Чим пояснити? 
Хто ж тобі повірить, що ти робив фіззарядку не дома, 
а в лісі, по дорозі до школи. Ніхто не повірить. Тільки 
сміятимуться. Та й справді — непереконливо... А додо
му без портфелика як вертатися?.. Просто безвихідь 
якась... Хоч сядь та й плач!..

Нарешті пролунав дзвоник. І враз шкільне подвір'я 
сповнилося галасом і гармидером. Сміх, дзявкіт, вищан
ня...

Лісові дівчатка через скакалки стрибають, у «класи» 
грають
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Лісові хлопці у футбола, у квача завелися... Один 
тільки їжачок Колько Колючка сумний ходить по по
двір’ю, мов неприкаяний. Турбується, що нема Вуханя, 
друзяки вірного.

— Колько! — стиха гукнув зайчик, коли їжачок про
ходив повз чагарі.

— Ой! — стрепенувся Колючка та до Вуханя у чага
рі.— Це ти? Що таке? Що сталося?

Розказав йому Кося про свою біду, про свою пригоду.
— І що мені тепер робити — просто не знаю... Ні в 

школу, ні додому.
— Та ти що! — вигукнув їжачок.— Ходім зараз же на 

урок!
— Без зошита? На ведмежу? Ти що?
— Ну й що! Я тобі свого дам.
— А ти?
— А я викручусь. Ти ж знаєш!
їжачок Колько Колючка виявився дуже здібний до 

мов. Усе схоплював на льоту. У нього було тепер таке 
ведмеже «р-р-р», що йому заздрив навіть Михайлик 
Ведмеденко. А Бурмило Михайлович ставив їжачкові 
самі п’ятірки.

— І ми ж поклялися виявляти характер! Ти що — за
був?

— Тобі лепсо виявляти характер. У тебе портфель на 
місці,— зітхнув Кося.

— Та побігли швидше, а то вже дзвоник!
Кося ще раз зітхнув і повільно поплентався за Коль- 

ком у клас.
Бурмило Михайлович одкрив журнал і подивився на 

клас:
— Хто не виконав завдання, піднесіть лапу!
Всі завмерли. Лапу не підніс ніхто.
— Гаразд. Починаю викликати.
Кося Вухань ліг на парту грудьми й сховався за спину 

Соні Лось, що сиділа попереду.
— Вовченко!
«Ху! — полегшено видихнув Кося.— Пронесло!»
— А скажи, Вовченко, що було задано на сьогодні.
— Е-е... на сьогодні було... е-е... задано... було на сьо

годні... е-е...— Вовчик енергійно махнув лапою знизу
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вгору, що означало: «Підказуйте, чорти, швидше І»
— Провідміняти «ведмідь»,— підказала Зіна Бебеш- 

ко.
— Проведмежати... е-е... о-о... ведмінь...— прохара

маркав Вовчик.
— Хе! — скривився Бурмило Михайлович.— Ну, да

вай, «ведмежай», артист! Тільки не підказуйте! Хай сам 
«ведмежає».

Вовчик Вовченко безпорадно озирнувся навколо й 
почав:

— Ну... ну... я... е-е... я — ведмідь... ти — ведмідь... 
він — ведмідь... Ми... е-е... ведмеді... ви — ведмеді... 
вони — ведмеді...

— Овва! Багато вас, ведмедів, назбиралося,— усміх
нувся директор.

Клас зареготав.
— Хе-хе-хе-хе-хе! — й собі дрібно засміявся зайчик. 

Що й казати — приємно, коли твій ворог пече раків.
— Ану скажи, Вухань, як треба.
Останнє «хе» застряло у Косі в горлі. Коли тебе отак 

зненацька викликають, якщо ти навіть і знаєш, все у тебе 
з голови одразу — фіть! — і нема.

— Я... е-е... я... е-е...— забелькотів Кося.
— Ведмідь, ведмедя, ведмедю...— швидко зашепотів, 

підказуючи, Колько Колючка.
— Ведмідь...— механічно повторив Кося і замовк, від 

хвилювання не в змозі більше нічого сказати.
— І ти — ведмідь? — здивувався Бурмило Михайло

вич під загальний регіт класу.— Ну це вже занадто. 
Колючко!

— Ведмідь, ведмедя, ведмедю...— зататакав, як з ку
лемета, їжачок...

— Сідайте всі! — Бурмило Михайлович поправив 
на носі окуляри і взяв у лапу авторучку.— Значить, 
так... Вовченко — одиниця! Вухань — одиниця! Колюч
ка — двійка... за підказку... Переходимо до нового ма
теріалу.

— Пхе! — презирливо скривився Вовченко, сідаючи 
на місце.— Ну й нехай! Потрібна мені та ведмежа! І вза
галі уроки! То тільки боягузи і ябеди уроки вчать!

Кося Вухань та Колько Колючка промовчали.
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Р О З Д І Л  V
Невже Бегемот Гіпопотамович?..

Переполох у класі. Пантера Ягуарівна 
дає Косі й Колькові несподіване доручення

Після уроків Колько сказав Косі:
— Не переживай! Виправимо! Ходім краще в ліс та 

пошукаємо гарненько твого портфеля. Може, ти його 
просто погано шукав.

І друзі побігли в ліс.
Портфеля не було.
Але з-за куща раптом долинули звуки:
— Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! До-ре-мі-фа-соль-ля!..
Кося й Колько обережно розсунули віти.
За кущем на траві лежав учитель сольфеджіо Бегемот 

Гіпопотамович. Він тримав у зубах квітку, мрійливо 
дивився в небо і тихенько мугикав пісню.

— Тю! — здивовано прошепотів Кося й подивився на 
Колька.

— Тю! — здивовано прошепотів Колько й подивився 
на Косю.

Серед усіх вчителів школи викладач сольфеджіо Беге
мот Гіпопотамович був найбільший дивак.

Він ніколи не розлучався з мідною трубою, яка нази
валася красиво і урочисто — тромбон. Вона сяяла і ви
гравала на сонці так, що було боляче дивитися. Подейку
вали, що ця труба не мідна, а золота. Гі так і називали — 
золотий тромбон. Коли Бегемот Гіпопотамович грав на 
золотому тромбоні, всі пташки в лісі припиняли спів 
і мовчки слухали.

Бегемот Гіпопотамович до безтями любив музику.
На першому ж уроці він сказав:
— Сольфеджіо — це найголовніший предмет з усіх 

предметів. Він розвиває слух, вчить співати по нотах, 
вчить глибоко розуміти музику. А музика — це найпре- 
красніше з усього, що тільки є на світі.

І, широко роззявляючи свого величезного рота, в яко
му стирчали тільки два зуби, Бегемот Гіпопотамович 
заспівав:

— До! Ре! Мі! Фа! Соль! Ля! Сі...— прокашлявся і 
сказав: — 3 оцих семи нот складається вся музика світу.
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От як вони звучать на тромбоні 1 — І він заграв на тром
боні, потім знову прокашлявся і сказав: — А от як вони 
пишуться! — І написав ноти на дошці.— А тепер будемо 
співати по нотах! — Він заспівав:

До! Ре! Мі! Фа! Соль! Ля! Сі!..
Нумо заспіваймо всі!..

— До-о! Ре-е!..— затягнули учні.
— Добре-е!..— підхопив Бегемот Гіпопотамович.
Того, хто співав правильно, Бегемот Гіпопотамович

називав «цяця-ляля» і частував цукеркою. Але то було 
не часто. «Добре знають ноти тільки бегемоти!» — любив 
повторювати вчитель сольфеджіо. У глибині душі він, 
мабуть, вважав, що по-справжньому розуміти музику 
може тільки він один. Часто у самотині він ходив лісом, 
замріяний, з квіточкою в зубах, і прислухався до лісових 
звуків. А потім грав на золотому тромбоні щось неви
мовно гарне і мелодійне. Або лежав у траві і, наставив
ши вухо, слухав, як гуде у квітці джміль чи якась інша 
комаха, й усміхався блаженно, немов слухав симфонію.

Кося Вухань був у Бегемота Гіпопотамовича «цяця- 
ляля», а Колько Колючка, на жаль, ні. Кося, як правиль
но казала мама-зайчиха, мав абсолютний слух і чув за 
п’ятсот метрів те, чого Колько й за десять метрів не чув. 
Бегемот Гіпопотамович дуже цінував Косині музичні 
здібності і казав, що Кося може стати навіть соліс
том.

Невже це він узяв Косиного портфеля? Для чого? Ди
вина!

Та підійти і спитати друзі не насмілилися.
Розгублені й здивовані поверталися вони додому.
Татові й мамі Кося сказав, що портфеля просто загу

бив. Батьки насварилися, але — робити нічого — при
дбали нового. І зошити й підручники теж.

Минуло кілька днів.
І кожен день приносив несподівану новину. Щодня в 

когось щось пропадало. У Рудика Лисовенка пропав 
новенький футбольний м’яч. У Зіни Бебешко пропало 
дзеркальце. У Соні Лось — шовкова хусточка. У Борі 
Сука — авторучка. У Вірочки Вивірчук — мішечок го
рішків. У Колька Колючки — альбом для малювання.
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У Михайлика Ведмеденка — горщик меду. А в Раїски 
Мняу — перебивні картинки.

Всі дивувалися, не знаючи, на кого й думати.
А Колько й Кося з розпачем позирали на Бегемота Гі- 

попотамовича, не сміючи й натякнути нікому про свої 
підозри.

Лише у Вовчика Вовченка нічого не пропало. І то 
тільки тому, що несподівано пропав він сам. Чогось пе
рестав ходити до школи.

— Може, захворів? — стурбовано сказала Пантера 
Ягуарівна.— Треба його провідати. Кому ми це доручи
мо? Ми доручимо це Вуханю й Колючці. Вони живуть 
якраз на тому кутку лісу, де й Вовченко.

Кося глянув на Колька, Колько глянув на Косю, і оби
два так скривилися, наче проковтнули по кислиці.

— Чого це ви кривитеся? Чого кривитеся? Га? Як вам 
не соромно! — з обуренням сказала Пантера Ягуарів
на.— Попросили їх провідати хворого товариша, а вони 
кривляться! Фу! Хіба можна бути такими!

Дівчатка теж обурено подивилися на них і теж сказа
ли: «Ф у!»

Виходу не було.

Р О З Д І Л  VI
Зустріч з татом Вовченком.
«Цього він нам не подарує!»

Підслухана розмова. «Який жах!»
Треба діяти!

Вони йшли до Вовчого Яру, де жив Вовчик, і трем
тіли.

— Може, не підемо? — тихо сказав Кося.
— Засміють,— зітхнув Колько.
— Засміють,— погодився Кося.
— Та й характери ж домовились гартувати,— скри

вився Колько.
— Домовились...— зітхнув Кося.— Але, як з’їдять 

нас разом із нашими характерами, кому вони тоді бу
дуть потрібні...

— Ех!..
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Тато-вовк витрушував на подвір’ї дублянку з овечої 
шкури.

— Здрастуйте, дядю вовк! — здалеку привіталися 
Кося й Колько.

— Пррривіт! — прищулив на них хиже око тато-вовк.
— Як поживає ваш В-вовчик? — загукав здаля 

Колько.
— Як його з-здоров’я? — загукав Кося Вухань.
— А що йому зррробиться? Добре поживає, ледащо. 

У школі він.
— У шко-олі? — так і вклякли Кося й Колько.
— А що? Нема його в школі? Прогулює, сатана?
— Га...— гакнув Кося.
— Бе...— бекнув Колько.
— Ви мені не гакайте, ви мені не бекайте! Кажіть 

правду! — тато-вовк зробив крок уперед.
Наступного кроку друзі чекати не стали. Повернулися 

і чимдуж дременули.
— Ну, тепер Вовчик нам дасть! — із жахом сказав 

Кося, коли вони вже були на безпечній відстані.— Цього 
він нам не подарує.

— А ми хіба винні?
— Винні не винні, розбиратися він не буде.
Вони йшли лісом, похиливши голови, і спотикалися 

від горя. Світ їм тьмарився в очах. Якщо без усякої при
чини Вовчик не давав їм проходу, то що ж буде тепер?..

І раптом вони почули у гущавині чиїсь підозрілі го
лоси.

Спинилися.
Прислухались.
— Ти що — нещастя захотів?! — грізно казав чийсь 

хрипкий голос.— Насміхаєшся з мене?! Барахло мені 
якесь тягаєш!

— Я... я... Та ви...— друзі навіть не одразу впізнали 
голос Вовчика Вовченка, такий він був улесливий і жа
люгідний.

— Нащо мені перебивні картинки?! Га?! Перебий їх 
собі на лоба! А мені давай цінні речі. Зрозумів?

— Так я ж стараюсь, стараюсь, але...
— Одне слово — якщо сьогодні увечері не принесеш 

до печери в Урочище Сивого Беркута щось путнє — я то
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бі покажу, хто такий шакал Бацила! Я жартувати не 
люблю... Іди!

Кося й Колько зіщулились і перестали дихати.
З кущів вийшов Вовчик Вовченко. Похнюплений, з 

підібганим хвостом, він був зовсім не схожий на те 
зухвале вовченя, яке звикли бачити у школі Кося й 
Колько.

Тягнучи по землі портфеля, він прочовгав повз при
нишклих у траві друзів і зник за деревами.

Хвилин п’ять зайчик та їжачок не наважувались во
рухнутися.

— Ну?! — нарешті тихо видихнув Колько.
— Ага! — тільки й зміг вимовити Кося.
Що там казати. Все було зрозуміло без слів. Вовчик 

Вовченко зв’язався з дорослим злодієм — шакалом Ба
цилою, і той тепер примушує його красти.

Ой! Ой! І ще раз — ой!
У Колька від страху ворушилися колючки, а в Косі 

дрібно тремтів хвостик.
Справжній страшний дорослий хуліган був десь зовсім 

близько, за два кроки від них, у заростях.
Довго ще лежали їжачок і зайчик у траві, прислухаю

чись до найменшого звуку.
І лише коли пересвідчились, що шакал Бацила давно 

вже пішов, одважились нарешті підвестися.
Додому вони бігли так, що серця у них мало не виска

кували з грудей. І тільки біля воріт почули себе у безпеці.
— Ну?! — сказав тепер уже Кося.
— Ага! — видихнув Колько.
— Що ж робити? — розгублено спитав Кося.
— Не знаю,— безпорадно розвів лапами Колько.
Становище й справді було важке.
Завтра у школі Пантера Ягуарівна спитає: «Ну, як 

здоров’я Вовченка?» Що казати? Правду? Все розкри
ється, і ніхто не знає, як поведе себе шакал Бацила. 
Справжні злодії не зупиняються ні перед чим.

Не говорити правди?
По-перше, вони просто не вміють брехати, ще не на

вчилися.
По-друге, після їхніх відвідин тато-вовк може прийти 

до школи і...
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Ой! Ой!
І ще раз — ой!
Сумні роздуми друзів раптом були перервані.
З лісу несподівано вийшли Раїска Мняу і Зіна Бебеш- 

ко.
— О! Ви вже дома? — сказало рисеня.— А ми при

йшли дізнатися, як там Вовченко, як його здоров’я.
Від несподіванки їжачок і зайчик тільки роти пороз

зявляли.
— Що сталося? Чого це ви такі? — збентежено спита

ло лісове козеня.
— Що — він серйозно хворий? Йому погано? Ну, ка

жіть же, кажіть! — накинулась на них Раїска Мняу.
Кося й Колько розгублено перезирнулися і мов

чали.
Але від дівчаток хіба одчепишся?
І друзі врешті не витримали й усе їм розказали. І про 

зустріч із татом-вовком, і про випадково підслухану роз
мову, про шакала Бацилу, про все-все. Рисеня й козеня 
тільки охали й ахали. Очі в них зробилися круглі й ве
ликі.

— Який жах! — сказала Раїска Мняу.
— Який кошмар! — сказала Зіна Бебешко.
— Треба щось робити! — сказала Раїска Мняу.
— Бе-безперечно! — підхопила Зіна Бебешко.
— А що робити? Що? — сказали Кося й Колько, клі

паючи очима.
— Треба якось виручати Вовченка! — вигукнула Ра

їска Мняу.
— А то він загине! — вигукнула Зіна Бебешко.
У Косі й Колька похололи кінцівки.
— А як ми можемо його виручити? Як?
— Мені здається,— сказала Зіна Бебешко,— треба 

піти сьогодні вночі до Урочища Сивого Бе-беркута і...
— І налякати шакала Бацилу так, щоб він на все жит

тя зарікся чіпати неповнолітніх! — підхопила Раїска 
Мняу.

Ой! Кося й Колько відчули, як у них щось тенькнуло й 
обірвалося всередині.

— Ме-мене мама не пустить! — сказав Кося Вухань.
— І ме-мене! — сказав Колько Колючка.
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— Ну, знаєте! — обурено сказала Раїска Мняу.— 
В таких випадках дозволу не питають. Просто ідуть, і 
все!

— Бе-безперечно! — підхопила Зіна Бебеїшсо.
— Так! — рішуче сказала Раїска Мняу.— Як усі по

снуть, ми тихенько вилазимо і йдемо в Урочище Сивого 
Беркута.

Кося зітхнув.
Колько подумав і теж зітхнув.
Якби все це їм говорили хлопці, вони б не вагаючись 

відмовилися. Знайшли б причину і відмовилися. Але 
перед дівчатками їм було незручно. Соромно і незручно. 
Все ж вони були хлопцями. До того ж вони згадали свою 
клятву.

— Гаразд,— зітхнули вони.
— Зустріч біля кривої бе-берези,— сказала Зіна Бе- 

бешко.
— Не забудьте захопити світлячкові ліхтарики,— 

сказала Раїска Мняу.— Пароль: «Ви не бачили грушу?» 
Відгук: «На березі груші не ростуть!» Чао!

Раїска Мняу та Зіна Бебешко, як усі дівчатка, стра
шенно любили таємниці і змагалися у вигадках з хлоп
цями.

Р О З Д І Л  VII
Шакал Бацила. «З тебе, здається, буде толк».

Як корисно вивчати іноземні мови.
Ще мить і...

«А  що, як просто заснути,— лежачи в ліжку, думав 
Кося Вухань.— Скажу завтра, що ненароком заснув, 
та й усе».

Але заснути він не встиг. Тільки-но почав дрімати, як 
його щось боляче шпигонуло в бік.

— Вставай, сплюх нещасний! — зашепотів Колько 
Колючка.— Вставай!

Довелося вставати і йти.
В лісі було темно й страшно.
У Косі не попадав зуб на зуб.
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— Па-пароль! — почувся біля кривої берези переля
каний голос Раїски Мняу.

— Та йди ти зі своїм паролем! — прошепотів Колько.
— А що це у вас цокотить? — тривожно спитала 

Зіна Бебеппсо.
— То в мене. 3-зуби. Не бійтесь. То від холоду. 3-за- 

мерз трохи,— ніяковіючи, прошепотів Кося Вухань.
— І я... чогось,— призналася Зіна Бебешко.
— 3-значить, так,— прошепотіла Раїска Мняу.— 

Вриваємося в печеру, світимо з чотирьох боків світляч- 
ковими ліхтариками і кричимо: «Лапи вгору!» Мій тато 
каже, що при нападі головне — це раптовість.

Кося й Колько промовчали. Вони собі просто не уяв
ляли, як це воно все буде.

Ой! Ой! І ще раз — ой!
Урочище Сивого Беркута користувалося в лісі недоб

рою славою.
То була скеляста гора, поросла колючим чагарником, 

на вершині якої колись звив гніздо Сивий Беркут. Колю
чий чагарник прикривав вхід у велику темну печеру. І са
ме та печера спричинилася до недоброї слави Урочища. 
Старі мешканці лісу казали, що кожен, хто пробував 
жити в печері, зазнавав лиха. І ніхто не наважувався 
тепер зазирати в неї, особливо після заходу сонця.

Чим ближче підходили вони до Урочища Сивого Бер
кута, тим менше їм хотілося туди йти. Вони вже не пере
мовлялися навіть пошепки.

Та от уже й вхід у печеру.
Спинилися в нерішучості.
Прислухалися.
— Тихо,— ледь чутно прошепотів Колько.
— Нема нікого,— прошепотів Кося.— Ходімо назад.
— А може, все ж за... зазирнути? — невпевнено шеп

нула Раїска Мняу.
— Не треба-ба,— шепнула Зіна Бебешко.— Не-бе- 

безпечно.
Хоч як костричилися дівчатка, а переляк зборов і їх.
— Мабуть, ходім-таки назад,— шепнув Колько.
І вони збиралися вже повертати, аж раптом...
Аж раптом з печери залунали звуки... золотого тром

бона.
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— Ой! Там Бегемот Гіпопотамович! — стиха зойкнула 
Раїска Мняу.— Ану ходімо! Подивимося!

І перша рушила до печери.
Кося й Колько перезирнулися. Бегемот Гіпопотамо

вич! Невже?! Але відступати було пізно.
Вони розсунули колючий чагарник і... завмерли.
Посеред печери з тромбоном у лапах стояв шакал Ба

цила. Облізла шерсть клаптями висіла на ньому. У роті 
блищав золотий зуб.

Перед ним з підібганим хвостом і опущеною головою 
стояв Вовчик Вовченко.

— ОІ Це я люблю! — криво хцирився шакал Бацила.— 
Золотий, кажеш, тромбон. Капітально!.. З тебе, здаєть
ся, буде толк. Я тебе залишаю. Житимеш зі мною. А то 
мені нудно самому.

Вовчик підвів голову і жалібно скривився:
— Пустіть мене! Будь ласка! Я хочу додому...
— Мовчи, щеня! Радій, що сам шакал Бацила тебе 

усиновити хоче.
— Не треба-а! — заплакав Вовчик.— Пустіть ме- 

не-е!.. Я хочу додому. Ви ж обіцяли, що, коли я принесу 
щось хороше, ви мене одпустите. Я піду додому! Я пі
ду...

Вовчик зробив рух у бік виходу, але шакал Бацила 
ловко схопив його зубами за карк і швиргонув у куток 
печери.

Там, у кутку, серед купи награбованого лежало, між 
іншим, і все, що колись пропало — і футбольний м'яч 
Рудика Лисовенка, і дзеркальце Зіни Бебешко, і шовко
ва хусточка Соні Лось, і портфель Косі Вуханя...

— Від мене не втечеш!.. Одпустити? Чого захотів! 
Щоб ти мене виказав? Ніхто ж не знає, де я ховаюсь. 
Усі бояться цієї печери. Тут мене ніхто не шукатиме. 
Або ти будеш зі мною, або...— шакал так клацнув зуба
ми, що аж іскри посипались.

— Хлопчики! Дорогі! Зробіть що-небудь! — мало не 
плачучи, прошепотіла Раїска Мняу.

— Ви ж хлопці! Ви ж хоробрі! — благально зашепоті
ла Зіна Бебешко.

Колько Колючка відчув, як щось ніби підхопило його 
й одірвало від землі. І раптом зривистим голосом,
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несподівано для самого себе, він вигукнув п о - в е д м е -  
ж о м у:

— Ану пусти його!
Вигукнув, ні про що не думаючи, чесно кажучи, просто 

від страху.
І враз шакал Бацила випустив з лап тромбон, присів і 

підібгав хвоста.
— Та що ви... що ви, дядьку Ведмідь! Я ж... нічого... 

Просто так... Пожартував. Будь ласка... хай іде...— 
улесливо залепетав він. І одразу став схожий не на до
рослого шакала, а на маленьке жалюгідне вовченя, яке 
щойно плакало перед ним. І зробився зовсім не страш
ний, а просто огидний. Виявляється, хуліган тільки тоді 
хуліган, коли його бояться. А коли його не бояться, він 
сам починає боятися, він уже не хуліган, а щеня.

І раптом Колько Колючка вперше у житті відчув, як 
це не страшно — бути сміливим. Страшно бути боягу
зом, а сміливим бути — зовсім не страшно!.. Кося Ву
хань теж це відчув.

І таке охопило їх радісне почуття, що вони весело-ве
село засміялися,— звичайно, вже не по-ведмежому, а 
по-заячому і по-їжачиному...

Шакал Бацила схопив світлячковий ліхтар, одним 
стрибком скочив до входу в печеру і підніс ліхтар високо 
над головою.

І побачив у чагарях Косю Вуханя, Колька Колючку, 
Раїску Мняу і Зіну Бебешко — маленьких лісових ди
тинчат.

— У-у-у-уІ — люто завив шакал Бацила.
Та Кося Вухань і Колько Колючка вже не злякалися.
— Ану одпусти Вовчика! — вигукнув Кося.
— Не боїмось ми тебе! — вигукнув Колько.
— Одпусти! Не боїмось! — підхопили Раїска Мняу та 

Зіна Бебешко.
Шакал Бацила сторопів і завмер.
Правда, що робити далі, вони не знали. Все-таки ша

кал був дорослий, а вони були дитинчата.
Ще мить і...
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Єдиний у житті випадок, коли серед ночі 
раптом сходить сонце

І раптом під могутніми кроками затріщали кущі і про
лунав голос Бегемота Гіпопотамовича:

— А що це тут робиться серед ночі? Га?
Шакал Бацила гикнув, брязнув ліхтарем об скелю і 

шаснув у темряву. Та Кося Вухань, Колько Колючка, 
Зіна Бебешко і Раїска Мняу разом ввімкнули свої 
світлячкові ліхтарики, і шакал дзигою закрутився на 
місці.

Бегемот Гіпопотамович підняв свою важезну ногу і 
наступив шакалові на хвіст.

— Ой-йой-ой! — пронизливо завищав шакал Баци
ла.— Ай-яй-яй!.. Я більше не буду!.. Ой-йой-ой!.. Пу
стіть!.. Пустіть!..

— Фу! Який у тебе голос немел о дійний! Гидко слуха
ти! — скривився Бегемот Гіпопотамович.— Забирайся 
геть!

Одпустив шакала, ще й добряче піддав йому ногою.
— Хай біжить! Тепер він назавжди забуде дорогу до 

нашого лісу.
Шакал Бацила з вереском сторчголов покотився у ча

гарі і одразу зник.
— Ой, спасибі! — загукали в один голос Зіна Бебеш

ко і Раїска Мняу.— Ви врятували нас. Але як ви опини
лися тут?!

— А це ось він мене покликав,— сказав Бегемот Гіпо
потамович, обережно піднімаючи з землі свій золотий 
тромбон.— Я почув його голос і по слуху прибіг сюди. 
От що значить музика!..

Кося й Колько перезирнулися і почервоніли — як вони 
й подумати могли, що Бегемот Гіпопотамович узяв порт
фель...

А Вовчик Вовченко стояв, низько-низько похиливши 
голову, і сльози капали з його очей на землю.

— Покарайте мене... Що хочете, робіть! Але я... 
я більше не буду... Чесне слово...— ледь чутно схлипнув 
він. І такий він став нещасний, що боляче було дивитися 
на нього.

Р О З Д І Л  VIII
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«Ех, Вовчику, Вовчику! Дурненький ти, дурнень
кий!..»— подумали всі.

Звичайно, можна було сказати, що він сам винен в 
усьому, що якби він по-іншому поводився, то...

Але він і сам це розумів.
Доля його й так покарала. Нелегко переживати такі 

хвилини...
І ніхто йому нічого не сказав. Бо всі вони були добри

ми — і Кося Вухань, і Колько Колючка, і Зіна Бебешко, 
і Раїска Мняу. І, звичайно, Бегемот Гіпопотамович.

— Ну, а тепер ходімо додому! — сказав Бегемот Гіпо
потамович, підніс до рота золотий тромбон і заграв.

І вони рушили.
І Кося Вухань (недарма ж він мав абсолютний слух і 

був «цяця-ляля») заспівав пісню, а всі підхопили:
Дуже нас колись лякали 
Хулігани і шакали.
Ми боялися, тремтіли,
Слова їм сказать не сміли.

А тепер, а тепер 
Ми не боїмося —
З хуліганів ми тепер 
Дружно сміємося.
Гей! Гоп! Тру-ля-ля! 
До-ре-мі-фа-соль-ля!

А ще в тій пісні співалося про те, як добре вчитися в 
школі і вивчати іноземні мови, і музику, і математику, і 
все-все інше.

Вони йшли і співали.
І враз несподівано з-за лісу піднялося сонце.
І освітило землю.
І заграло-заблищало на золотому тромбоні Бегемота 

Гіпопотамовича.
І заспівали-защебетали в лісі пташки.
І по-ранковому запахли квіти.
— Що? Серед ночі зійшло сонце? — здивовано ска

жеш ти.— Так не буває. Навіть у казках.
Що ж, я згоден з тобою.
То було справжнє диво!..
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Але спробуй, друже мій дорогий, хоч раз перебороти 
в своїй душі страх, і ти зрозумієш, що нічого дивного 
в цьому немає.

Ти побачиш, як серед ночі зійде для тебе сонце.
І я від щирого серця бажаю тобі цього!..

Частина друга
ПРИГОДИ 

В ПАВУТИНИ

Р О З Д І Л  І
В ньому нагадується про лісову школу, 

про її учнів та вчителів. Новенька.
Неприємні несподіванки

І знову ми з тобою, друже мій дорогий, у лісовій школі.
Давай-но зазирнемо у клас.
Онде за першою партою сидять вони — вірні нероз

лучні друзі зайчик Кося Вухань та їжачок Колько Ко
лючка.

За ними — рисеня Раїска Мняу та козеня Зіна Бебеш
ко.

Далі — ведмежа Михайлик Ведмеденко та борсученя 
Боря Сук.

Потім лосеня Соня Лось та білченя Вірочка Вивірчук.
А за останньою партою, як майже у кожному класі, 

сидять — хто? — авжеж, сидять зривщики дисципліни, 
ледарі й двієчники вовченя Вовчик Вовченко та лисеня 
Рудик Лисовенко, які останнім часом подружилися.

Зараз саме урок музики, і вчитель сольфеджіо Бегемот 
Гіпопотамович розучує з школярами нову спортивну 
пісню.

От послухай.
Диригуючи своєю мідною трубою, яка називається 

красиво й урочисто — тромбон, Бегемот Гіпопотамович 
виводить:
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Якщо хочеш 
Бути скорим,
Дужим, спритним 
І бадьорим,—
Стань спортсменом!
Стань спортсменом!

І всі дружно підхоплюють:
Стань спортсме-ено-ом!..

А Кося Вухань, який має абсолютний слух (ще б пак, 
такі вуха!), далі тягне соло:

Якщо хочеш 
Бути добрим,
Благородним 
І хоробрим,—
Стань спортсменом!
Стань спортсменом!

І всі підхоплюють:
Стань спортсме-ено-ом!..

Вовчик Вовченко і Рудик Лисовенко навмисне фаль
шивлять, але хіба вони в силі зіпсувати пісню!

їхні голоси тонуть у дружному хорі.
Проте класна керівничка Пантера Ягуарівна, сидячи в 

учительській і перевіряючи зошити (контрольну з мате
матики), чує це і скрушно хитає головою:

— От шибеники! І коли вони врешті виправляться!
Тут же в учительській сидять інші вчителі — і викла

дачка лісознавства Лисавета Патрикіївна, і вчитель лісо
вої історії Мамонт Африканович, і вчителька лісової 
географії Жирафа Жирафіївна, і фізкультурник, знаме
нитий спортсмен, колишній чемпіон лісів і джунглів 
серед мавп Макак Макакович.

А директор школи Бурмило Михайлович Ведмідь 
замкнувся у себе в кабінеті і пише звіт за перше півріччя.

На вигляд він суворий і непривітний, але насправді 
добряга й дуже любить дітей. От і зараз, пишучи звіт, 
він згадує кожного учня і сам до себе лагідно усміхаєть
ся. Він дозволяє собі це тільки на самоті. А от вийде з
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кабінету і знову насупиться. Він вважає, що лагідним 
бути непедагогічно. Хіба з вами можна? Ви ж на голову 
сядете. Той же Вовчик Вовченко, дай йому волю, хвоста 
тобі одгризе...

Бурмило Михайлович зітхає і, по-учнівському схилив
ши голову набік, продовжує писати.

Що б там не було, нарікати не слід. Справи у школі 
йдуть непогано. І успішність, слава богу, досить висока, 
і дисципліна не така вже й низька. А колись?.. І згадува
ти не хочеться. Ще трохи, і довелося б Вовченка у звіря
чу колонію відправляти — неповнолітнім правопоруш
ником зробився. Подумати тільки — у Бегемота Гіпопо- 
тамовича, викладача сольфеджіо, тромбона поцупив!.. 
Зв’язався з дорослим бандитом-рецидивістом шакалом 
Бацилою і, заляканий ним, трохи сам злодієм не став.

Добре, що Кося Вухань і Колько Колючка виявили
ся справжніми молодцями. Не злякалися шакала Баци
ли, допомогли викрити його і вигнати з лісу.

А якими ж боягузами прийшли вони до школиі Тіні 
власної боялися. Тепер зовсім не те — приємно на них 
дивитися.

Вовченко, правда, зразковим учнем не став, потроху 
порушує дисципліну, ще й на Лисовенка погано впливає, 
але — що ви хочете, де ви бачили, щоб порушники дис
ципліни одразу стали зразковими? Так навіть у казках 
не буває...

— Ні! Непогано йдуть справи у школі. Непогано!
Бурмило Михайлович усміхається.
А учні у класі співають, а учні заливаються:

Якщо хочеш 
Бути добрим,
Благородним 
І хоробрим,—
Стань спортсменом!
Стань спортсменом!
Стань спортсме-ено-ом!

І хто знає, як усе б склалося, коли б на другий день піс
ля того, як ми з тобою, друже мій дорогий, зазирали до 
класу, не з’явилась новенька.
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Одчинилися двері, і Пантера Ягуарівна ввела до класу 
товстеньке дике порося у смугастому платтячку і з вели
ким смугастим бантом на голові. Ввела і сказала, як 
завжди кажуть учителі в таких випадках:

— Знайомтеся, діти, це наша нова учениця. Хрюша 
Кабанюк.

— Хрю... хрювіт! — сказала новенька, сіла за вільну 
парту і одразу почала щось їсти.

— Яка симпатичненька! Правда? Яке в неї платтяч
ко! — зашепотіла Соня Лось.

— Ага! — закивала Зіна Бебешко.— А бе-бе-бантик 
який! Мені так подобається!

— І меніу! І меніу! — підхопила Раїска Мняу.
— Пхе! Подумаєш! Звичайнісінька свиня, та й усе! — 

скривився Вовчик Вовченко.— Чортзна-що і збоку бан
тик.

— Плавильної — сказав Рудик Лисовенко (він не ви
мовляє літери «р» і замість «правильно» говорить «пла
вильно»).

Кося Вухань і Колько Колючка промовчали.
Хрюша їм теж не дуже сподобалась, але підтакувати 

Вовченку й Лисовенку вони не захотіли.
Хоча після пригоди з шакалом Бацилою Вовчик до них 

більше не чіплявся, але й дружби поки що не виходило.
На першому уроці була лісова історія.
Мамонт Африканович дуже цікаво розповідав про 

древніх шаблезубих тигрів, але слухали його неуважно, 
як то кажуть, у піввуха.

Усі раз у раз позирали на парту, де сиділа, щось хрум
каючи, новенька.

А коли продзвенів дзвоник на перерву й учні вибігли 
у двір, Кося Вухань перший загукав:

— Цур не квач!
— Цур не квач! Цур не квач! Цур не квач! — загукали 

всі, розбігаючись.
— Хрюшо! Ти — квач! — одбігаючи останньою, крик

нула Соня Лось.
— А я-а не гра-аюся! — мляво сказала новенька, по

вільно щось жуючи.
Всі розгублено завмерли.
— Чого?
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— Не-е хо-очу-у...
І так вона якось це сказала, що всім одразу стало нуд

но й нецікаво, ніхто не побіг, і ніхто не став нікого дога
няти, і гра у квача розладналася.

Потинялися вони по шкільному подвір’ю, дочекалися 
дзвоника і пішли на урок.

— Ну й маруда ця Хрюша! — скривився Вовчик Вов
ченко.

— Плавильно! — підтакнув Рудик Лисовенко.
І хоч як не хотілося Косі й Колькові з ними погоджу

ватися, заперечити було нічого.
З цього все й почалося.
Яку б гру діти не заводили, Хрюша нудно тягла:
— Не-е хо-очу-у! Мені не-еціка-аво-о!
І всім чогось теж одразу ставало нецікаво, і жодна гра 

не клеїлася.
На перервах усі тепер нудилися, веиггаючись по 

шкільному подвір’ю.
І взагалі з ними діялися якісь дивні речі.
Наприклад, одного разу Соня Лось і Вірочка Вивірчук 

поверталися додому. По дорозі їм трапилося пташеня, 
яке випало з гнізда і жалібно пищало в траві. Соня й Ві
рочка були найдобрішими у класі, завжди всім співчува
ли, допомагали, жаліли всіх. Вірочка до того ще й дру
жила з пташками,— стрибаючи по деревах, часто гостю
вала у гніздах.

А тут вони мовчки одвернулися і прочовгали мимо. 
Соромилися глянути одна одній у вічі, але не могли 
примусити себе зупинитися і допомогти бідному пташе
няті.

їм було ліньки...
Іншого разу Вовчик Вовченко і Рудик Лисовенко про

валилися ненароком у яму. І хоч яма була неглибока і з 
неї досить легко було вилізти, ставши один одному на 
плечі, вони лежали й не вилазили. їм було ліньки це ро
бити. А всі стояли навколо ями і дивилися. І ніхто не 
робив навіть спроби витягти Вовчика й Рудика. Всім теж 
було ліньки. І якби не вчитель фізкультури Макак Мака
кович, Вовчик і Рудик, мабуть, досі лежали б у ямі.

Ну, і, звичайно, не лише гратися, а й вчитися їм тепер 
стало нецікаво. На уроках вони сиділи байдужі й не
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уважні, і дома ніхто з них не міг примусити себе робити 
домашні завдання.

Навіть відмінники Михайлик Ведмеденко і Раїска 
Мняу вперше у житті почали хапати двійки.

Пантера Ягуарівна була у розпачі.
— Що це робиться?!. Жах!.. Кошмар!.. Треба негайно 

скликати батьківські збори. Увага! Увага! Завтра бать
ківські збори. Запам’ятайте усі! Завтра після уроків 
батьківські збори!.. Запишіть і передайте батькам 
обов’язково. Завтра батьківські збори!

Р О З Д І Л  II 
Батьківські збори. «Дивина, та й годі!»

Домашні неприємності

І от — батьківські збори.
Пантера Ягуарівна зробила нову зачіску, напудрила 

ніс, помітно хвилюється.
— Діти, додому! Всі — додому! Уроки закінчено! До

дому! — вже вкотре говорить вона тремтячим незнайо
мим голосом.

Але хто це коли йшов додому, як батьківські збори?
Ніхто додому не йде.
Хоч і ліньки, але треба ж побачити, піддивитися, під

слухати, про що ж воно там балакатиметься, на тих бать
ківських зборах.

Увесь клас причаївся в кущах під вікном.
Завмерли.
Слухають.
Позаяк Косин тато Косятин Косятинович Вухань, 

співробітник Науково-дослідного інституту капусти, пи
сав дисертацію, від Косиних батьків прийшла мама.

Зате від Колькових батьків прийшов тато — Коляй 
Коляйович Колючка, завідуючий відділом критики «Лі
сової газети». Він завжди ходив на усякі збори, взагалі 
любив активно втручатися в життя, така вже була його 
професія.

Від Вірочки Вивірчук теж прийшов тато — Білобіл 
Білобілович Вивірчук, верхолаз-висотник. Він дуже лю
бив донечку і завжди сам ходив на батьківські збори.
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Від Бебешків прийшла бабуся. Зінині батьки розлу
чилися. Тато Козел Козлович Бебешко завів сім’ю в ін
шому лісі, а мама, солістка лісової опери та балету, за
служена артистка Козулія Бебешко, цілими днями була 
на репетиціях, а вечорами на спектаклях.

І від Раїски Мняу прийшла бабуся. Батько поїхав на 
полювання, а мама була на курорті.

Рудана Микитівна Лисовенко, товарознавець мага
зину «Птахи-яйця», прислала замість себе свою дочку, 
старшу Рудикову сестру, молоденьку лисичку Лізу, 
студентку лісового технікуму легкої промисловості.

Від Соні Лось прийшов дідусь, пенсіонер Сохат Соха- 
тович.

Від Борі Сука прийшов тато, інженер Борис Борисо
вич Сук.

Від Хрюші прийшло аж двоє — мама Хавронія Веп- 
ріївна, домогосподарка, і дідусь Вепрій Кнурович Каба- 
нюк, старий копач.

Від Вовченків не прийшов ніхто. Вовченки на батьків
ські збори не ходили.

Нарешті Пантера Ягуарівна відкрила збори.
— Дорогі батьки! — сказала вона.— Я дуже схвильо

вана. У нашому класі діється щось незрозуміле! Щось 
незбагненне! Щось неймовірне! Я просто у розпачі. За 
останній час успішність так різко знизилася, що я просто 
не знаю... Домашніх завдань систематично не викону
ють. На уроках неуважні, байдужі. Ніби й слухають, а 
очі якісь відсутні. Мовби сплять. На якій я тільки козі 
до них не під’їжджала!.. Пробачте, бабусю Бебешко, це 
я в переносному розумінні, образно... Я просто не знаю, 
що робити. Я скликала вас, щоб порадитися. Давайте 
разом, спільними зусиллями рятувати клас. І ви знаєте, 
пробачте, мамо Кабанюк, але все це почалося з появою 
у класі вашої Хрюші.

— Ах-хрю-хрю! Ах! — сказала мама Кабанюк, Хав
ронія Вепріївна.— Що ви таке кажете! Наша Хрюшечка 
така дівчинка! Така дівчинка!.. Чемна, ви-хрю-хо- 
вана!

— Еге ж! Це, хрю-хрю, хтось у школі впливає на 
неї! — підхопив дідусь Кабанюк, Вепрій Кнурович.— 
Це, хрю-хрю, хтось із учнів.
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— Ну, знаєте! Це вже, знаєте, занадто! — вигукнув 
Білобіл Білобілович Вивірчук.— Валити з хворої голо
ви на здорову — це, вибачте, свинство. Моя Вірочка...

— Перш ніж інших звинувачувати, обе-берніться, як 
то кажуть, на задні колеса,— аж підскочила за партою 
бабуся Бебешко.— На себе-бе подивіться! На себе-бе!.. 
Наша Зіночка ніколи... ніколи... А от ваша, справді...

— «На себе-бе»! «Бе-бе-бе»! — перекривила Хавронія 
Вепріївна.— Забебекали! Розумні які! Одна моя Хрю- 
шечка весь клас їм псує!

— Це не тільки моя думка,— вигукнула бабуся Бе
бешко,— думка...

— Хрюкала я на вашу думку! І свою дочку не дозво
лю...

— Не дуже хрюкайте! — прошипіла бабуся Мняу.— 
Я за свою Раїску очі видряпати можу!

— А я... А я...
— Батьки! Батьки! Ну, що це ви! Що це ви! — замаха

ла на них лапами Пантера Ягуарівна.— Не робіть база
ру з батьківських зборів! Як вам не соромно!

— Плавильно! — писнула Ліза Лисовенко, яка так 
само, як і брат, не вимовляла літеру «р» (вперше на бать
ківських зборах лаяли не її Рудика, а когось іншого).

— Треба не сваритися, а проаналізувати, розібратися 
як слід,— сказав Борис Борисович Сук.

— Так, треба по-серйозному,— підтримав його Сохат 
Сохатович Лось.— Справді, я помічаю, що наша Соня 
останнім часом дуже перемінилась. І уроків не готує, і 
дома нічого допомогти не хоче — ні за холодну воду не 
береться. Мабуть, щось-таки треба робити.

— Так-так! І Кося якийсь не такий став,— сказала 
мама Вухань.

— Правильно! І Колько мій теж,— погодився Коляй 
Коляйович Колючка.— Я думав, що це випадково, а те
пер бачу... Треба вжити найрішучіших заходів. Треба, 
звірі добрі, якнайсерйознішим чином взятися за... це 
саме... за виховання!.. А у вихованні підростаючого по
коління критика — найперше... це саме... діло. От!

«Підростаюче покоління» сиділо у кущах під вікном і 
все чуло.

Але, дивна річ, найсерйозніші заходи, які збиралися
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вжити щодо них батьки, анітрішечки їх не схвилювали.
Якась сонна лінива байдужість огортала всіх.
У повітрі літало сіре павутиння, схоже на бабине літо, 

але тонкіше, прозоріше, ледь помітне.
Коли це павутиння торкалося повік, очі самі собою 

заплющувались і страшенно хотілося спати.
Соня Лось заснула одразу ж після виступу Коляя Ко- 

ляйовича Колючки. За нею захропла Хрюша Кабанюк. 
За нею поснули Вірочка Вивірчук та Зіна Бебешко. 
Раїска Мняу довго боролася, але незабаром і її здолав 
сон. Заснули й хлопці.

Під кінець батьківських зборів весь клас у повному 
складі спав під вікном. І так ніхто й не дізнався, яких 
саме рішучих заходів домовилися вжити щодо них 
батьки.

...Першим прокинувся Кося Вухань. Якась муха-на- 
бридуха залізла йому у вухо і дзижчала так, що хоч-не- 
хоч, а довелося прокидатися.

Кося труснув головою, виганяючи муху, і здивовано 
закліпав очима. Весь клас солодко спав під вікном шко
ли. У школі було тихо. Батьківські збори давно закін
чилися.

— Агов! Вставайте! Ви що?! — загукав Кося, роз
штовхуючи однокласників. Це було не так-то й легко. 
Якби не Колько Колючка, якого Кося розштовхав пер
шим, хтозна, чи пощастило б добудитися інших (так 
міцно вони спали). Довелося Колькові пустити в хід свої 
голочки.

Нарешті всі попрокидалися і стали перезиратися.
— Тю!
— Чого це ми поснули?
— Га?
— Дивина, та й годі!
— Плавильно!
Але навіть здивуватися по-справжньому вони не зди

вувалися. Ліньки було дивуватися...
...А дома на них чекали неприємності.
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Несподівані результати рішучих заходів.
Таємне зникнення Хрюші Кабанюк.

Переполох у школі. Пошуки.
«І нащо я їм ставила двійки!»
«Гей! Гальоу! Слухайте сюди!»

Проминемо, друже мій дорогий, цю сторінку. Не буде
мо того описувати. Ти б теж, мабуть, не хотів, щоб хтось 
дивився, як батьки вживають щодо тебе рішучих захо
дів. Отож не будемо й ми дивитися!..

Скажу тільки одне — жодні рішучі заходи аніякісінь
ких результатів не дали. Крім суму і сліз.

Весь клас ходив тепер заплаканий і зарюмсаний.
Причому плакали вони зовсім не від рішучих заходів. 

А просто тому, що весь час чогось хотілося плакати. 
Навіть без будь-якої причини. А батьки, не розуміючи 
цього, ще з більшим завзяттям продовжували вживати 
рішучих заходів.

Але успішність так з місця й не зрушила.
У щоденниках рясніли самі двійки.
— Не діти, а хтозна-що! — обурено казав Мамонт 

Африканович.— Нічого запам’ятати не можуть.
Пантера Ягуарівна з кожним днем ставала все люті

шою.
Уроки тепер перетворилися на якесь суцільне ревище.
Як не дивно, менше від інших плакали Кося Вухань і 

Колько Колючка, колишні боягузи.
І ніхто навіть не думав, що такими страшенними плак

сіями виявляться Вовчик Вовченко та Рудик Лисовенко. 
Кося дивився, як вони без кінця рюмсають, і не міг пові
рити, що це оті горлохвати, яких він колись так боявся. 
Косі навіть здалося, що вони якось поменшали, стали 
зовсім маленькі й жалюгідні. Та й інші учні, здавалося, 
поменшали. Особливо Хрюша Кабанюк. Вона, до речі, 
найбільше плакала і ридала.

— Ох-хрю-хрю, нещасна я!.. Ох-хрю-хрю, нещасна 
я! — примовляла вона, шморгаючи своїм п’ятачком.

Не можна було без сліз дивитися на неї.
Та от одного разу...

Р О З Д І Л  III
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Кося і Колько йшли зранку до школи.
Попереду, хитаючись від ридань і причитуючи: «Ох- 

хрю-хрю! Нещасна я»,— дибуляла Хрюша.
І хоч вони наближалися до Хрюші, голос її чогось 

слабшав, тихішав.
Стежка, якою вони йшли, завертала за кущ. Хрюша 

на якусь мить зникла за кущем.
Кося й Колько, наздоганяючи її, теж завернули за кущ

і... здивовано перезирнулися.
Хрюші на стежці не було.
— Тю! — сказав Кося й подивився на Колька.
— Тю! — сказав Колько й подивився на Косю.
Щойно вони бачили Хрюшу, щойно чули її голос:

«Ох-хрю-хрю! Нещасна я»,— і враз вона зникла. Як 
булька на воді. І ніде ж сховатися не могла — кущ був 
густий і колючий, не залізеш, а далі все добре прогляда
лося: рідкі деревця і низенька трава. Сховатися було 
ніде.

— Хрюшо! — гукнув Кося.
— Не балуйся! — гукнув Колько.
Але ніхто не відповів.
— Хрюшо, де ти?
— Відгукнись!
Кося й Колько оббігли все навколо. Хрюша як крізь 

землю провалилася.
Шукали вони, шукали, а тоді Колько й каже:
— Може, вона вже в школі давно, а ми, як дурні, шу

каємо.
— Гайда!
Побігли в школу. Але й у школі Хрюші не було. Хрю

ша загадково зникла,— наче розчинилася у повітрі.
— Що робити? — розгублено опустив одне вухо 

Кося.
— Не знаю,— почухав задньою ногою потилицю 

Колько.
Думали вони спершу розказати Пантері Ягуарівні, але 

потім Кося сказав:
— А як у Хрюші через те, що вона зникла, ще більші 

неприємності будуть?.. Хтозна, яких рішучих заходів 
вживе тоді тато Кабанюк.

319



— Правда,— погодився Колько.— Поки що мовчати
мемо.

Але довго мовчати їм не довелось.
Бо в школу взагалі ніхто в цей день не прийшов. Зран

ку всі діти, як завжди, пішли до школи. Але до школи 
чогось не дійшли. Зникли по дорозі.

Всі. Крім Косі й Колька.
Пантера Ягуарівна від розпачу не знаходила собі 

місця.
— Ой! Що скоїлося?! Що сталося?! Що трапилося?! 

Ой! Ой! Ой! — заламувала вона лапи.
Вчителі з директором Бурмилом Михайловичем на 

чолі обступили Косю й Колька і вимагали ще й ще раз 
повторювати, як зникла Хрюша.

— Неймовірно! — розводив лапами Бурмило Михай
лович.

— Неймовірно! — точнісінько так само розводив ла
пами Макак Макакович (він дуже поважав директора і 
завжди наслідував його).

— Неможливо! — голосно зітхав Мамонт Африкано- 
вич.

— Фантастика! — тоненько зойкувала Лисавета Пат- 
рикіївна.

— М-да!..— широко роззявляв рота Бегемот Гіпопо
тамович.

— Кошмар!.. Жах!..— хапала себе за голову Пантера 
Ягуарівна.

— Ах! — луною одзивалася десь високо вгорі Жира
фа Жирафіївна.

— Треба оголошувати загальнолісовий розшук! Треба 
піднімати на ноги весь ліс! — рішуче сказав дирек
тор.

— Нема питань! — одностайно підхопили вчителі.
— Макак Макакович! Біжіть до Дятленка! Хай б'є 

телеграму-блискавку! — наказав Ведмідь.
— Слухаюсь! — Учитель фізкультури підскочив, ухо

пився за гілку і зник у кроні дуба.
Через якусь хвилину телеграфіст Дятленко вже від

стукував носом телеграму з найвищої сосни:
«Всім!.. Всім І.. Всім!.. Звірі і птахи! Земноводні і ко

махи! Ссавці і плазуни!.. Всі мешканці лісу! Увага!
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Увага! Увага!.. Несподівано і вкрай загадково зникли 
школярі. Допоможіть знайти! Особливі прикмети: Хрю
ша Кабанюк — товстенька, у смугастому платтячку, 
хвостик бубликом; Раїска Мняу — вушка з китицями, на 
лівій щоці подряпина; Зіна Бебешко...»

У найвіддаленіші кінці лісу полетіли особливі прикме
ти зниклих.

І зашумів, зарухався, завирував ліс.
Усі лісові мешканці включилися в пошуки. Шукали і 

на землі, і в повітрі, і навіть під землею.
Наземними пошуками керував сам директор школи 

Бурмило Михайлович Ведмідь.
Пошуки у повітрі організували сорока Скрекекулія 

та сойка Зоя Зойківна.
А підземний загін очолив бригадир прохідників Кріт 

Кротович.
Цілий день вони шукали, увесь ліс прочесали, що на

зивається, згори донизу, але дарма. Не було їх — ні на 
землі, ні у повітрі, ні під землею.

— Ой! — голосила, хитаючись від горя, Пантера 
Ягуарівна.— Ой, як же я їх любила! Ой, вони ж були 
мені дорожчі за власних дітей! Ой! Ой! Ой!

— Бідні, бідні дітки...— розмазував сльози по щоках 
Бегемот Гіпопотамович.

— Такі ж були здібні! Все на льоту хапали! — шмор
гав хоботом Мамонт Африканович.

— І нащо я їм двійки ставила! — била себе ногою в 
груди Жирафа Жирафіївна.

Уроки, звичайно, було відмінено.
Після марних пошуків Кося з Кольком сиділи край 

галявини під дубом, позирали на спорожнілу, оповиту 
незвичною тишею школу і зітхали. Як усі на світі школя
рі, вони завжди раділи, коли щось таке траплялося і 
уроки відмінялись. А тепер чомусь навпаки: їм було сум
но і порожньо. І уроки згадувалися з щемливою ніж
ністю.

— Гей! Гальоу! Слухайте сюди! — почулося раптом 
десь ізнизу, з землі.
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Лісовичок Боровичок. «А не побоїтесь 
Кося і Колько виявляють рішучість.

« Треба плакати/»
Загадковий медовий голос

— Гей! Гальоу! — знову тоненько, ледь чутно залуна
ло знизу.

Кося й Колько спершу не зрозуміли, хто це їх кличе.
Почали роздивлятися і раптом бачать — з-під торіш

нього листя визирає маленький, схожий на гриб дідок. 
Якби не голос, вони б і подумали, що то гриб. Кругла, 
руда, як у гриба, шапка, біла борідка і біла, до п'ят, со
рочка. Зелені очі суворо на них мружаться.

— О! — здивовано перезирнулися Кося й Колько. 
Вони ніколи в житті не бачили таких маленьких дідусів.

— Та нахиліться ближче! — роздратовано загукав ді
дусь.— Кричу, кричу, а вони... Мені ж важко кричати. 
А зрушити з місця я не можу.

Справді — ніг не видно, прямо з землі дідусь росте.
Кося й Колько нахилилися низько.
— Ой! А ви хто, діду?
— «Хто, хто»... Лісовичок Боровичок. Не знаєте?
— Н-не знаємо.
— Ото значить, багато чого ви ще не знаєте. Бо малі 

та ще й ледарі до того. Лісовичок Боровичок я. Лісу ва- 
‘піого охоронець.

І дідусь гордо виструнчився.
— А-а-а...
— От вам і «а-а-а»... Ви нічого не знаєте, а я все знаю, 

що у лісі робиться.
— Ой! То, може, ви знаєте, і де наші однокласники 

поділися?
— Знаю.
Стрепенулися Кося й Колько:
— Ой! Серйозно? То скажіть же!
— « Скажіть-скажіть...» Сказати можна, а потім що? 

їх же виручати треба.
— Авжеж! Авжеж!
— А не побоїтесь?
— Ми? — Кося й Колько перезирнулися.

Р О З Д І Л  I V
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— Та ви ж, ви! А хто? Тільки ви й можете їх виручити. 
Ніхто більше. Тому я вас і погукав. А то дуже ви мені 
потрібні були б. Ледарі! — Лісовичок Боровичок серди
то чмихнув.

Глянули Кося й Колько один на одного. На якусь мить 
задумались. Хто його зна, що на них чекає. Може, й 
страшне щось. Може, краще було б і не вплутуватися. 
Може, й краще, якби вони боягузами були. Безпечніше. 
Але ж вони уже не боягузи тепер!.. Отже...

Зітхнули Кося й Колько в один голос:
— Кажіть швидше! Не побоїмося!
— Ну, глядіть же,— суворо насупив брови лісовичок 

Боровичок.— Щоб потім не відмовлялись. Вороття не 
буде.

— Кажіть! — рішуче повторили Кося й Колько.
Ще раз уважно подивився на них лісовичок Боровичок 

і почав:
— Так от... З’явився у нашому лісі заморський чак

лун, злий марудник Ледарило Дурандас. Маленький, як 
комашка, але дуже-дуже небезпечний. Вибирає він се
ред наших лісових дітей найледачіших, заражає їх 
чарівним віру сом-ледачиру сом. А ті всіх інших своїх 
однокласників заражають. І починається епідемія. Ві- 
рус-ледачирус робить дітей страшенними плаксіями і 
марудами (бо ж ледарі, як ви знаєте, дуже марудні), 
діти починають плакати, від сліз меншають, меншають, 
потім враз стають зовсім маленькими, такими, що й оком 
не побачиш. Тоді Ледарило збирає їх у чарівну торбу і 
відносить у Павутинію — країну ледарства і нудьги, що 
розташована у морі-океані на острові Ледаряні. Саме 
отам зараз ваші однокласники.

— Ой! — сказали Кося і Колько.
— От вам і «ой»!
— А... а чому ж ми тоді не той... не потрапили у Паву

тинію?
— Бо виявилися стійкішими проти віру су-ледачиру су, 

духом здоровіші та вдачею веселіші, ніж інші. І саме 
тому вся й надія на вас. Адже у Павутинію можуть про
братися тільки діти. Дорослим туди ходу нема.

— А... а як же ми проберемося туди?
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— «Як-як»... Треба плакати. День і ніч. Станете мен
шати, меншати, зробитеся нарешті зовсім маленькими, 
Ледарило Дурандас забере вас у чарівну торбу і віднесе 
в Павутинію.

— А якщо він догадається, що ми... це саме... спеці
ально... що ми спеціально плачемо?

— «Спеціально-спеціально»... Не догадається! Який 
же це дурень спеціально плаче день і ніч? От іще ра
дість — спеціально плакати!

— Ну гаразд! Проберемося ми у Павутинію. А потім 
що? Як ми зможемо виручити своїх однокласни
ків?

— «Як-як»!.. От іще! — сердито хмикнув лісовичок 
Боровичок.— І де я доп’яв таких пустопорожніх балаку
нів?! Як будете такі, то, звичайно, нічого не зможете. 
Я ж кажу — грайлик вам допоможе, Трататоля Смію- 
нець.

— Грайлик? А хто це такий?
— Ви не знаєте, хто такі грайлики? Отже ж!.. Та це ж 

такі чарівні хлопчики з родини цікавунів. Роблять, щоб 
було цікаво. Ви думаєте, коли ви у щось граєтесь, то самі 
граєтесь? Пхе! Багато ви про себе думаєте! Це грайлики 
вам допомагають. Тільки ви їх не помічаєте. Бо вони ду
же маленькі. Простим оком і не побачиш.

— Ти ба! — сказав Кося.
— А ми й не знали! — сказав Колько.
— «Не знали — не знали»!.. Тепер знатимете. Але 

знову ж таки попереджаю. Востаннє. Хоч і допомагати
ме вам грайлик Трататоля Сміюнецьг проте справа ця 
важка й небезпечна. І вороття вже не буде. Або до кінця 
будете боротися і врятуєте однокласників, або самі в 
Павутинії залишитесь назавжди. От! Можете ще відмо
витись. Подумайте.

Перезирнулися Кося й Колько.
Останній шанс ще лишився.
Ще можна відмовитися.
Ще...
— Ні! Не відмовимося! Згодні.
І — наче вищі обидва стали.
З гордістю один на одного позирають.
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— Ну що ж! Молодці! — вперше усміхнувся й одразу 
подобрішав лісовичок Боровичок.— Так я й думав. А те
пер прощавайте. Як усе буде гаразд, може, ще й зустрі
немося. Привіт!

Підморгнув їм лісовичок Боровичок.
Прикрився торішнім листям і зник.
— Ну? — подивився Кося на Колька.— Що? Треба 

плакати?
— Треба.
— Не хочеться щось.
— А думаєш, мені хочеться?
— Ну, починай! А я за тобою.
— Ні, давай ти перший.
— От який! Ну давай разом. П’ять, чотири, три, два, 

один... У-у-у!..
— У-у-у!..
Дружно заголосили Кося й Колько.
Голосять, а на очах — ні сльозинки.
Що ти зробиш!
Коли не хочеться плакати — не так просто сльозу 

видушити. Як не треба — самі по собі ллються, а як тре
ба — хоч ти лусни!..

— Знаєш, згадай-но щось сумне, щось таке, від чого 
ти колись уже плакав,— порадив Кося Колькові.— А я 
собі згадувати буду.

Згадували вони, згадували, жалісливили один одно
го...

Не помагає.
Кінчилося тим, що Колько боляче вколов Косю гол

кою, а Кося влупив Колька лапою по носі. Нарешті 
допомогло — заплакали обоє. Спершу тихенько, потім 
розохотилися, заревли на повний голос.

І пішло.
У цій справі головне почати, а там, як увійти в смак, 

можна й три дні плакати. Особливо, як є компа
нія.

Плачуть вони, плачуть, притомляться, вколють, вда
рять один одного — і знову.

Нарешті...
— Знаєш, а ти вже менший став,— прошепотів Кося, 

крадькома озираючись.
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— І ти. Мало не вдвічі зменшився. Отой пеньочок тобі 
по груди був, а зараз вище вух.

— Ох, бідні ми, бідні,— зітхнув Кося і тепер уже щи
ро заплакав, жаліючи себе.

І Колько щиро заплакав.
Та й ти б, мабуть, заплакав, якби раптом меншати 

став. Це ж таки неприємно. І неприємно, і страшнувато. 
От чогось більшати, рости — приємно, радісно. А мен
шати — навпаки, страшно. Так уже в природі заведено.

Плакали Кося й Колько, плакали. Зменшувалися, 
зменшувалися.

І раптом — наче стрімголов полетіли кудись униз. А 
навколо них почали стрімко більшати і рости дивовиж
ні зелені дерева, які не мали віт, а тільки величезні соко- 
вито-зелені стовбури. А десь високо-високо в небі бовва
ніла якась чудернацька велетенська гора.

По одному стовбуру повзло якесь неймовірне страхо
висько, велике, як автобус, яскраво-червоне, з чорними 
кружалами.

По другому стовбуру сунуло інше страховисько з ве
личезними розчепіреними ногами.

Кося й Колько не одразу збагнули, що то ж вони стали 
такі маленькі, а деревами й страховиськами здаються їм 
звичайнісінька трава і комахи — сонечко та мурашка. 
А чудернацька гора — то дуб, під яким вони сиділи.

Хоч і знали, чекали вони цього, але таке воно все було 
незвично страшне, що Кося й Колько заціпеніли від 
жаху.

Та й не дивно.
Думаю, що й ти б злякався, якби раптом став меншим 

за комаху.
Мовчки озиралися вони навколо, не в змозі вимовити 

й слова.
— А-а, здрастуйте, здрастуйте, дорогі гості! — почув

ся раптом лагідний сонно-медовий голос.
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Р О З Д І Л  V
Злий марудник Ледарило Дурандас. Павутинія.
Перша зустріч з грайликом. « Тра-та-та за Зіну!

Тра-та-та за Раю!» Де Хрюша?

Кося й Колько обернулися на голос.
З-за дерева-травини визирала голова — сіре скуйов

джене волосся, сіра патлата борода, великий ніс, схожий 
на гриб-мухомор, яскраво-червоний з білими цятками, 
одне око заплющене, друге примружене.

— Здра-а-а-астуйте! Дуже приє-є-ємної Нарешті вас 
тут ба-а-ачу! А моя сестра Хропулія запевняла, що нічо
го у мене з вами не вийде. Будьте ласкаві осюдиі — з-за 
дерева-травини висунулась довга пазуриста лапа, в якій 
була затиснута велика торба, схожа на портфель.

Кося й Колько відчули, що якась владна сила мимо
хіть потягла їх у торбу, наче пилинки в пилосос.

Ж-ж-жухІ — і вони вже в торбі.
Хлопі — захлопнулася торба.
Ву-у-у! — наче реактивний літак, завило щось, засви

стіло, загуло.
І знову — хлопі — розкрилася торба.
І потягло їх з торби назад.
Вилетіли вони.
І — прямісінько у м’якеньке павутиння, наче у гамак, 

потрапили. Загойдались легко й приємно.
— Вітаю вас, цюці мої, у прекрасній країні Павути

ни! —  с х и л и в с я  над н и м и  Ледарило Дурандас.
Бачать — у палаці вони казковому. Колони, люстри, 

дзеркала, меблі розкішні. Тільки все у безладді і геть 
павутинням сірим засновано.

— Лягайте, відпочивайте і не бійтеся. Нічого страш
ного у моїй Павутинії немає. Зовсім навпаки. От мене 
чогось називають злим марудником. Яка дурницяі Ну, 
який же я злий!.. Я ж добрий. Найдобріший у світі. От 
самі подумайте! Я ж ніколи нікого не примушую нічого 
робити. Нічогісінько. У мене ж ні вмиватися навіть не 
треба, ні зубів чистити, ні зарядки робити, ні уроків, 
ні домашніх завдань ніяких. Ну, хіба це погано?.. Ви ду
маєте, хтось щось хоче, хтось щось любить робити? Та 
ніколи в світі. Всі тільки придурюються, бо перед інши

328



ми незручно. А насправді ніхто б нічого не робив, якби 
можна було. А у мене в Павутини можна.— І Ледарило 
Дурандас заспівав-замугикав:

Люблять 
Всі на світі 
Байдики бити!
Люблять 
Всі на світі 
Нічого не робити!

Ой, як гарно,
Ой, як гарно 
Солодко дрімати!
Ой, як гарно,
Ой, як гарно 
Клопоту не мати!

Все покинь,
Одпочинь,
Прошу тебе дуже!
Засинай,
Засинай,
Засинай, мій друже!

Співаючи, Ледарило Дурандас робив своїми довгими 
розчепіреними павукастими пальцями кругові рухи над 
Косею і Кольком, і вони побачили, що з кожного пальця 
Ледарила снується павутиння. Це павутиння обплуту
вало їх з голови до ніг. Усе тіло огортала солодка мля
вість, очі самі собою заплющувалися, і кидало в сон.

— Тільки не спіть! Не спіть! Заснете — ніколи звідси 
не виберетеся! Вдавайте, що заснули, але не спіть,— по
чули вони раптом тихий голос.

Кося й Колько так і зробили. Склепили повіки, удаю
чи, ніби сплять, а самі напружили всі сили, щоб не за
снути.

— Ну все! Готові! Хе-хе-хе! Порядок! — промовив 
над ними Ледарило Дурандас.— Тепер можна й одпо
чити.

Через якусь хвилю Кося й Колько почули:
— Ну, а тепер розплющуйтесь. Пішов Ледарило спа

ти.
Кося й Колько розплющились.
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Бачать — гойдається перед ними на павутинці, як на 
гойдалці, маленький чудернацький хлопчик, вп’ятеро 
менший за них самих. Вони зрозуміли, що це й є грайлик 
Трататоля Сміюнець. Він наче зійшов з якогось дитячого 
малюнка. Ти сам, друже мій дорогий, не раз малював 
таких хлопчиків, я певен. Провів лінію — тулуб. Ще дві 
лінії — ручки, ще дві — ніжки. Кружальце — голова. 
Два маленьких сонечка з промінцями — очі. Кирпоч- 
ка — ніс. Дужка — усміхнений рот від вуха до вуха. 
Кілька волосин на голові у кумедний чубчик закручу
ються.

От тобі й грайлик. Трататоля Сміюнець.
Глянеш на нього і мимохіть усміхнешся. Такий симпа

тичний.
— Привіт, хлопці! — підморгнув грайлик Косі й Коль- 

кові.— Нічого розлежуватись. Треба діло робити.
— Привіт! — сказали Кося і Колько.— А яке діло? 

Що треба робити?
— Перш за все виплутайтеся з того павутиння, хай 

йому грець!
І грайлик заспівав:

Лапками, лапками —
Луп! Луп! Луп!
Ніжками, ніжками —
Туп! Туп! Тупі

Підхопилися Кося й Колько, під ту пісеньку лапками 
залу потіли, ніжками затупотіли — скинули з себе па
вутиння. А разом з ним і сонну млявість.

— Тепер все гаразд! — сказав грайлик.— Добре, що 
ви нарешті з’явились. Я вже давно чекаю. Вся надія, 
друзі, на вас. Без вас я ну нічого зробити не можу. Зо
всім безсилий.

Перезирнулися здивовано Кося й Колько — чарівний 
казковий хлопчик, а на звичайних лісових звірят усю 
надію покладає. Дивина!

Помітив грайлик їхнє здивування і каже:
— Не дивуйтеся. Річ у тім, що я, хоч і чарівний, хоч і 

казковий і для Ледарила через це невидимий, але сам 
боротися з ним не можу. Треба, щоб хтось обов’язково 
мені допомагав, щоб не казковим, а живим голосом сло
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ва мої повторював, тільки тоді вони подіяти можуть. Така 
вже моя чарівна властивість... Ледарило Дурандас усіх 
ваших однокласників приспав, а це дуже й дуже небез
печно. Від вас, можна сказати, їхнє життя залежить.

Вислухали Кося й Колько.
Мимохіть гордо перезирнулися — ич, які вони, вихо

дить, потрібнії
— Що ж, ми готові,— поважно сказав Кося.
— Усе зробимо, що треба,— солідно сказав Колько.
— А що ж треба, кажіть! — це вже вони удвох.
— Нічого особливого,— сказав грайлик.— У піжмур

ки будемо грати. Однокласників ваших шукати. І будити 
їх. Значить, так... Коли знайдемо, я їх застукаю, крик
ну: «Тра-та-та...» — а ви підхоплюйте. Добре?

— Добре,— погодилися Кося й Колько. І відразу по
веселішали.

Вони думали, щось справді важке доведеться, а тут 
їх у піжмурки грати запрошують.

Здорово!
— Ну, гайда! — вигукнув Трататоля Сміюнець і мах

нув рукою.
Кинулися Кося й Колько за грайликом по палацу.
Нишпорили, нишпорили, бачать — лежить у кутку 

під кріслом Зіна Бебешко, геть уся павутинням заснова
на, мовби хтозна-скільки тут спить.

— Тра-та-та за Зіну! — вигукнув грайлик.
— Тра-та-та за Зіну! — підхопили Кося й Колько.
Розплющила Зіна Бебешко очі, закліпала і одразу

скривилася, зарюмсала, перелякана. Видно, щось їй 
страшне наснилося.

— Не плач, дурненька! — вигукнув Кося.
— Це ми! Рятувати тебе прийшли! — вигукнув Коль

ко.
А грайлик скакалку їй подав і каже:
— На ось тобі скакалку,— і заспівав:

Скік! Скік!
В один бік.
Скік! Скік!
В другий бік.
Той, хто добре

331



Скаче,—
Ніколи 
Не плаче 1

Грайся, співай, нас отут чекай. Тільки не спи. Бо навіки 
у Павутинії залишишся.

Підхопилася Зіна, почала співати, почала через ска
калку стрибати.

А вони далі побігли.
Шукали, шукали, бачать — під столом, сірою паву

тиною засновані, сплять Михайлик Ведмеденко та Боря 
Сук.

— Тра-та-та за Михайлика! Тра-та-та за Борю! — 
загукав грайлик:

— Тра-та-та за Михайлика! Тра-та-та за Борю! — 
підхопили Кося й Колько.

Розплющилися Боря і Михайлик, дивляться переля
кано.

— Не бійтеся, хлопці! — вигукнув Кося.
— Це ми! Рятувати вас прийшли! — вигукнув Колько. 
А грайлик шахи їм подав і каже:
— Нате ось вам шахи,— і заспівав:

Ми у шахи 
Граємо,
Весело
Співаємо:
Тра-ля-ля!
Тру-лю-лю!
Шах дамо 
Ми королю!

Грайтеся, співайте, нас отут чекайте! Тільки не спіть. Бо 
навіки в Павутинії залишитесь.

Підхопилися Михайлик і Боря, почали у шахи грати, 
ще й пісеньку співати.

А вони далі побігли.
Шукали, шукали...
Відшукали під диваном Раїску Мняу, Соню Лось та 

Вірочку Вивірчук.
Розбудили, у ляльки грати їх залишили, а самі далі 

побігли шукати.
Шукали, шукали...
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У коридорі, у темному кутку, натрапили на Вовчика 
Вовченка та Рудика Лисовенка.

І їх розбудили. Грайлик в одному кінці коридора воро
та павутинням замість сітки напнув, у другому... Фут
больного м’яча їм дав і заспівав:

Футбол! Футбол! —
Найкраща гра!
Фізкульт-ура!
Фізкульт-ура!

Підхопилися Вовчик і Рудик та й ну м’яча по коридору 
ганяти.

А Кося, Колько і грайлик побігли далі.
Одна Хрюша їм лишилася.
Шукали, шукали.
Шукали, шукали...
Нема Хрюші.
Нема ніде...
— Тю! — аж розгубився грайлик.— За все моє казко

ве життя такого в мене ще не було. Де ж це вона?
Кося й Колько тільки перезирнулися: звідки ж вони 

знати можуть? Якщо сам грайлик не знає, то вони й по
готів.--

— Доведеться будити Ледарила,— зітхнув грайлик.— 
Без нього не знайдемо. Я вже бачу.

Р О З Д І Л  VI
« Тра-та-та за Дуранд аса!» «Я  не граюся!

ОдпустітьІ» У палаці Хропулії

— А може, краще не будити? — скривився Кося.
— Хто його зна, що він утне! — скривився Колько.
— Та воно так, але іншого виходу нема. Тільки від 

Ледарила ми можемо дізнатися, де Хрюша. Тут, у пала
ці, Хрюші немає. Точно. Бо я обов’язково б її знайшов.

— То, може, хоч гуртом зібратися всім,— сказав 
Кося.

— Все-таки якось воно безпечніше,— сказав Колько, 
почервонів і додав: — Я кажу про них, тих, що грають
ся...
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— Ні. Навпаки. Поки вони граються, Ледарило їм не 
страшний. Проти гри він безсилий... Та й великим гуртом 
шукати Хрюшу тільки важче буде. Повірте мені. Ходімо 
швидше!

І вони пішли у спальню Ледарила.
Продираючись крізь павутиння, вони йшли довгими- 

довгими коридорами, що були захаращені різним мот
лохом, і нарешті дісталися до спальні.

У спальні теж був такий розгардіяш, що вони не одра
зу й побачили господаря. Не було його ні на ліжку, ні під 
ліжком, ні на підлозі серед розкиданих по ній подушок.

І лише почувши якесь шарудіння за шафою, вони за
зирнули туди і побачили нарешті Ле дарила,— він спав 
там серед купи сміття.

— Тра-та-та за Дурандаса! — вигукнув грайлик.
— Тра-та-та за Дурандаса! — підхопили Кося й Коль

ко.
— Га?! — здивовано прохопився Ледарило.
— Цур не квач! — вигукнув грайлик.
— Цур не квач! — вигукнув Колько.
— Ледарило квач! — закричав грайлик.
— Що-о?! От я вас! — засичав Ледарило, виповзаючи 

з-за шафи і намагаючись вхопити когось із них своїми 
чіпкими павукастими пальцями. Але дарма.

І Кося, і Колько, і грайлик були меткі й спритні, а Ле
дарило був неповороткий і незграбний. Вони легко про
слизали в нього між руками. І, тікаючи, весело співали:

Ледарило Дурандас!
Ледарило Дурандас!
Не спіймаєш,
Не спіймаєш,
Не спіймаєш, лежню, нас!

Ледарило безпорадно крутився, перечіпався, падав, 
вставав, знову падав, та нікого впіймати не міг.

— Ай! Ну вас! Не хочу! — загундосив він нарешті.— 
Я більше не граюся! Я не граюся!

Але все одно він мусив продовжувати. Якщо грайлик 
заводив якусь гру, ніхто не міг припинити її без його до
зволу, без його волі. Така вже чарівна властивість усіх 
грайликів.
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Для Дурандаса, який любив лише спати і лінувався 
навіть рухатися, то була пекельна мука. Він зовсім захе
кався і зрештою застогнав-зарепетував:

— Ги-и-и!.. Не мо-ожу більше! Одпустіть! Припиніть! 
Я не граюся-а-а! Ги-и-и!..

— Скажи, де Хрюша, тоді припинимо грати. Тільки 
так,— сказав грайлик.

— Ху-ху!.. Хропулії віддав, сестрі своїй. Для... ху- 
ху!.. хору хропунів...

— А де живе Хропулія?
— У... ху-ху!.. У палаці своєму, у... у протилежному 

кінці Павутинії, за... за Дрімучим Лісом, за Кам’яною 
Пустелею... Ху-у-у...

— Ну, гаразд,— мовив грайлик.— Гру припиняємо, 
тебе звільняємо. Підемо до палацу Хропулії.

І вирушили грайлик, Кося і Колько у путь.
А Ледарило Дурандас перед тим, як знову спати зава

литися, вирішив усе-таки сестру свою про небезпеку 
попередити. Зняв трубку чарифону та:

— Алло! Алло! Хропо! Хропочко! Хропушечко! Алло!
Але в трубці тільки гуде. Ніхто не бере трубку.
— Алло! Хропочко!.. Спить, бісова душа!.. Не додзво

нишся. Спить, щоб її муха вбрикнула... муха... ха... ху... 
хру... хріу-ау... хра-а...

І Ледарило сам засопів, захропів, заснув.
А грайлик, Кося й Колько до палацу Хропулії йдуть. 

Крізь Дрімучий Ліс продираються. От уже де павутин
ня! Весь ліс ним заснований. Тільки й дмухай, щоб 
у ніс не набилося. Ні пташка не заспіває, ні джміль не 
загуде. Лише дерева десь угорі дрімотно листям шепо
чуться. Та соньки-дрімки легкими метеликами нечутно 
пурхають, сон навівають. Тільки й знай той сон 
одганяй.

Продерлися вони крізь Дрімучий Ліс. Вийшли на уз
лісся.

Кам’яна Пустеля перед ними. Мертва, похмура. Сіре 
чудернацьке каміння на ній громадиться, на різних жи
вих істот схоже. Тут і заєць, і їжак, і ведмідь кам’яний, 
і вовк, і лисиця, і що тільки хочеш...

В Косі й Колька очі здивовано бігають, та нема часу 
роздивлятися, поспішати треба.
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Аж ген край Пустелі й палац височить, такий же сірий 
та похмурий, як і Пустеля.

Ще здалеку чути могутнє хропіння — аж дерева гнуть
ся. Такий вітер дме від того хропіння з розчинених вікон 
і дверей палацу.

— Е-е, хлопці,— каже грайлик,— я у палац, мабуть, 
зайти не зможу. Здує мене, легенький я дуже, бачите.

— А ми тебе триматимемо,— сказав Кося.
— Ага,— підхопив Колько.
— Не вдержите,— похитав головою грайлик.
— То що ж буде? — розгублено питає Кося.
— Доведеться вам самим у палац пробиватися.
— А що ж ми без тебе там робитимемо? — розгублено 

питає Колько.
— Те, що й зі мною. «Тра-та-та за Хрюшуі» — гукне

те, та й усе.
— А грати ж їй у що?
— І пісеньку яку співати?
— Нічого не треба. Хрюша остання. Забирайте її і 

швидше сюди. Ще ж вам усім і з Павутинії вибиратися 
треба. Не думайте, що це так просто.

— Що ж, ходімо,— зітхнув Кося.
— Ходімо,— зітхнув Колько.
І пішли вони.
Кілька разів їх відкидало од дверей, але все ж, при

гнувшись до самісінької землі, просунулися вони нареш
ті у палац.

Просунулися і завмерли.
Ну й картина 1 Зроду такої не бачили.
У величезному залі, серед сміття і розгардіяшу чи 

не більшого, ніж у Ледариловому палаці, лежить на ліж
ку Хропулія Дурандас. Ох і Хропулія!.. Брудна, ску
йовджена, сіре волосся жужмом на голові, ніс такий же, 
як у брата,— здоровеннецький, на мухомора схожий — 
червоний, з білими цятками. І тим носом так хропе, що й 
слів не вистачить, щоб описати те хропіння. А навколо 
неї лежать у ліжках і хропуть химерні носаті й губаті 
створіння — хропуни.

— Хріу-у-у... урррр-хррр-ирр-арр-орр-ірр... ав-ав- 
ав... сю-у-у... хрррру-у-у...

Якась дика симфонія.
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І диригував нею диригент хору хропунів маестро Гу- 
бус. Неймовірно губатий маестро Губус стоячи спав за 
диригентським пультом і крізь сон вимахував диригент
ською паличкою, раз у раз торкаючись нею хропунячих 
носів. Причому паличка то видовжувалась (якщо хропун 
лежав далеко від пульта), то вкорочувалась (якщо хро
пун лежав близько).

Під ліжком Хропулії побачили вони й Хрюшу, яка теж 
підхрюкувала хропунам.

Ледве встигли Кося й Колько вигукнути: «Тра-та-та за 
Хрюшу!» — як раптом один з хропунів, Позіхайло, ши
роко роззявив, позіхаючи, свій величезний рот і... неспо
дівано гамкнув Колька Колючку.

Але їжачки — не галушки.
Гамкати їх небезпечно.
— Уе-е-е! — несамовито заволав від болю Позіхайло 

і підскочив аж до стелі. При цьому, дригнувши ногою, 
так підфутболив Косю, що той, як м’яч, вилетів через 
двері з палацу.

— Ай! — зойкнув Кося, падаючи на землю біля грай- 
лика.

— Що сталося?
— Хропун Позіхайло гамкнув Колька! — ледве вимо

вив Кося.
Хропіння у палаці враз увірвалося, а разом з ним і 

вітер. Натомість знявся страшний гвалт.
— Біжімо тудиі — рішуче вигукнув грайлик.— Треба 

їх усіх негайно приспати.
Кинулися вони у палац.
Хропуни посхоплювалися з ліжок і щось белькотіли, 

ревіли і метушилися.
Хропулія, солопіючи зі сну, люто плямкала губами. 

Маестро Губус безладно вимахував диригентською па
личкою.

— Граємо в «дочки-матері», граємо в «дочки-мате- 
рі»!.. — загукав грайлик і заспівав:

Граємо-граємо!
Спати всіх вкладаємо!
Г раємо-граємо!
Спати всіх вкладаємо!
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Маестро Губус влад йому замахав диригентською па
личкою, хропуни одразу знову захропли, Хропулія від
кинулася на подушки і теж захропла.

— Ой! А де ж Позіхайло? І Колько Колючка? І Хрю
ша? — озираючись, промовив Кося.

Ні хропуна Позіхайла, ні Колька, ні Хрюші в палаці 
не було.

Р О З Д І Л VII
«Гори-гори ясно/» Знову в палаці Ледарила.

«Гуси-гуси/ — Га-га-га/» Герої танцюють.
Крррреккі

— Боюсь, чи не...— почав грайлик, але далі сказати 
вже не встиг, бо його враз видмухнуло з палацу.

Кося вискочив слідом за ним.
— Боюсь, чи не провалились вони крізь землю,— 

сказав грайлик, обтрушуючись від павутиння у кущах 
під вікном.

— Як це — провалились крізь землю? — здивувався 
Кося.

— Дуже просто. Як усі в казках крізь землю провалю
ються. Бо на землі я їх одразу б знайшов. Я ж у піжмур
ки найбільший грайлик з усіх грай ликів на світі. Недар
ма мене Трататоля звуть.

— То що ж це тепер буде? — розгубився Кося.— Це я 
тепер свого друга Колька вже й не побачу?

— Якщо вони під землею, їх тільки одна гра врятувати 
може.

— Яка?
— «Гори-гори ясно!», тобто «Горюдуб». Там, під зем

лею, цієї гри страшенно не люблять, просто жах. Там же 
зовсім темно. І навіть згадка про всяке світло для підзем
них чаклунів — сверблячка в носі.

— То давай швидше!
— Давай! Але ти мені допоможеш. Будемо з тобою 

дірки у землі шукати й гукати туди.
— Гаразд,— погодився Кося.
І побігли вони з грайликом дірки у землі шукати.
Де яку дірку знайдуть, нору, промоїну чи ще щось, 

нахиляються і гукають:
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Гори-гори ясно,
Щоби не погасло!
Гори-гори ясно,
Щоби не погасло!

Бігали-бігали, гукали-гукали, Кося вже й надію втра
чати почав.

Аж тут несподівано з-під землі, з нори якоїсь — 
жух! — як з гармати, вилетіли Хрюша й Колько. Тричі у 
повітрі перевернулися і на землю — геп!

Добре, що у м’якеньку, засновану павутинням траву 
впали. Не забилися навіть.

Кося до них радісно:
— Ой! Живі! А я вже зовсім духом занепав. Де ж це 

ви були?
— Та під землею ж,— скривився Колько.— Отож як 

гамкнув мене Позіхайло, то заволав на все горло і ротяку 
знову широко роззявив. Я й вискочив одразу. А Позі
хайло до стелі підстрибнув і — гурр-гурр! — провалився 
під землю. І ми з Хрюшею разом з ним. Ох, і темно ж 
там, під землею! Ох, і гидко!.. Якісь химери на нас одра
зу посунули, холодом мокрим огорнуло... Брррр!.. Спа
сибі, що ви нас визволили.

— Спасибі,— жалібно шморгнула п’ятачком Хрю
ша.— Це я... в усьому винна.

— Ну, не будемо баритися,— сказав грайлик.— Ході
мо назад у палац Ледарила мерщій. Треба ж вам тепер 
швидше у живе життя повертатися.

І грайлик чогось зітхнув, і на мить в очах його згасла 
усмішка.

І Косі раптом здалося, що грайлик став наче менший, 
ніж був.

Чи то, може, навпаки, Кося збільшився?
Хто його зна...
Ніколи було про це думати. Треба було назад у палац 

Ледарила поспішати.
І от знову перед ними похмура непривітна Кам’яна 

Пустеля.
Химерне каміння, схоже на живих істот, громадиться.
— Ще трохи, і залишилися б ви всі навіки у цій Пусте

лі,— сказав грайлик.— Щоб ви знали,— сон, яким при
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сипляє Ледарило, не простий, а чарівний. Мертвий сон. 
Той, хто три тижні таким сном проспить,— обертається 
на каміння. І в хропунів теж доля така. Через кожних 
три тижні Хропулія нових хропунів набирає. Оце камін
ня — ті, кого приспав Ледарило...

Глянули Кося, Хрюша і Колько на заснованих паву
тинням сірих мертвих кам’яних істот і аж похололи. Яка 
ж то небезпека на них чатувала!..

Швидше, швидше з цієї страшної Пустелі!..
Незчулися вони, як і Пустелю і Ліс Дрімучий про

бігли.
Аж от нарешті і палац Ледарила.
Ще здаля пісні вони почули.
Граються їхні однокласники, не сплять.
Зайшли вони до палацу.
У коридорі в повітрі павутиння літає — Вовчик і Ру- 

дик дев’яносто сьомий тайм футбольного матчу на пер
шість палацу грають. Рахунок: триста тринадцять — 
двісті шістдесят дев’ять на користь Вовчика.

Коли вони зайшли, Рудик саме одне очко відквитав — 
двісті сімдесятого гола забив.

— Урра-а! Шту-ука-а!..— підскочив він і побіг, лапи 
догори здійнявши, як усі тепер, гола забивши, роб
лять.

І тут раптом...
Хлопппп!..
Темно стало.
Хоч в око стрель.
Усі віконниці на вікнах палацу враз автоматично за

чинились.
І двері зачинилися. І весь палац суцільна темрява 

огорнула.
Ой! Ой! Ой!..
— Ха! Ха! Ха!..— луною прокотилося по палацу.— 

Думали обдурити мене — Дурандаса!.. Тепер з палацу 
не вийдете і світу білого не побачите! Все одно моє звер
ху буде. І «Гори-гори ясно!» тепер вам не допоможе. 
Бо за казковими правилами не можна повторюватися, 
не можна двічі в одну й ту ж гру грати. От! А темряви 
усі бояться. І ви не витримаєте. І підкоритеся мені... Ха! 
Ха! Ха! — І Ледарило заспівав:
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Недарма, недарма,
Недарма я Дурандас!
Я завжди, я завжди 
Обдурити можу вас.
Всі чесноти, які є,
Ледарство обдурює!
Хай знає всяк —
Он воно як!..

Стривай, скажеш ти, але ж ми залишили Ледарила, 
коли він солодко спав. Як же так сталося, що він проки
нувся, зумів підготуватися і обдурити грайлика і наших 
героїв?..

Ні! Це ти стривай, скажу я тобі. Мабуть, забув ти, дру
же мій дорогий, про хропуна Позіхайла. Він же, пам’я
таєш, провалився крізь землю. Так от, провалився він, 
через підземний хід пробрався у Дурандасів палац і роз
штовхав, збудив Ледарила.

У скрутне становище потрапили наші герої. Що й ка
зати!

— Тільки, хоч як залякуватиме вас Ледарило, не під
писуйте жодних казкових угод і не давайте чарівних 
клятв,— попередив грайлик.— Бо тоді вже нічого не до
поможе.

— Ми-то не будемо,— сказав Кося.— А от інші. Зіна 
Бебешко, Михайлик Ведмеденко, Боря Сук та й дівчат
ка, що у ляльки гралися. Вони ж десь там, вони ж не 
знають.

— Треба їх якось попередити,— сказав Колько.
— Обов’язково,— сказала Хрюша.
— Треба,— сказав Вовчик.
— Плавильно,— підхопив Рудик.
— Молодці,— сказав грайлик.— Добре, що ви про ін

ших турбуєтеся. Це ми зараз зробимо,— і загукав: — 
Граємо у «Гуси»! Граємо у «Гуси»!

— Граємо у «Гуси»! — підхопили Кося, Колько, Хрю
ша, Вовчик і Рудик.

— Гуси-гуси! — загукав грайлик, а всі інші підхо
пили.

— Га-га-га! — почулося у темряві з різних кінців па
лацу.
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— Вас пастух оберіга! — загукав грайлик.
Гей, мерщій усі сюди,
Щоб не трапилось біди!
Вовк за горою!

Затупало-загупало у темряві, наближаючись.
— Гуси-гуси! — знову загукав грайлик.
— Га-га-га! — захекано почулося зовсім близько.
— Вас пастух оберіга! — загукав грайлик. —
Зараз буду рахувати,
Чи усі прийшли до хати.
Зіна!
— Га!
— Ми хай лик!
— Га!
— Боря!
— Га!
— Вірочка!
— Га!
— Соня!
— Га!
— Раїска!
— Га!
І грайлик заспівав:

Всі зібралися до хати.
Можемо тепер співати.
Га-га-га! Га-га-га!
Не злякались ворога!
Проти всіх жахів 
На світі,
Проти всіх страхів 
На світі
Є один чарівний засіб —
Це дзвінкий веселий сміх!
Ха! Ха!
Ха-ха-ха!
Ха-ха-ха!
І ще раз — ха!

І всі підхопили:
Тож не будемо 
Боятись,—
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Будем весело 
Сміятись.
Танцювати 
Будемо —
І про страх 
Забудемо 
Ха! Ха!
Ха-ха-ха!
Ха-ха-ха!
І ще раз — ха!

Співаючи, вони побралися у темряві за лапи і почали 
підтанцьовувати. Спершу потроху, потроху, а тоді роз
танцювалися так, що аж виляски пішли.

І співали спершу не дуже, а тоді як розспівалися — 
весь палац ходором заходив.

У темряві вони наштовхувалися один на одного, пада
ли, перекидалися... Не знаючи, хто де, хапали один од
ного за ноги, за хвости, за носи, за вуха...

І так їм стало весело, такий їх розібрав сміх, що вони 
аж захлиналися.

Ти сам знаєш, друже мій дорогий, що коли гуртом по
чинаєш сміятися, то, бува, так розійдешся, так розі
йдешся — впину нема.

Гуртом воно завжди веселіше сміятися. Сам уже б, 
може, й не сміявся, а у гурті регочеш, аж у животі тень
кає.

І зовсім їм уже були не страшні ані темрява, ані Паву- 
тинія, ані сам Ледарило Дурандас...

Співали вони, танцювали вони, реготали вони...
І раптом... Кррррекккк!..
Щось тріснуло, блиснуло, захиталося і...

Р О З Д І Л  VIII
Всі радіють, а грайлик сумує.

«Ми хочемо в школу!..»’
Розплющив Кося очі, дивиться — лежать вони у лісі, 

під дубом край галявини, неподалік від школи.
— Ой!
— От вам і «ой»!.. Привіт! — почувся знайомий голос.
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Дивляться вони — а з-під торішнього листя лісовичок 
Боровичок визирає, усміхається.

— Ой, здрастуйте! Так це ми додому повернулися?!. 
Як же... як же це сталося? — радісно Кося до нього.

— «Як-як»!.. Дуже просто. Маленькими ви зробили
ся, тому що плакали (від сліз усі меншають). А щоб зно
ву стати великими, треба вам було сміятися (від сміху 
більшають усі). Тільки сміх врятувати вас міг, назад з 
Павутинії повернути, чарів Ледарила позбутися, вірус- 
ледачирус вигнати.

— Ой, а де ж це грайлик? — стрепенувся Кося, а за 
ним і всі інші.

— «Де-де»!.. Там. Маленьким лишився. Я ж казав — 
грайлики маленькі, простим оком їх і не побачиш...

І тут Кося раптом згадав... Згадав, як зітхнув тоді 
грайлик, коли вони залишали палац Хропулії. І зрозумів 
зараз Кося, чого-то він зітхнув. Грайлик знав, що вони 
вже збільшуються і скоро знову стануть великими. А він 
залишиться маленьким. І йому сумно було розлучатися, 
бо він подружився з ними. Грався, як з рівними. А тепер 
знову вони його не бачитимуть ніколи.

Виходить, і казковим хлопчикам, навіть таким, як 
грайлик Трататоля Сміюнець, буває іноді сумно. Бо і в 
них живе серце...

— Ну, здорові бувайте, пригоди цієї не забувайте,— 
сказав лісовичок Боровичок.— Онде вас уже побачили, 
сюди біжать.— І лісовичок Боровичок торішнім листям 
накрився, зник.

А від школи вже бігли, помітивши їх,— першою клас
на керівничка Пантера Ягуарівна, за нею директор Бур
мило Михайлович, а за ними усі вчителі — і Бегемот Гі
попотамович, і Жирафа Жирафіївна, і Мамонт Африка- 
нович, і Лисавета Патрикіївна, і Макак Макакович...

— Ой звіроньки! Ой, це ж вони! Ой, це ж вони, школя
рики наші дорогі! Знайшлися!..— заплакала від радості 
Пантера Ягуарівна, кидаючись обіймати їх.

— Знайшлися! Знайшлися! Знайшлися! — радісно за
кричали всі вчителі з самим директором на чолі. І теж 
кинулися обіймати їх. А Жирафа Жирафіївна на радо
щах обняла ще Мамонта Африкановича і поцілувала 
його у хобот.
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А Мамонт Африканович обняв її хоботом за довгу шию 
і заплакав.

І директор Бурмило Михайлович Ведмідь заплакав. 
І Лисавета Патрикіївна теж. Дорослі люблять плакати 
від радості.

А Бегемот Гіпопотамович забубукав у свою трубу, яка 
називалася красиво і урочисто — тромбон.

І вчителі зірвалися танцювати.
Мамонт Африканович танцював з Жирафою Жира- 

фіївною і гупав так, що з дерев опадало листя. А Жира
фа Жирафіївна підкидала свої довгі ноги так, що їх не 
було видно за хмарами.

Пантера Ягуарівна та Лисавета Патрикіївна вшквари
ли навприсядки гопака.

А вчитель фізкультури Макак Макакович виробляв 
таке, що якби суддівська колегія здумала зафіксувати 
його показники, то виявилося б, що він побив усі лісові 
рекорди — і по стрибках угору, і по акробатиці, і по ху
дожній гімнастиці.

Звідусюди вже бігли батьки й родичі, друзі і знайомі і 
весь лісовий народ. Бо телеграфіст Дятленко з найвищої 
сосни вже давно стукав носом телеграму-блискавку, що 
складалася з одного лише слова «Знайшлися!».

— Знайшлися!.. Знайшлися!.. Знайшлися!..— лунало 
по всьому лісі.

— Ну, де ж це ви були, хорти б вас узяли? — забувши 
про педагогіку, вигукнув нарешті крізь сльози Бурмило 
Михайлович Ведмідь.

І тоді виступили наперед відмінники Михайлик Ведме- 
денко і Раїска Мняу (вчителі завжди чогось більше ві
рять, коли виступають відмінники) і коротко розказали 
про всі їхні пригоди.

— Ах! Ах! — ахали і зітхали батьки й вчителі, родичі 
і знайомі, друзі й товариші і весь лісовий народ.

І тоді, витираючи сльози, директор Бурмило Михайло
вич Ведмідь сказав:

— Ну, добре, відпочивайте, дорогі наші знайди, гу
ляйте, сил набирайтеся. Оголошую канікули на три дні!

Але тут Кося Вухань подивився на Колька Колючку, 
Вовчик Вовченко на Рудика Лисовенка, Боря Сук на 
Михайлика Ведмеденка, Раїска Мняу на Зіну Бебешко,
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Вірочка Вивірчук на Соню Лось, Хрюша Кабанюк на 
Косю Вуханя...

Подивилися вони один на одного, очі опустили і тихо 
сказали:

— Ми хочемо в школу.,.
Бо справді, коли вони побачили школу, вчителів, то 

раптом зрозуміли, як же вони скучили за школою, за 
уроками.

Я думаю, друже мій дорогий, ти зможеш їх зрозуміти.
Так же завжди буває: коли ти у школі, то так мрієш 

про ті канікули, так радієш, як не прийде іноді вчитель
ка, і урок зривається, і можна погуляти... А коли влітку 
ти на канікулах, три місяці й не брався за ті підручники, 
гуляв, аж гай шумів, то так тобі чогось потім хочеться до 
школи, що й передати не можна, і не дочекаєшся ти того 
дня, коли задзвонить дзвінок і гостинно розчиняться две
рі класу, запрошуючи тебе...

Отож і не дивно, що нашим героям захотілося у шко
лу.

Директор Бурмило Михайлович Ведмідь скривився, 
струшуючи сльозу, і розчулено махнув лапою: «От роз
бійники!»

І того ж таки дня відновилися уроки в школі.
Так старанно, так сумлінно узялися вони за навчання, 

що вчителі тільки лапами розводили. Дивина, та й годії
Невтямки їм було, вчителям, що, може, в декого 3 уч

нів у глибині душі й ворушилася думка: «А  Ледарило ж 
Дурандас лишився там, у своїй Павутинії, і, либонь, 
знову не спить, вийшов полювати, причаївся десь і чекає 
на ледарів — маленький, невидимий, але такий небез
печний із своїм вірусом-ледачирусом! Краще подалі від 
нього!» І така була тиша на уроках, така тиша, що чути 
було, як десь за вікном дзижчить у небі комар.

Але, як тільки деренчав дзвінок на перерву, такий 
одразу вибухав галас, крики і сміх, що хиталися стіни.

З таким запалом, з таким захопленням гралися вони у 
дворі, бігаючи у квача, стрибаючи у чехарду, ганяючи 
у футбола, що вчителів аж завидки брали. І думали собі 
вчителі: «Ех, шкода, що минуло дитинство і незручно 
вже отак гратися... А то б...»

І не бачили вони, що на шкільному подвір’ї, малень
346



кий, не видимий нікому, бігав грайлик Трататоля Смію- 
нець. І весело сміявся, і грався, і радів разом з усіма. 
А під дубом край галявини з-під торішнього листя визи
рав лісовичок Боровичок. І теж усміхався, радіючи. Він- 
бо дуже любив свій ліс і його мешканців.

І завжди дбав, щоб усі в лісі жили дружно, весело і 
щасливо.

Частина третя 
СЕКРЕТ ВАСІ КИЦИНА

Р О З Д І Л  І
Вася КициНу перше знайомство.
Вовченко й Лисовенко сердяться

Весною, на початку нового навчального року, у лісо
вій школі знову з’явився новачок. Тільки тепер уже не 
дівчинка, а хлопчик — рудий котик Вася Кицин. Його 
привела до школи мама, дика очеретяна кицька Мура, 
що жила край озера в очеретах. Вона була така дика, 
що ніхто в лісі не знав навіть, як її звуть по бать
кові.

Директор школи Бурмило Михайлович Ведмідь спер
шу не хотів приймати Васю:

— Ну, чого ви так поспішаєте, голубонько? Ваш синок 
ще дуже малий. У нас цієї весни прийому не буде. Всі 
учні вже рік провчилися, не можу ж я його до них поса
дити, він не дожене. А заради одного Васі одкривати спе
ціальний клас ми не маємо змоги.

— Ну я вас прошу, я вас благаю І — притуляла до гру
дей лапу Васина мама.— У мене просто безвихідне ста
новище. Мені йти на роботу в очерети, а він лишається 
вдома сам. Ну просто... хоч плач. І ви не бійтеся. Він 
такий здібний, такий здібний І Ви його посадіть з усіма. 
Він дожене. От побачите.

— Гм,— сказав Бурмило Михайлович.— Ну що ж... 
побачимо... спробуємо...
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Бурмило Михайлович був добряк і не витримував, 
коли його просили. Тим більше, всі у лісі Мурі Кициній 
співчували. Хоч була вона неговірка, не любила роз 
повідати про свої особисті справи, але всі знали, що 
чоловік її кіт Василь Приблудний, або, як його ще нази
вали, Базіліо Приблудний, сім'ю покинув і десь по 
віявся. Саме цієї зими, під час канікул, як народився 
у них синок Вася. Отакий легковажний негарний 
тато!

До речі, нагадаю вам, що навчальний рік у лісовій 
школі починався не восени, як у людей, а весною. І ка
нікули були не влітку, а взимку. Бо, як відомо, у бага
тьох лісових учнів (у їжачків, наприклад), а головне, у 
директора Бурмила Михайловича була зимова сплячка. 
А яке ж може бути навчання, коли директор, вибачте, 
спить?

Отже...
І тут дехто з дуже розумних, кмітливих і спостереж

ливих моїх читачів може сказати:
— Стривайте, дядю письменник, але ж і зайчики, і 

їжачки, і рисі, і борсуки, і лисички через рік уже дорослі 
і ні в яку лісову школу після зимових канікул взагалі не 
ходитимуть.

— Правильно,— скажу я.— І знову ж таки не зовсім 
правильно, розумні, кмітливі й спостережливі мої читачі. 
Безперечно, справжні живі зайчики, їжачки, вовчики і 
лисички у справжньому живому лісі через рік уже дорос
лі. Але ж то справжні, а не казкові. А у нас казковий ліс 
і мешканці казкові. Бо хіба ж ви бачили у справжньому 
живому лісі спеціалізовану музичну школу, де Бурмило 
Михайлович Ведмідь — директор, а Пантера Ягуарів
на — класний керівник? Такого ви у справжньому живо
му лісі ніколи не бачили й не побачите.

Отже, давайте домовимося, що і зайчик Кося Вухань, 
і їжачок Колько Колючка, і лисеня Рудик Лисовенко, 
і вовченя Вовчик Вовченко, і ведмежа Михайлик Ведме- 
денко, і борсученя Боря Сук, і рисеня Раїска Мняу, і 
лісове козеня Зіна Бебешко, і лосеня Соня Лось, і білче
ня Вірочка Вивірчук, і дике порося Хрюша Кабанюк — 
усі-усі після зимових канікул лишилися дітками, пере
йшли до другого класу і, коли весняне сонечко розтопи

348



ло сніги, розбудило ліс і рясно вкрило Велику Галявину 
барвистим квітчастим килимом, зібралися на перший 
урок.

І тут побачили новачка.
Рудий, пухнастий і головатий, з великим блакитним 

бантом на грудях, він сидів біля школи і кумедно мру
жився на сонце.

— О! — вигукнув Вовчик Вовченко.— Ще один рудь- 
ко! Руда команда!

— Ги-ги! — весело засміявся Рудик Лисовенко, ра
діючи, що тепер він не один рудий у класі.

— Ти хто? — спитала Раїска Мняу.
— Вася,— тихо сказав новачок.— Кицин.
— Тю! — вигукнув Вовчик Вовченко.— А я думав, що 

ти дівчисько. З бантиком!
— Ги-ги! — знову засміявся Рудик Лисовенко.
Вася почервонів і ніяково заметляв хвостом.
— Ну чого ви причепилися? — закричала Раїска 

Мняу.— Теж іще!
Дівчаткам Вася одразу сподобався. Може, тому, що 

дівчатка взагалі люблять і котиків, і бантики. А може, 
тому, що він справді був симпатичний.

Хлопцям же Вася, навпаки, чогось не дуже сподобав
ся. Може, тому, що він сподобався дівчаткам, а хлопці, 
як правило, бояться бути схожими на дівчаток. Особли
во не сподобався Вася Вовчикові й Рудикові. Мабуть, 
тому, що взагалі весь вовчо-собачий рід здавна чогось 
котячого роду не полюбляє.

Тому Вовчик на Раїску Мняу уваги не звернув, а,на
впаки, підскочив до Васі і вкусив його за вухо. А Рудик 
підскочив і вкусив його за хвіст.

Вася розгублено закліпав рудими віями. Він, мабуть, 
не чекав такого прийому.

Раїска хотіла заступитися за Васю і дряпонути Вовчи
ка й Рудика, але не встигла. На шкільний ганок вийшли 
директор і вчителі.

Бурмило Михайлович підняв догори лапу і поздоровив 
учнів із початком навчального року.

Потім технічка тітонька Зозуля прокувала на перший 
урок, і учні пішли до класу. Тітонька Зозуля з’явилася 
у школі після канікул. Класний керівник Пантера Ягуа-
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рівна теж привітала їх з початком навчального року і 
сказала:

— Діти! У нашому класі новачок. Вася Кицин. Позна
йомтеся. Встань, Кицин!

Вася підвівся й закивав на всі боки.
— Сідай! — сказала Пантера Ягуарівна.— Діти! Вася 

Кицин наймолодший у класі. Йому буде важко. Він му
сить наздоганяти вас. Тому я дуже прошу — поставтеся 
до нього добре. Допомагайте йому. Не ображайте. Не 
кривдіть. Це особливо стосується вас, Вовченко й Лисо
венко! Чуєте! Це вас стосується! Особливо! — Пантера 
Ягуарівна підвищила голос.

Вовчик і Рудик невинно закліпали й перезирнулися.
Вася Кицин опустив голову й почервонів.
— О! Вже наскаржився! — просичав Вовчик.
— Ябеда! — прошипів Рудик.
Вася почув це і ще дужче почервонів. Він і не думав 

скаржитися. Але доведи тепер.
На перерві Вовчик Вовченко і Рудик Лисовенко вже 

співали про новачка дражнилку:

Новачок-новачок!
Ну й швидкий на язичок!
Ябеда-донощик!
В нього з носа дощик!

Кося Вухань та Колько Колючка співчутливо позира
ли на Васю Кицина, згадуючи свої перші дні у лісовій 
школі, коли з них знущалися Вовчик і Рудик. Але засту
питися за Васю не наважилися. Може, й справді нова
чок ябеда. Хто їх, тих котів, зна. У класі ще котиків 
не було.

Сам же Вася Кицин на оте дражніння наче й не звертав 
уваги. Наче воно його аніскілечки не торкалося. Усмі
хався собі й добродушно муркотів.

Вовченка й Лисовенка така Васина поведінка дратува
ла. І вони ще більше до нього чіплялися.
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Р О З Д І Л  и

Ранкова несподіванка.
«В-кра-ли/»  — каже Карпо Карпович.

Ідея вчителя фізкультури.
«Ура! Уроків сьогодні не будеЬ

Минуло кілька днів.
Кицька Мура недаремно вихваляла свого сина. Вияви

лось, що він таки дуже здібний до наук. Все хапав і за
своював, як то кажуть, на льоту. Вчителі просто не могли 
ним нахвалитися. Навіть сам директор Бурмило Михай
лович у захопленні вигукував:

— Ну-уІ Мо-ло-дець! Оце я розумію! Таке «р-р-р!» 
по-ведмежому навіть мій племінник Михайлик Ведме- 
денко не одразу вимовив.

Вовчик Вовченко та Рудик Лисовенко тільки зубами 
клацали від злості.

А Зіна Бебешко і Раїска Мняу; всміхалися й показува
ли їм язики, наче то не Вася, а вони самі відзначилися 
такими здібностями.

Навчальний рік починався дуже добре.
Та от одного ранку, прийшовши до школи, учні поба

чили розгублених учителів та заклопотаного Бурмила 
Михайловича, що зібралися під дубом і поглядали вгору 
на годинник.

Треба вам сказати, що в усьому лісі був лише один го
динник — біля школи, на тисячолітньому дубі. Старий, 
з великим дерев’яним маятником, з двома дубовими гиря
ми, з дверцятами над циферблатом. Обслуговувала годин
ник шкільна технічка тітонька Зозуля. Щоразу, коли хви
линна стрілка підходила до цифри дванадцять, тітонька 
Зозуля відчиняла дверцята, визирала і кувала на весь ліс 
стільки разів, скільки було годин. Для школи вона додат
ково ще кувала кінець уроку й початок перерви. Ну й, зви
чайно, кінець перерви й початок уроку. Годинник, хоча й 
був старий, але ходив дуже точно і ніколи не псувався.

А от зараз годинник стояв. Не тіктакав, стрілки за
вмерли нерухомо.

Тітонька Зозуля метушилася біля нього, раз у раз од
чиняла дверцята, вискакувала і розгублено розводила 
крилами:
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— Нічого не розумію! Не розумію! Нічого!.. Учора 
ввечері все було гаразд. А сьогодні вранці прилетіла — 
стоїть!

Бурмило Михайлович чухав лапою потилицю:
— Що ж робити! Як починати уроки?
Вчителі мовчали.
Справді. Які уроки без годинника? Коли починати, ко

ли перерва, коли кінець перерви?
Суцільна плутанина й безладдя.
— Може, до Карпа Карповича звернутися? — несмі

ливо промовила Пантера Ягуарівна.
Карпо Карпович був трьохсотрічний старий ворон, 

його вважали у лісі наймудрішим. Бо, як відомо, хто 
довше живе, той більше знає.

Карпо Карпович вже майже не літав, а цілісінькими 
днями дрімав на улюбленій сухій гілляці старої сосни, 
куди йому раз на день приносили щось попоїсти його 
кракракравнуки.

— Що ж, ходімо до Карпа Карповича,— погодився 
Бурмило Михайлович.— Справа надто серйозна.

Карпо Карпович розтулив одне око (останні сто років 
він розтуляв лише одне око), вислухав і сказав:

— Зараз прилечу.
Після цього він ще хвилин десять дрімав. Нарешті 

змахнув своїми сивими крилами й повільно полетів до 
дуба.

Зазирнув прищуленим оком у годинник і сказав:
— Кар-тина ясна! В-кра-ли!
— Що?
— Одне коліщатко в-кра-ли!
— Хто?
— Кра-дій!
Більше Карпо Карпович нічого не сказав, змахнув си

вими крилами й полетів назад на свою суху соснову гіл
ляку. Сів і одразу ж заснув.

— Ти бач! Хто ж це міг зробити? — сплеснув лапами 
Бурмило Михайлович.

— Так! — підтвердив учитель музики Бегемот Гіпо
потамович.— Останній випадок крадіжки в історії нашо
го лісу — це випадок з моїм золотим тромбоном, якого 
вкрав шакал Бацила. Більше випадків не було.

352



— Точно! Нуль випадків! — сказала вчителька мате
матики Пантера Ягуарівна, яка любила точність.

— А може, шакал Бацила повернувся, а ми й не знає
мо?..— задумливо сказав Бегемот Гіпопотамович.

Вчителі перезирнулися і знизали плечима.
— То що ж робитимемо, звірі добрі? — спитав Бурми

ло Михайлович.
Директор школи ніколи не приймав серйозних рішень 

сам, одноосібно, завжди радився з колективом.
Колектив почухав потилиці. Не так просто приймати 

серйозні рішення.
— О! Знаєте що? — раптом вигукнув учитель фіз

культури Макак Макакович.— Зараз же у Сірка Барбо- 
совича гостює його брат Бровко Барбосович, з яким я 
працював у цирку. А він же до цирку служив у карному 
розшуку, на оперативній роботі, злодіїв винюхував. Да
вайте звернемося до нього.

— Це ідея! Молодець, Макак Макакович! — радісно 
скрикнула вчителька лісової географії Жирафа Жира- 
фіївна. Вона колись мріяла теж працювати у цирку і ду
же поважала Макака Макаковича.

— А як же все-таки з уроками? — спитала Лисавета 
Патрикіївна. її урок лісознавства був сьогодні перший.

— Ну, я думаю, уроки сьогодні, мабуть, доцільно від
мінити? — непевно подивився Бурмило Михайлович на 
вчителів.

— Доцільно! Авжеж! — змахнув хоботом Мамонт Аф
риканович. У нього сьогодні уроків не було.

Решта вчителів промовчали. А мовчання, як відомо, 
знак згоди.

— Ну, гаразд! — Бурмило Михайлович обернувся до 
учнів, що з’юрмилися віддалік, і гукнув: — Ідіть додому! 
Уроків сьогодні не буде.

— Ура-а! — не стрималися Вовченко й Лисовенко.
Інші учні, хоч і не вигукували, але теж зраділи. Що там

не кажіть, а коли відміняють уроки, навіть відмінники 
радіють. Такий уже шкільний закон.
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«Це Кицині Його робота/»
Всі, хто вміє лазити по деревах, відмовляються.

Гра у війну.
Хлопці розходяться, не дочекавшись

Хоча уроків і не було, але учні розходитися по домів
ках не поспішали. Юрмилися на Великій Галявині і жва
во обговорювали несподівану новину.

— Ах! Ви подумайте І Ви подумайте! Ах! — вигукува
ла Вірочка Вивірчук і обмахувалася своїм пухнастим 
хвостиком, наче їй від переживань нічим було дихати.

— З годинника витягти коліщатко! Це ж додуматися 
треба! — сплескувала лапками Раїска Мняу.

— Свинство! — кривила п’ятачок Хрюша Кабанюк.
— Бе-бе-безумовно! — кивала Зіна Бебешко.
А Вовчик Вовченко раптом глянув на Васю Кицина, 

що стояв, як завжди, осторонь від усіх, приставив лапу 
до рота і зловісно проказав:

— Це Кицин! Васька! Його робота! Я вас запевняю!
— Абсолютно! — блиснув очима Рудик Лисовенко.
— Та ви що?! — замахали на них лапами дівчатка.
— А було в нас таке до його появи? Було? — вищи

рився Вовчик.
— Абсолютно! — знову блиснув очима Рудик.
— І все-таки о-бе-бережно з висновками! — сказала 

Зіна Бебешко.
— Для таких звинувачень треба мати серйозні дока

зи,— сказала Раїска Мняу.
— Так-так! — підхопили в один голос Кося Вухань і 

Колько Колючка.
— Ну, значить, це або Вірочка Вивірчук, або Раїска 

Мняу, або Михайлик Ведмеденко,— сказав Вовчик.
— Що? Що? Що? — вражено порозкривали роти і 

Вірочка, і Раїска, і Михайлик.
— Бо для того, щоб викрасти коліщатко, треба було 

забратися на дуба, треба добре лазити по деревах,— 
сказав Вовчик Вовченко.

— От вам і «що»! — задоволено прохихикав Рудик 
Лисовенко (він дуже любив, коли комусь було непере
ливки).

Р О З Д І Л  III
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— А хто в нас уміє добре лазити по деревах? Ні вовки, 
ні лисиці, ні зайчики, ні їжачки, ні кози, ні лосі, ні дикі 
свині — не вміють. Навіть борсук Боря Сук по гладень
кому прямовисному стовбуру так високо не залізе,— 
сказав Вовчик.

— Не залізу,— поспішив погодитись Боря Сук.
— А білочки, рисі і ведмеді — запросто! Отже...— 

єхидно всміхнувся Вовчик.
— Отже...— підхихикнув Рудик.
— Я... не брала коліщатка,— сказала Вірочка, і на 

очах в неї блиснули сльози,— чесне слово!
— І я не брала! — зціпила зуби Раїска.
— І я! — буркнув Михайлик.
— Значить, лишається Васька Кицин! — торжеству

вав Вовчик.— Як я й казав.
— Абсолютно! — підхопив Рудик.— Як ми й казали! 

Бачите, мовчить і очі ховає.
Всі подивилися на новачка. Він справді часто-часто 

моргав і ховав очі. Він боявся розплакатися. Справді, 
коли тебе всі підозрюють, а ти не знаєш, як виправдати
ся,— що маєш робити? Тільки моргати й ховати очі.

Косі Вуханю й Колькові Колючці стало дуже жаль 
Васю Кицина.

Вони були певні, що він не брав коліщатка. Але як до
ведеш?

— Ти ж не брав, правда? — з надією спитав у новачка 
Кося.

— Не брав,— тихо сказав Вася.
— От бачите! — вигукнув Колько.
— Усі злодії на допитах кажуть, що вони нічого не 

брали,— сказав Вовчик.
— Точно! — підхопив Рудик, наче він бував на до

питах.
— От не тре-бе-ба, не тре-бе-ба звинувачувати, коли 

нема точних доказів,— вигукнула Зіна Бебешко.
— Правильно! От прийде Бровко Барбосович, ви ж 

чули, він у міліції працював,— все стане відомо,— ска
зав Колько Колючка.

— А зараз давайте у щось пограємось! — запропону
вав Кося Вухань, щоб якось припинити ці розмови.

— Давайте! — підтримав друга Колько Колючка.
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— У війну! У війну! — закричав Вовчик Вовченко.
— У війну-війноньку! — заспівав Рудик Лисовенко.
Вовчик і Рудик визнавали тільки одну гру — у війну.

Причому щоразу вони були «наші», а всі інші — «воро
ги». А перемагають, як ви знаєте, завжди тільки «наші». 
Отже, гра кожного разу мала закінчуватися перемогою 
Вовчика й Рудика. Тому хлопчики не любили гратися з 
ними у війну. Але й відмовитися було ніяк. Все-таки 
хлопчики — то хлопчики. Хто відмовляється, той боя
гуз.

От і зараз Вовчик і Рудик закричали:
— Ми — «наші»! Ви — «вороги»!
Схопили у лапи по замашній гілляці і, наставивши їх, 

як автомати, затрататакали на весь ліс:
— Тра-та-та-та! Падай — ти вбитий!
— Ду-ду-ду! Мої кулі зрешетили тебе наскрізь. Па

дай!
Ще б кілька хвилин,— і всі «вороги» були б знищені, 

Вовчик і Рудик святкували б перемогу.
Але Михайлик Ведмеденко раптом закричав:
— Ні! Ні! Так нецікаво! Давайте хтось буде ховатися, 

а хтось — шукати. Наче десант. А вже тоді стріляти.
— Правильно! Правильно! — закричали Кося Вухань 

і Колько Колючка.
Дівчатка, як завжди, у війну не грали, вони зібралися 

собі окремо і грали у мирні «дочки-матері».
— Ну, гаразд! — змушені були погодитися Вовчик і 

Рудик.— Тоді ми сховаємося, ми будемо «наш» десант, 
а ви, «вороги», шукайте. Затуляйте очі і рахуйте до ста. 
А тоді йдіть шукати. Тільки не підглядайте!

Всі затулили очі лапами й почали хором рахувати, а 
Вовчик і Рудик дременули у ліс.

— ...дев’яносто сім, дев’яносто вісім, дев’яносто де
в’ять, сто! — всі одночасно розтулили очі. Ніхто не під
глядав. Вони були чесні хлопці.

— Значить, так,— сказав Михайлик Ведмеденко (він 
завжди був командиром «ворогів»).— Розділяємо ліс на 
п’ять секторів і прочісуємо. Як тільки знаходимо їх, 
подаємо сигнал. Отак — і-і-і-і! — Михайлик прониз
ливо заверещав.— Верещати вмієш? — спитав він у но
вачка.

356



— Вмію,— сказав той і заверещав так пронизливо, 
що дівчатка аж поприсідали.

— Правильно! — сказав Михайлик.— Верещати вмі
єш. Ну, побігли!

І всі розбіглися в різні боки. Кожен у свій сектор.
Дуже довго на галявину не прибігав ніхто. Дівчатка 

вже почали хвилюватися.
Аж ось прискакав захеканий Кося Вухань. Він, зви

чайно, бігав швидше від усіх.
— Не чули? Не верещав ніхто?
—: Не чули,— сказали дівчатка.
Другий прибіг Михайлик Ведмеденко.
— Ну що?
— Нічого! — розвів лапами Кося.— Не знайшов.
— І я.
Тут придріботіли майже одночасно Боря Сук і Колько 

Колючка.
— Глухо! У нас — глухо! Нема! — сказали вони.
Почали чекати Васю Кицина.
Чекали-чекали, а його нема.
Вже й сонечко на обід повернуло.
Дівчатка вже награлися, попрощалися й розбіглися по 

домівках. А Васі нема й нема. Ні Васі, ні Вовчика з Ру- 
диком.

І не верещить ніхто. Тихо в лісі. Що таке?
— Я вже їсти хочу,— сказав Боря Сук.— У нас сьо

годні на обід борщ і каша.
— А у нас галушки з медом,— зітхнув Михайлик Вед- 

меденко.
Кося з Кольком перезирнулися і промовчали. Дома 

їх теж чекав смачний обід, і їсти дуже хотілося. Але не 
кидати ж гру, не дочекавшися всіх. Так чесні звірі не 
роблять.

— Хлопці! Ми вже не граємо! — загукав Михайлик 
Ведмеденко.

— Хлопці! Ми йдемо додому! — загукав Боря Сук.
— Хлопці! Васю! Вовчику! Рудику! Де ви?! — разом 

почали гукати Кося і Колько.
Та ніхто у лісі не озвався.
Довго вони гукали, довго чекали. Нарешті Михайлик 

сказав:
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— Може, вони вже давно дома, а ми чекаємо.
— Напевне,— погодився Боря Сук.— Ви що — не 

знаєте тих Вовченка й Лисовенка? Вони ж ніколи ні на 
кого не зважають.

— А Вася? — спитали Кося і Колько.— Він же не 
такий.

— А Васі, мабуть, незручно було повертатися, не 
знайшовши їх. От він і гайнув теж додому.

Почекали хлопці ще трохи, погукали і розійшлися.

Р О З Д І Л  IV
Зустріч з Бровком Барбосовичем.

Частування. На місці злочину.
Бровко Барбосович замислюється.
«Шакалом Бацилою і не пахне!»

А тим часом делегація від школи і громадськості 
лісу чимчикувала у село. Очолював делегацію директор 
Бурмило Михайлович Ведмідь. Членами були вчитель 
фізкультури Макак Макакович та батько Вовченка 
Вовк Вовкович.

Сірко Барбосович працював сторожем на колгоспній 
птахофермі. У лісі його всі добре знали. Особливо Лиса- 
вета Патрикіївна, яка до того, як перейти на викладаць
ку роботу, працювала звичайною лисицею.

Бровко Барбосович, який давно, ще у дитинстві, пере
їхав до міста, раз на рік обов'язково приїздив погостюва
ти у рідне село. І серце його сповнювалося невимовного 
щему, коли він бачив вигін, свинарник, калюжу біля 
нього, леваду, по якій гордовито походжали качки й 
гуси, глибокі грузькі колії на дорозі, вибиті машинами 
й тракторами... Одне слово — рідні місця, де він бігав 
колись маленьким щеням, безтурботно задерши хврста. 
Він дивився на все це, зітхав і розчулено чухав задньою 
ногою за вухом. Неповторне босоноге дитинство!.. Гай- 
гай, яке воно далеке та давнє! Скільки води відтоді 
спливло! І юнацтво у міліцейській спецшколі, і небезпеч
на відповідальна робота службового собаки у карному 
розшуку, і от уже кілька років він артист — один з голов
них виконавців номера «собачий цирк», куди, побачивши
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його розум і кмітливість, забрав Бровка Барбосовича 
знаменитий дресирувальник Степан Ковбасюк.

Милі серцю спогади роїлися у голові Бровка Барбосо
вича, коли він лежав серед двору на осонні, раз у раз 
клацаючи зубами, щоб одігнати набридливу муху, яка 
по дурості своїй не розуміла, що він заслужений артист, 
і сідала йому на носа, думаючи, що це ніс звичайнісінь
кого сільського кунделя.

І раптом почулося радісне:
— Друже! Дорогий!
На подвір’я зайшла делегація.
Макак Макакович кинувся до Бровка Барбосовича. 

Друзі обнялися й тричі поцілувалися.
Макак Макакович представив Бурмила Михайловича 

та Вовка Вовковича.
Бровко Барбосович привітно заметляв хвостом, хоча 

від одного погляду на далекого родича шерсть на його 
зашийку мимохіть піднялася сторч. Між вовками й со
баками, як відомо, давно ніжності немає.

Бурмило Михайлович, не відкладаючи, розповів про 
суть справи, тобто про те, що їх сюди привело.

— Та-ак! — Бровко Барбосович почухав ногою за ву
хом.— Коліщатко, кажете?.. З годинника?.. А годинник 
високо на дубі? Та-ак! Що ж... Тут гадати нічого: треба 
йти на місце злочину. Спершу оглянути, обнюхати, 
а потім уже будувати версію... Але спочатку треба по
обідати. Пождіть, я зараз зберу на стіл. Брат на 
роботі.

— Та що ви, що ви! Ми не голодні! — замахав лапами 
Бурмило Михайлович.

— Ну де ви бачили, щоб у нас гостей не погодували? 
Це вже даруйте! Такий звичай! — І Бровко Барбосович 
почав збирати на стіл.

Частування було щедре, як і годиться.
За тим частуванням не помітили, коли й сонце скоти

лося на вечірній пруг.
Бурмило Михайлович уже кілька разів поривався 

встати з-за столу, але Бровко Барбосович як гостинний 
господар стримував:

— Та посидьте ще! Оцього ще покуштуйте і цього! 
Он ви того ще не пробували. їжте, звірі дорогі!
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А Вовк Вовкович, розімлілий від частування, ляскав 
Бурмила Михайловича лапою по плечу:

— Та стривай, директоре! Не жени картину! Почекає 
твоє коліщатко. Ніде не дінеться. Раз такий спеціаліст 
узявся за діло — нема питань! Все буде о ’кей!

Нарешті Бровко Барбосович вирішив, що час виру
шати.

— Стривайте, я тільки брата попереджу. Бо хвилюва
тиметься, де я дівся.

Поки Бровко Барбосович бігав на ферму, поки ви
йшли, вже й звечоріло.

Коли вони дісталися нарешті до Великої Галявини, 
вже зовсім смеркло.

їх з нетерпінням чекали вчителі. Бурмило Михайлович 
познайомив учителів з Бровком Барбосовичем, який 
усім по черзі чемно потиснув лапи і сказав:

— Дуже приємної
І всі вчителі теж чемно сказали:
— Дуже приємно!
Потім Бурмило Михайлович зітхнув:
— Жаль тільки... Темнувато вже...
— Нічого,— заспокоїв його Бровко Барбосович.— 

Темнота — не біда. Мені доводилося і в суцільній темря
ві працювати. Головне для мене — запахи. Ніс.

Бровко Барбосович обнюхав місце злочину, тобто га
лявину навколо дуба і сам дуб. Кілька разів обнюхав і 
сказав:

— Гм!..
Потім почухав лапою за вухом:
— Ніяких сторонніх злочинних запахів не чую. Треба 

було б годинник обнюхати. Та він височенько, не до
стрибну... І по стовбуру, боюсь, не видряпаюсь.

— Що ви, що ви, не турбуйтесь. Це ми влаштуємо,— 
сказав директор і обернувся до Мамонта Африканови- 
ча: — Допоможіть, будь ласка, колего!

— Завжди — будь ласка! — мовив учитель лісової 
історії, обережненько взяв хоботом Бровка Барбосови- 
ча, підняв і підніс до годинника.

Бровко Барбосович обнюхав годинник і сказав:
— Гм... Чую сильний пташиний запах. Зозуля

чий.
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— Правильно! — сказав знизу Бурмило Михайло
вич.— Це запах нашої технічки тітоньки Зозулі. Вона 
обслуговує годинник.

— Чую наче ще якийсь пташиний запах, але невираз
ний. Все забиває запах зозулі. Опускайте! — І коли Ма
монт Африканович поставив Бровка Барбосовича на 
землю, той обтрусився і задумливо мовив: — Випадок 
непростий. Прямо скажу — складний випадок. Вперше 
у моїй практиці не можу сказати нічого певного.

— А може, то все-таки шакал Бацила повернувся до 
нашого лісу? — спитав Бегемот Гіпопотамович.

— Ні! — категорично заперечив Бровко Барбосо
вич.— Шакалом Бацилою у вашому лісі й не пахне! 
Кого-кого, а шакала Бацилу я б за десять кілометрів 
почув.

У цю мить із сусіднього з дубом дерева знявся птах і 
кудись полетів. У темряві не видно було, що за птах і 
куди полетів. Та ніхто на це особливої уваги й не звер
нув. Хіба мало у лісі птахів?!

— Думаю, мені треба буде затриматися,— сказав 
Бровко Барбосович.— Уночі подумаю, поміркую, завтра 
допитаю всіх можливих свідків, а тоді вже будуватиму 
остаточну версію.

Усі розуміли, що Бровко Барбосович почуває себе не
зручно. Його запросили, сподівалися на допомогу, а він 
поки що допомогти не може.

— Так-так, звичайно,— вигукнув Макак Макако
вич.— Переночуєш у мене. А вранці продовжимо слід
ство.

Макак Макакович теж почував себе трохи незручно. 
То ж був його друг, він запропонував звернутися до 
Бровка Барбосовича.

— Але спершу повечеряємо,— сказав Бурмило Ми
хайлович.— Прошу всіх до мене!

І широким жестом запросив присутніх до свого дво
поверхового барлогу, де його дружина Михайлина Вуй- 
ківна вже заставила довжелезний стіл різноманітними 
смачними наїдками.

— Треба тільки на ніч обгородити дуб і поставити 
застережні таблички,— сказав Бровко Барбосович.— 
Щоб ніхто нічого не затоптував і не за лапу вав. Так
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завжди робиться. То називається «опечатування місця 
злочину».

Зробили, як сказав Бровко Барбосович, і вже тоді 
пішли до Бурмила Михайловича.

Р О З Д І Л  V
Дивовижа. «А де це ви вчора зникли?»

«Гм!..» — каже Бровко Барбосович.
Речовий доказ

Наступного ранку всіх мешканців лісу чекало те, чого 
вони зовсім не чекали.

Коли всі попрокидалися і прийшли на Велику Галяви
ну, то побачили, що годинник на дубі... цокає, іде. Маят
ник весело гойдався, а хвилинна стрілка поволі рухалася 
до цифри дванадцять. Наче годинник і не стояв ніколи.

— О! — вражено вигукував кожен, хто з’являвся на 
галявині.

Скоро під дубом зібралися всі — і вчителі, і учні. Не 
було лише Макака Макаковича і Бровка Барбосовича. 
Друзі, мабуть, пробалакали всю ніч до самісінького ран
ку і тому трохи затрималися.

Як ви пам’ятаєте, місце злочину було «опечатане», 
тобто дуб обгородили наспіх зробленим тином з гілок і 
всюди поставили таблички з написом: «Вхід суворо за
боронений!»

Тому учні і вчителі юрмилися біля загорожі, не нава
жуючись підійти ближче, а тітонька Зозуля перелітала 
з дерева на дерево, теж боячись наближатися до 
дуба.

— Дивовижа! — раз у раз повторював Бурмило Ми
хайлович і розводив лапами.— Дивовижа!

— Скре-ке-ке! Скре-ке-ке! Що тут сталось? Що та
ке? — почулося з кривої берези, що росла неподалік од 
дуба. На березі сиділа, дригаючи для рівноваги довгим 
хвостом, сорока Скрекекулія, відома на весь ліс базіка і 
плетуха.

Тітонька Зозуля підлетіла до неї і почала розповідати.
Скрекекулія тільки крилами сплескувала:
— Ах-ах-ах! Який жах! Диво-дивина! От тобі й на!
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Колько Колючка, Кося Вухань, Боря Сук і Михайлик 
Ведмеденко з подивом поглядали не лише на годинник, 
а й на Вовчика Вовченка, Рудика Лисовенка та Васю Ки- 
цина, які прибігли до школи і поводилися так, наче й не 
пропадали вчора нікуди.

Нарешті Колько Колючка не витримав і спитав:
— Алло! А де це ви вчора зникли? Хіба так грають?
Вовчик Вовченко й Рудик Лисовенко чогось знітилися,

почервоніли й спершу навіть не відповідали нічого. По
тім глянули скоса на Васю Кицина і, побачивши, що той 
теж мовчить, буркнули по черзі — спершу Вовчик, потім 
Рудик:

— А... а... ми додому пішли...
— Пізно вже було... і взагалі...
Хлопці до Васі Кицина:
— А ти?
Вася блимнув на Вовчика й Рудика, заморгав і нявк

нув:
— І... і я...
Усі троє поводилися явно підозріло, навіть таємничо.
Але оскільки через диво з годинником обстановка й 

так була напружена, з'ясовувати ту таємницю не стали.
До речі, саме у цю мить на Великій Галявині з'явилися 

нарешті Бровко Барбосович та Макак Макакович.
— Гав! — здивовано сказав Бровко Барбосович і сів 

на траву.
А Макак Макакович тільки мовчки роззявив рота.
— Дивовижа! — вкотре вже повторив Бурмило Ми

хайлович.— Ми прийшли, а він іде! Дивовижа!
Бровко Барбосович пильно оглянув присутніх. І рап

том погляд його спинився на Васі.
— Гм!..— сказав Бровко Барбосович, підняв ліве вухо 

сторч і запитально подивився на Бурмила Михайлови
ча.— Хто це?

— Наш новачок,— пояснив директор,— Вася Кицин. 
Синок дикої очеретяної кицьки Мури.

— Гм!..— знову сказав Бровко Барбосович, опустив 
ліве і підняв сторч праве вухо.

— А що таке? — поцікавився директор.
— Нічого-нічого,— загадково сказав Бровко Барбо

сович.
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Усі перезирнулися.
Очі Вовчика й Рудика спалахнули, як свічечки. Вов

чик і Рудик не промовили жодного звуку, але вираз їхніх 
мордяк був красномовніший за будь-які слова: «А що ми 
говорили?! Що?!»

Вася Кицин аж присів від такої кількості зацікавлених 
поглядів.

— До речі! Рівно пів на дев'яту! Чи не час починати 
уроки? — Бровко Барбосович звів очі на Бурмила Ми
хайловича.

— Так-так! — схаменувся Бурмило Михайлович.— 
Тітонько Зозуле! Давайте сигнал!

Тітонька Зозуля метнулася до дуба, але Бровко Бар
босович вигукнув:

— Тільки до годинника — не підлітать!
Тітонька затріпотіла у повітрі крилами, різко загаль

мувавши, і просто-таки впала на траву. І вже знизу заку
вала на урок.

Учні неохоче попленталися до класу. Вони розуміли, 
що зараз почнеться найцікавіше — розслідування.

І вони не помилились.
Тільки-но учні з Лисаветою Патрикіївною пішли у 

клас, Бровко Барбосович наказав:
— Усім одійти від дуба!.. До годинника ніхто не на

ближався?
— Ніхто! — за всіх відповів директор.
— Та-ак! — Бровко Барбосович зайшов за загорожу і 

почав обнюхувати «місце злочину». Кілька разів оббіг 
навколо дуба, обнюхав стовбур. Повторив:

— Та-ак!
Сів, почухав ногою за вухом і сказав:
— Із землі спроб проникнути до годинника не було. 

Треба обстежити сам годинник.
— Мамонте Африкановичу! — звернувся директор до 

вчителя лісової історії.
— Завжди — будь ласка! — сказав той, переступив 

через загорожу, взяв хоботом «слідчого» і підніс до го
динника.

Бровко Барбосович одхилив дверцята і встромив носа 
всередину.

— О! Чую! Чую! Тут недавно була сорока!
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Всі разом повернулися й подивилися на Скрекекулію, 
що дригала хвостом на кривій березі.

— Що таке?! Скреке-ке! Скреке-кеІ Скреке-ке! Що 
таке?! — сполошилася Скрекекулія.— Яка сорока?! 
Яка сорока?!

— Звичайнісінька. Білобока! — спокійно мовив «слід
чий».— От ще й пір’ячко з неї! Речовий доказ!

І Бровко Барбосович показав усім маленьке сороче 
пір’ячко.

Скрекекулія раптом змахнула крилами, знялася й, 
ні слова не сказавши, полетіла геть.

Р О З Д І Л  VI
« Справа» продовжується. Лист. «Мої кадри!»
Бровко Барбосович щось говорить по секрету 

директорові школи. Контрольний диктант

— Хто б подумав! Хто б подумав! — розвів лапами 
Бурмило Михайлович.

— І нащо їй було красти коліщатко, а потім поверта
ти? — дивувалася Пантера Ягуарівна.

— Ну, сороки взагалі полюбляють тягати до себе в 
гніздо все, що погано лежить,— зауважила Жирафа Жи
рафіївна.

— Але ж коліщатко не лежало! Це ж треба було його 
з годинника вийняти, а потім назад вставити,— сказав 
Бегемот Гіпопотамович.

— Дивовижа! — повторив директор.
— Але факт незаперечний! — не без гордості, що йому 

все-таки пощастило встановити істину, сказав Бровко 
Барбосович.— Опустіть мене, будь ласка, на землю!

— Ах, пробачте, заслухався.— Мамонт Африкано- 
вич опустив «слідчого» на землю, той обтрусився й по
чав приймати поздоровлення з успішним закінченням 
справи.

Але передчасно. Виявилось, що справу не закінчено.
Раптом залопотіли крила, і на галявину сіла сорока 

Скрекекулія. У дзьобі вона тримала папірець.
— Ах! Звірі добрі! Пробачте, я не винна. От дивіться, 

якого листа я одержала.
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Бровко Барбосович узяв у неї папірець і прочитав 
уголос:

— «Якщо ти не викрадеш з годинника коліщатко, за
лишишся без хвоста!.. Ш. Бац.».

— Ви ж розумієте! Ви ж розумієте! — заскрекотіла 
Скрекекулія.— Я перелякалася. Ну, яка сорока без 
хвоста? Нема сороки без хвоста. Хвіст для сороки — це 
все! Я боялася! Я боялася! «Ш. Бац.» — це ж ясно: «Ша
кал Бацила». Я вирішила, що він повернувся до лісу. 
Була певна. І хоче, щоб годинник зупинився, бо це йому 
треба для здійснення злочинних задумів... А вчора, коли 
Бровко Барбосович сказав, що шакалом Бацилою в лісі 
не пахне, я догадалася, що то, мабуть, хтось пожарту
вав... І вставила коліщатко назад. Я ж не знала. Пробач
те. Я ж думала... Я не думала...

— Ясно! «Думала... не думала...» Ясно! — Бровко 
Барбосович покрутив листа у лапі, понюхав.— Гм!.. 
По запаху, боюсь, встановити буде неможливо. Запах 
дуже сорочий. Всі інші перебиває.

— Ану дайте, я гляну,— простягнув лапу Бурмило 
Михайлович.

Бровко Барбосович віддав йому листа.
— Ага! — сказав директор.— Аркуш із зошита. І по

черк учнівський. Хоч і змінений. Видно, писано лівою 
лапою. Навмисне. Ай-яй-яй!.. В одному реченні чотири 
помилки. «Якщо ти не викрадеш з годиника (з одним 
«н»!) каліщатко, залисишся без фоста». Це вже нена
вмисне. Це вже такий рівень грамотності. Мої кадри!.. 
Ну, що ж, далі слідство вже провадитиму я! Саме зараз 
мій урок. Отже... Спасибі вам, дорогий! Спасибі за 
допомогу! Сердечно дякуємо! — і він гаряче потиснув 
Бровкові Барбосовичу лапу.

І всі вчителі по черзі потиснули «слідчому» лапу і 
подякували.

— Нема за що, дорогі друзі,— скромно схилив голову 
набік Бровко Барбосович.— Я б у вас ще побув. Дуже ви 
мені всі подобаєтесь. Але... По-перше, брат там уже 
хвилюється. По-друге, сьогодні останній день моєї від
пустки. Треба їхати на роботу у цирк. Хай вам 
щастить! Будьте здорові!.. Та перед тим, як піти, мушу 
по секрету поговорити з директором. Ви вже вибачайте,
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але в нашій справі секрети — річ іноді необхідна.
— Будь ласка! Будь ласка! — загомоніли вчителі, 

ніби секрети їх абсолютно не цікавили.
Бровко Барбосович одвів Бурмила Михайловича в 

кущі і щось пошепки почав йому говорити.
— Та ви що?! — вигукнув і одразу прикрив лапою 

рот вражений директор.
Вони ще трохи пошепталися, і Бровко Барбосович 

приклав пазур до рота:
— Тільки ж поки що — нікому-нікому!
— Нема питань! — гупнув себе лапою в груди Бурми

ло Михайлович.
Потім Бровко Барбосович на прощання помахав хво

стом усім присутнім і разом з Макаком Макаковичем, 
який пішов проводжати друга, зник за деревами.

Саме закінчився перший урок.
Після перерви Бурмило Михайлович зайшов до класу 

і сказав:
— А зараз будемо писати диктант.
Усі дуже здивувалися. Бурмило Михайлович ніколи 

на початку навчального року не влаштовував контроль
них.

Але нічого не поробиш.
Усі поклали перед собою чисті аркушики паперу, взя

ли в лапи кулькові ручки і приготувалися.
— Пишіть! Читаю спершу все речення: «Якщо ти не 

викрадеш з годинника коліщатко, залишишся без хво
ста»... Диктую! «Якщо... ти... не викрадеш...»

Учні спершу вражено перезирнулися (що за дивний 
диктант!), потім схилили голови і, висунувши від старан
ності язики, почали писати.

Продиктувавши це дивне речення, директор сказав, 
що диктант закінчено, і почав збирати аркушики.

Тут же, сидячи за столом, він перевірив диктант. Після 
чого підвівся й спитав:

— А чи ніхто з вас не хоче нічого сказати?
Всі знову здивовано перезирнулися.
Ніхто нічого сказати не хотів.
— Ну що ж! Тоді скажу я! — спохмурнів Бурмило 

Михайлович.— Я продиктував вам листа, якого хтось із 
вас написав сороці Скрекекулії. Писано лист лівою ла
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пою, щоб не можна було встановити, хто писав. Але зло
чинця підвела грамотність. Він зробив у цьому єдиному 
реченні аж чотири помилки. Він написав: «Якщо ти не 
викрадеш з годиника (через одне «н») каліщатко (через 
«а»), залисишся (замість «ш» — «с») без фоста (через 
«ф »). Зараз, пишучи диктант, аж двоє учнів зробили 
такі ж самі помилки. Вони сидять поруч. Це Вовченко й 
Лисовенко. Встаньте!

Вовчик і Рудик затремтіли й підвелися з-за парти.
— Скажіть нам, для чого ви це зробили? — суворо 

спитав Бурмило Михайлович.
— Ми... ми... ми... хотіли... Ми... не хотіли... Ми... 

більше-е не-е бу-удемо-о!..— І Вовчик та Рудик разом 
заревли вголос, розмазуючи сльози.

— Все ясно! — сказав директор.— Ви хотіли зірвати 
уроки. Ви ледарі й неуки. Ви не хочете вчитися. Ви хоче
те тільки гуляти. Але бачите, як неуцтво, безграмотність 
можуть підвести. Як граматичні помилки можуть навіть 
стати доказом у кримінальній справі. Сідайте! І один, і 
другий одержують одразу по дві одиниці. Одна — за мо
ву. Друга — за поведінку! І хай ганьба на всю школу 
буде вам уроком!

Р О З Д І Л  VII,
у якому секрет Васі Кицина нарешті 

розкривається

А через три дні у лісі пішла чутка, що до них їде знаме
нитий артист цирку дресирований лев Левко Львович 
Левченко.

Всіх ця чутка дуже схвилювала. Що не кажіть, а все- 
таки цар звірів. І хоч зараз царів нема, демократія, 
але все-таки... Лев — це лев! Та ще й знаменитий 
артист.

— О! Левко Львович — це сила! — в захопленні гово
рив Макак Макакович і показував: — Грива — во!.. 
Хвіст — во!.. З китицею! А як пащу роззявить, вірите, 
навіть у мене коліна підгиналися. Як той дресируваль
ник товариш Громовенко свою голову йому у рота клав, 
сам не розумію.
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— А чого, чого він їде? — допитувались Пантера 
Ягуарівна, Жирафа Жирафіївна і Лисавета Патрикіївна, 
підмальовуючи брови та вії.

— Не знаю... Може, просто так, за лісом скучив, а 
може, й справа яка є...— знизував плечима Макак Мака
кович.

І тут всі згадали про секретну розмову Бровка Барбо- 
совича з директором школи.

Але Бурмило Михайлович на цю тему — ані звуку, ні 
пари з уст. Секрет є секрет.

Макак Макакович, який, окрім фізкультури, викладав 
ще й малювання, разом з учнями написав кілька гасел і 
транспарантів. їх розвісили на галявині перед входом у 
школу.

«Ласкаво просимо!»
«Привіт дорогому гостю!»
«Слава дорогому Левкові Львовичу — знаменитому 

артисту!»
Бегемот Гіпопотамович спішно розучував із школяра

ми нову пісню, слова й музику до якої написав сам.
І учні виводили на різні голоси:

Наш улюблений артист 
Має з китицею хвіст,
Дуже гарну гриву має,
В цирку добре виступає,
Бо до цирку має хист 
Наш улюблений артист!

Браво! Браво!
Браво! Браво!
Нашому артисту!
Слава! Слава!
Слава! Слава!
Слава його хисту!

Готувалися й чекали три дні.
І от нарешті... На Великій Галявині у супроводі Бров

ка Барбосовича з’явився Левко Левченко. Здоровен- 
нецький, гривастий, з китицею на хвості, він справив на 
всіх величезне враження.

Та не встиг Бурмило Михайлович виголосити дві ночі 
писану вітальну промову, не встиг шкільний хор ушква
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рити пісню Бегемота Гіпопотамовича, як сталося непе
редбачене.

Левко Львович раптом широко розставив лапи і з кри
ком «Синку! Рідний!» кинувся... до Васі Кицина. Обхо
пив його так, що той зовсім сховався у гриві, і... запла
кав.

Усі — і вчителі, і учні — розгублено дивилися, як пла
кав, мов дитина, цар звірів, як рясно струменіли по лев’я
чому писку неприховані сльози радості.

Левко Львович, звичайно, не міг говорити. І слово взяв 
Бровко Барбосович.

Він розповів печальну й трагічну історію. Про те, як 
минулої зими на шосе попід лісом через ожеледицю ста
лася автомобільна катастрофа. Розбився великий авто
фургон, що перевозив левицю і двох новонароджених 
левенят з ветеринарної лікарні додому у цирк. Думали, 
що загинули всі. Але виявилося, що одне левеня зали
шилося живим, бо впало в глибокий пухкий сніг. Кицька 
Мура знайшла його, відігріла й укошенячила. Так леве
ня стало Васею Кициним. Усі були дуже зворушені.

Пантера Ягуарівна, Лисавета Патрикіївна та Жирафа 
Жирафіївна змахували з нафарбованих очей сльози. 
Бегемот Гіпопотамович одвертався і часто-часто моргав.

А дівчатка Зіна Бебешко, Соня Лось, Раїска Мняу, 
Вірочка Вивірчук та Хрюша Кабанюк плакали, не вити
раючи сліз.

Кося Вухань і Колько Колючка як роззявили роти, так 
із роззявленими ротами й стояли.

Боря Сук і Михайлик Ведмеденко завмерли мов не
живі.

А Вовчик Вовченко та Рудик Лисовенко від подиву 
гепнулися на землю.

Оце новина!
Вася Кицин, до якого всі ставилися поблажливо і 

зверхньо, а дехто мало ноги об нього не витирав (Вовчик 
і Рудик, наприклад!), новачок Вася Кицин, тишко і 
скромняга, який мухи ніколи не скривдив, виявляється, 
не котик, а — лев!

Оце так так!
— А... а... а я давно догадався! — раптом сказав Вов

чик Вовченко.
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— І... і я! — луною одізвався Рудик Лисовенко.
— Мовчіть уже, догадалыцики! — скривилася Раїска 

Мняу.
— Бе-бе-безсовісні! — сказала Зіна Бебешко.
— А я кажу — догадалися! — вигукнув Вовчик.— 

Кошеня б нас ніколи не змогло врятувати. А левеня, 
звичайно,— запросто!

— Заплосто! — повторив Рудик.
— Врятувати?.. А він вас що — врятував? — вигук

нули Кося Вухань та Колько Колючка.
— Авжеж! Без нього ми б у тій норі й досі сиділи! — 

сказав Вовчик.
— У якій норі? Чого ж ви мовчали?
І тоді Вовчик і Рудик розповіли, що з ними трапилося 

того вечора, як вони грали у війну.
Виявляється, вони вирішили сховатися у старій гли

бокій норі, де давно вже ніхто не жив. Залізли, а їх там 
присипало, ще й пень трухлявий вхід завалив. Кричали 
вони, кричали, вже й надію на порятунок втратили. Це ж 
який слух треба мати, щоб глухі крики з-під землі почу
ти!.. Але Вася почув.

— Бо він, крім слуху, ще й серце чутливе має,— за
уважила Раїска Мняу.

Ніхто не заперечував.
Вася почув і став визволяти хлопців. По допомогу не 

побіг, бо вони ж могли задихнутися (а що можна було 
заверещати, як домовлялися, розгубившись, забув). 
Вася виявив дивовижну наполегливість і відвагу. Сам 
один відтяг од входу здоровенний пень і завал розгріб. 
Вони вже й справді ледь дихали. Ще б трохи і...

— От як скромний хороший хлопець, то так і знай — 
лев! — сказала Раїска Мняу.— А як базікало, хвалько, 
торохтій — то обов’язково або вовк, або лисиця.

І ніхто їй не заперечував. Навіть Вовчик і Рудик не на
важилися озватися.

На той час Левко Львович уже виплакався, витер ки
тицею хвоста сльози і сказав:

— Яке щастя, що ти, синку, врятувався і що потрапив 
до таких гарних порядних звірів. Спасибі вам, дорогі! — 
І він низько-низько вклонився на всі чотири боки.— І то
бі, друже, красненько дякую! Якби не твоє гостре око і
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чуйне серце, так би я, може, й не дізнався про долю рід
ного сина.

І Левко Львович пригорнув до грудей Бровка Барбо- 
совича, та так міцно, що той аж хекнув.

— А головне — мамі Мурі низький доземний уклін! — 
сказав Левко Львович і знову вклонився так низько, що 
головою торкнувся трави.

І тільки тепер усі побачили, що за деревом стоїть за
плакана кицька Мура. Спершу ніхто й не помітив її.

— Жаль,— зітхнув раптом Бурмило Михайлович.— 
Такий здібний учень. Окраса, можна сказати, школи...

— А чого жаль? — спитав Левко Львович.
— Ну, ви ж його, напевне, у місто заберете...— 

зітхнув директор.
— Ні! Поки що не заберу,— сказав Левко Львович.— 

По-перше, як я його можу забрати від матері, яка його 
врятувала і, можна сказати, вдруге дала йому життя... 
А потім — хіба можна переривати навчання? Тим біль
ше, коли він, як ви кажете, вдатний до наук. Це було б 
нерозумно. Отже, він залишиться, якщо не заперечуєте, 
у вашій школі, а як закінчить її, тоді вже будемо вирішу
вати разом із мамою Мурою, що робити далі. Чи поїде 
він до міста, в цирк, або в зоопарк працювати, чи, може, 
у лісі залишиться. Буде видно.

— Прекрасно! Чудове рішення! — радісно всміхнувся 
Бурмило Михайлович.

І всі вчителі, і всі учні радісно засміялися. Бо всі встиг
ли полюбити Васю Кицина, який мав тепер подвійне 
прізвище Кицин-Левченко.

— Головне — шануй, синку, маму! — сказав Левко 
Львович.

— А я її шаную і дуже-дуже люблю! — Вася обняв 
кицьку Муру і ніжно-ніжно її поцілував.

Довелося жіночому родові знову виймати носовички.
А сорока Скрекекулія, сидячи на дубі поряд із тітонь

кою Зозулею, сказала, шморгаючи носом:
— А це, до речі, все через мене. Якби я не вкрала колі

щатко, не приїхав би до нас Бровко Барбосович, не по
бачив би Васю, не сказав би Левкові Львовичу... І був 
би Вася й досі Кицин, а не Кицин-Левченко. Отаке! 
Скреке-ке!
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— І все-таки який же він гарний! Який же він розум
ний! Який же він благородний, наш Левко Львович! — 
не слухаючи її, розчулено зітхнула тітонька Зозуля.— 
Недарма кажуть на нього — цар звірів! Хоч зараз царів 
і нема, демократія...

І тут Бегемот Гіпопотамович змахнув диригентською 
паличкою, і шкільний хор на весь ліс ушкварив пісню:

Наш улюблений артист 
Має з китицею хвіст,
Дуже гарну гриву має,
В цирку добре виступає,
Бо до цирку має хист 
Наш улюблений артист!
Браво! Браво!
Браво! Браво!
Нашому артисту!
Слава! Слава!
Слава! Слава!
Слава його хисту!

А Левко Львович стояв, обнімаючи однією лапою сина 
Васю, другою кицьку Муру, і скромно одмахувався хво
стом з китицею:

— Ну, що ви, їй-право! Що ви!..
А потім трусонув гривою, широко роззявив рота і сам 

заспівав:
Всім вам, друзі,
Всім вам, друзі,
Слава і хвала-а!
Слава і хвала 
За ваші діла-а!..

Отакий-то виявився секрет новачка Васі Кицина...



В КРАЇНІ 
СОНЯЧНИХ ЗАЙЧИКІВ

ДІД МАНОЦІВНИК

Я мушу спитати тебе по секрету одну річ (щоб ніхто не 
чув):

— Як ти ставишся до рудих? Так, так, до рудих і вес
нянкуватих?.. Це для нас дуже важливо...

Ні, ні, я нічого не думаю, але, знаєш, трапляються 
іноді такі, що ото бігають за рудим хлопчиком або дів
чинкою і дражняться противними голосами: «Рудий!», 
«Рудько!», «Пожежна команда!..»

Але тепер я знаю, що ти не такий, що ти справжній 
молодець і тебе спокійно можна вести у надзвичайну 
країну Ластовинію.

Ходімо!
Ось вона перед тобою — лежить на березі моря-океа- 

ну, серед дрімучих лісів, синіх гір та золотих долин... 
Бачиш, які чепурненькі біленькі хати, які квітучі садки, 
яке дивовижне місто з візерунчастими вежами!.. Чудова 
казкова країна. І незвичайна.

Жителі її — ластовини — геть усі руді й веснянкуваті. 
Веснянкуваті чоловіки й жінки, веснянкуваті дідусі й ба
бусі, веснянкуваті діти. І не лише люди — звірі й птахи 
в цій країні також веснянкуваті: веснянкуваті коні й вес
нянкуваті корови, веснянкуваті горобці й ворони, вес
нянкуваті слони, ведмеді й крокодили, веснянкуваті 
кицьки й собаки. Мало того — навіть комарі й мухи 
веснянкуваті. (Тепер ти розумієш, чому я тебе питав, як 
ти ставишся до рудих і веснянкуватих?)

Люди в Ластовинії тихі, мирні й працьовиті. Ластови
ни здавна любили трудитися. Вони вирощували чудові
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садки, що родили всі ягоди й фрукти, які тільки є на сві
ті. В цих садках росли навіть такі дерева, яких не було 
більше ніде,— цукеркові дерева, що двічі на рік рясно 
вкривалися смачними шоколадними цукерками.

Ластовини дуже любили дітей, тому й саджали ці дере
ва, на втіху та радість малятам.

І, певне, саме тому в столиці Ластовинії Рудограді 
найбільшою і найважливішою спорудою, що стояла в са
місінькому центрі міста, був величезний цирк. Такий 
величезний, що вміщав одразу всіх дітей країни.

Щонеділі для маленьких ластовинів там відбувалася 
грандіозна вистава аж у трьох відділеннях. До пізнього 
вечора на всю Ластовинію лунали тоді з цирку захоплені 
вигуки та веселий дитячий сміх. Не тільки діти, але й до
рослі ластовини з усіх розваг найдужче любили цирк. 
Захоплення цирком було в цій країні, так би мовити, на
ціональною рисою. До речі, ти, мабуть, звернув увагу, 
що клоуни в цирку майже завжди руді. І ти, звичайно, 
не догадувався, чому це так? Та тому, що клоуни — це ж 
здебільшого ластовини. Закінчивши циркову школу, 
найталановитіші коміки роз’їжджалися з Ластовинії по 
всіх країнах світу — працювати в цирках клоунами.

В Ластовинії вважалося, що найкраща, найкрасивіша 
і найдобріша людина тоді, коли вона весело й радісно 
сміється. Жарти й усмішка цінувалися тут понад усе. 
І найбільшим щастям було — дарувати людям сміх, ра
дість...

Ластовинія завжди була вільна країна. І веснянкува
тий народ не знав ні поневолення, ні гнобителів.

Та от одного разу в ластовинську бухту «Будь ласка», 
гостинно відкриту для всіх мореплавців, несподівано 
вдерлися чужоземні кораблі з чорними вітрилами. Це 
прибула військова флотилія з далекої заокеанської краї
ни Хуліганії. Піратська армія хуліганців висадилась на 
берег і заполонила всю Ластовинію. Хуліганці почали 
грабувати й розоряти країну, знущатися з її жителів. 
Вони примусили їх день і ніч працювати і все, що вироб
ляли ластовини, забирали й вивозили за океан, у свою 
Хуліганію.

Нестерпно страждали ластовини від сваволі жорсто
ких хуліганців.
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Особливо тяжко жилося дітям. Хуліганці ненавиділи 
дітей. Мало того, що діти страшенно голодували, що 
вони давно забули смак не тільки шоколадних цукерок, 
а й звичайнісінького хліба,— хуліганці просто не давали 
малюкам проходу. Вони ловили їх на вулицях, били, 
цькували на них страшних чорних собак, яких привезли 
із собою з-за океану.

Не було для хуліганців більшої насолоди й розваги, 
як схопити на вулиці стрічного малюка і, штовхаючи, 
шпиняючи, б’ючи його, перекидати один одному, мов 
м'яч. Вони аж корчились і захлиналися від реготу, див
лячись, як страждає і плаче бідна дитина...

Багато разів повставали ластовини проти влади хулі
ганців, намагаючись звільнитися і вигнати поневолюва
чів зі своєї країни. Але щоразу хуліганці перемагали й 
жорстоко розправлялися з повсталими. Якась невідома 
сила допомагала хуліганцям, робила їх могутніми й не
переможними, а ластовинів немічними й безсилими. І хоч 
скільки боролися ластовини — не могли вони подолати 
цієї ворожої сили. Дедалі менше й менше надій на визво
лення лишалося в них.

Однак дітей треба було якось рятувати. Бо хіба можна 
терпіти, щоб хуліганці так жорстоко кривдили малюків?

Ластовини ладні були всі загинути у боротьбі, але ді
тей це все одно не врятувало б...

Отоді-то на допомогу ластовинам і прийшов дід Мано- 
цівник. Це був знаменитий на всю Ластовинію фокусник 
і дресирувальник, найстаріший артист Рудоградського 
цирку.

Півжиття він провів у тропічних лісах, ловлячи та при
ручаючи диких звірів, з якими потім виступав на цирко
вій арені. Ніхто не знав, скільки йому років. Але навіть 
найстаріші ластовини змалку пам'ятали його вже дідом. 
На обличчі в нього було стільки зморщок, що зовсім не 
видно було ластовиння — все воно ховалося у зморш
ках. Дід Маноцівник був дуже мудрий, і казали, що він 
навіть розуміє мову звірів та птахів і часто в лісі розмов
ляє з ними. Щоправда, ніхто цього не бачив, та, мабуть, 
все-таки недарма його звали Маноцівник, тобто чарів
ник, чародій. І недарма так легко він приручав і дреси
рував звірів.
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Ластовини дуже шанували діда Маноцівника і тому 
одразу погодилися, коли він запропонував заховати ді
тей у дрімучому тропічному лісі. Там, у нетрях, він знав 
таку глуху місцину, оточену непролазними хащами, ку
ди не добереться жоден хуліганець. Тільки дід Маноців- 
ник знає туди дорогу. Там кінчається Ластовинія і по
чинаються Сині Скелясті гори.

Хуліганці були просто ошелешені, коли, прокинув
шись одного ранку, побачили, що з Ластовинії зникли 
діти. В усій країні не лишилося жодного хлопчика, жод
ної дівчинки. Хуліганці лютували. Вони обшукали всю 
країну і не знайшли навіть поламаної дитячої іграшки. 
Ніби в Ластовинії ніколи й не було дітей. Марно погро
жували хуліганці знищити всю країну, якщо діти не від
найдуться. Ластовини мовчали, удаючи, ніби самі дуже 
схвильовані несподіваним зникненням дітей. А тим ча
сом у глухих нетрях тропічного лісу на величезній світ
лій галявині виникла незвичайна колонія. За зубчастим 
дерев'яним парканом височів великий просторий буди
нок. Круг нього були розкидані маленькі чепурні хатки, 
що потопали в зелені садових дерев. Далі тяглися грядки 
городів і великий лан.

Назвали колонію «Притулок маленьких друзів».
Крім діда Маноцівника та двох старих нянь, що догля

дали зовсім маленьких дітей, дорослих у колонії не було. 
Будували колонію самі діти, без допомоги старших. Ке
рував будівництвом дід Маноцівник.

Проте, чесно кажучи, без добрих помічників діти не 
впоралися б. А помічники у них були незвичайні.

Старий дресирувальник, мабуть, справді-таки знав 
мову звірів. Бо серед лісових мешканців у нього вияви
лось багато друзів. Саме вони й допомагали дітям буду
вати колонію. Кроти рили ями під фундамент. А каміння 
на фундамент носили з сусідніх скелястих гір могутні 
гірські орли. Хвостаті мавпи працювали верхолазами. 
Бобри валили дерева, обгризаючи стовбури з усіх боків. 
Дикобрази постачали гострі, міцні голки, що правили за 
цвяхи.

Але найбільше допомагали малим будівникам добро
душні веснянкуваті велетні-слони, що були немов живі 
підйомні крани. Легко піднімали вони важенні колоди на
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будь-яку височінь. Без них діти навряд чи змогли б зве
сти стіни великого двоповерхового будинку.

Добре жилося дітям у колонії — спокійно й безпечно. 
Ніхто їх не кривдив, ніхто не знущався з них. Правда, 
все їм доводилося робити самим. Самі вони обробляли 
землю, вирощували фруктові дерева, самі господарюва
ли. Хлопчики працювали в саду і в полі, рубали дрова, 
носили воду з криниці — тобто виконували всю чоловічу 
роботу. А дівчатка готували їжу, мили посуд, лагодили 
одяг, прали білизну. Всім цим керували дід Маноцівник 
і няні.

Старий дресирувальник навіть влаштовував для них 
щонеділі циркові вистави, де в основному виступали 
дресировані звірі, які жили тут же, в лісі, і яких дід Ма
ноцівник за короткий час навчив усіх циркових премуд- 
ростей. Крім того, Маноцівник показував різні фокуси, 
а їх він знав безліч. Звичайно, то були чесні, хороші фо
куси без усякого там відьмацького чаклунства і шар
латанства. Дід влаштував навіть гурток циркової науки, 
де вчив усіх, хто бажав робити фокуси і дресирувати 
звірів.

Одне було негаразд — діти дуже сумували за своїми 
батьками. Та й тут дід Маноцівник знайшов вихід. Раз 
на місяць він по черзі таємно приводив батьків у коло
нію. Батьки гостювали день-два і поверталися назад, 
щоб не викликати підозри в хуліганців. У колонії для 
батьків були спеціально відведені кімнати на другому 
поверсі. А оскільки дід Маноцівник любив порядок і 
справедливість, він завів книгу, в яку записував батьків, 
що приходили.

ВЕСНЯНКА

Всіх дітей, що жили в колонії, любив дід Маноцівник, 
до всіх однаково добре ставився. Але був серед них один 
хлопчик, з яким найдужче подружився дід і якого обрав 
своїм першим помічником. Хтозна, може, тому, що це 
був єдиний хлопчик, до якого не приходили рідні. Батьки 
та всі родичі його загинули під час повстання проти ху
ліганців, і хлопчик лишився сиротою.
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Йому було дев’ять років, і звали його Веснянка. Кміт
ливий і моторний, він був улюбленцем усієї колонії. Ні
хто ніколи не бачив, щоб він плакав, хоча йому, напевне, 
часто бувало сумно й гірко. Адже до всіх дітей, хай раз 
на місяць, та все ж приходять батьки та рідні, а йому на
віть чекати нікого...

І, незважаючи на це, Веснянка завжди був усміхнений 
і веселий. А коли бачив, що хтось із дітей сумує, обов’яз
ково вигадував яку-небудь кумедну штуку, щоб розва
жити, розвеселити товариша. І співав при цьому таку 
пісеньку:

Хоч у нас у кожній хаті 
Всі руді й веснянкуваті,
Та рудішого за мене 
В світі цілому нема.
Я такий руд оголовий,
Рудовіїй, рудобровий,
Що рудою біля мене 
Робиться вночі пітьма.

Ви, будь ласка, усміхніться, 
Усміхніться — не баріться,
Бо нема нічого краще,
Ніж усміхнене лице.
Ви забудьте всі турботи 
І беріться до роботи.
Вам одразу стане краще.
Я кажу вам щиро це.

Я веселу вдачу маю,
Всіх сумних я розважаю.

Всі дуже любили Веснянку. І навіть лісові друзі діда 
Маноцівника, птахи й звірі, щиро потоваришували з 
хлопчиком. Він частував їх ласощами і часто бавився 
з ними.

Найближчими Веснянчиними друзями були слон Бре
ус і мавпа Мандрика. Клаповухий велетень Бреус, 
коли будували колонію, працював бригадиром слонів- 
кранівників і ще тоді подружив з Веснянкою. Сидячи 
на спині Бреуса, Веснянка подавав команди, і слон точно
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виконував їх. В парі з ними працювала й мавпа-верхолаз 
Мандрика. їхня дружба міцніла з кожним днем. Коли 
будівництво закінчилося, слон Бреус і мавпа Мандрика 
почали виступати в цирку діда Маноцівника; у вільний 
час Бреус катав дітей на своїй широченній спині, а Манд
рика смішила їх різними витівками.

Дід Маноцівник іноді дозволяв Веснянці невеликі 
мандрівки з Бреусом та Мандрикою в нетрі лісу. Хлоп
чик сідав слонові на спину, поряд з ним умощувалась 
мавпа, і Бреус, мов танк, продирався крізь тропічні ха
щі. То були цікаві, захоплюючі подорожі. Які чудер
нацькі рослини бачив Веснянка, яких дивовижних звірів 
зустрічав! Тут були квітки, на пелюстках яких міг спо
кійнісінько вмоститися здоровецький дорослий дядько, і 
манюні пташки завбільшки з велику муху; гігантські 
ящірки завдовжки в два метри і дерева не вищі трави...

Кожна нова подорож приносила хлопцеві нову ра
дість — він дуже любив природу.

Одного разу троє друзів вирушили до лісу. Веснянці 
було весело, він наспівував пісеньку:

Гей, веснянки мої,
Ви ще й досі,
Ви ще й досі 
У мене на носі.

Слон Бреус теж був у доброму настрої і бадьоро біг, 
махаючи хоботом. Вони навіть не помітили, що одійшли 
далеко від колонії...

І раптом пролунав постріл, потім другий, третій... 
Мавпа дико зойкнула й скотилася на землю. Слон Бреус 
зупинився як укопаний, потім почав осідати на коліна, 
важко зітхнув і повалився на бік. Веснянка впав у кущі. 
Вдарився й знепритомнів.

Коли він розплющив очі, то побачив, що над ним сто
ять троє здоровенних дядьків з гвинтівками в руках. Ве
снянка одразу впізнав їх. Це були хуліганці Біль Кана
лія, Джон Дибу ль і Том Павук, яких знала уся Ластови- 
нія.

Біль Каналія був високий, худий, з гачкуватим носом 
і більмуватим кривим оком; Джон Дибуль — теж висо
кий, але товстий, з патлатою чорною бородою і кульга -
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вий, а Том Павук — дуже волосатий, з великим живо
том і довгими тонкими руками — справді схожий на 
павука.

Всі троє розглядали Веснянку і мовчали. Веснянка зі
щулився, чекаючи страшної кари.

Нарешті Том Павук мовив:
— Гм... Звідки взявся тут цей рудий хлопчисько?
— Справді — дивно! Як він сюди потрапив? — підо

зріливо примружив своє єдине око Біль Каналія.
— Гей, ти! Ану відповідай, що тут робиш? Звідки ти 

тут узявся? — гаркнув Джон Дибуль.
Але Веснянка мовчав. Що він міг відповісти? Не вика

зувати ж таємницю колонії!
— Ти що, німий?! Говорити не вмієш? — ще дужче 

загорлав Джон Дибуль.— Відповідай, коли тебе пита
ють!

Та Веснянка тільки мовчки похитав головою. Хай ду
мають, що він німий!

— Стривайте, я, здається, зрозумів! — скрикнув Біль 
Каналія.— Мабуть, десь тут, у лісі, переховується ла- 
стовинська дітлашня. І цей хлопчик звідти.

— Он воно що! Ах негідники! — перебиваючи один 
одного, зарепетували Том Павук і Джон Дибуль.— Не
гайно веди нас туди! Зараз же покажи, де ховаються вті
качі!

Побачивши, що Веснянка не рухається з місця, Джон 
Дибуль вихопив з-за пояса ножаку і замахнувся на хлоп
чика:

— Ти що — нещастя захотів?! Веди, а то тут тобі й 
смерть!

Ще хвилина — і довелося б нам назавжди попрощати
ся з Веснянкою. Веснянка сам це добре розумів. Не вар
то було так безглуздо вмирати! І він підвівся й повів ху
ліганців у лісові хащі.

Та невже ти думаєш, що Веснянка повів їх у колонію? 
Ні! Веснянка ладен був краще загинути, аніж зрадити 
друзів. Він не тільки не повів хуліганців у колонію, а на
впаки — вирішив завести їх у нетрі тропічного лісу, яко
мога далі від колонії. Іншого виходу не було. Так він хоч 
не даремно загине, а відведе небезпеку від друзів.
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Веснянка йшов попереду, за ним — Том Павук, потім 
Біль Каналія, а останнім шкандибав Джон Дибуль. Руки 
Веснянчині були зв’язані ззаду міцним мотузком, кінець 
якого тримав Том Павук.

Про втечу годі було й думати.
Хуліганці йшли і хрипкими голосам щосили горлали 

на весь ліс:

Ми хоробрі хуліганці, 
Хуліганці-грубіянці!
Бійка — наша праця!
Нас усі бояться.

Гей, прохожі молодці,
Оддавайте гаманці!
Оддавайте гроші,
Поки ми хороші!

Той не вирветься із рук,
Кого держить Том Павук.

Любим бити ми дітей!
Чімбараси,
Бумбараси,
Тулумбаси,
Гей!

Бац! Клац! Тиць! Беркиць! —
От і вся розмова.
І лежить наш ворог ниць,
Смирний, як корова.

За хвилину двісті куль 
Випускає Джон Дибуль.

Любим бити ми дітей!
Стрики-брики,
Чикилдики,
Гречаники,
Гей!

Хто нас зустрічає,
Той одразу має 
Вітер у кишені 
Й лиха повні жмені.

Будь-який нестерпний біль 
Зробить вам добряга Біль.

383



Любим бити ми дітей!
Стуки-грюки,
Баналюки,
Закаблуки,
Гей!

Бачиш, яка грубіянська і негарна пісня була в поган- 
ців-хуліганців. І співали вони її такими противними реву
чими голосами, що аж зашпори у серце заходили.

Веснянка йшов, не оглядаючись, сумно похиливши го
лову. Не хотілося хлопчикові вмирати. Так дзвінко ще
бетали пташки в гущавині, так буйно цвіли в траві квіти, 
так весело світило сонечко, пробиваючись крізь зелене 
мереживо гілок! Хороше жити на світі! Невже це остан
ній сонячний промінь у Веснянчиному житті? Прощавай, 
любе сонечко! Прощавай!..

Несподівано Том Павук дико скрикнув, і Веснянка 
відчув, що він випустив мотузок. Хлопчик оглянувся. 
Том Павук з усього розмаху вцідився носом у дерево. 
Щось засліпило його, і він нічого не бачив. Біль Каналія 
і Джон Дибуль теж крутилися на місці, затуляючи рука
ми очі. По обличчях хуліганців бігали якісь вогненні 
сліпучі плями! І хоч троє хуліганців несамовито кричали 
та лаялись, проте були безпорадні, мов сліпі котенята.

Веснянка, переконавшись, що вони на нього не зверта
ють уваги, кинувся тікати.

Довго петляв він лісом, щоб заплутати сліди. Раз у раз 
хлопець зупинявся й прислухався — чи не женуться за 
ним хуліганці. Але погоні не було чути,— мабуть, хулі
ганці все ще боролися з тією таємничою сліпучою на
пастю.

Лише пізно ввечері добрався Веснянка до колонії. Під 
час своїх мандрівок він добре запам’ятав дорогу і тому 
не заблукав.

Було вже пізно, але в колонії ніхто не спав. Усі хвилю
валися, чекаючи Веснянку. І дуже зраділи, коли, нареш
ті, побачили його.

Затамувавши подих, слухали діти розповідь Веснянки 
про страшну пригоду в лісі. А коли він розказав про тра
гічну загибель добродушного слона Бреуса та веселої 
мавпи Мандрики, діти дуже засмутилися. А сам Веснян
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ка не витримав і заплакав. Діти вперше побачили, як Вес
нянка плаче. Йому гак жаль було своїх вірних друзів, 
що сльози самі собою котилися з його очей.

В цю ніч хлопчик довго не міг заснути. Він лежав з 
розплющеними очима й думав. Думав про те, як важко 
жити в країні, де панують жорстокі хуліганці, які зну
щаються, грабують і вбивають ні за що. Невже так буде 
завжди? Невже ніяк не можна перемогти цих нелюдів? 
Невже не можна боротися з тією темною силою, яка під
тримує їх?

І дивно — дід Маноцівник немов прочитав ці Веснян- 
чині думки. Веснянка не помітив, як старий дресиру
вальник підійшов до його ліжка, сів на краєчку і загово
рив:

— Не сумуй, Веснянко, не сумуй, мій хлопчикуі Не
довго пануватимуть хуліганці на нашій землі. Недовго 
нам терпіти. Скоро настануть інші часи, повір мені. Ти 
знаєш,— забув тобі сказати,— я бачив учора сон, див
ний, світлий, радісний сон. Немов гинуть лихі ворожі си
ли, валиться влада хуліганців і пропадає все темне і зле, 
що є на світі... І чомусь у цьому сні я бачив тебе, Веснян
ко,— ніби переживав ти якісь неймовірні пригоди (от не 
пам'ятаю тільки які!), з кимось боровся і когось перема
гав. Я бачив тебе щасливим уві сні. Отже, не сумуй, 
хлопчику, я певен, що тебе чекають цікаві пригоди й ве
ликі радощі. Спи, Веснянко, спи...

Веснянка не міг зрозуміти, чи правду каже дід Мано
цівник, чи просто так, щоб утішити,— але хлопчикові 
стало якось одразу легко, хороше і спокійно. Ніби чиїсь 
ніжні ласкаві руки закрили йому очі, і Веснянка заснув...

...Минав час, і страшна пригода в лісі потроху почала 
забуватися, як забувається все неприємне й погане. Ли
ше зрідка згадували про неї. І одне тільки дивувало і 
просто-таки збивало всіх з пантелику — що ж то таке за
сліпило тоді хуліганців і дало змогу Веснянці втекти? 
Що воно було — маленьке, блискавичне і сліпуче?

Всі сушили над цим голови, але так і не могли зрозу
міти.

І залишалося це поки що нерозгаданою таємницею.

14 9— 1154 385



НЕЗНАЙОМЕЦЬ

Якось надвечір у ворота колонії постукав незнайо
мець. Він був маленький на зріст, сухорлявий, з великою 
головою.

І хоча вечір удався дуже теплий, незнайомець кутав
ся в чорний оксамитовий плащ, а каптур низько насунув 
на лоб, як під час негоди.

Ворота одчиняв Веснянка.
В цей день він якраз чергував.
— Будь ласка,— люб’язно промовив Веснянка. Він 

був вихований хлопчик і знав, що навіть з таємничими 
незнайомцями треба поводитися чемно.

Незнайомець мовчав і тільки пронизливо дивився на 
Веснянку. Потім якось загадково усміхнувся, похитав 
головою і пішов у будинок.

А Веснянці раптом здалося, що в той час, коли незна
йомець дивився на нього, він, Веснянка, спав, а потім 
прокинувся і ніби за ці кілька секунд бачив якийсь 
страшний сон...

І ще здалося Веснянці, що він уже десь зустрічав не
знайомця, та й не один раз, але ніяк не міг згадати де. 
І тільки глибоко врізалося в пам’ять це неприродно біле 
обличчя, густо посилане пудрою, і очі — великі, чорні 
і якісь дуже дивні. Чому, дивні? Веснянка раптом зба
гнув: ці очі НІЧОГО НЕ ВІДБИВАЛИ! Веснянка помі
тив, що вони не відбивали полум’я свічки, яку він тримав 
у руках. І зовсім не блищали. Наче то були не живі люд
ські очі, а дві дірки, що зяяли темнотою.

Та, незважаючи на всі ці дива, що, здавалось, повинні 
були вселяти страх, Веснянка зовсім не злякався незна
йомця, а, навпаки, відчув цікавість до нього. І хоча хло
пець мав зараз лізти в погріб по огірки (тому-то він і 
тримав у руці свічку), він не втерпів і пішов слідом за 
незнайомцем. Незнайомець уже стояв біля столу діда 
Маноцівника, і той записував його в книгу прибулих. 
Веснянка мигцем глянув через дідове плече й прочитав:

«Пан Морок, проїздом, на три дні, кімната № 13».
В цей час незнайомець знову подивився на хлопчика, 

потім, звертаючись до старого артиста, спитав:
— Це ваш син? Чи онук?
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Голос у незнайомця був незвичайний — ніби звучав 
здалеку, з глибини підземелля.

— Так, пане Мороку,— поспішив відповісти дід Ма
ноцівник,— тобто ні. Це сирота, але він дорожчий мені 
за сина. І, знаєте...

Старий хотів був одразу ж розповісти, який хороший 
хлопчик Веснянка, який він веселий і працьовитий, але 
незнайомець уже одійшов од столу й почав підійматися 
сходами на другий поверх, де містилася тринадцята кім
ната. А дід Маноцівник, затнувшись на півслові, продов
жував записувати щось у книзі — ніби й не збирався ні
чого розказувати незнайомцеві. Веснянка здивовано 
глянув на нього. Що таке?.. Згодом дід розповідав, що 
він раптом забув, про що хотів говорити. Ніколи раніше 
з ним не траплялося такого. Як і Веснянка, він ніби за
снув на кілька секунд і нічого не пам'ятав.

Пан Морок замкнувся в кімнаті. Звістка про його по
яву вмить облетіла всю колонію. Це, звичайно, мало всіх 
здивувати й збентежити, бо досі в колонію ніколи не по
трапляли незнайомці. Але ніхто не встиг навіть поду
мати про це, бо всім раптом страшенно захотілося спати, 
хоча було ще дуже рано — тільки смеркало. І через кіль
ка хвилин усі в колонії вже спали як убиті. Дехто не зміг 
навіть дійти до ліжка. Дід Маноцівник заснув за столом, 
чергова кухарка біля печі, а Веснянка скрутився кала
чиком на сходах, що вели на другий поверх.

І ніхто, звичайно, не бачив, як пізно вночі пан Морок 
вийшов з своєї кімнати, схилився над Веснянкою і довго 
дивився йому в обличчя. Між іншим, всім снилися цієї 
ночі кошмарні сни.

І — дивна річ! — всі прокинулися одночасно, в одну 
мить — на світанку, тільки-но зійшло сонце. А прокинув
шись, одразу ж забули про таємничого незнайомця — 
ніби його зовсім не було в колонії. Єдине, що відчував ко
жен,— неспокій і хвилювання, немов хтось невидимий 
стежив за ним. І лише вдень, коли пан Морок вийшов у 
двір прогулятися, всі згадали про нього й про ті загадко
ві події, що сталися після його появи.

День був жаркий. Сонце пекло немилосердно. Діти 
знемагали від спеки і ховалися в тінь. А пан Морок про
гулювався в тому ж чорному оксамитовому плащі з опу
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щеним на обличчя каптуром. І так цей дивакуватий пан 
спокійнісінько походжав на осонні. Всі здивовано гли
пали на нього.

Та через кілька хвилин пан Морок знову зник у себе в 
кімнаті і жителі колонії знову забули про нього, ніби й не 
бачили його ніколи.

Три дні пан Морок прожив у колонії, і три дні повторю
валось те саме. Колоністи думали про нього лише тоді, 
коли бачили його, а коли не бачили, він для них просто не 
існував. І щовечора, як тільки сутеніло, всі вони враз за
синали, а прокидалися на світанку з першим промінням 
сонця — всі водночас. А пан Морок щодня по кілька хви
лин гуляв у саду, ні на мить не знімаючи свого чорного 
плаща.

Та всьому настає кінець. Навіть найдивнішим і най- 
незрозумілішим речам.

Третього дня Веснянка підмітав підлогу в коридорі на 
другому поверсі.

Сонце сідало, надходив вечір, і в колонії вже почали 
засвічувати свічки. Коли Веснянка підмітав біля тринад
цятої кімнати, він зачепив віником загублений кимось 
гудзик, і той підкотився під двері. Хлопець хотів вимести 
його з-під дверей, але не зміг.

Двері були прочинені, й Веснянка заглянув у кімна
ту... Те, що він побачив, примусило його здригнутися. 
По-перше, він одразу згадав пана Морока, тому що поба
чив його. По-друге...

Пан Морок стояв посеред кімнати в своєму чорному 
плащі, тримаючи в руці чорну хусточку. На хусточці 
яскраво-жовтими нитками був вишитий заєць — звичай
ний вухатий заєць, тільки жовтий. В другій руці пана 
Морока був кривий ніж. І цим ножем таємничий незна
йомець люто колов жовтого зайця, вишитого на хусточці. 
Веснянка аж очі витріщив від здивування — що за дур
ниця така?! Божевільний він, чи що?

В цей час незнайомець, пробурмотівши якесь про
кляття, різким рухом одкинув хусточку в куток кімнати, 
де стояв маленький столик, на якому горіла свічка. Тієї 
ж миті зі стелі спурхнули три великих нічних метелики 
породи «мертва голова» (Веснянка добре знав цих мете
ликів, в яких на спинці був узор, дуже схожий на череп).
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Метелики схопили хусточку, пронесли її в повітрі і пода
ли панові Мороку.

Веснянка навіть ущипнув себе, щоб упевнитися, чи 
не спить він. Та ні, він не спав.

А потім сталося таке, що хлопець ледь не вмер з пере
ляку. Пан Морок пильно подивився на свічку. Веснянка 
добре бачив, що він не дмухнув, не махнув рукою, а ли
ше подивився. І... полум'я свічки, немов зіщулюючись 
від його погляду, почало зменшуватись і поволі згасло. 
В кімнаті стало темно. Проте Веснянка й далі бачив не
знайомця — постать його чітко вимальовувалася на тлі 
вікна. Ось пан Морок знімає плащ. Ось він одкинув 
каптур, потягнув за рукав, і плащ впав на підлогу... 
Хлопчик мало не скрикнув і відсахнувся від дверей. Під 
плащем... НІКОГО НЕ БУЛО. Пан Морок немовби роз
танув у темряві. І зразу очі Веснянки самі собою заплю
щилися, він поточився на підлогу і вмить заснув мертвим 
сном.

НЕСПОДІВАНКА

Прокинувшись уранці, Веснянка не міг збагнути, як 
це він заснув біля тринадцятої кімнати. Він добре пам’я
тав, що вчора, замітаючи, підійшов до дверей і зазирнув 
у шпарку. Але що він там побачив і в яку мить заснув — 
згадати не міг. Правда, за ці три дні всі в колонії звикли 
до того, що сон зненацька зборює їх на ходу, і вже не ди
вувалися жодним несподіванкам, та Веснянку мучила 
цікавість: що він побачив там, за дверима, що?! Цілий 
ранок він сушив над цим голову, але марно.

Не допомогло йому й те, що він знову зазирнув у шпар
ку. В освітленій сонцем кімнаті на підлозі лежав чорний 
гілащ, а пан Морок, мабуть, спокійнісінько спав у ліжку, 
якого не було видно. Настрій у Веснянки був тривож
ний. Ніби ось-ось мало статися щось несподіване й не
приємне. І воно справді сталося, це несподіване.

Веснянка саме витягав відро з колодязя, коли раптом 
якась невідома сила враз примусила його кинути відро, 
що шубовснуло у воду, швидко побігти в дім, вискочити 
на другий поверх і постукати в тринадцяту кімнату.
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Дивуючись, він з жахом питав себе: «Що я роблю? Для 
чого?» — але ноги несли його самі, немов чужі.

— Заходь! Я чекаю тебе! — почувся «підземний» го
лос пана Морока.

Веснянка одчинив двері і зайшов. Спершу йому здало
ся, що кімната порожня. Та згодом він оглядівся і в тем
ному кутку побачив того, хто його кликав. Пан Морок 
був уже в плащі, а каптур, як завжди, звисав на облич
чя.

— Підійди ближче, хлопчику,— сказав він.— Не бій
ся, я нічого лихого тобі не зроблю. Навпаки, я хочу про
сити тебе, щоб ти мені допоміг. Я не скажу зараз, що від 
тебе вимагається. Ти сам побачиш. Тобі зовсім не важко 
буде це зробити. А в нагороду ти одержиш багато гро
шей. Згоден?

Страшні порожні очі пана Морока гостро дивилися 
на Веснянку. Від цього погляду по спині хлопчика по
повзли мурашки. Він хотів уже сказати: «Ні, я нізащо 
не піду з вами!» — і втекти, але, сам того не бажаючи, 
пробурмотів:

— Так, так, я згоден і з радістю піду.
І тільки тоді, схаменувшися, додав:
— Але як же дід Маноцівник? Він не відпустить мене.
— Ну, це дрібниці,— вищирився пан Морок,— ми за

раз домовимося з ним. Він не буде заперечувати.
Разом з паном Мороком Веснянка, наче уві сні, ви

йшов з кімнати і спустився вниз, до старого дресируваль
ника. Довідавшись, в чім справа, той дуже здивувався. 
Це було видно по його обличчю. І Веснянка сподівався, 
що дід зараз скаже: «Ні, пане Мороку, я, на жаль, не мо
жу відпустити хлопчика з вами. Він мій перший поміч
ник, і я без нього, як без рук». Але вийшло зовсім інакше. 
Дід Маноцівник неприродно посміхнувся і з покірною 
люб'язністю промовив:

— Ах, будь ласка, пане Мороку, будь ласка. Беріть 
хлопчика хоч назавжди. Він мені зовсім не потрібен.

Відчувалося, що він говорив зовсім не те, що думав. 
Потім старий признавався, що на нього найшло якесь 
затьмарення і він сам не розумів, як це сталося. Наче 
хтось інший говорив замість нього.

Але факт залишався фактом. Пан Морок домовився
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з дідом Маноцівником, і довелося Веснянці збиратися в 
дорогу. Це не забрало багато часу. Веснянка зв'язав у 
маленький клуночок всі свої речі: стоптані черевики, 
курточку, перешиту з маминої старої кофти, пару білиз
ни та ще поламаний скла даний ножик, що дістався йому 
в спадок від батька.

І того ж дня вони вирушили в путь. Усі жителі колонії 
вийшли їх проводжати. В багатьох на очах блищали 
сльози. Всім було жаль розлучатися з Веснянкою.

ЧАРІВНЕ ДЗЕРКАЛО

І от уже лишилися далеко позаду і колонія «Притулок 
маленьких друзів», і узлісся, і Сині Скелясті гори. Ла- 
стовинія зникла за обрієм. Веснянка і пан Морок просту
вали дорогою, що тяглася через безлюдний, спалений 
сонцем степ. Веснянка ледве плентався від утоми. Та пан 
Морок нізащо не хотів зупинитися, щоб перепочити.

— Нічого, нічого, потерпи. Скоро стемніє, і тоді одра
зу стане легко,— казав він хлопчикові.

І Веснянка нетерпляче поглядав, як поволі заходило 
сонце. Нарешті сонце сховалось, і землю оповив при
смерк. Лише маленька смужка червоніла на крайнебі. 
То згасали останні сонячні промені. І тоді пан Морок 
враз махнув плащем. І хлопчикові здалося, що саме від 
цього зовсім погасло сонце й запанувала темрява. В ту ж 
мить пан Морок підхопив Веснянку на руки, і вони з ша
леною швидкістю помчали вперед, крізь кромішню піть
му ночі. Втоми як не було, та зате хлопця охопив мото
рошний страх, від якого хололо серце. Такий страх Вес
нянка відчував лише в кошмарному сні, коли несила ні 
поворухнутися, ні крикнути...

Летіли вони недовго — всього кілька хвилин. І от Вес
нянка вже стоїть на землі. Довкола знову височать гори. 
А прямо перед Веснянкою лежить озеро. На воді — 
жмурки од вітру. Хлюпочуть маленькі хвильки, срібли
сто переливаючись у місячному сяйві. Край берега шу
мить очерет. А посеред озера плавають дикі качки, 
крижні, пірникози. В осоці дере деркач. Кумкають жаби...

Пан Морок підвів Веснянку до самісінького озера.
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І раптом схопив за плечі й нахилив над водою. Крик 
жаху застряг у Веснянки в горлі. Невже він його зараз 
утопить!.. Але ні — пан Морок не збирався топити Вес
нянку. Він лише якусь мить тримав його над водою, 
потім відпустив. І тільки-но обличчя Веснянки відбилось 
у воді, як сталося диво. На очах у Веснянки це звичайне 
собі озеро застигло, ніби взялося кригою. Поверхня його 
зробилася рівна і нерухома, як скло. Птахи знялися й 
полетіли.

А озеро почало зменшуватися, зменшуватися і раптом 
піднялося і стало сторч. І вже не озеро це, а дзеркало в 
дерев'яній зеленій рамі, на якій вирізьблено очерет.

— Ну, от ми й прибули,— сказав пан Морок.— По той 
бік цього чарівного дзеркала — Країна Сонячних Зай
чиків. Ми повинні пройти туди. Ти чув що-небудь про 
Країну Сонячних Зайчиків?

І хоча Веснянка ще як слід не отямився від переляку, 
він не міг стримати радісно-здивованої усмішки. Ще б 
пак! Звичайно, він багато чув про цю чудову країну.

Давно-давно, ще коли він був зовсім маленьким, його 
найулюбленішою грою було пускати маминим люстер
ком сонячних зайчиків.

Тоді хлопчик думав, що люди просто так, жартома на
зивають ту сонячну плямку сонячним зайчиком. Він не 
знав, що це справді зайчик — з довгими вушками, з лап
ками і маленьким куцим хвостиком — точнісінько такий, 
як живий заєць, тільки жовтий, сонячний, бо зроблений 
із сонячного проміння. Про це, коли хлопчик підріс, 
йому розповідала його стара бабуся, яка знала все на 
світі. Бабуся розказала йому і про Країну Сонячних 
Зайчиків, де вони живуть і звідки щоранку розбігають
ся по всій землі робити свої добрі діла. А вони роблять 
багато добра і завжди допомагають тому, з ким трапи
лась біда. Проте сонячні зайчики дуже скромні й не люб
лять, щоб їм дякували. Тому-то люди й не бачать, що 
вони — зайчики. А хіба станеш дякувати звичайній собі 
сонячній плямці! І країну свою вони засекретили. Ніхто 
не знав, де ця країна... Веснянка довго мріяв побачити 
сонячного зайчика. І одного разу...

Якось ранньої весни він прокинувся на світанку. Про
кинувся, але очей ще не розплющив. І от відчув, ніби
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щось м’якеньке і ніжне злегка лоскоче йому обличчя. 
Веснянка ворухнув віями і... І що б ви думали? Він по
бачив, що у нього на щоці сидить маленький сонячний 
зайчик, в одній лапці тримає малюпусінький золотий 
пензлик із сонячних промінців, у другій — золоте відер
це з рудою фарбою. Зайчик умочав пензлик у відерце і 
малював на носі хлопчика веснянки. От тобі маєш — 
виявляється, веснянки на обличчях малюють сонячні 
зайчики! Щоб краще роздивитися зайчика, хлопчик роз
плющив очі. І в ту ж мить сонячний зайчик зник — він-бо 
думав, що хлопчик спить, тому й був такий необачний. 
Відтоді хлопчик дуже пишався своїми веснянками і всім 
розповідав, як він бачив сонячного зайчика. Він так 
часто про це розказував і стільки говорив про веснянки, 
що його кінець кінцем так і назвали — Веснянка. Та ні
коли він не думав, що йому пощастить побувати в самій 
країні Сонячних Зайчиків.

І раптом тривожна думка майнула у нього: чого це 
Морок хоче пробратися в країну добрих сонячних зай
чиків?

НАЧАЛЬНИК КАНЦЕЛЯРІЇ 
НІЧНИХ КОШМАРІВ

Отут, здається, настав час розкрити таємницю і розпо
вісти, хто ж такий пан Морок.

Тож знай: пан Морок був не хто інший, як сам Началь
ник Канцелярії Нічних Кошмарів і перший радник при 
дворі Королеви Глупої Ночі.

Як, ти не знаєш, що це значить? Авжеж. Ти ж бо ще 
нічого не знаєш про Королівство Глупої Ночі. То послу
хай. Глибоко-глибоко під землею, де вічна темрява й ку
ди ніколи не пробивається сонячне проміння, заховалося 
це страшне королівство. Там, у величезному розкішному 
палаці, живе Королева. В неї довге чорне волосся, чорне 
обличчя, чорні руки і ноги — вся вона зроблена з темря
ви. Це Королева Глупої Ночі. Всі піддані її теж зроблені 
з темряви і такі ж чорні, як вона. Коли заходить сонце і 
згасають його останні промені, Королева насилає на зем
лю своїх підданих і цілу ніч, до світання, над землею 
панує темінь. Королева ненавидить людей і намагається
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зробити їм якомога більше зла. Вона потурає підлоті та 
злочинам. І жалюгідні поганці-хуліганці, яких ти вже 
знаєш, користуються прихильністю і підтримкою Коро
леви. Під захистом Глупої Ночі вони чинять свої мерзен
ні діла — грабують, убивають, хуліганять. І Королева 
любить їх за це.

Є в королівстві одна установа, без якої Королева без
сила. Це — Канцелярія Нічних Кошмарів. Начальник 
Канцелярії, пан Морок,— перший радник Королеви.

Пан Морок керує кошмарами — жахливими нічними 
видіннями. Кошмари являються людям уві сні й ду
шать їх.

Ніщо так не тішить Королеву, як лиха робота кошма
рів. Кожен з них — улюбленець Королеви.

Могутня Королева Глупої Ночі. Немає темної сили, 
яка могла б побороти її. Вона боїться тільки одного — 
світла. Тому так лякливо тікають її слуги на світанку, 
ховаючись у найтемніші закутки та щілини. І тому так 
глибоко під землею заховалася вона зі своїм королів
ством.

Жодна жива душа, що хоч раз бачила сонце, не про
никала ще в Королівство Глупої Ночі — ні звір, ні люди
на. Вхід туди дозволявся лише для нічних створінь — ка
жанів, пугачів, нічних метеликів тощо. І кажуть, що 
тільки колись, дуже давно, якийсь старанний кріт, ри
ючи собі нору, випадково потрапив у палац Королеви. 
Розлючена Королева наказала осліпити всіх кротів, щоб 
вони ніколи більше не змогли знайти дороги до Коро
лівства Глупої Ночі. Відтоді всі кроти сліпі.

Прадавніми і найзаклятішими ворогами Королеви 
були сонячні зайчики, бо вони часто рятували людей 
від її підступів і завжди робили їм добро. Люто ненавиді
ла Королева сонячних зайчиків і всіляко боролася з ни
ми. Та нічого не могла вдіяти. Адже сонячні зайчики 
бували на землі тільки вдень, коли ясно світило сонце 
й коли Королева боялася навіть носа вистромити на 
білий світ.

Щоправда, вдень Королеві допомагали її спільники — 
грізне плем’я хмаровиків-громовиків. Правив ними цар 
Грім, товстопузий та тріскучий, і цариця Блискавиця, 
худа, жовта й дуже нервова. Як і всі товстуни, цар
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Грім був неповороткий, вайлуватий і завжди не встигав 
за своєю царицею. Вона блисне, спалахне на все небо 
і — вже погасла, заспокоїлась. А він тільки тоді починає 
гримотіти і буркотливо верзти якусь нісенітницю. Через 
це вони часто сварилися і зчиняли більше галасу й гар
мидеру, ніж треба. Само по собі плем'я хмаровиків-гро- 
мовиків було дурне й темне, але Королева Глупої Ночі 
підкорила його і примусила робити шкоду сонячним 
зайчикам та людям. Час від часу це темне плем'я зби
ралося на небі хмарами, затуляло сонце і влаштовувало 
грозу. Гримів Грім, блискала Блискавиця, хмаровики 
зливою кидалися на землю, намагаючись знищити со
нячних зайчиків. Та сонячні зайчики були непереможні. 
Вони відважно йшли на бій, з допомогою свого найкра
щого друга Вітра розганяли хмари ворогів і примушу
вали їх ганебно тікати. І знову небо ставало чисте, 
ласкаво всміхалося сонце, а сонячні зайчики, кожен 
з квіткою півників у зубах, ставали півколом і починали 
веселий танок, святкуючи свою перемогу. Здаля веселий 
танок сонячних зайчиків здавався людям привабливою 
різнокольоровою аркою, що звелася над землею. Люди 
називають її райдугою і вважають за щасливу прикмету. 
Між іншим, квіти півники мовою вчених звуться іриси, 
що означає — райдуга, веселка. Виходить, недарма цим 
барвистим квітам дали таку назву.

Королева Глупої Ночі дедалі більше ненавиділа 
сонячних зайчиків. Вона тільки й чекала нагоди, щоб 
помститися їм. Одного разу до Королеви прийшов пан 
Морок, і вони замкнулися в палаці. Десять ночей вони 
не виходили звідти — про щось радилися. Десять ночей 
люди спали спокійно, і їх не душили кошмари, тому що 
пан Морок був зайнятий і не мав часу виконувати свої 
безпосередні обов'язки.

Ніхто, навіть найвірніші слуги Королеви, не знав, 
про що радиться вона з паном Мороком. І лише на 
десяту ніч стало відомо, що пан Морок придумав дуже 
хитрий і підступний план знищення Країни Сонячних 
Зайчиків. Але що це за план — було таємницею. Окрім 
Королеви й самого пана Морока, цього ніхто не знав 
і не повинен був знати. Пан Морок брався усе зробити 
сам. Тому-то цю справу й тримали в секреті. Лише
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в разі крайньої потреби Начальник Канцелярії міг звер
нутися по допомогу до інших темних сил королівства, 
а також до союзників.

Головне полягало в тому, щоб пробратися в країну 
Сонячних Зайчиків. А це було дуже нелегко! Шлях 
до цієї країни лежав крізь чарівне дзеркало. А воно мало 
таку надзвичайну властивість, що відбивало все під
ступне, зле й вороже. Найвигадливіший хитрун не міг 
обдурити чарівне дзеркало. Хоч яке б лагідне і невинне 
обличчя він мав, досить йому було наблизитися до 
дзеркала — й одразу все ставало видно. Проникнути 
крізь дзеркало було неможливо.

Але в країні Сонячних Зайчиків існував закон: раз 
на сто років до них у гості крізь чарівне дзеркало міг 
пройти який-небудь хлопчик або дівчинка і гостювати 
там один тиждень. Протягом цього тижня щасливий 
обранець міг, якщо забажає, навідатись додому, а потім 
знову повернутися в країну Сонячних Зайчиків. Щасли
вець мусив мати не більше десяти років, і в нього на 
душі не повинно було бути жодного лихого вчинку. 
До того ж на обличчі неодмінно мало бути точно двісті 
двадцять дві веснянки — не більше й не менше. Про все 
це пан Морок вивідав уві сні за допомогою кошмарів 
у одної стодев’ятилітньої бабусі, якій у дитинстві пощас
тило побувати в країні Сонячних Зайчиків.

Відтоді пан Морок цілий рік літав ночами по землі, 
шукаючи потрібну йому дитину. В багатьох країнах 
побував він і всюди схилявся над дитячими ліжками, 
пильно вдивляючись в обличчя дітей, що мирно, безтур
ботно спали.

І нарешті знайшов.
Ти, звичайно, вже здогадався, що то був Веснянка.

КРАЇНА СОНЯЧНИХ ЗАЙЧИКІВ

Тільки-но встиг подумати Веснянка, чого це заману
лося панові Мороку пробратися в країну Сонячних 
Зайчиків, як з темряви вилетів величезний пугач із 
зеленими очима, а за ним кілька кажанів. Пан Морок 
змахнув плащем, скидаючи його з себе. Пугач та кажани
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на льоту підхопили плащ і зникли з ним у темряві. 
Переляканий Веснянка оглянувся, шукаючи пана Мо
рока. Але той щез. Хлопчик тільки встиг помітити, наче 
якась тінь майнула від плаща і шугнула в кишеню його 
курточки. Та Веснянка зразу ж забув про це. І про пана 
Морока також забув. Він тільки бачив перед собою 
дивне дзеркало, що світилося жовтуватим світлом. 
Якась невідома сила тягла Веснянку до цього дзеркала. 
Він підійшов до нього впритул. Просто перед очима 
хлопчика виблискувало гладеньке дзеркальне скло. Але 
якийсь таємний голос шепотів Веснянці: «Йди, йди 
вперед!» Підкоряючись цьому голосові, хлопчик ступив 
крок і мимохідь зажмурився, думаючи, що от-от стук
неться лобом у скло. Але ні! Він легко пройшов крізь 
дзеркало, немов крізь одчинені двері. І йшов, і йшов 
далі. Втім, навряд чи можна було сказати, що він ішов. 
Переступаючи ногами, він ніби летів, плив у повітрі без 
будь-якого напруження та зусиль. Тіло його було легке, 
невагоме, як уві сні. Спочатку Веснянка нічого не міг 
побачити перед собою. Він рухався в якомусь жовтому 
золотистому тумані.

Потім цей туман поволі розсіявся, і Веснянка побачив 
країну Сонячних Зайчиків.

Хлопчикові здалося, що він потрапив у величезний 
незвичайний квітник.

Ніколи в житті він не бачив такої сили-силенної квітів 
одразу і таких різних. Та деінде це було й неможливо. 
Навіть у найбільшій оранжереї найкращого ботанічного 
саду. Тому що поряд з першими тендітними квітами 
весни — пролісками — тут росли пізні осінні айстри та 
хризантеми, що цвітуть аж до самих морозів.

Всі квіти, які тільки є в природі, квітували тут одно
часно. Стрункі гордовиті іриси й сором’язлива матіола, 
що розгортає свої пелюстки й починає пахнути лише 
в темряві. Самозакохані нарциси та скромні чорнобрив
ці. Розкішні ясно-червоні канни і непомітна кімнатна 
примула. Тендітна болотяна незабудка мружила свої 
голубі оченята поряд з мужнім едельвейсом, що живе 
високо в горах у захмар’ї і не боїться ні вітру, ні холоду. 
Барвисті братки виглядали з-за пишних півоній, а садові 
ротики кумедно відкопилювали рожеві губи. І тихенько
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здригалися.сріблясті дзвоники конвалій... На перший 
погляд здавалося, що квіти ростуть тут безладно, як 
у лісі або в полі. Та коли Веснянка придивився, то поба
чив, що, переплітаючись між собою, квіти утворюють 
надзвичайно химерні будиночки — з вікнами, з дверима, 
з красивими ганочками та верандами. Саме в цих квітко
вих хатинках і жили сонячні зайчики.

Веснянка зупинився біля першої хатинки. За невисо
ким парканчиком із стокроток починався квітковий сад. 
Уздовж доріжок, посиланих жовтим пилком, рівними 
рядами виструнчилися рожі, лілеї, троянди, гладіолуси, 
жоржини. Під ними, немов кущі під деревами, росли 
фіалки, підсніжники, настурції. А в глибині саду, на 
березі невеликого дзеркального озера, посеред якого 
виднілася плавуча альтанка з латаття, стояв будиночок. 
Точніше, не стояв, а ріс будиночок. Тому що це був вели
кий кущ жасмину, віти якого химерно сплелися й ут
ворили стіни, вікна, дах і навіть вежу над дахом, а на її 
вершечку, ніби флюгер, погойдувалась на тоненькій 
ніжці біла квітка. На вікнах були мереживні занавіски 
з конвалій, а за підвіконня правили чорнобривці. Веран
да була з волошок. На веранді, розсівшися у кріслі з 
м'якої пухнастої хризантеми, дрімав старий сонячний 
заєць. Сонячна зайчиха в білому серпанковому фар
тушку квіткою конюшини підмітала підлогу. Від озера 
долинали крики і дзвінкий заячий сміх. Там на троян
дових пелюстках, як на човниках, каталися по воді 
меткі сонячні зайченята, мабуть, такі ж пустотливі, як 
і всі дітлахи.

Веснянка нерішуче стояв біля хвіртки. Йому хотілося 
зайти, але він був вихований хлопчик і добре знав, що 
в незнайомий дім не можна заходити не постукавши. 
А стукати не було куди.

Раптом він помітив, що біля веранди росте синій 
лісовий дзвоник, від якого тягнеться до хвіртки легка 
тоненька павутинка. Веснянка догадався й обережно 
торкнув павутинку. Одразу ж залунав приємний мали
новий дзвін, і чотири братки, що правили за хвіртку, 
схилили свої голови до землі, пропускаючи хлопчика. 
Назустріч, привітно усміхаючись, уже поспішали заєць 
і зайчиха. А сонячні зайченята прибігли з озера і з

399



цікавістю виглядали з-за квітів. Господарі анітрошечки 
не здивувались появі Веснянки і прийняли його дуже 
привітно. Адже той, хто потрапив у Країну Сонячних 
Зайчиків, не міг бути ворогом, бо чарівне дзеркало прос
то не пустило б його. Отже, це друг і бажаний гість.

Старого сонячного зайця звали дядечко Ясь. Його 
дружину — тітонька Тася.

— Ну, жінко,— сказав дядечко Ясь,— насамперед 
гостя треба почастувати.

Веснянка не став відмовлятися. По-перше, щоб не 
образити господарів, а по-друге, тому що добре-таки 
зголоднір. Сидячи на дуже м'якій і зручній хризантемі, 
він уже смакував наперед добрячий обід. Та як же він 
здивувався, коли тітонька Тася, поклавши перед кожним 
серветку з пелюстки білої лілії, поставила на стіл букет 
квітів і сказала:

— Будь ласка, пригощайтесь.
Веснянка розгублено закліпав очима, не бачачи, чим 

тут можна пригоститися. А зайчики вибрали собі з буке
та по квітці й почали нюхати, прицмокуючи від задово
лення. Веснянці нічого не залишалося, як зробити те 
саме. І він ще більше здивувався, коли відчув, що це 
одразу почало втамовувати голод. Нюхати квіти було 
дуже смачно і поживно.

Виявилося, що сонячні зайчики харчуються тільки 
запахом квітів. І той, хто потрапляє до них у країну, теж 
переходить на таке харчування.

Це був дивний, незвичайний обід: на перше — гостра 
пряна гвоздика, на друге — жасмин, на третє — солодка 
медунка.

Жасмин був улюбленою стравою дядечка Яся. Всі 
називали дядечка страшенним ласуном. Він міг винюха
ти одразу десять квіток жасмину. Тому-то дядечко Ясь 
і будинок собі зростив жасминовий.

По обіді дядечко Ясь повів Веснянку в сад. Він пока
зував йому різні дивовижні квіти, розповідав, чим вони 
славні, де й коли цвітуть, від яких хвороб лікують 
людей і таке інше. Це було дуже цікаво, і Веснянка 
уважно слухав.

Так, розмовляючи, вони підійшли до великої пишної 
клумби, що була в центрі саду. Тісним кільцем оточуючи
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квітку, що росла посередині, виструнчились тут, ніби 
в почесній варті, бородаті червоноголові канни, красені 
півники, маки, тюльпани. І навіть пихаті нарциси схиля
ли свої гордовиті голови перед тією квіткою. А посере
дині клумби росла... маленька звичайна жовта куль- 
бабка.

Так, звичайна непримітна кульбабка, що росте майже 
всюди: в полі, в лісі, при битім шляху, на вулиці, на 
покрівлі старого будинку і навіть на міському подвір’ї, 
пробиваючись разом з травою крізь щілини бруківки. 
Та сама кульбабка, яку люди часто не помічають і топ
чуть ногами. А тут вона була оточена великою увагою 
і пошаною.

Весняйка спитав, чому це так.
І от про що він довідався.
Виявляється, що кульбабка — улюблена квітка зай

чиків.
Ти, мабуть, помітив, як вона схожа на сонце,— кругла, 

сліпучо-жовта, і пелюстки розходяться на всі боки, наче 
промені.

В один з весняних днів, рано-вранці, всі сонячні 
зайчики, які тільки є на світі, збігаються на землю. 
І якби люди були спроможні бачити чарівне, вони б по
бачили, як своїми лапками сонячні зайчики розкривають 
тугі бутони кульбабок, і тоді вмить серед зеленого моря 
трав спалахує безліч маленьких жовтих сонць. То зацві
тають кульбабки.

Люди вважають, що перші весняні квіти — це проліс
ки, анемони, сон, фіалки. Правда, вони з’являються 
раніше від кульбабок. Та коли зацвітають кульбабки, 
сонце вже світить по-справжньому тепло й яскраво, 
і буяють зелені дерева, і святково горять свічки кашта
нів — весна переможно йде по землі назустріч літові.

Кульбабки — найдовговічніші весняні квіти. Вже дав
но зів’яли і проліски, і сон, і фіалки, і до нової весни 
забули люди їхній запах, уже відцвіли сади і з’явилися 
в лісі суниці, а кульбабки все ще жовтіють у траві, 
і діти плетуть з них вінки і граються ними. До самої 
осені можна зустріти в траві квітучу кульбабку.

Цвітуть кульбабки лише тоді, коли світить сонце. 
Тільки-но сховається воно за небокраєм і настане вечір,
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кульбабки одразу ж ніби закривають жовтенькі зонти
ки — складають свої пелюстки. І лише з першим ранко
вим промінням вони розпускаються знову.

Кульбабки — вірні друзі сонячних зайчиків. Вони 
завжди попереджають їх про небезпеку. Перед грозою, 
тобто коли хмаровики-громовики починають збиратися 
на небі, кульбабки теж закриваються. І сонячні зайчики 
вже знають — треба готуватися до бою.

Є у кульбабок і ще одна незвичайна властивість — 
вони не в'януть і не опадають, як решта квітів, вони 
старіють і вмирають, як люди. Коли надходить їхній 
час, жовті голівки кульбабок вкриваються сивиною — 
білими пухнастими волосками. Вітер зриває їх і розно
сить по землі. Іноді йому допомагають діти. Бавлячись, 
вони обдувають сиві голівки кульбабок, і кульбабки 
мовчки покірно вмирають. А сиві волоски падають на 
землю, і з них навесні знову виростають квіти.

Все це тому, що кульбабки не звичайні квіти, а чарівні, 
їх  вирощують на землі сонячні зайчики. А діти, навіть 
не знаючи цього, дуже люблять кульбабки — чи не 
найбільше за всі квіти.

Веснянка з повагою дивився на кульбабку — от яка це 
чудова квітка!

— Ну, а тепер,— сказав дядечко Ясь,— ходімо, я по
веду тебе в Палац Чарівних Казок. Я думаю, тобі це 
буде цікаво. До речі, по дорозі зайдемо у Вежу Сміху.

Вони вийшли з двору і пішли по широких вулицях, які 
хоч і називалися вулицями, та скоріше були не вули
цями, а алеями величезного квітучого саду. Всі зустріч
ні сонячні зайчики привітно віталися з Веснянкою: той, 
хто потрапляв у Країну Сонячних Зайчиків, одразу 
ставав тут своїм. І Веснянка, як чемний хлопчик, відпові
дав на кожне вітання.

Незабаром вони підійшли до Вежі Сміху. Ця Вежа 
всередині була вся зроблена з кривих дзеркал. Веснянка 
мало не луснув од сміху, дивлячись на своє відображен
ня. Ну й чудасія!

Між іншим, Вежа Сміху була не тільки місцем розва
ги, а й лікувальним закладом.

Сонячні зайчики вважали, що сміх — найкращі ліки 
від усіх хвороб, і приписували його хворим: п'ять, де
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сять, двадцять хвилин сміху три рази в день — кому 
скільки треба.

Через те, що самі сонячні зайчики ніколи ні на що не 
хворіли, лікувалися у Вежі Сміху мешканці Палацу 
Чарівних Казок.

Та, звичайно, все добре в міру. За півгодини дядечко 
Ясь вивів Веснянку з Вежі, сказавши, що з незвички 
одразу стільки сміху може навіть зашкодити.

В ПАЛАЦІ ЧАРІВНИХ КАЗОК

Неподалік од Вежі Сміху височів палац. Зубчасті 
стіни його були прикрашені безліччю різноманітних 
химерних фігур. На даху, на самому вершечку, сиділа 
прекрасна царівна, а біля її ніг звивався і сповзав униз 
по стіні Змій Горинич. Синя Борода обіймав руками 
ріг палацу, а по його спині тягся вгору дикий виноград. 
Кощій Безсмертний підпирав головою балкон, на биль
цях якого лежали русалки. Вікна палацу були ніби 
величезні очі дракона. На підвіконнях, розчепіривши 
крила, застигли сови та кажани. А біля входу, вищирив
шись, сиділи сірі вовки, і сам вхід являв собою роззявле
ну пащеку якогось неймовірного страховиська.

Та Веснянка зовсім не відчував страху, бо зразу 
було видно, що всі фігури не живі, а мармурові, до того 
ж іще й кумедні. А смішне ніколи не буває страшним.

Оце й був Палац Чарівних Казок.
Хлопчик увійшов у палац і одразу відчув себе як 

дома — стільки давніх знайомих побачив він. Тут жили 
герої всіх казок, які тільки є на світі. Всередині палац 
був дуже світлий, просторий і сонячний. Добрі феї 
і чарівниці сиділи побіля вікон у м'яких зручних кріслах 
і гаптували диванні подушечки, як звичайні бабусі.

У кутку Старик Хоттабич та Барон Мюнхаузен грали 
в шахи. Причому Барон Мюнхаузен за звичкою без 
кінця розповідав різні нісенітниці, а Старик Хоттабич 
мовчки слухав і лише кивав головою — його нічим не 
можна було здивувати.

Аладдін біля столу чистив зубним порошком чарівну 
лампу.
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На балконі біля розбитого корита сиділи дід та баба. 
Баба прала в розбитому кориті носовички Карлика 
Носа, а старий рибалка годував золоту рибку, що плава
ла в акваріумі.

На підвіконні лежав і грівся на сонечку Кіт у Чоботях. 
А з двору чулися галас і крики. Там тридцять три богати
рі грали у футбол, розділившись на три команди. І воріт 
на полі було не двоє, як у людей, а троє. Суддею був 
Дядько Чорномор. Борода в нього була аж мокра — так 
він забігався. Тут же на спортмайданчику Котигорошко 
боровся з Альошею Поповичем, а Ілля Муромець та 
Добриня Никитич вижимали двадцятипудові гирі.

За спортивним майданчиком, у саду, на травиці пасли
ся: Гидке Каченя, Курочка Ряба, Золотий Півник, 
Бичок-Третячок, Горбоконик та інші герої казок про тва
рин.

Принци та принцеси, королі та королевичі ходили тут, 
як прості смертні, і анітрохи не відчували своєї царської 
величності. Всі вони були тут рівноправні жителі Палацу 
Чарівних Казок.

Веснянка оглянув увесь палац і під кінець завітав до 
Дитячої кімнати. Вона тільки так називалась — кімната, 
а насправді це був величезний розкішний зал з колона
ми. Тут було гамірно й весело, як у дитячому садку. 
Буратіно, Хлопчик Мізинчик, Івасик-Телесик та Цибу- 
ліно грали в якусь цікаву гру. Здається, в прикордонни
ків та шпигунів. Червона Шапочка, Альонушка, Дюймо
вочка, Снігуронька та інші дівчатка бавилися ляльками. 
Петрушка показував Мурзилці різні фокуси-мокуси. 
Барвінок катався на конику Дзвонику. А Незнайко, 
Гвинтик, Шпунтик та інші коротульки вчили уроки.

Веснянка здивувався — невже казкові герої теж 
вчаться в школі? Так, виявляється, в Палаці Чарівних 
Казок була спеціальна школа, де вчилися казкові діти, 
їх учили там, як поводитися в різних казкових випадках. 
Ілля Муромець та Котигорошко викладали силу і хороб
рість. Іванко-дурник був учителем розуму та кмітли
вості. Капітан Врунгель — викладачем навігації, тобто 
науки капітанів — як водити в морі кораблі. Доброті 
навчала стара чарівниця з казки «Попелюшка». А сама 
Попелюшка показувала, як найкраще господарювати.
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Спортивними заняттями керував гімнаст Тібул з казки 
про Трьох Товстунів.

Було ще багато інших спеціальних наук, які необхідно 
було знати маленьким казковим героям. І треба сказати, 
вчилися вони всі на «відмінно». Двієчників серед них 
не було.

Веснянка помітив, що раз у раз хтось із героїв зникав, 
а незабаром знову з'являвся. Це вони літали брати 
участь у казці, яку саме в цей час читала котрась бабуся 
своєму онукові чи онуці. Коли казка закінчувалась, 
герої поверталися.

Довго ходив Веснянка в Палаці Чарівних Казок і за 
весь час ні разу не зустрів жодного злого чаклуна, 
чорта, відьми чи когось подібного. В замку жили тільки 
добрі герої казок. Веснянка спитав дядечка Яся, чому 
це так.

І той йому пояснив.
Виявляється, сонячні зайчики давно знищили на землі 

всіх людоїдів, злих чаклунів, відьом та чортів. Залишили 
тільки зовсім небагато — для казок. Але, щоб і ці не 
могли коїти зла, сонячні зайчики замкнули їх у підзе
меллі, що було під Палацом Чарівних Казок. Там вони 
і сидять за гратами — одна відьма, один чорт, один 
лісовик і таке інше — всякої злої сили по одній штуці.

Коли комусь із них треба брати участь у казці, сонячні 
зайчики під конвоєм одводять його куди слід. А коли 
казка закінчується — забирають назад. Отже, зовсім 
неможливо, щоб якийсь чорт, відьма чи лісовик самі 
собі вільно розгулювали по землі. Вони існують лише 
в казках.

У Веснянки від вражень аж голова йшла обертом. 
Ще б пак!.. Спробували б ви побувати в гостях у всіх 
казкових героїв одразу!

СЕКРЕТ ДОЛИНИ ЩАСЛИВИХ СНОВИДІНЬ

Коли вони вийшли з Палацу Чарівних Казок, дядечко 
Ясь сказав:

— Ну, а тепер ходімо додому. Тобі давно час спати. 
На землі вже кінчається ніч. Скоро сонце зійде, а ти ще
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й не лягав. Та й нам, сонячним зайчикам, треба поспіша
ти на землю. Бачиш, сонце пішло на світанок.

І дядечко Ясь показав на великого красеня соняшни
ка, що ріс неподалік.

Веснянка спершу не зрозумів, до чого тут соняш
ник.

Але дядечко Ясь знову пояснив хлопцеві. Соняш
ник — це священна квітка сонячних зайчиків, цар усіх 
сонячних квітів. У Країні Сонячних Зайчиків він заміняє 
годинник. Адже соняшник завжди звернений до сонця і, 
коли сонце пливе по небосхилу, повертає слідом за ним 
свою голову. Дивлячись на соняшника, зайчики точно 
знають, коли їм з’явитися на землі, і ніколи не запізню
ються.

На землі у сонячних зайчиків дуже багато роботи. 
Вони працюють і звичайними робітниками. Наприклад, 
у сонячній паровій машині, схожій на величезну дзер
кальну квітку, в центрі якої котел парового двигуна. 
Зайчики з усіх боків гріють котел, вода в ньому кипить, 
і пара рухає машину.

Деякі зайчики — робітники вищої кваліфікації. Вони 
працюють у сонячній кузні на сонячній зварці — зва
рюють метали.

А є зайчики такі розумні, що захоплюються науковою 
роботою — в астрономічних обсерваторіях та хімічних 
лабораторіях.

Та, мабуть, найбільше сонячних зайчиків зайнято 
найблагороднішою з професій — медициною.

Певно, тобі хоч раз у житті, але доводилося бути 
в кабінеті лікаря-отоларинголога, тобто лікаря по хво
робах вуха, горла і носа (це тоді, коли в тебе боліло 
горло від понадпланової порції морозива, чи просто так 
для огляду перед поїздкою в табір). І, звичайно, ти 
звернув увагу на величеньке кругле дзеркальце з діроч
кою посередині на лобі в лікаря. Цим дзеркальцем 
лікар спрямовує сонячного зайчика тобі в горло і з його 
допомогою дивиться, що в тебе болить. Без зайчика він 
би нічого не побачив.

А то ще є зайчики, які працюють на лікувальних 
сонячних ваннах. Стоїть собі така стіна, що складається 
з безлічі дзеркалець, котрі можна повертати в будь-який
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бік. Хворий лягає на ліжко, і лікар починає спрямову
вати на нього сонячних зайчиків. На місце, яке треба 
прогріти (хворе коліно, наприклад), більше зайчиків. 
А от голову треба берегти (щоб, чого доброго, сонячного 
удару не сталося). На голову зовсім не слід... Сонячні 
зайчики гріють хворого, і хворий видужує.

Багато роботи у сонячних зайчиків на землі, дуже ба
гато. Запізнюватись їм аж ніяк не можна.

Вулицями поспішаючи бігли сонячні зайчики. їх було 
так багато, що у Веснянки миготіло в очах.

Раптом один із сонячних зайчиків зупинився біля 
Веснянки й вигукнув:

— А я вас, хлопчику, знаю! Це ж ви були тоді в лісі! 
Правда ж?

Веснянка застиг, вражений. Так от хто врятував його 
тоді від хуліганців! Хлопчик хотів було спитати ім’я 
цього сонячного зайчика, подякувати йому за поряту
нок, але того вже й слід прохолов. Ні, скромні сонячні 
зайчики не звикли, щоб їм дякували. Вони завжди роби
ли свої добрі діла безкорисливо і таємно.

Дядечко Ясь одвів Веснянку у свій жасминовий буди
ночок і поклав на ліжко з м’яких пухнастих півоній.

— А як це великий людський хлопчик може спати 
на квітці? — мабуть, хочеш ти спитати.— Він же просто 
роздушить її, і все!

Та ні... Той з людей, хто потрапляє в Країну Сонячних 
Зайчиків, по-перше, стає таким же завбільшки, як со
нячні зайчики, по-друге, таким же легким, невагомим, 
як вони. Коротше кажучи, він стає маленьким казковим 
чоловічком. Але пробач, я, здається, забув про це раніше 
сказати.

Дядечко Ясь, приспавши Веснянку, побіг доганяти 
своїх родичів, а Веснянка одразу ж міцно заснув.

Спав він цілісінький день, аж до вечора: давалася 
взнаки безсонна ніч, та й різні переживання стомили.

Коли хлопець розплющив очі, дядечко Ясь уже був 
дома.

І хоча, як і раніше, було сонячно й чудово навкруги, 
прокинувся Веснянка з важким серцем. Йому снився 
якийсь неприємний сон, але який саме — він не пам’я
тав. Адже так часом буває — не пам’ятаєш, що снилось.
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І хоч як намагаєшся згадати — нічого не виходить.
Від усього сну збереглася у Веснянки лише одна 

думка — що йому треба негайно залишити Країну 
Сонячних Зайчиків і кудись іти. А йти не хотілося, 
шкода було так швидко розлучатися з сонячними зайчи
ками. І тому, певна річ, у Веснянки дуже зіпсувався 
настрій.

Дядечко Ясь одразу це помітив — досі в Країні Соняч
них Зайчиків ні в кого ніколи не було поганого настрою.

— Що з тобою, Веснянко? — занепокоєно спитав 
він.

— Та от сон приснився — треба мені йти з вашої 
країни.

— Чому?
— Сам не знаю. Хоч убий, забув, що снилося. Одне 

відчуваю — обов'язково треба йти.
— Ні, так не можна. Треба перевірити, що то був за 

сон.
— Легко сказать — перевірити. Як же його переві

риш, коли я, скільки вже мучусь, нічого не можу зга
дати?

— Ну, це дрібниця. Ходімо зі мною.
І дядечко Ясь знову повів Веснянку по Країні Соняч

них Зайчиків, повз квіткові хатинки, голубі дзеркальні 
озера й чудесні сади-квітники. Йшли вони довго і нареш
ті вийшли на широку неозору долину, щедро залиту 
сонцем. І дядечко Ясь сказав:

— Перед тобою Долина Щасливих Сновидінь. Ось 
тут скраю — сни, що снились сьогодні. Тут і шукай 
свій сон.

Веснянка зупинився, вражений.
Вся долина була вкрита ліловими квітами, схожими 

на тюльпани,— тільки на пелюстках ніжні бархатисті 
ворсинки. Ти, звичайно, знаєш ці квіти — одні з перших 
квітів весни. На землі вони так і називаються — сон.

Але тобі й невтямки, що в цих квітах живуть щасливі 
сни. В кожній квітці — сон. Коли сон відлітає з квітки, 
щоб комусь наснитися, квітка згортає пелюстки і схиляє 
голівку.

Вночі Долина Щасливих Сновидінь порожня, безсон
на — всі вони розлітаються по землі. Лише де-не-де

408



лілові квіти стоять з розкритими пелюстками. Значить, 
комусь не спиться. Та буває, що і вдень який-небудь 
сон відлітає, щоб наснитися тому, хто заснув. Здебіль
шого ці сни дістаються дітям, що сплять після обіду.

Денні сни розносять по землі сонячні зайчики. А ніч
них снів вони розносити не можуть, бо не бувають вночі 
на землі. Нічними снами займаються двоюрідні брати 
сонячних зайчиків — місячні зайчики (є, виявляється, 
й такі!). І якщо сонячні зайчики — діти Сонця, то місяч
ні — діти Місяця. А Місяць, як відомо, молодший брат 
Сонця.

Сонячні зайчики, як ти вже знаєш, бувають на землі 
лише вдень, а вночі зникають. Місячні зайчики — нав
паки: бувають тільки вночі, коли світить Місяць, а ран
ком ховаються у свою Країну Місячних Зайчиків, що 
лежить теж по той бік чарівного дзеркала, але зовсім 
в іншому місці. Сонячні й місячні зайчики щиро дружать 
між собою і завжди допомагають одні одним.

Іноді вдень місячні зайчики ходять у гості до своїх 
братів. І якщо ти коли-небудь побачиш вдень на небі 
Місяць, так знай, що це він повів своїх місячних зайчиків 
у гості до сонячних.

Але давай повернемось у Долину Щасливих Снови
дінь.

Веснянка поволі бреде долиною, раз у раз нахиля
ючись і зазираючи у розкриті пелюстки квітів. І досить 
йому зазирнути, як одразу ж перед очима постає жива 
картина і бачить він сон наяву.

Довго Веснянці попадалися чужі сни, що снилися 
якимсь незнайомим хлопчикам і дівчаткам. Це були 
сни про триколісні дитячі велосипеди, про величезних 
красунь ляльок, про гори шоколадних цукерок або 
ж пригодницькі сни про далекі плавання, про мандри, 
про прикордонників та шпигунів.

Випадково попався йому й сон діда Маноцівника. 
Пам'ятаєш, отой, про який розказував йому дід колись 
уночі? Дід таки правду тоді говорив. Веснянка сам 
тепер переконався. У сні діда Маноцівника Веснянка до 
найменших дрібниць побачив усе, що з ним трапилося: 
і пригоди в колонії, і подорож до чарівного дзеркала, 
і все-все, що бачив хлопець у Країні^Сонячних Зайчиків.
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Уривався сон на тому, що Веснянка ходить по Долині 
Щасливих Сновидінь, тобто на тому, що він робив оце 
зараз. Хоча відчувалося, що на цьому сон не закінчу
вався...

Такий був закон Долини Щасливих Сновидінь. Тут 
можна було побачити уві сні тільки те, що вже діялось. 
А майбутнє було таємницею.

З ніжністю згадав Веснянка діда Маноцівника. Що 
він поробляє тепер? Як живеться їм усім там, у коло
нії?

Та зараз Веснянці не залишалося нічого іншого, як 
шукати свій сон.

Довго ще він ходив по Долині Щасливих Сновидінь. 
Та ось заглянув в одну квітку і... Так, це був його сон! 
Веснянка одразу його згадав. І насамперед в уяві виник 
зловісний пан Морок. Тому що сон був саме про пана 
Морока.

От що розповів Веснянці сон.
Пан Морок задумав знищити країну Сонячних Зай

чиків. А знищити її можна, тільки розбивши чарівне 
дзеркало. Зробити це під силу лише одному казковому 
створінню — Тролю з казки Андерсена «Снігова короле
ва». І то тільки тому, що в нього вже був досвід 
у цій справі. Пам’ятаєш, як він розбив одне чарівне 
дзеркало, скалки якого розсипалися по всьому світу 
і наробили стільки лиха?..

Але Троль давно вже ув’язнений у підземеллі Палацу 
Чарівних Казок. Пильно стережуть його сонячні зай
чики і лише зрідка під посиленим конвоєм виводять 
у казку «Снігова королева».

Пан Морок вирішив звільнити Троля. Для цього він 
пробрався у країну Сонячних Зайчиків. Не дуже-то 
легко було це зробити. В своєму чорному плащі пан 
Морок не міг пройти крізь чарівне дзеркало — воно б 
нізащо не пропустило його. От і довелось йому скинути 
плащ і забратися до Веснянки в кишеню — адже пан 
Морок був з темряви, міг зіщулитися до найменших 
розмірів і сховатися в будь-якій вузенькій шпарці. Так 
у кишені Веснянчиної курточки він і прослизнув у Краї
ну Сонячних Зайчиків.

Проте без свого чарівного плаща (а ти ж сам розумієш,
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що плащ був не звичайний, а чарівний) пан Морок 
втрачав усю свою силу і владу. Сидячи у Веснянчиній 
кишені, він міг усе бачити, чути й розуміти, але нічого 
не міг зробити. Правда, спочатку й цього було досить, 
бо панові Мороку треба було довідатись, де міститься 
Палац Чарівних Казок, і обдумати, як пролізти в під
земелля.

Та звільнити Троля без чарівного плаща годі було 
й думати. Пан Морок навіть носа не міг вистромити 
з кишені Веснянчиної курточки, бо в Країні Сонячних 
Зайчиків завжди ясно і сонячно. А Морок боїться світла: 
він-бо з темряви, а темрява від світла гине.

Треба було, щоб хтось приніс тепер у Країну Соняч
них Зайчиків чарівний плащ пана Морока. А цього ніхто, 
крім Веснянки, зробити не міг. І пан Морок, користу
ючись своєю владою над снами, проник у світлий щасли
вий сон Веснянки і вселив у свідомість хлопчика свою 
підступну думку.

Правда, він міг це зробити й раніше і зразу приму
сити Веснянку принести плащ у Країну Сонячних Зай
чиків. Але, побачивши плащ, сонячні зайчики вмить усе 
зрозуміли б, і тоді навряд чи пощастило б панові Мороку 
розвідати, де Палац Чарівних Казок, і придумати план 
звільнення Троля. Сонячні зайчики йому б, звичайно, 
перешкодили. А тепер він знав усе і міг діяти.

Веснянка зразу ж розповів про все це дядечкові 
Ясю. Дядечко так розхвилювався, що навіть померк
нув.

— Що?! Пан Морок у Країні Сонячних Зайчиків?! 
Це дуже небезпечно! Треба негайно збирати раду.

Дядечко Ясь підбіг до якогось корінця, що стирчав 
із землі, смикнув за нього, і по всій країні біля кожного 
квіткового будиночка задзеленчали сині лісові дзвоники. 
І звідусюди в Долину Щасливих Сновидінь почали 
збігатися сонячні зайчики. Незабаром уся Долина була 
заповнена ними. Коли всі зібралися, дядечко Ясь скочив 
на соняшник, мов на трибуну, і сказав:

— Братове! В нашу країну пробрався пан Морок. 
Він хоче звільнити Троля, з його допомогою розбити 
чарівне дзеркало і таким чином знищити нашу країну. 
Треба негайно щось робити! Як ви знаєте, в нас гостює
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зараз хлопчик Веснянка з Ластовинії. В кишені Веснян- 
чиної курточки пан Морок і пробрався крізь чарівне 
дзеркало. Але свій чорний плащ він, звичайно, зразу 
не проніс. І от тепер, підступно діючи через сон, пан 
Морок хоче послати Веснянку по плащ. Що будемо ро
бити?

Здавалося, при такій кількості присутніх після слів 
дядечка Яся зразу зчиниться галас. Але ні! Сонячні 
зайчики були дуже дисципліновані. Запанувала мовчан
ка. Сонячні зайчики думали. Вуха у всіх лежали на 
потилиці. Та ось десь вдалині в одного зайчика вуха 
піднялися сторч. Це означало, що він просив слова. 
Дядечко Ясь одразу сказав:

— Будь ласка, говори, братику Льоль!
Братик Льоль одним стрибком скочив на соняшник, 

став поряд з дядечком Ясем і мовив:
— По-моєму, поки що нічого робити не треба. Хай 

Веснянка іде по плащ. Принесе плащ, а ми тим часом 
щось придумаємо.

Дядечко Ясь скоса глянув на нього. Та це зовсім не 
означало недовір'я, просто дядечко Ясь інакше дивитися 
не міг, бо був косоокий від народження, як і всі зайці. 
Навпаки, дядечко Ясь схвально поставився до поради 
Льоля:

— Мені здається, братик Льоль має рацію — це най
кращий вихід.

Проте Веснянці промова братика Льоля здалася не
переконливою. І, оскільки вона торкалася безпосеред
ньо його, Веснянки, хлопчик насмілився висловити свої 
сумніви.

— Пробачте, дорогі братове сонячні зайчики,— ска
зав він.— Я не проти того, щоб піти по плащ. І не поду
майте, будь ласка, що я боюся. Аніскілечки! Але мені 
здається, ризиковано приносити сюди плащ. Бо ж це 
значить іти назустріч панові Мороку. Він же сам цього 
хоче. Він одягне плащ, стане непереможний, звільнить 
Троля, і Країна Сонячних Зайчиків може загинути. Чи 
не краще, щоб я пішов з паном Мороком у кишені з вашої 
країни і більше не повертався? Без мене пан Морок не 
пройде крізь чарівне дзеркало — і ви врятовані. Або 
ще краще — знищити мою курточку, а разом з нею і пана
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Морока. Спалити її — і край! Мені її зовсім не шкода. 
Будь ласка!

Сонячні зайчики з величезною увагою вислухали Вес
нянку, були зворушені його благородством, але одразу 
ж заперечили йому.

По-перше, знищити курточку аж ніяк не вдасться. 
Той, кого пропустило в Країну Сонячних Зайчиків 
чарівне дзеркало, недоторканний, і всі речі його теж 
недоторканні. Такий священний закон країни.

По-друге, пропозиція Веснянки піти разом з паном 
Мороком і більше не повертатися — благородна, але 
неприйнятна. Тоді пан Морок залишився б цілий і не- 
ушкоджений і продовжував би свою злочинну діяль
ність. А цього не можна допустити.

Адже тільки завдяки підтримці пана Морока та його 
кошмарів хуліганці такі всесильні, що їх ніяк не пере
можуть ластовини. Доля Ластовинії цілком залежить 
від пана Морока. І сонячні зайчики давно вже мріють 
його захопити, кинути в підземелля Палацу Чарівних 
Казок і тим самим допомогти ластовинам. Саме тепер 
і можна це зробити. Правда, для цього треба, щоб пан 
Морок одягнув свій плащ. Без плаща він невловимий, 
хоча й безсилий...

Але тут Веснянка раптом злякано скрикнув:
— Стривайте, він же чує всю нашу розмову! Тепер 

він просто не залишиться тут, а разом зі мною постара
ється втекти звідси.

— Не бійся, не втече,— заспокоїв Веснянку дядечко 
Ясь.— Він добре знає, що йому більше не пощастить 
пробратися в нашу країну. Тому він обов’язково зали
шиться. До того ж цей самовпевнений лиходій переко
наний, що переможе нас.

З цими незаперечними доводами Веснянка не міг не 
погодитися. Дядечко Ясь звернувся до сонячних зайчи
ків:

— Ну, друзі, хто за пропозицію братика Льоля, прошу 
голосувати.

Всі вуха як одне піднялися сторч.
— Одностайно! — сказав дядечко Ясь.— Можна роз

ходитися.
І сонячні зайчики розбіглися по домівках.
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Веснянка з повагою глянув на дядечка Яся й поду
мав:

«Ач, як його всі слухаються! Мабуть, він тут найго
ловніший!»

Та Веснянка помилявся. Дядечко Ясь був звичайні
сінький сонячний зайчик. Серед сонячних зайчиків не 
було ні начальників, ні підлеглих. Усі вони були рівно
правні між собою. І кожен з них, якщо в нього виникала 
негайна потреба, міг скликати Велику Сонячну Раду 
(а зараз саме й була Велика Сонячна Рада).

Але той, хто скликав Раду, мусив головувати на 
ній. Такий уже був порядок.

Усі важливі питання сонячні зайчики завжди вирішу
вали спільно на Великій Раді.

БРАТИК СЯЙВИК

Не гаючи часу, Веснянка почав збиратися в дорогу. 
Курточку свою він зняв і повісив на гілці у жасминовій ха
тинці дядечка Яся. Адже в кишені курточки сидів пан Мо
рок, і його треба було залишити. Щоправда, пан Морок, 
якби захотів, міг би вилізти з кишені, забратися Веснянці 
хоча б під пахву або в вухо і таким чином втекти з Країни 
Сонячних Зайчиків. Та дядечко Ясь казав правду — 
пан Морок не збирався залишати Країну Сонячних 
Зайчиків. Він сподівався довести свій підступний план 
до кінця.

Дядечко Ясь провів Веснянку аж до чарівного дзер
кала.

І знову Веснянка опинився в жовтому непроглядному 
тумані.

Від дядечка Яся Веснянка вже знав, що по той бік 
дзеркала, біля входу в Країну Сонячних Зайчиків, його 
чекатиме місячний зайчик, братик Сяйвик. Цей місячний 
зайчик показуватиме Веснянці дорогу. А дорога далека 
й важка. Пугач і кажани однесли плащ пана Морока 
в дрімучий ліс і сховали у шалині на старезній вербі 
серед густих віт омели. Місячний зайчик братик Сяйвик 
помітив це і знає туди дорогу.

Омела — це рослина-паразит. Вона росте на дереві
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і п’є з нього соки. Може, ти бачив на гілках деяких 
дерев зелені густі шапки — немов пташині гнізда? Вліт
ку вони ховаються серед листя і малопомітні. Зате добре 
їх видно взимку та восени, коли дерева стоять голі, 
безлисті. Ото і є омела. В народі її називають «відьми
ною мітлою». І дуже влучно називають. Тому що це 
справді диявольська рослина. Там гніздяться піддані 
Королеви Глупої Ночі. Там часто ночують кошмари 
й жахливі сни. І не дивно, що чарівний плащ пана 
Морока був захований саме в омелі.

І от Веснянка навпомацки пробирається крізь жовтий 
туман чарівного дзеркала. Ще один крок — і раптом 
темрява огорнула хлопця. Він вийшов з чарівного дзер
кала. На землі була ніч. І темрява ночі після яснопроме- 
нистого світла Країни Сонячних Зайчиків на мить заслі
пила Веснянку.

Коли очі його призвичаїлись до нічного мороку, він 
побачив, що знову стоїть на березі озера. І якби він не 
знав, то ніколи б не подумав, що оце озеро, по якому 
котяться хвилі, може перетворитися на чарівне дзерка
ло, а за цим дзеркалом лежить Країна Сонячних Зай
чиків.

Веснянка оглянувся довкола, шукаючи очима братика 
Сяйвика. Й одразу побачив його. Братик Сяйвик сидів 
на камені і чухав лапкою за вухом. Веснянка вперше 
бачив місячного зайчика і з цікавістю розглядав його. 
Він був точнісінько такий, як сонячний, тільки не жов
тий, а сріблясто-білий, тому що був зроблений не з со
нячних променів, а з місячних.

Вони познайомилися.
— Ну що ж, ходімо,— сказав братик Сяйвик. І вони 

рушили в дорогу.
Так, це була важка подорож. Через безводні пустелі, 

через гори, ущелини і яри. Місячний зайчик легко 
й нечутно біг попереду, а Веснянка, спотикаючись і до 
крові розбиваючи коліна, дибав за ним.

Опівночі вони підійшли, нарешті, до густого дрімучого 
лісу. В суворому мовчанні стояли тут велетенські вікові 
дерева. З гущавини долинав таємничий шурхіт, чиїсь обе
режні кроки, приглушений рев — то нічні хижаки йшли 
на полювання. Десь далеко-далеко кричав пугач, немов
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жалібно плакала хвора дитина... Веснянці було страш
но. І коли б не місячний зайчик, який, то зникаючи, 
то знову з'являючись, мелькав серед густих віт, хлопчик, 
мабуть, зовсім розгубився б у цих непролазних страш
них заростях.

Від утоми підламувалися ноги. І нарешті, вийшовши 
на невеличку, залиту місячним сяйвом галявинку, Вес
нянка безсило опустився на траву.

— Ох, не можу більше! Треба відпочити!
— Що ж, давай відпочинем,— погодився братик Сяй- 

вик, умощуючись на листі папороті.
Поряд з Веснянкою ріс навеличкий кущик, що ряснів 

червоними ягідьми. Вони так смачно виблискували, 
що зголоднілий Веснянка не витримав, зірвав кілька 
ягід і вже підніс був до рота, щоб з’їсти. Але тут мі
сячний зайчик підскочив на своєму папоротнику і скрик
нув:

— Не смій їсти! Викинь! Зараз же викинь І
Веснянка здивовано глянув на нього, але ягоди їсти не

став.
— Та чи знаєш ти, що це таке? — сказав братик 

Сяйвик.— Це ж вовчі ягоди. Ними можна отруїтися. їх 
навмисне розводить на землі Королева Глупої Ночі. 
Весною на цих кущиках розквітають гарні рожево-лілові 
квіти, схожі на бузок. Запах цих квітів отруйний. Вони 
цвітуть для того, щоб труїти нас, місячних зайчиків. 
Адже Королеві Глупої Ночі добре відомо, що ми харчу
ємося запахом квітів. Та ми давно знаємо секрет цих 
підступних квітів Королеви і ніколи їх не нюхаємо. 
А коли квіти відцвітають, на кущиках з'являються ягоди. 
Вони призначені для отруювання людей. Отже, бере
жись цих ягід і ніколи не бери їх до рота.

Після слів місячного зайчика червоні ягоди здалися 
Веснянці огидними і ніби налитими кров'ю. Він зірвав 
з кущика геть усі ягоди і розтоптав ногами, щоб хтось 
з людей ненароком не з'їв їх.

Веснянці навіть гидко було залишатися на галявині, 
де ріс цей поганий кущ.

— Знаєш, я вже відпочив,— сказав він місячному 
зайчикові.— Ходімо далі.

І вони знову рушили в путь. Незабаром вийшли на
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берег невеликої лісової річки, що заросла комишем та 
осокою.

— Стривай, я піду пошукаю броду, а то, чого доброго, 
ти ще втопишся,— попередив Веснянку братик Сяйвик. 
Він ковзнув по комишу і зник у воді. При цьому поверхня 
річки навіть не ворухнулась.

Веснянка схилився над водою й побачив, що братик 
Сяйвик спокійнісінько походжає дном річки. Адже 
місячні зайчики, як і сонячні, легко й безперешкодно 
проходять крізь усе прозоре — воду, лід, скло й таке 
інше. Лише непрозорі речі можуть перепинити їм дорогу, 
та зайчики спритно обминають або перестрибують їх.

Минуло кілька хвилин, і братик Сяйвик з’явився на 
березі.

— Ходім І — Він сміливо і впевнено повів Веснянку 
через річку.

ЗУСТРІЧ З ДАВНІМИ ЗНАЙОМИМИ

Перебігши річку, Веснянка побачив невеселу картину. 
Дерева навколо мали жалюгідний вигляд. Безсило зви
сали гілки, зламані чиєюсь шкідницькою рукою, кора 
була порізана ножами і рябіла від усяких чортиків та 
нехороших слів. На землі валялися видрані пташині 
гнізда і побиті яєчка. А на білосніжній корі старої берези 
був вирізаний череп з ножем у зубах.— герб Хуліганії. 
І Веснянка зрозумів, що тут уже похазяйнували хулі
ганці.

Небо починало ясніти. Наближався ранок. Ліс проки
дався, защебетали невидимі серед листя пташки, засту
котів по корі невтомний трудяга-дятел і застогнала, 
заплакала вдалині іволга.

— Ех, не встигнемо ми дійти,— позіхнувши, сказав 
братик Сяйвик.— Зараз світанок, і мені треба зникати. 
Ну, нічого. Он, бачиш, у столітньому дубі велике дупло? 
Заберись туди, відпочинь, поспи, а ввечері я прийду 
і рушимо далі. До речі, в дуплі є горіхи, поснідай, адже 
ти зголоднів. Дупло належить білці Вивірці, там у неї 
продовольчий склад. Та білка це сердитиметься, вона 
моя добра знайома... В дуплі тобі буде безпечно. Тільки
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не виглядай — побачать хуліганці, схоплять — матимеш 
великі неприємності. Ну, бувай здоровий. До вечора!

І братик Сяйвик почав блякнути, танути і незабаром 
зник.

Веснянка забрався в дупло. Там було тепло, зручно 
й досить просторо. В кутку лежала ціла купа смачних 
лісових горіхів та кедрових шишок. Насамперед Вес
нянка, звичайно, досхочу наївся горіхів, потім скрутився 
калачиком і заснув. Так уже сталося, що день у нього 
обернувся на ніч, а ніч на день. Вночі він ходив, діяв, 
а вдень спав.

Снився Веснянці знову пан Морок, він погрожував, 
щось кричав, але, прокинувшись, Веснянка геть усе 
забув. Прокинувся Веснянка від якихось голосів. Був 
день, але. похмурий, не сонячний. Все небо затягло 
хмарами, ніби великою сірою ковдрою.

Під дубом хтось голосно розмовляв. Голоси були 
грубі, неприємні, але здалися Веснянці дуже знайоми
ми. Хлопець не витримав і обережно визирнув з дупла. 
І що ж ти думаєш? Під дубом стояли давні Веснянчині 
знайомі — хуліганці Біль Каналія, Джон Дибуль і Том 
Павук. Дибуль своєю величезною волосатою рукою 
держав за вуха зайця — не місячного і не сонячного, 
а звичайнісінького сірого зайця,— смикав його вгору 
і промовляв:

— Танцюй! Танцюй, бо вуха одірву.
Але заєць не хотів танцювати. Він тільки мовчки по

глядав на своїх мучителів червоними від ненависті 
очима і намагався вкусити Дибу ля за руку. А ще кажуть, 
що зайці лякливі й слабохарактерні!

— Ага, не хочеш! То я тебе зараз заріжу! Шашлик 
із тебе зроблю! Ти в мене на сковорідці затанцюєш! — 
скрикнув Дибуль і вихопив з-за пояса ніж. Павук і Ка
налія весело зареготали.

Веснянка забув про обережність, забув про все на сві
ті. Хіба він міг допустити, щоб на очах сталося вбивство! 
Схопивши велику шишку, Веснянка з усієї сили жбур
нув її в Дибу ля. Шишка влучила Дибулю просто 
в ніс.

— Вва-вай! — скрикнув Дибуль від болю і випустив 
зайця. Заєць кинувся у кущі і втік.
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— Він там, він там, у дуплі! — вереснув Біль Каналія. 
Хоча в Каналії було лише одне око, проте це одне око 
бачило більше за деякі чотири.

— Хто там, хто? — зойкнув Павук.
— Якийсь хлопчисько! — горлав Каналія.— Я його 

бачив. Якийсь жалюгідний нікчемний хлопчисько!
— Ну, зараз ми йому!.. На шматочки! На шматоч

ки! — люто заревів Джон Дибуль, все ще плачучи від 
болю.— Павук, лізь швидше на дерево.

Павук, обхопивши товстий стовбур своїми довгими 
чіпкими руками, подряпався вгору. Дибуль та Каналія 
його підсаджували. Веснянка зрозумів, що справи його 
кепські. Але він вирішив дорого продати своє життя. 
Схопивши горіхи й шишки, він почав щосили жбурляти 
ними в хуліганців. Шишки градом посипалися вниз, 
горіхи дзвінко розколювалися на лобах хуліганців, на
биваючи їм величезні сині гулі. Павук звалився з дерева. 
Дибуль та Каналія теж попадали на землю, закрива
ючи голови руками, ойкаючи й айкаючи. Та хоч як 
багато було горіхів і шишок у дуплі, незабаром вони 
кінчилися. До того ж Веснянка був лише маленький 
хлопчик, а хуліганці — здоровенні дядьки. І коли Вес
нянці вже нічим було оборонятися, Павук заліз-таки на 
дерево, схопив своєю кістлявою рукою Веснянку за 
карк і витяг з дупла.

— Диви, та це ж той самий хлопчисько, що втік од 
нас! — загорлав Біль Каналія.

— Це ж через нього ми заблудили і ледве вибралися 
з лісу,— заверещав Том Павук.— Треба його негайно 
зарізати! Як курча!

— Ні,— заревів Джон Дибуль,— цього мало. Це дуже 
благородно. Я найбільше постраджав через нього. Мій 
бідний ніс зазнав жорстокого удару. Дивіться, на що 
він перетворився — мій любимий ніс, один з кращих 
носів Хуліганії! Чим я тепер хропітиму вночі? Що я те
пер соватиму не у свої справи? Я боюсь, що не зможу 
навіть нюхати табаку! Ні! Треба придумати цьому шеле- 
гейдикові таку кару, щоб він і на тому світі нас згадував. 
Ми кинемо його в печеру «Тридцять три лиха», і він 
сидітиме там, доки ми не вирішимо, як його пока
рати.
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Слова Дибуля були зустрінуті схвальними вигуками. 
Хуліганці поклали Веснянку у великий мішок і кудись 
потягли.

ПЕЧЕРА «ТРИДЦЯТЬ ТРИ ЛИХА»

Нарешті Веснянка відчув, що його викидають з мішка. 
Він упав і покотився вниз по якихось мокрих кам’яних 
сходах.

Грюкнули важкі дубові двері, й заскреготав залізний 
засув.

Веснянка був у величезній страшній печері. З високої 
стелі капала вода й розливалося холодне зеленкувате 
світло. В цьому мертвому примарному світлі рухалися 
по печері якісь дивовижні химерні постаті. Веснянка 
уважно роздивився й затремтів од жаху...

Недарма ця печера мала назву «Тридцять три лиха». 
Тут жили хвороби. Всі хвороби, які тільки є на світі. 
Ось хиткою ходою пройшла мадам Скарлатина — гидка 
шолудива баба, з якої шкіра звисала клаптями. За нею 
йшла й тіпалася Лихоманка. Неподалік собачим гавку- 
чим кашлем заходився Коклюш. Пані Ангіна з перев’я
заним горлом прогулювалася під ручку з містером Гри
пом, який без кінця чхав. А онде три брати Тифи — 
Черевний, Висипний та Поворотний. Черевний Тиф весь 
час тримався за живіт. Висипний був увесь вкритий 
дрібним червоним висипом. А Поворотний то кудись 
ішов, то повертався назад.

У кутку всіма кольорами переливалася гидка компа
нія, що складалася з Жовтяниці, Краснухи, Синюхи, 
Чорної Віспи та Білої Гарячки. Спекотним вітром про
носилася Вітрянка.

А хвороба Свинка виявилася справжнісінькою свинею 
і рохкала в кутку.

Одне слово, печера кишіла різними хворобами. Вес
нянка боявся поворухнутися. Йому здавалося, що всі 
хвороби зараз кинуться на нього. А він, звичайно, як 
і всі хлопчики та дівчатка, дуже не любив хворіти і при
ймати ліки.

Та хвороби не звертали на Веснянку ніякої уваги.
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Вони просто не помітили його. В печері був такий не
ймовірний галас — кашель, стогін і виття, що, зви
чайно, важко було почути, як хуліганці кинули сюди 
Веснянку.

Веснянка почав обережно пробиратися до виходу. 
Він знав, що вийти не зможе, але там, нагорі, біля две
рей, йому здавалося безпечніше.

Тихцем, поволі, переповзаючи із східчика на східчик, 
Веснянка піднімався по холодних слизьких сходах. І ось 
він уже біля дверей. Веснянка спробував штовхнути 
їх плечем. Та де там! Товстелезні дубові двері були 
замкнуті ззовні на великий залізний засув. Навіть най- 
сильніший чоловік, чемпіон з важкої атлетики, не зміг 
би висадити їх.

Розпач охопив Веснянку. В скрутне становище він 
потрапив. І взагалі вийшла якась дурниця.

Пан Морок зацікавлений, щоб Веснянка швидше при
ніс йому чарівний плащ, а хуліганці, кращі друзі пана 
Морока, перешкоджають йому і хочуть навіть знищити 
Веснянку. Правда, хуліганці нічого не знають. Адже 
пан Морок залишився в Країні Сонячних Зайчиків, 
а таємницю свою, свої плани нікому не розкрив. Ніхто 
не може допомогти Веснянці. Навіть сонячні зайчики — 
бо темні хмари затягли небо й закрили сонце. От лихо! 
Що робити?

І тут Веснянка раптом побачив, що хвороби помітили 
його. Кожна хвороба намагалася першою напасти на 
хлопчика. Штовхаючи одна одну, вони посунули вгору 
по сходах. Поперед усіх, оглушливо чхаючи і потираючи 
від нетерпіння руки, біг містер Грип. Веснянка зажму
рився й затулив обличчя руками. Хлопчик уже відчув, 
як у нього підвищується температура і з’являється не
жить. Зараз він захворіє!..

Та раптом зчинився страшенний гармидер, крик, ле
мент, і Веснянка відчув, що температура в нього 
знову стала нормальна, а нежить зник. Коли він роз
плющив очі, то побачив, що всі хвороби, галасуючи, 
котяться вниз по сходах, а біля нього сидять сонячні 
зайчики. Веснянка одразу зрозумів, чому хвороби так 
тікають. Адже всі вони страшенно бояться сонця, ну, і, 
звичайно, сонячних зайчиків.
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Веснянка одразу впізнав і дядечка Яся, і братика 
Льоля, й інших знайомих — усіх було близько десятка. 
Мало не плачучи від радості, Веснянка дякував зайчи
кам за порятунок.

Виявилось, що саме в цей час сонячні зайчики, б ’ючись 
із хмаровиками-громовиками, прорвалися на землю і ки
нулись визволяти Веснянку. Вони знали, що Веснянка 
попав у біду. їм розповіла про це білка Вивірка, яка 
в той час, коли хуліганці схопили хлопчика, сиділа 
неподалік на гілці і все бачила. І хоч їй було шкода своїх 
запасів, вона раділа, що хуліганці дістали по заслузі, 
й щиро бажала врятувати Веснянку.

Сонячні зайчики з’явилися саме вчасно. Хвороби те
пер були не страшні Веснянці.

Але як вийти з печери? Сонячні зайчики проникли 
сюди крізь вузеньку шпарку в дверях. Та Веснянка 
в цю шпарку ніяк не пролізе! Навіть палець годі просу
нути!

— О, не хвилюйся,— заспокоїв його братик Льоль.— 
Хуліганці самі тебе випустять. От побачиш!

Зненацька почулася пісня хуліганців:

Провчимо ми сьогодні 
Веснянку!
Ох і матиме він 
Прочуханку!

Він зазна страшенних мук,—
Я клянуся, Том Павук!

Він узна нелюдський біль,—
Я клянусь, Каналья Біль!

Матиме він сотню гуль,—
Я клянуся, Джон Дибуль!

Любим бити ми дітей!
Бика-брика,
Боборика,
В носі смика,
Гей!
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При цьому всі троє хуліганців, співаючи пісню, так 
оглушливо й противно реготали, що у Веснянки аж 
тенькало в животі.

Мабуть, вони таки вже придумали для Веснянки якусь 
цікаву кару.

Заскреготів засув, і двері розчинилися.
І враз пісня урвалася й веселі усмішки застигли на 

обличчях хуліганців потворними гримасами. Хуліганці 
спантеличено дивилися на сонячних зайчиків, що оточи
ли Веснянку. Мабуть, вони зроду не бачили живих 
сонячних зайчиків, хоча, звичайно, багато чули про них. 
Вони вмить забули про Веснянку. І, замість того, щоб 
схопити його, кинулись ловити сонячних зайчиків. Дурні 
хуліганці не знали, що сонячного зайчика неможливо 
спіймати. Ти сам, якщо бажаєш, можеш спробувати 
й переконатися в цьому. Справді, хіба піймаєш промінь 
сонця!

Це була кумедна картина! Хуліганці з розмаху гепали- 
ся на землю, ляскали по ній руками, дригали ногами, 
навіть зубами клацали, намагаючись вкусити зайчиків. 
Та сонячні зайчики вислизали в них з-під самісінького 
носа. Щоб подратувати хуліганців, сонячні зайчики 
навмисне крутилися біля них, не відбігаючи далеко. 
І хуліганці оскаженіло хапали руками повітря.

Іншим разом Веснянка весело посміявся б, дивлячись 
на таку чудасію, але зараз він не став гаяти часу, хаміль- 
хаміль і — в двері.

КІНЕЦЬ «ВІДЬМИНОЇ МІТЛИ»

Веснянка біг щодуху, не розбираючи дороги. В нього 
було єдине бажання — якомога далі втекти від хуліган
ців.

І лише опинившись у лісі, він став і оддихався.
В лісі панувала мертва тиша. Погоні не було чути. 

Мабуть, хуліганці навіть не помітили, в який бік побіг 
Веснянка. Небезпека минула. Але як тепер знайти дупло 
білки Вивірки? Коли надійде вечір, там чекатиме на 
нього місячний зайчик. А Веснянка навіть не знав, куди 
йти. Ти ж пам’ятаєш, що хуліганці тягли його до печери 
«Тридцять три лиха» в мішку. І запримітити дорогу
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хлопець аж ніяк не міг. Сонячні зайчики теж не мали 
змоги допомогти, бо сонце вже зайшло, почало сутеніти, 
наближалася ніч.

Веснянці стало дуже сумно й тоскно. Що ж це вихо
дить? Від хуліганців він утік, пережив стільки небезпеч
них пригод... А тепер усе гине. Веснянка сів на пеньок 
і задумався.

І раптом хтось обережно торкнув його за плече.
Веснянка обернувся. Перед ним стояв сірий заєць — 

той самий заєць, якого він урятував від хуліганців. 
Веснянка лагідно усміхнувся йому.

Заєць кивнув головою і одхилив назад одне вухо, ніби 
запрошуючи Веснянку з собою.

— Чого тобі? — спитав Веснянка.
Та заєць не відповів. Це був звичайнісінький, зовсім 

не казковий заєць, і, як усі звичайні зайці, він не вмів 
говорити. Він тільки настійливо кивав Веснянці. Веснян
ка знизав плечима, позіхнув і пішов слідом за зайцем. 
Що ж, краще вже йти кудись у товаристві цього симпа
тичного вуханя, ніж просто сидіти без діла.

Вони довго продиралися крізь густі колючі зарості, 
перелазили через повалені бурею дерева, перестрибува
ли звивисті лісові струмки.

І як же здивувався Веснянка, коли побачив нарешті, 
що вони підійшли до того самого столітнього дуба, в яко
му було дупло білки Вивірки. Вже зовсім стемніло, й на 
гілці сидів місячний зайчик.

— О, це ти,— радісно мовив він, побачивши Веснян
ку,— а я вже думав, що з тобою біда приключилася. 
Хвилюватися почав.

Веснянка розповів братику Сяйвику про всі свої при
годи й додав:

— Якби не цей сірий зайчик, я б нізащо не знайшов 
сюди дороги.

— Так, сірі зайці — хороший народ,— сказав братик 
Сяйвик.— Вони завжди допомагають, коли треба. І вза
галі вони справжні молодці й добрячі душі. Спасибі 
тобі, брате! Спасибі тобі велике!

Сірий заєць засоромився і втік у кущі.
А Веснянка з братиком Сяйвиком рушили далі. І знову 

ліс, знову дерева, кущі, зарості...
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Тобі вже, мабуть, набридло слухати, як Веснянка йде 
лісом... Та що ж поробиш? Веснянці самому набридло 
так довго йти. А втім, заспокойся. Ось він уже підходить 
до величезної старої верби з кострубатим зморшкува
тим стовбуром, що купає свої патлаті старечі віти у 
чорній воді лісового озера. Високо, на самому вершеч
ку верби, видно густу зелену шапку омели. Це й є 
«відьмина мітла», де заховано чарівний плащ пана Мо
рока.

Місяць пробивається крізь вербове гілля й одкидає 
на воду чудернацькі мереживні тіні. Бурі кошлаті водо
рості ворушаться у воді і здаються бородою якогось 
химерного водяного страховиська. Поряд з вербою, не
мов велетенський кровопивця-павук, розчепірився вели
кий порослий мохом пень. Його трухлява серцевина 
світиться,— наче отой павук пильно дивиться в ніч єди
ним банькатим оком. А ніч мовчить, причаїлась, чогось 
чекає...

Страшне місце!
Та Веснянка переборює страх і, обхопивши стовбур 

верби, починає дертися вгору. Що вище піднімається 
він, то важче стає йому лізти. Гілки хапають його за 
сорочку, за штанці, дряпають руки — не пускають до 
«відьминої мітли». Не видно ні землі, ні неба — все 
затуляє густе листя. Веснянка навпомацки просувається 
в цій непроглядній темряві. Сили починають зраджува
ти. Але ось гущавина рідшає, знову блиснув місяць. Ос
таннє зусилля — і Веснянка біля «відьминої мітли». 
В зеленій шапці її щось чорніє... Це плащ пана Морока. 
Веснянка його одразу впізнав. Він простяг руку, щоб 
узяти той плащ, та гілки омели раптом склепилися, пере
плелися і сховали його. Веснянка пробував розсунути 
гілля, та тільки подряпав собі руки. Він розгубився. От 
тобі й на! Що робити? І тут Веснянка згадав, що в кише
ні його штанців лежить ножик, який дістався йому у спа
док від батька. Хоч половина леза в нього й відламана, 
але він гострий, мов бритва,— що хочеш переріже! Вес
нянка миттю дістав ножик з кишені, і — чик-чик! — 
гілки омели одна за одною полетіли вниз. Йому здалося, 
що вони навіть верещали й шипіли під ножем від безси
лої люті.
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Взявши плащ, Веснянка все одно різав, поки не зрізав 
геть-чисто всю омелу. «Відьминій мітлі» настав кінець. 
І стара верба одразу помолоділаг виструнчилася, струс
нула вітами й зашелестіла, зашептала листям, дякуючи. 
А коли Веснянка спускався на землю, йому здалося, 
ніби верба допомагає йому, обережно підтримує вітами, 
щоб він не зірвався й не впав.

Опинившись на землі, Веснянка кинувся шукати мі
сячного зайчика. Але той пропав, як булька на воді. 
Веснянка добре пам’ятав, що, коли він поліз на дерево, 
братик Сяйвик сидів біля пня. А зараз там його й сліду 
не було.

Хлопець глянув на небо і все зрозумів. Місяць зайшов 
за хмару. По верхівках дерев з розбійницьким свистом 
промчав рвучкий вітрюга — перший провісник громо
виці. І за хвилину по листі вже залопотіли дощові крап
лини. Веснянка зіщулився — одна крапля попала йому 
за комір.

Але хто ж буде мокнути під дощем, якщо в руках 
у нього плащ! І Веснянка, звичайно, накинув плащ собі 
на плечі. Та коли він змахнув плащем, аби щільніше 
загорнутися, то раптом відчув, що злетів у повітря. Лег
ко, немов птах, він злинув над лісом, черкнувши ногами 
об верхівку старої верби. Потім знявся ще вище, проле
тів крізь дощові хмари й, опинившись у ясному зоряному 
небі, помчав уперед.

Веснянка переживав якесь дивне знайоме почуття, 
ніби він спить і летить уві сні. Адже так часто буває — 
сниться, що ти летиш: трохи сіпнешся всім тілом уго
ру — і вже одірвався від землі, і знявся в повітря, і ле
тиш, і тіло легке, невагоме, слухається кожного руху... 
Я певен, мій друже, що ти не раз літав отак уві сні і добре 
знаєш це незвичайне почуття.

Не дивуйся, що, одягнувши плащ пана Морока, Вес
нянка раптом полетів, як уві сні. Адже це був не звичай
ний плащ, а чарівний.

Не встиг Веснянка опам’ятатися, як уже стояв у знайо
мому місці, серед гір, перед мальовничим озером. І зно
ву, тільки-но він зазирнув у озеро і його обличчя відби
лося у воді, озеро вмить застигло, зіщулилось, стало 
сторч і перетворилося на чарівне дзеркало. Та зараз
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це вже аніскілечки не здивувало Веснянку.
Він дуже зрадів, що так просто й легко повернувся 

назад. Не довго думаючи, Веснянка ступнув крок у ча
рівне дзеркало. І раптом — трах! — іскри посипалися 
в нього з очей, а на лобі вискочила здоровецька фіоле
това гуля. Веснянка з усього розмаху луснувся лобом 
об дзеркало. От тобі маєш!

Веснянка помацав гулю, потім дзеркало — поверхня 
його була тверда й непроникна. Чарівне дзеркало не 
пускало Веснянку в Країну Сонячних Зайчиків. Але 
чому? Хлопець ніяк не міг збагнути. Скільки він не тор
кався рукою дзеркала, кожного разу рука наштовхува
лась на тверде товсте скло... Веснянка розгублено гля
нув на своє віддзеркалення, немов питаючи в нього по
ради.

Веснянчине обличчя одбивалося в чарівному дзеркалі, 
як у звичайному люстерку. Але плащ... Мокрий, слизь
кий і пухирчастий, мов жаб’яча шкіра, він огидно вору
шився на Веснянці, парував — наче дихав...

І раптом Веснянка збагнув — таж він забув зняти оцей 
огидний плащ пана Морока!

Веснянка миттю стяг з себе плащ, згорнув його і взяв 
під пахву. І коли доторкнувся до дзеркала, рука одразу 
провалилася в порожнечу. Тоді Веснянка тихенько, 
боком, простягнувши вперед руку й пригнувши голову, 
посунувся у дзеркало.

Та він даремно боявся. Знятий плащ був звичайнісінь
кою ганчір’яною шматою. Чарівним він ставав лише 
тоді, коли його одягали.

Тепер шлях був вільний.
Веснянка ввійшов у Країну Сонячних Зайчиків.

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ В ПАЛАЦІ 
ЧАРІВНИХ КАЗОК

На порозі жасминової хатки Веснянку вже з нетер
пінням чекали дядечко Ясь, тітонька Тася та їхні сонячні 
зайченята. Якби ти знав, яким щасливим почував себе 
Веснянка, що знову бачить їх! Він хотів був кинутися 
їм в обійми, але вчасно згадав, що з цього нічого не ви-
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йде: хіба можна обняти зайчиків, зроблених із сонячних 
промінців! Довелося просто обмежитися привітаннями.

Зайшовши в хатку, Веснянка поклав плащ у кутку, 
там, де висіла його курточка, і тут же забув про нього. 
По-перше, тому, що в присутності сонячних зайчиків 
взагалі вмить забувалося все неприємне й тривожне — 
така вже була особливість цих дивних казкових ство
рінь! А по-друге, тому, що тітонька Тася запросила 
його до столу, де лежала ціла гора найрізноманітніших 
квітів, які так привабливо й смачно пахли. У голодного 
Веснянки навіть голова запаморочилася від цих пахо
щів.

Та хлопцеві не вдалося натішитися ними. У всіх на 
очах плащ, який лежав у кутку, раптом заворушився, 
почав підніматися, і за хвилину в жасминовому будиноч
ку, впираючись головою у стелю, стояв пан Морок.

— Ха-ха-ха! — лунко, ніби з глибокої криниці, загув 
його жахливий сміх.— Ну, тепер держіться! Настав кі
нець вашій нещасній Країні Сонячних Зайчиків! — 
і з цими словами пан Морок спокійно, не кваплячись, 
вийшов з жасминової хатинки.

Веснянка закам’янів від несподіванки. Та й сонячні 
зайчики, хоч і знали, що пан Морок повинен з’явитися, 
теж спершу розгубилися. Коли вони вибігли з хатки, 
то побачили, що пан Морок крокує до Палацу Чарівних 
Казок. Його темна постать різко й незвично виділялася 
на тлі квітучої сонячної країни. І там, куди лягала його 
чорна тінь, враз в’яли і гинули квіти. Правда, коли він 
проходив, вони знову оживали й розквітали, та все одно 
на це страшно було дивитись...

Жителі Палацу Чарівних Казок, нічого не підозрю
ючи, робили свої справи. Все було тихо і мирно.

І раптом почали робитися незвичайні речі. Аладдін, 
який тільки що старанно чистив зубним порошком свою 
чарівну лампу, несподівано плюнув на неї, кинув на під
логу й почав топтати ногами, вигукуючи: «Старе ба
рахло! Куплю краще електричний ліхтарик!»

Старик Хоттабич нашвидкуруч змайстрував з підтя
жок та рогача величезну рогатку і, сховавшись під 
столом, почав стріляти звідтіль у старих добрих фей, 
що гаптували диванні подушечки. Ще й примовляв після
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кожного пострілу: «Бац! І нет старушки!.. Бац! І нет 
старушки!..»

Буратіно підійшов до Іллі Муромця і щосили вдарив 
його золотим ключиком по лобі. А Ілля Муромець, який 
міг одним пальцем стерти Буратіно на порох, раптом 
заплакав і, розвозячи сльози по бородатому обличчі, 
тоненьким голосом заскиглив: «Чого ти б’єшся? От я 
скажу мамі!» — зовсім як маленький хлопчик, якого 
ображають.

Баба з «Казки про рибака та рибку», перекинувши 
своє розбите корито, почала ганятися за Котом у Чобо
тях, намагаючись наступити йому на хвіст. Причому 
вона пустотливо реготала і скрикувала: «Ой, як гарно! 
Ой, як весело! Ой, як гарно! Ой, як весело!»

А старий рибалка з тої ж казки занурив голову в аква
ріум, пускав бульки і намагався ротом піймати золоту 
рибку, яка не знала, куди тікати.

Барон Мюнхаузен пхнув капітана Врунгеля в озеро, 
і той заверещав не своїм голосом: «Рятуйте! Я не вмію 
плавати! Тону-у! Потопаю! Ой!» — хоча стояв на мілко
му, по коліна у воді.

Загалом зчинився неймовірний гармидер. Ти сам уже, 
певно, догадався, що це були каверзи пана Морока. Він 
хотів посіяти паніку в Палаці Чарівних Казок. І невідо
мо, що б іще сталося, якби вчасно не наспіли сонячні 
зайчики. Тільки-но сонячні зайчики з’явилися в палаці, 
всі неподобства, викликані паном Мороком, одразу при
пинилися. Бо ж відомо, що в присутності сонячних 
зайчиків забувається все погане, зле й вороже.

Аладдін у відчаї схопився за голову і негайно почав 
лагодити свою поламану чарівну лампу. Старик Хотта- 
бич на колінах просив пробачення в старих добрих фей 
за свої хлопчачі витівки. Буратіно з сльозами на очах 
вибачався перед Іллею Муромцем. Баба ледь не згоріла 
від сорому, згадавши свою легковажну біганину за Ко
том у Чоботях і свої пустотливі вигуки. Старий рибалка 
мало не захлинувся в акваріумі від ніяковості. А Барон 
Мюнхаузен розчулено шморгав носом, допомагаючи 
капітану Врунгелю викручувати мокрі штани.

І всі дуже захвилювалися, коли довідались, що в кра
їну Сонячних Зайчиків проник пан Морок.
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В Палаці Чарівних Казок негайно було оголошено 
воєнний стан. Казкові діти тимчасово евакуювались 
у Вежу Сміху. Немічні старі чарівниці теж. Всі інші 
приготувалися до бою.

Тим часом пан Морок уже пробрався в підземелля. 
Там, у темряві, він почував себе як дома! Під похмурим 
склепінням підземелля раз у раз чувся його торжествую
чий голос: «Здоров, чортяко!.. Привіт, відьмахо!.. Моє 
поважаннячко, дорогенькі людоїди!..» Він вітав в’язнів: 
чортів, людоїдів, відьом — і випускав їх з темниці. З ди
кими криками весь цей диявольський рід виривався на 
волю і шаленів, радіючи визволенню. Втекти з Країни 
Сонячних Зайчиків вони не могли доти, поки не буде 
розбите чарівне дзеркало. Тому вони тут же на місці 
почали виробляти різне казна-що. Вони обертали пре
красні запашні троянди на бридких мокрих жаб; берез
ку, дикий виноград та інші виткі рослини — на жахливих 
зміїв, а рожі й соняшники — на огидних страшних кро
кодилів.

І незабаром уся країна просто кишіла різним гаддям.
Мало того — людоїди, чорти та відьми кинулися в До

лину Щасливих Сновидінь і почали топтати й знищувати 
щасливі сни. І дітям в усьому світі стало раптом снитися 
щось жахливе й незрозуміле. Діти прокидалися й плака
ли від страху.

Треба було негайно припинити ці неподобства. І всі 
мешканці Палацу Чарівних Казок кинулися в бій. Але 
як їм важко було боротися з тими злими силами! Бо коли 
раніше, в казках, можна було спокійнісінько драконам 
та Зміям Гориничам рубати голови, людоїдів скидати 
в провалля, злих царів по самі вуха заганяти в землю,— 
то тут ні в якому разі цього не можна було робити. Тому 
що всі ці чорти, відьми, людоїди, дракони, злі чаклуни та 
чаклунки були єдиними, рідкісними, так би мовити, му
зейними екземплярами, спеціально залишеними для 
казок. Якщо їх знищити — діти всього світу назавжди 
були б позбавлені можливості бачити їх у казках. А мо
же, і взагалі зникли б усі казки, бо ж у кожній казці 
є якесь зло, з котрим бореться добрий герой. Отже, 
вбивати і знищувати злу силу категорично забороня
лося.
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Дозволялося тільки ловити, зв’язувати і кидати назад 
у підземелля.

Ох і нелегка ж то була робота! Вона вимагала розуму, 
терпіння, неабиякої спритності і справжнього казкового 
таланту.

Всі казкові герої розділилися на загони: Котигорошко 
командував загоном, що боровся проти семиголових 
драконів та зміїв; наймит Балда керував боротьбою 
з чортами; Кіт у Чоботях вів наступ на людоїдів; Старик 
Хоттабич та Аладдін боролися проти лихих східних 
джинів; Іванко-дурник повів війська на Бабу Ягу, злу 
Варвару та інших лихих жінок...

Почався жорстокий бій. Пішли в хід чарівні палички, 
чарівні лампи, чарівні персні, чарівні сопілки, зачарова
ні мечі — весь казковий арсенал. Сухопутні війська 
підтримувала з повітря авіація (килими-самольоти, жар- 
птиці, горбоконики), яка до того ж іще й вела боротьбу 
з авіацією ворога, що була представлена відьмацькими 
мітлами, баби-ягинськими ступами та крилатими драко
нами. Бій точився на суші, на воді й у повітрі.

Але, звичайно, без допомоги сонячних зайчиків на
вряд чи перемогли б казкові герої всю цю погань.

Сонячні зайчики засліплювали драконів та зміїв, і ли
ше завдяки цьому Котигорошко зі своїм військом скру
тили їх в баранячий ріг і кинули знову до в’язниці.

Вони допомагали Аладдіну та Старику Хоттабичу 
заганяти східних джинів у пляшки з-під нарзану, лимо
наду та кефіру.

Сонячні зайчики підказали Іванкові-дурнику, як ліп
ше впоратися з Бабою Ягою — запхнути її в ступу і при
крити зверху кришкою.

Загалом усюди і завжди сонячні зайчики допомагали 
у найвирішальніший момент.

У самому розпалі бою Веснянка, який, зрозуміло, 
взяти участі в боротьбі не міг, раптом згадав про пана 
Морока і захвилювався. Куди подівся цей лиходій? Чи 
пощастило йому звільнити Троля? І чому всі забули про 
нього, найголовнішого ворога?

Та кругом була така катавасія, що годі було й думати 
нагадати комусь про це. І Веснянка вирішив сам усе розві
дати. Обережно, ховаючись за кущі, щоб ненароком
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не наскочити на якогось злого чаклуна і не бути пере
твореним на пацюка, жабу чи крокодила, Веснянка по
чав пробиратися до входу в підземелля.

Спустившись униз, він став і прислухався. Звідкись 
здалеку, з глибини довжелезного темного коридора, 
лунав чийсь одчайдушний страшний крик і прокльони. 
Веснянка не наважився йти далі. Він стільки вже натер
півся од пана Морока, що йому зовсім не хотілося знову 
зустрічатися з ним у цьому жахливому підземеллі. Так 
нічого й не взнавши, хлопець піднявся нагору. Бій уже 
закінчився. По країні мирно походжали добрі чарівники 
з чарівними паличками в руках і розчаровували квіти — 
з жаб, зміїв та крокодилів знову перетворювали їх на 
троянди, березки, соняшники і таке інше. До входу в 
підземелля йшов Котигорошко, несучи під пахвою остан
нього дракона, зв’язаного, безпомічного і жалюгідного.

— Дядю Котигорошко,— кинувся до нього Веснян
ка,— там, у підземеллі, пан Морок. Ви всі про нього 
зовсім забули. Він там кричить і страшенно лається. 
Мабуть, уже випустив Троля. Ой, що буде!

— Чого хвилюєшся? — посміхнувся Котигорошко.— 
Сонячні зайчики, брат, не такі, щоб забути найголовні
ше. Ану ходім та глянемо!

— Що ви?!
— Не бійся, синку! От побачиш, нічого страшного вже 

нема.
Веснянка несміливо глянув на Котигорошка. Але той 

мав такий молодецький вигляд, що боятися іти з ним 
будь-куди було б просто смішно.

І Веснянка одважився.
По дорозі Котигорошко кинув зв’язаного дракона у ка

меру, замкнув камеру на великий висячий замок (ясна 
річ, то був чарівний замок, який жодна зла сила відчини
ти не могла!), і вони пішли довгим підземним коридором. 
Дорогу їм освітлювали світлячки, що сиділи рядочками 
на стелі коридора,— ну точнісінько тобі електричні лам
почки.

З півтемряви, крізь грати камер, позирали страшні 
морди відьом, чортів та людоїдів. Вони блискали очима, 
люто гарчали і гризли зубами грати. Здавалося, от-от 
знову вирвуться на волю. Та це тільки здавалося. Грати
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на камерах були чарівні, й чорти та відьми могли тільки 
мріяти звідти вирватися.

В одній з камер на полицях, як у крамниці, стояли 
пляшки. То були пляшки з лютими східними джинами. 
На кожній пляшці була наклеєна етикетка, де писалося, 
як звуть цього джина, з якої він казки і які капості 
вміє робити. Це для того, щоб сонячним зайчикам* легше 
було потім вибирати, коли вони носитимуть джинів 
у казки. Крізь скло пляшок було видно, як там корчили
ся та скаженіли джини.

В іншій камері на підлозі стояла велика ступа, при
крита кришкою. Ступа весь час підстрибувала, ніби 
танцювала якийсь танець. В ступі сиділа Баба Яга, ні
кому тепер не страшна, дурна і сварлива бабушен- 
ція.

В третій камері відбувалися зовсім незвичайні речі. 
Коли Котигорошко з Веснянкою підійшли до неї, там 
гасав велетенський дикий кабан, намагаючись своїми 
могутніми іклами розбити товсті грати. Потім у них 
на очах кабан раптом обернувся на маленьку мишку, 
що хотіла прошмигнути між гратами.

Але тієї ж миті грати перетворилися на густу сталеву 
сітку. Тоді мишка негайно обернулася на комара, та 
замість сітки вже було міцне товсте скло, і комар безсило 
за дзижчав, б’ючись об нього. І так без кінця. Ні, про 
визволення злим героям казок годі було й думати!

Та де ж таки пан Морок? Веснянка з Котигорошком 
уже пройшли майже все підземелля, а про нього ні 
слуху ні духу.

І раптом у найдальшому кутку коридора залунав 
громовий голос, який вигукував неймовірні прокльони 
й таку брутальну лайку, що Веснянка мимохіть почерво
нів і затулив вуха. То був голос пана Морока.

Але що трапилося? Чому він так лається?
— Дивись! Дивись! — скрикнув Котигорошко.— Я ж 

тобі казав!
Веснянка глянув туди, куди показував Котигорошко. 

В крайній камері за товстими гратами сидів на підлозі 
Троль і гірко плакав, витираючи сльози своєю цапиною 
бородою. А перед камерою стояла якась дивовижна спо
руда, що нагадувала великий самовар. Веснянка пильно
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придивлявся, силкуючись побачити пана Морока, голос 
якого щойно чув. Проте марно.

— Я не бачу його,— нарешті признався розгублений 
Веснянка.

— І ніколи не побачиш,— сказав Котигорошко.— 
І взагалі ніхто його тепер ніколи більше не побачить. 
Він там, у пастці.

Так, це була правда. Хитрий і підступний пан Морок, 
який вселяв жах у серця всіх і який міг перехитрити 
й обдурити кого завгодно, попався, як дурне мишеня, 
в пастку, спеціально побудовану для нього сонячними 
зайчиками. Пастка ця була заплутаним лабіринтом, 
звідки неможливо вийти. Всі ходи лабіринту зроблені 
з чарівних дзеркал. В лабіринт було пущено всього 
лише один-єдиний промінчик сонця, але, відбиваючись 
від дзеркал, він так яскраво освітлював увесь лабі
ринт, що якби заглянути туди, то можна було б осліп
нути.

Жодної темної щілинки, жодної щонайменшої шпа
рочки, крізь яку міг би проникнути пан Морок, не було 
в лабіринті.

Пан Морок був приречений вічно кружляти в цьому 
морі світла, не знаходячи виходу.

Світ звільнився від найстрашнішого, найвсесильні- 
шого і найневловимішого ворога свого.

Важко описати радість, з якою зустріли цю звістку 
в Країні Сонячних Зайчиків.

У Палаці Чарівних Казок влаштували такий бенкет, 
якого ще в жодній казці не було. Вино лилося... А втім, 
ні, пробач, я помилився. Ніякого вина не було. Воно 
було зовсім не потрібне... І без нього було весело. За
мість вина рікою лився сміх. Казкові герої піднімали ке
лихи, повні радісного, щасливого, іскристого сміху. 
Закушували усмішками і веселими жартами. А танцю
вали які Лишенько, як танцювали! Навіть найстарез- 
ніїні немічні чарівниці, кинувши своє вишивання, пішли 
навприсядки, звискуючи і молодецьки вигукуючи: «Дам 
лиха закаблукам І Закаблукам лиха дам!»

Палац аж хитався від гопака, від метелиці, від кама- 
ринської, від лезгинки, мазурки, краков'яка... Ех, та хіба 
можна перелічити танці, що танцювали того вечора на
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бенкеті в Палаці Чарівних Казок!.. Просто немає в світі 
такого танцю, якого б не танцювали.

А Старик Хоттабич, якому, як відомо, була не одна 
сотня років, утинав такі колінця, що кінець кінцем, 
підстрибнувши, зачепився штаньми за люстру. Довелося 
викликати пожежну команду...

Бенкетували цілу ніч, аж до світання, тобто аж поки 
сонячним зайчикам треба було поспішати на землю 
робити свої добрі справи.

ЩО БУЛО ПОТІМ

Отже, остання лиха чарівна сила на землі щезла. 
Начальника Канцелярії Нічних Кошмарів, страшного й 
жорстокого пана Морока, було навіки ув’язнено в під
земеллі Палацу Чарівних Казок. І кошмари, якими він 
керував, залишившись без свого начальника, стали без
помічні й тихо, безслідно зникли.

Ех, як зразу світліше, веселіше й краще стало жити 
на землі! Куди тільки поділися невдоволені похмурі 
обличчя! Всі ходили усміхнені, щасливі. Злих, недобрих 
людей ніби ніколи й не було. Адже це кошмари навівали 
їм погані думки...

Навіть хуліганці, оті одчайдушні бандити й убивці, 
позбавлені підтримки кошмарів, зробилися безсилі. 
Адже хуліганці нападали тільки на тих, хто їх боявся. 
А страх цей вселяли в людей кошмари.

І коли руді ластовини, які, звичайно, більше за всіх 
страждали від хуліганців, раптом перестали їх боятися, 
хуліганці самі зробилися жалюгідними нікчемними бо
ягузами. Ластовини легко перемогли їх і вигнали з своєї 
країни.

Ластовинія знову стала вільною і незалежною.
За прикладом Ластовинії, всі інші країни, поневолені 

Хуліганією (а таких країн було чимало), теж почали 
звільнятися від гніту. І незабаром влада хуліганців, які 
загарбали мало не півсвіту, всюди була повалена.

Справедлива кара впала на голови мешканців печери 
«Тридцять три лиха». Сонячні зайчики зруйнували пе
черу й спалили всі хвороби до одної. Правда, ці дия
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вольські створіння встигли, на жаль, рознести заразу 
по всій землі. Але до діла взялися людські лікарі й ус
пішно з нею борються. Сонячні зайчики активно їм 
допомагають. І немає сумніву, що в майбутньому з хво
робами буде назавжди покінчено.

Довго думали сонячні зайчики, що робити з Королів
ством Глупої Ночі. Без пана Морока королівство, як 
темна сила, нічого не було варте. Його можна було 
ліквідувати за одну мить. Але тоді б ніч назавжди зник
ла, лишився б один суцільний день. Ранок і вечір теж, 
звичайно, зникли б. А це примушувало задуматися. 
Чи варто так робити?

По-перше, люди дуже звикли до ночі. Вони звикли 
вночі спати й бачити щасливі сни. Спати вдень — це 
зовсім не те...

По-друге, вночі буває дуже гарно. Нащо, наприклад, 
позбавляти людей радості гуляти місячної ночі десь на 
березі моря і дивитися, як бігають на воді по місячній 
доріжці місячні зайчики...

До речі, місячним зайчикам теж довелося б назавжди 
зникнути. Адже вони бувають лише вночі.

А тихі літні вечори, коли червоне, стомлене сонце 
поволі котиться за обрій, щедрим золотом заливаючи все 
навкруг?!

А ранній травневий ранок, коли вперше молоде про
міння, купаючись в іскристій росі, пробуджує природу 
і наповнює пташиним щебетом квітучі сади?!

Ні, шкода всього цього!
Та й самі сонячні зайчики мусили б весь час тоді 

бути на землі. Отже, сама Країна Сонячних Зайчиків 
стала б непотрібна. Довелося б її ліквідувати. А що тоді 
робити з Долиною Щасливих Сновидінь, із Палацом 
Чарівних Казок? Виникало безліч складних, ба навіть 
просто нерозв’язних питань.

І сонячні зайчики після довгого багатоденного обгово
рення на Великій Сонячній Раді вирішили: Королеву 
Глупої Ночі ліквідувати, а саму ніч поки що залишити. 
Так і зробили.

Але в деяких місцях землі, наприклад на Півночі, 
все-таки виділили дослідні ділянки й організували там 
так звані «білі ночі», тобто такі ночі, коли видно, як
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удень. Якщо досліди будуть вдалими, можливо, в май
бутньому ніч ліквідують зовсім. Та поки що про це 
говорити рано. Поживемо — побачимо.

Грізне плем’я хмаровиків-громовиків сонячні зайчики 
теж пощадили. По-перше, тому, що діяли ті не з власної 
волі, а під впливом пана Морока і кошмарів. По-друге, 
не таке вже воно, чесно кажучи, й грізне — гримить, 
блискає, а лиха великого не робить. Навіть навпаки — 
користь приносить, землю дощем поливає, від чого всі 
рослини краще, буйніше ростуть. А від царя Грома та 
від цариці Блискавиці люди легко захищаються за допо
могою громовідводів.

До того ж сонячні зайчики завжди перемагають хмаро
виків-громовиків, і люди люблять дивитися, коли соняч
ні зайчики на честь своєї перемоги влаштовують райду
гу. Це ж дуже красиво!

Ну, а Веснянка? Що сталося з ним?
О, не хвилюйся! З ним усе гаразд.
Погостювавши в Країні Сонячних Зайчиків і досхочу 

надивившись у Палаці Чарівних Казок різних цікавих 
казкових вистав та насміявшись у Вежі Сміху, Веснянка 
повернувся, нарешті, до своєї рідної Ластовинії, тепер 
вільної, незалежної і щасливої.

Та це ще не все.
Звичайно казки закінчуються тим, що герой одру

жується з принцесою, сам стає принцом, королем чи 
просто багатою людиною, живе в розкошах і нічого не 
робить. Та ба!

Якби ти знав, як це нудно й нецікаво — бути королем 
(навіть добрим і хорошим), жити в розкошах і нічого не 
робити.

Недарма казки закінчуються на цьому, бо далі розпо
відати нічого — сама тобі нудьга та нісенітниця.

Ні, Веснянка не став багатою людиною, а тим паче 
королем чи там принцом.

І не одружився, звичайно,— де ти бачив, щоб люди 
одружувалися в дев’ять років!

Він повернувся до діда Маноцівника в колонію «При
тулок маленьких друзів».

Після визволення країни від хуліганців усі батьки, 
звичайно, забрали своїх дітей, і колонія обезлюдніла.
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Та дід Маноцівник не покинув її. Старий дресирувальник 
вийшов на пенсію і назавжди залишився жити в колонії. 
Дві старенькі няні теж. І коли Веснянка повернувся, він 
приєднався до них, і почали вони жити вчотирьох. Пора
дившись, вони вирішили перетворити колонію на буди
нок праці і відпочинку для дітей. Вони побудували 
в себе Палац Чарівних Казок (майже такий, як у Країні 
Сонячних Зайчиків). Тут і прекрасна бібліотека, де 
зібрані всі казки світу, і кінозал, в якому демонструють
ся казкові фільми, і самодіяльний театр, і відеосалон 
з кольоровими стереотелевізорами... І Вежу Сміху побу
дували з кімнатами кривих дзеркал. І Містечко Розваг 
з веселими каруселями, гойдалками та ігровими атрак
ціонами. Отже нудьгувати тут було просто неможливо. 
Але весь час тільки розважатися теж нецікаво. Тому 
й назвали вони свій будинок не лише будинком відпо
чинку, а й праці. Сюди приїздять під час канікул діти 
з усієї Ластовинії та й з інших казкових країн. Тут вони 
відпочивають, граються, а також працюють. В колонії 
багато майстерень. І кожен робить те, що йому до вподо
би: хто столярує, хто різні машини конструює, хто на 
шевця вчиться, хто на слюсаря...

А от Веснянка твердо вирішив, що, коли виросте, 
стане садівником. Його заповітна мрія — зробити так, 
щоб у його рідній країні було стільки ж квітів, скільки 
він бачив там, за чарівним дзеркалом, щоб його країна 
стала такою ж квітучою й казково прекрасною, як і Кра
їна Сонячних Зайчиків.

І ти знаєш,— здається, Веснянчина мрія здійсниться. 
Тому що...

Послухай-но краще, що каже дід Маноцівник, його 
вчитель:

— В цього хлопчинки просто-таки талант. Я не бачив, 
щоб у кого-небудь так добре приймалися саджанці, 
так швидко росли, так буйно розцвітали. Він певно, 
знає якийсь секрет...

Та дідові, звичайно, невтямки, що у Веснянки є неви
димі людському окові помічники.

Коли Веснянка працює в саду, обкопує дерева, при
щеплює їх,— круг нього весь час миготять сонячні бліки. 
Здається, ніби то звичайнісінькі плямки світла, а на
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справді — то живі сонячні зайчики.
Так, так, давні друзі не забувають Веснянку і допо

магають йому весь час — і коли він працює, і коли вчить
ся, і коли весело грається на дозвіллі...

Та й не тільки Веснянці, а всім-всім добрим людям 
допомагають сонячні зайчики. Там, де вільний щасливий 
труд, де радість і сміх, там завжди є сонячні зайчики. 
Бо ж вони існують тільки для того, щоб робити життя 
людей світлим і щасливим.

Може, ти скажеш, що не помічаєш їх?!
О, так то ти, мабуть, забув, що вони дуже скромні.
А все-таки придивись гарненько! Вони ховаються 

у твоїй веселій усмішці, у твоїх очах, радісних і щас
ливих.

І знай, що завжди, коли тобі гарно й весело, коли ти 
робиш чесну й хорошу справу,— сонячні зайчики поряд 
з тобою.



ЧАРІВНЕ ДЗЕРКАЛЬЦЕ, 
або

НЕЗНАЙОМКА 3 КРАЇНИ 
СОНЯЧНИХ ЗАЙЧИКІВ

Р О З Д І Л  П Е Р Ш И Й ,
в якому ви знайомитеся з Васею, Валерою 

та їхніми друзями й родичами.
А також з учителькою Катериною Степанівною.

Валера придумує помсту

Вася Глечик мріяв стати героєм. Але про це не знала 
жодна жива душа. Не те що в їхньому четвертому «Б», 
а взагалі у світі.

Бо якби хтось дізнався, сміху було б на всю школу.
Ви ж погляньте тільки на Васю. Щуплявий, маленький. 

Шийка тоненька, вуха великі, відстовбурчені, ще й оку-, 
ляри на носі. Ні, на героя Вася не схожий. Аж ніяк.

Валера Костенко, з яким Глечик сидів за однією пар
тою, героєм стати не мріяв. Просто тому, що Валера 
героєм був. Височенький, стрункий, чорнявий, і в очах 
шмигляють швидкі бісики, які свідчать про те, що у Ва- 
лериній голові весь час народжуються відчайдушні смі
ливі задуми — оббризкати водою дівчат, розбити у ту
алеті лампочку, закинути портфель товстуна Борі 
Бородянського на дерево абощо. Навіть забіяка й хулі
ган Ігор Горенко, який лупцював усіх у четвертому «Б», 
до Валери не чіплявся ніколи. І ябеда Люська Бабенчук 
ніколи на Валеру не «капала». Бо Валера був, як то 
кажуть, молоток!

Вася дивився на Валеру із захопленням і щирою заз
дрістю. А Валера дивився на Васю поблажливо і тро
шечки зверхньо.

©  Видавництво < Веселка», 1988
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Так, як дивляться у школі всі герої на всіх негероїв.
Правда, від деяких Валериних подвигів Васю трошеч

ки пересмикувало. Наприклад, коли Валера скинув ва
зон з другого поверху або коли швиргонув у калюжу 
новеньку кепочку Борі Бородянського.

Але негерої, як ви знаєте, завжди прощають героям 
їхні хиби. Ну про які хиби можна говорити, коли людина 
збирається летіти у космос до інших планет! На все 
життя.

Десь Валера вичитав, що на подорож до якоїсь іншої 
планети треба дуже багато часу. І тільки внуки, а то й 
правнуки космонавтів зможуть там приземлитися. Тому 
є нібито секретна вказівка брати в космос дітей.

Валера твердо вирішив стати одним з перших космо
навтів шкільного віку. Вася був приголомшений цим 
рішенням друга. І, звичайно, теж почав мріяти про 
космічні польоти.

Дарма, що він був слабосилий і хворобливий. Трену
вання, як відомо, творить чудеса. Цілий тиждень потай 
від усіх Вася піднімав електричну праску і, цокаючи 
зубами, обтирався холодним мокрим рушником.

Єдиною перешкодою на шляху до інших планет була, 
як кажуть дорослі, сімейна проблема.

Вася просто не уявляв собі, що робитимуть, як він 
полетить у космос, мама, тьотя і сестричка.

Вася дуже любив свою найріднішу у світі маму, най- 
ніжнішу у світі тьотю Зіну і найдобрішу у світі сестричку 
Та л очку. І вони його страшенно любили й дуже хвилю
валися, коли він затримувався десь хоча б на годину. 
А що ж казати, як він затримається у космосі на все 
життя!

Особливо хвилювалася завжди тьотя Зіна.
— Васильочку! — щоразу кидалася вона до нього 

з таким зойком, наче він приходив не після школи, 
а після подорожі навколо світу.

Тьотя Зіна, молодша мамина сестра, була ще незаміж
ня, своїх дітей не мала і, може, тому ставилася до пле
мінника з безмежною ніжністю. Вона вважала себе 
другою Васиною мамою і мала для цього певні підстави. 
У родинній історії зберігся такий знаменний епізод. 
Коли Вася тільки народився і тато приїхав забирати їх
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з лікарні, запальна тьотя Зіна, тоді сімнадцятирічна, 
схопила немовля на руки і понесла до машини. Молодий 
лікар-практикант, що саме нагодився, переплутав її 
з мамою (вони були дуже схожі) і ввічливо спитав: «Ну, 
як ви себе почуваєте, мамашо?» — «Чудово!» — пирс- 
нула тьотя Зіна... І відтоді по праву стала вважати Гле
чика своїм сином.

Ні, Вася просто не уявляв собі, що станеться, як він 
полетить у космос, з мамою, тьотею й сестричкою Та- 
лочкою.

Але Вал ері він цього не казав.
Валера завжди сміявся, коли Глечик згадував про 

маму, тьотю і сестричку. Сам Валера про своїх родичів 
не згадував ніколи, хоча вони теж хвилювалися, коли 
Валера десь затримувався. І мама, і тато, і дідусь з ба
бусею, і братик Андрійко. Вася не раз бачив це на власні 
очі. Бо вони з Валерою жили в одному будинку, ще й на 
одній площадці.

Про космічні подорожі вони говорили останнім часом 
щодня. І по дорозі в школу, і під час перерв, і навіть на 
уроках.

Валера вже знав, що Вася теж мріє летіти в космос, 
і не заперечував проти цього. Удвох мріяти було навіть 
цікавіше. Хоча Васі у тих мріях відводилася роль друго
рядна, допоміжна. Головним героєм був як завжди, 
звичайно, Валера. От і сьогодні на уроці математики...

— Шкода тільки, що в хокей у ракеті, мабуть, грати 
не можна буде,— бубонів Валера.

— Ага,— підтакував Вася.
— А то б я свою ключку взяв обов’язково.
— Ага.
— Вона ж у мене така замашна! Краща ключка з усіх 

ключок району, а то й області.
— Ага...
— Глечик і Костенко! Припиніть розмови! Ви заважа

єте класові слухати новий матеріал.
— А футбольний м’яч я все-таки візьму. У футбол на 

будь-якій планеті можна пограти.
— І місця він багато не займе. Якщо спустити...
— Глечик і Костенко! Вийдіть з класу! Глечик хоч 

уроки вчить і двійок не має. А ти, Костенко, з двійок не
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вилазиш. І розмовляєш на уроках! Не знаю, що ти собі 
думаєш. Перекажи дідусеві, щоб прийшов до школи. 
Я мушу з ним серйозно поговорити.

Ех, Катерино Степанівно, Катерино Степанівно! Що 
ви робите?

Це ж знову бідний Валера два дні ходитиме з опухлим 
червоним вухом. І за штани держатиметься...

Вихованням Валери займався дідусь Павло Харитоно
вич. Тато був дуже зайнятий, мама теж. І виховання 
онука взяв на себе дідусь, який щойно вийшов на пенсію 
і цілими днями «забивав козла» у дворі на дитячому 
майданчику з такими ж, як і він, пенсіонерами.

Педагогічної освіти Павло Харитонович не мав і у де
лікатній справі виховання користувався старими доре
волюційними методами, якими колись виховував його 
самого дід Гаврило, учасник першої світової війни.

Ех, Катерино Степанівно, Катерино Степанівно!
Ну при чому тут двійки, як ідеться про космічну 

міжпланетну подорож!
На все життя І
Нічого вона не тямить у міжпланетних подорожах, та 

Катерина Степанівна! Звичайно, їй до тих подорожей 
байдуже. Бо вона вже стара — двадцять сім років. Ніхто 
її в космос уже не візьме. Тільки іншим життя псує.

— Ну, я їй зроблю! Я їй влаштую! — зціпивши зуби, 
процідив Валера, коли вони вийшли в коридор.

І враз в очах у Валери зашмигляли згадувані вже 
швидкі бісики, які свідчили, що у голові його наро
джується сміливий відчайдушний задум.

— Слухай! А знаєш що!? — виставив Валера вперед 
нижню губу.— Давай підкладемо їй... їжака!

— Якого? — не зрозумів Глечик.
— Живого!
— А де ж його взяти?
— Упіймати! У лісі!.. Я влітку бачив. Як ми по гриби 

з татом ходили.
— Тю... І коли ж ти збираєшся його ловити?
— Сьогодні! Зразу після уроків. А чого відкладати?
— Сьогодні? — Вася непевно знизав плечима.
— Що — боїшся?
— Та ні... але...
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— Мама, сестра, тьотя!
— Та ні... але...
— Ех ти! Вареник! А ще в космос летіти збираєшся!
— Чого ти! Я хіба сказав, що не хочу? Просто подума

ти спершу треба, зважити...
— А що там думати? Що зважувати? Піти й спіймати! 

От іще!
Коли Валерою оволодівала якась ідея, переконати його, 

відмовити було неможливо.

Р О З Д І Л  Д Р У Г И Й ,
в якому ви разом з Глечиком і Валерою 

помандруєте до лісу. Сварка. Вася спершу йде, 
потім повертається. ЧеревикІ Де Валера?

Вася й Валера жили у великому місті, на краю нового 
мікрорайону, який називався Лісовим масивом. І нази
вався недарма. Бо вулиця, де жили Вася й Валера, 
впиралася прямо в ліс. Остання зупинка тролейбусного 
маршруту, який тут закінчувався, була під величезними 
трьохсотрічними дубами. Вона так і називалася — 
«Дуби».

І з вікон класу було видно ліс.
Іноді на підвіконня, коли в класі панувала тиша (пи

сали контрольну абощо), сідала сойка або інша лісова 
пташка.

А білочки стрибали на спортмайданчику і сприт
но дряпалися вгору по шведській стінці, по жердині 
й канату, порушуючи дисципліну в класах.

Урок, з якого виставила Васю й Валеру Катерина Сте
панівна, був останній. І можна було одразу гайнути в ліс. 
Але в класі лишилися портфелі. Кидати їх напризволя
ще навіть відчайдушний Валера не одважився. Довелося 
чекати дзвінка.

Вислухавши ще раз сувору нотацію Катерини Степа
нівни і нагадування, щоб узавтра прийшов до школи 
Валерин дідусь, хлопці взяли свої ранці-портфелі 
й пішли начебто додому.

Але насправді, злодійкувато озирнувшися, вони звер
нули до лісу.
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Скраю ліс навіть не був схожий на справжній ліс. 
Він більше нагадував міський парк. Заасфальтовані 
доріжки, лавки, диктові щити з яскравими плакатами: 
«Ліс — наше багатство!», «Бережи зеленого друга!», 
«Не розпалюйте вогнищ, не ламайте дерев!»

Настрій у Валери був бадьорий.
— Уявляєш, вона сідає на стілець... вона ж ніколи не 

дивиться, коли сідає... і раптом — ввавай!.. Ха-ха-ха!.. 
Уявляєш?! — аж захлинався Валера.

— Уявляю,— кивав Вася.
Він не зовсім поділяв захоплення друга, але показати 

це не наважувався.
Вони вже проминули оту паркову зону і заглибилися 

у справжній незайманий ліс. Ні доріжок, ні лавок, ні 
плакатів. Самі дерева й непролазні кущі.

Вася на всі боки крутив головою.
— Щось я ніде не бачу їжаків...
— А ти думав, як у мультфільмі,— зайшов у ліс, 

і з-за куща відразу їжак вичалапує. Пошукати треба.
— І довго шукати?
— Може, годину... може, три... а може, й до вечора.
Вася зітхнув.
Валера хихикнув.
— Що? Уже жижки трусяться?
— Просто я Талочці обіцяв у кіно сьогодні з нею схо

дити.
— Нічого-нічого. Почекає твоя Талочка.
Вася ще раз зітхнув.
А Валера знову хихикнув.
— Дивись краще під ноги. У лісі бувають так звані 

«вовчі ями», Щоб вовків ловити. Провалишся — рік си
дітимеш, ніхто не знайде.

— Не видумуй! Нема в цьому лісі вовків.
— Нема! Ха-ха-ха! От чудило! А пуделя Артемона 

хто з’їв?
— Якого Артемона?
— Ну Шляповатого, директора «Гастроному», що 

у сто п’ятнадцятій квартирі живе.
— Хто тобі сказав?
— Стас Дедюра з третього «А ». Його батьки із Шля- 

поватими дружать.
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— Обманюєш!
— От! Цікаво мені тебе обманювати!
Вася недовірливо глянув на Валеру. Очі у Валери 

сміялися.
— Що? Уже в животі тенькає?.. До речі, той же Стас 

казав, що позавчора міліція ліс прочісувала. Втік з тюр
ми небезпечний злочинець. Але не знайшли. Десь схо
вався.

Вася озирнувся навколо.
У кущах щось шаруділо...
Потріскували сухі гілочки...
Моторошно все-таки в лісі, коли поруч немає дорос

лих.
Валера хихикнув.
Вася зрозумів, що Валера просто лякає його, але 

в животі все-таки тенькало.
Оте лякання було однією з постійних Валериних виті

вок, які Васі доводилося прощати йому.
І як Валера сам не боїться? Бадьоро крокує у хащі 

і — хоч би що...
— По-моєму, їжаки люблять узлісся. Я десь навіть 

читав. А ми вже хтозна-куди зайшли,— сказав Вася.
— Нічого ти не читав. Узлісся люблять не їжаки, 

а страхополохи. Такі, як ти.
— Ну, чого йти навмання? Давай краще посидимо, 

подивимося, почекаємо... Ти так гупаєш ногами, так 
шарудиш гіллям, що всі їжаки давно порозбігалися.

— Скажи краще, що ти згадав про маму, сестричку 
й тьотю.

— Я згадав про твого діда, який...— Вася багатознач
но замовк.

Але Валера його натяк пропустив повз вуха.
— Ну, Глечик, ти й заєць! Ну й боягуз! — сказав 

він.
— Хай заєць! Хай боягуз! Але далі я не піду! — 

рішуче спинився Глечик.
Валера зміряв Васю презирливим поглядом:
— Ну й біжи додому! До тьоті, до мами й сестрички! 

Пігмей! Вареник! Редиска!
Цього вже Вася стерпіти не міг.
— Ах, я — редиска?! То й лови їжака сам!
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Вони стояли на галявині біля великого трухлявого 
пня.

— І зловлю І Дуже ти мені потрібен!
— Ах, не потрібен? То й бувай на цьому здоровий! — 

Вася крутнувся й бадьорим кроком пішов назад.
Валера, видно, не чекав від Глечика такої рішучості і 

якусь мить мовчав. Тільки як Вася одійшов уже дале
ченько, гукнув йому вслід:

— Вареник! Слабак! Ти мені більше не друг!
Ті слова наче батогом шмагонули Глечика, й він побіг. 

На очі навернулися сльози. Ну чого, чого Валера сьогод
ні такий! Та чим далі відбігав Глечик од галявини, тим 
повільніше біг, тим менше був певен, що робить правильно.

Нарешті він спинився, став, прислухався.
У лісі панувала тиша. І пташки чогось не співали, і 

дятел не стукотів носом по стовбуру. Навіть листя на 
деревах не шелестіло. Мертва, німотна тиша.

Не вперше сварився Вася з Валерою. Не вперше 
кидав Валера йому жорстокі слова: «Вася, ти мені біль
ше не друг!» Але й мирився Валера завжди перший. 
Підійде, штурхоне Глечика в плече: «Ну, чого надувся, 
як сич? Теж мені! Ходімо, я щось придумав...» І веде 
Васю у найдальший куток і шепоче йому на вухо про 
нові свої вигадки. Глечик Вал ері був потрібний, просто 
необхідний. Бо ніхто з хлопців так віддано не дивився 
на Валеру, ніхто так уважно не слухав, ніхто так не за
хоплювався героїчними його вчинками. І ніхто не про
щав йому стільки, як прощав Глечик...

От і зараз, стоячи один у мовчазному лісі і прислухаю
чись, чи не біжить за ним Валера, Вася вже не сердив
ся на нього за несправедливі слова. І вже шкодував, 
що втік од нього, що лишив у лісі самого. Адже так 
справжні друзі не роблять!..

«І чого він такий? — сам собі говорив Глечик.— І 
боягуз я, і заєць, і редиска!.. А що — ні?.. Не редиска? 
Хіба не боюсь... Боюсь!.. Так чого ж тоді? Правду ска
зав Валера. А я ще й кинув його самого в лісі! Так хто ж 
я після цього?..»

Думаючи так, Вася не помічав, що вже йде назад. Ноги 
переступали наче самі собою. Повертався Вася досить 
довго. Невже він так далеко відбіг?
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Але ось уже й галявина з великим трухлявим пнем. 
Валери на галявині не було.

Де ж він?
Невже сам пішов далі?
— Агов! Валеро! — стиха гукнув Вася.
Голосно гукати, коли ти сам у лісі,якось не той... Не гу

кається.
— Ну, не балуйся! Виходь! Валеро! Де ти? Не ховай

ся! — Глечик оббіг усі кущі навколо галявини, зазир
нув за кожне дерево.

І раптом Глечик завмер.
Серце його зупинилося.
У траві лежав черевик. Розірваний ущент. Наче його 

роздер зубами ведмідь або вовк.
То був Валерин черевик! У цьому Глечик не сумнівав

ся жодної миті. Оно через увесь носок глибока крива 
подряпина. Вася добре пам’ятав ту подряпину, що з’яви
лася після того, як вони пограли у футбол консервною 
бляшанкою.

Вмить пригадав Балерині слова про «вовчі ями» і про 
вовків, що з’їли Шляповатинського пуделя Артемона.

Це було так страшно, наче він побачив не черевик, а 
самого Валеру, розтерзаного вовками.

І тут...
На галявину без жодного звуку, нечутно, як мара... 

виїхав тролейбус — старий, облуплений, іржавий, з 
вибитими вікнами.

Вася завмер. У грудях похололо.
Тролейбус був порожній — жодного пасажира. А го

ловне, — й там, де мав сидіти водій, теж не було нікого. 
Тролейбус зупинився. Іржаві двері із тихим скреготом 
розчинилися, і з тролейбуса вискочила чорна, як сажа, 
кицька з жовтими очима. За нею виповз чорний вуж і 
зник у траві. Кицька глянула на Васю, нявкнула і, при
падаючи на передню лапу, пішла за дерева. Двері зачи
нилися, тролейбус рушив і за мить зник у лісі.

Вася навіть не встиг подумати, як же тролейбус міг 
проїхати через хащі і як він узагалі їхав по лісу без 
дротів, коли раптом за деревами почулися голоси.

Не тямлячи себе від страху, Вася кинувся у кущі.
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Р О З Д І Л  Т Р Е Т І Й ,  
в якому Вася знайомиться із загадковими 

іноземцями

Спершу він їх почув, а вже потім побачив. Голоси бу
ли різкі й роздратовані.

— Тільки ж глядіть — обережно! Бо я вас знаю — 
одразу почнете свої витівки з вогнем і все зіпсуєте,— 
говорив тонкий жіночий голос.

— А ви мені не вказуйте! Я й сам знаю, як треба діяти. 
Сам! Ху! — заперечив густий чоловічий бас.

— От я скажу, скажу шефові, що ви порушуєте ін
струкцію!

— Та цитьте вже! Цитьте! Просто неможливо працю
вати. Ху!

На галявину вийшло двоє — чоловік і жінка. Він у лис
кучому чорному костюмі, вона у квітчастому платті. 
Він рудий, рум’яний, з червоним носом, вона чорнява, 
худорлява, з носом довгим і трішечки гачкуватим. Зви
чайнісінькі собі громадяни. Ну, може, не дуже симпа
тичні. Бо роздратовані. Чоловік тримав у руці складену 
вчетверо карту. Водив по ній пальцем і казав:

— Та-ак!.. Згідно з агентурними даними, вона мусить 
бути десь тут, у квадраті Б-7.

Жінка повела носом, втягнула повітря і застережно 
підняла вгору вказівний палець:

— Тссс!.. Чую людський дух!.. Одну хвилинку. —
І, принюхуючись, пішла прямо до куща, за яким ховався 
Вася Глечик.

Вася завмер.
Жінка розсунула гілки і наче проштрикнула Васю ко

лючими, сіро-зеленими, з чорними крапками зіниць 
очима.

— О! Ти хто?
— Ва-Ва-Вася, — пролепетав Глечик.
— А-а, правильно! — сказала вона, наче впізнала 

його. Обернулася на чоловіка і щось прошепотіла йому 
на вухо.

— Так. Правильно! Згоден! — кивнув той.
— А... ви хто... пробачте? — наважився спитати Глечик.
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— Ми? — перепитала жінка й посміхнулася до чоло
віка.

— ХуІ — хукнув той убік, і — чи то Васі здалося, 
чи й справді — листя там, куди хукнув чоловік, вмить 
зів’яло й скрутилося.

— Ми, Васю, іноземці, — знов усміхнулася жінка.
— Туристи! — кивнув чоловік.
•«Шпигуни!» — похолов Вася і, переборюючи дріж у 

голосі, спитав:
— А... а з якої країни?
Чоловік і жінка перезирнулися, чоловік хукнув і ска

зав:
— 3... з Ландії.
— Є така квітуча країна — Лан дія, — пояснила жі

нка. — Не знаєш?
— Не знаю, — признався Вася. — Шотландію... Гол

ландію... Гренландію знаю, а просто Ландію — ні.
— Бо ще малий. Географії по-справжньому не вчив. 

Ху! — знову хукнув чоловік.
— Дуже гарна країна, — сказала жінка.— Все в ній є. 

Буквально все. І все іноземне, імпортне. Як виростеш, 
приїжджай.

«Що робити? — гарячково думав Глечик.— Як же їх 
затримати? Як гукнути міліціонера? Де ж це Валера? 
Куди він подівся? Що з ним сталося? Він би зразу щось 
придумав. А я... Який же я справді вареник! Редиска!.. 
Ну що робити?»

Чоловік і жінка раптом замовкли, прислухалися. Чо
ловік навіть долоню до вуха приставив. І, наче прочи
тавши Васині думки, суворо глянув на нього і сказав:

— Сиди тихо! Нікуди звідси не рипайся. Якщо не хо
чеш неприємностей. Ху!

— У нас руки довгі! — погрозливо підняла палець 
жінка. — Підеш тоді, як почуєш пронизливий свист. 
Зрозумів?

Глечику нічого не залишалось, як тільки кивнути.
А підозрілі іноземці швидко пішли у хащі. Жінка, 

йдучи, припадала на праву ногу.
Дивлячись на неї, Вася чогось згадав Люську Ба- 

бенчук. Тижнів зо два тому її поклали в лікарню: щось у 
неї трапилося з ногою. Катерина Степанівна вже кілька
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разів казала, що Бабенчук треба провідати. Але поки 
що ніхто так і не зголосився. Усі знаходили причини, 
щоб відмовитися: той сам до лікаря з мамою мусив іти, в 
того басейн, в іншого фігурне катання — завантажені 
зараз діти. Однак причина була серйозніша. Нещодав
но клас оголосив Люсьці бойкот — за те, що вона ябеда і 
на всіх «капає».

І хоч Вася теж відмовився, у глибині душі він жалів 
хвору Люську. Він сам лежав колись у лікарні і знав, як 
це невесело.

Але то була одна лише мить — ота згадка про ябеду 
Люську Бабенчук.

Наступної миті Вася вже забув про Люську. Гіркі ду
ми про кепське становище, в яке він потрапив, охопили 
хлопця.

«Ну от! Догралися! І Валера десь зник. І я сам у якусь 
халепу втрапив! Що ж тепер буде? — з відчаєм думав 
Глечик. — А дома вже, мабуть, хвилюються... І мама, 
і сестра, і тьотя... А головне — що з Валерою?..»

Він мало не плакав.

Р О З Д І Л  Ч Е Т В Е Р Т И Й ,  
в якому з’являється незнайомка.

Дзеркальце

І раптом Вася почув шелест. Він обернувся.
Перед ним стояла незнайомка. Біле пишне волосся. 

Чорна маска на обличчі. Довга, аж до п’ят, вся у золо
тистому мереживі блакитна сукня. Незнайомка на
гадувала таємничу казкову фею.

Вона приклала палець до губ і змовницьки прошепо
тіла:

— Мовчи!..
Але сказано це було веселим тоном: так говорять, коли 

граються.
Зовсім мовчати вражений Глечик, звичайно, не міг.
— Ви хто? — пошепки спитав він.
— Незнайомка, — теж прошепотіла вона, усміхаю

чись.
— Як це — Незнайомка? — здивувався Вася.
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— А отак. Хто такі незнайомці? Ті, кого ми не знаємо. 
Ти мене не знаєш, отже, я для тебе Незнайомка... А ти 
хто?

— Ну тоді я теж незнайомець, — хмикнув Вася. — 
Незнайомець Вася Глечик з четвертого «Б» класу.

— А що ж ти тут робиш, незнайомець Вася Глечик 
з четвертого «Б »? — тихо засміялася вона.

— Сиджу...
— Отак прийшов сам у ліс, заліз у кущі й сидиш?.. 

Га ще й з портфелем...
— Та ні... Я прийшов не сам... З другом прийшов, з 

Валерою.
— А де ж він, друг Валера?
— Не знаю, — знизав плечима Вася. — Десь зник... 

пропав... Несподівано.
— От тобі й маєш! Що ж він тебе кинув, чи що? 

Отакі-то друзі!
— Кинув? Валера?
— Ну... може, злякався?.. Все-таки ліс...
— Валера? Злякався? Та ви що?! Та це такий хло

пець!.. Він нічого в світі не боїться. Навіть директора 
Ярослава Івановича. «Злякався»!.. У нас у класі всі ва
реники порівняно з ним, — Вася зітхнув. — І я... теж...

— То де ж він дівся, цей герой?
— Не знаю, — Вася знову зітхнув. — Чесно кажучи, 

я так хвилююся... Черевик подертий у траві знайшов. 
Здається, його... Валерин. А тут ще...

— Що?..
Вася на мить завагався — казати чи ні?
Незнайомка одразу сподобалася йому, припала до 

душі. І голос у неї був добрий, лагідний. І пахло від неї 
ніжними приємними парфумами. А Вася любив гарні па
хощі: і мама, і тьотя Зіна, і навіть сестричка Талочка за
вжди вживали гарні парфуми... І взагалі, хто його зна, 
чого хтось одразу подобається, а хтось ні. От ті двоє йо
му відразу не сподобалися, а Незнайомка сподобалась.

І Вася прошепотів:
— Будьте обережні! Тут якісь підозрілі іноземці ве

штаються. По-моєму, шпигуни. Когось шукають.
— Іноземці, кажеш...
— З якоїсь Ландії. Дуже несимпатичні...
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Незнайомка одразу посерйознішала, прислухалася.
— Ідуть... — прошепотіла вона. — Вже не встигну... 

Добре, що я тебе зустріла. Слухай, от тобі дзеркаль
це, — в руках її блиснуло маленьке кругленьке люстер
ко. — Сховай його швидше!.. І збережи. Воно ще стане 
тобі в пригоді. І сам ховайся.

Вона взяла маленький флакончик, що висів у неї на 
шиї на довгому тоненькому срібному ланцюжку, і пшик- 
нула на Васю парфумами:

— Це щоб вони тебе не почули, не знайшли. Щоб за
були про тебе. Ховайся! Швидше!

Вася схопив дзеркальце, сунув за пазуху і поповзом 
переховався мерщій під інший кущ.

І саме вчасно.
На галявину вибігли захекані «іноземці».
Побачивши Незнайомку, вони спинились, мов уко

пані, перезирнулися, і Глечик почув, як «іноземка» ти
хо сказала «іноземцеві»:

— Вона!.. Тільки ж — обережно!
— Обережно! Аякже! Ху!.. — І на обличчі «іноземця» 

враз розцвіла улеслива привітна усмішка.
«Іноземка» теж заусміхалася так, наче побачила най

ближчу подругу.
І отак, усміхаючись, вони рушили до Незнайомки.
— Добрий день! Добрий день! Здрастуйте! Здрастуй

те! — розставивши руки, мов для обіймів, сказала «іно
земка».

— Палкий, тобто гарячий привіт! Ху! — прикриваючи 
долонею рота, сказав «іноземець».

— Здрастуйте! Добрий день! — усміхнулася Незна
йомка.

— Що? Гуляєте? Дихаєте свіжим повітрям? — лагід
но спитала «іноземка».

— Чи, може, грибочки збираєте? Ху! — знову прикрив 
долонею рота «іноземець».

— Гуляю, дихаю свіжим повітрям... А  може, й грибоч
ки збираю... Мухомори! — весело засміялася Не
знайомка.

«Іноземці» перезирнулися,— видно, не знали, що пи
тати далі. І тут раптом «іноземка» зойкнула й схопилася 
рукою за око:
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— ОйІ Щось в око попало!.. Ой! Ой!
— Давайте я подивлюсь, — сказала Незнайомка.
— Ні-ні! Я сама! Дайте тільки дзеркальце! А  то я 

своє вдома залишила.
— На жаль, нема в мене дзеркальця, — розвела ру

ками Незнайомка. — Теж удома залишила.
— Як?! — вмить забувши про око, опустила руку 

«іноземка». — Як залишили?!
— А  отак! Як і ви! — усміхнулася Незнайомка.
— Не жартуйте! Щоб така гарна жінка та не мала 

дзеркальця! Щоб залишила вдома! Не може бути! Ху! — 
Рота рукою «іноземець» уже не прикривав.

— Уявіть собі! Забула! У  ванній, на поличці.
— У  ванній? На поличці? Це ж треба! — іронічно 

мовила «іноземка».
— Неправда! Ху! — «іноземець» так хукнув, що з су

сіднього дерева посипався на землю справжній дощ 
зів’ялого листя.

Незнайомка нічого сказати не встигла, бо в цю мить на 
галявину вибіг височенний, худий вусатий чолов’яга у 
спортивному костюмі.

— Вибачайте! Запізнився... Безсмертний!.. Безсмерт
ний! — Він по черзі потиснув руки «іноземцям» і з розго
ну сунув руку Незнайомці.— Безсмертний!

— Дуже приємно! — усміхнулася Незнайомка.
— Тьху! — схаменувся чолов’яга і обернувся до «іно

земців».— Ну, як тут у вас?
— Ніяк,— скривилася «іноземка».— Каже, що нема.
— Як це — нема? — здивувався Безсмертний.— Аген

турні дані точні. Було!
— От-от! Агентурні дані є, а його нема. Ху! — хукнув 

«іноземець».
— Кумедні ви якісь! — засміялася Незнайомка.
— Це не ми, а ви кумедні. Дайте, будь ласка, дзерка

льце! — верескнула «іноземка».
— Ви ж бачите — діватись вам нікуди. Х у! — хук

нув «іноземець».
— Ви ж, мабуть, догадуєтесь, з ким маєте справу... — 

вкрадливо сказав Безсмертний.
— Догадуюсь,— кивнула Незнайомка.— Але дзер

кальця в мене нема. Шукайте, якщо не вірите.
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«Іноземці» і Безсмертний перезирнулися. А  Вася ле
жав у кущах і тремтів, дрібно цокаючи зубами. От зараз 
вони згадають про нього, кинуться шукати і...

Але вони чомусь не згадували. Мабуть, парфуми не
знайомки таки діяли.

— Сказано, що робити обшук не можна,— стишивши 
голос, мовила «іноземка».— Небезпеч-но!

— Так. Треба, щоб добровільно. Ху! — хукнув «інозе
мець».

— Тоді доведеться транспортувати. Хай Сам вирі
ш ує,— сказав Безсмертний.

— Доведеться,— погодилась «іноземка».
— Х у! — кивнув головою «іноземець».
І тут на галявину виїхав тролейбус. Той самий, без во

дія й пасажирів.
Розчинилися двері.
— Заходьте! — сказав Безсмертний.
— Будь ласка! — усміхнулася й знизала плечима Не

знайомка.
Притримуючи руками поли свого довгого блакитного 

плаття, вона перша зайшла у тролейбус. За нею за
йшли «іноземці», потім Безсмертний.

Але двері тролейбуса не зачинилися. З трави несподі
вано виповз чорний вуж і заліз у тролейбус. Потім з-за 
дерев вийшла чорна кицька з жовтими очима, куль
гаючи, підійшла до дверей і одним м’яким стрибком 
скочила всередину.

Лише тоді двері зачинилися, і тролейбус рушив.

Р О З Д І Л  П’ ЯТИЙ,  
в якому з’являється Терентій

«О ! А  де ж їхній обіцяний свист? Чого ж вони не за
свистіли? — несподівано згадав Глечик, коли тролейбус 
поїхав.— Що ж я до ночі під кущами тут сидітиму?.. 
І все через оте дзеркальце...»

Вася витяг його з-за пазухи, покрутив у руках. Зви
чайнісіньке маленьке пласкеньке дзеркальце, яке жінки 
носять у сумочках. І в мами таке є, і в тьоті Зіни, і навіть 
у сестрички Талочки.
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Крізь листя на дзеркальце впав сонячний промінь, 
щось блиснуло... І раптом...

Раптом перед Васею з’явився сонячний зайчик. Не 
просто собі світла плямка, а справжній зайчик — з 
вушками, з лапками, з хвостиком, із жвавими оченятами 
і з вусиками із сонячних промінців.

— Ой! — вражено вигукнув Глечик.— Що це?
— Не «щ о», а «х то» ,— озвався сонячний зайчик.— 

Терентій!
— Х то? — розгубився Вася.
— Терентій — так мене звуть. Терентій з Країни Со

нячних Зайчиків.
— Щ о? Хіба є  така країна?
— А ти хіба не знаєш? Є, звичайно. Це країна, куди 

збігаються всі сонячні зайчики, коли сонце сідає або 
заходить за хмари.

— А... а ти з’явився тому, що... що я покрутив у ру
ках дзеркальце? Так?!

— Так. Адже сонячних зайчиків без дзеркальця не бу
ває. А  це ще й не просте дзеркальце, а чарівне.

— Чарівне? — здивувався Глечик.
— Авжеж. Тому за ним і полює вража сила.
— Вража сила? Яка вража сила?
— Ну, ти ж їх бачив щойно.
— Х то? Оті «іноземці»? З Ландії?
— «Іноземці»! Баба Яга, Змій Горинич і Кощій Без

смертний. Тільки країна їхня не Ландія, а 3 лан дія. Во
лодар 3 ландії, шеф вражої сили пан Морок. Колись він 
був Начальником Канцелярії Нічних Кошмарів, першим 
радником при дворі Королеви Глупої Ночі. Сонячні зай
чики перемогли те королівство і Королеву Глупої Ночі 
ліквідували, а пана Морока засудили були на довічне 
ув’язнення у підземеллі Палацу Чарівних Казок, пус
тивши його у заплутаний лабіринт із чарівних дзеркал. 
Та, коли будували той лабіринт, один з будівників був 
недбалий, поставив одне чарівне дзеркало з тріщиною. 
І пан Морок примудрився втекти. Він же з темряви і мо
же зменшуватися до мізерних розмірів. Заснувавши свою 
країну Зландію, він мріє тепер помститися сонячним за
йчикам, які роблять людям добро. І розсилає по землі 
злу вражу силу...
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— Ой! — жахнувся раптом Вася. — То, може, вража 
сила й Валеру мого схопила?

— Може... — розвів лапками Терентій.
— Що ж робити? Терентію! Це ж просто жах! 

Ніколи не думав, що у житті може таке бути... Це ж 
Валера, мій друг!.. Його треба рятувати!

— Треба,— погодився Терентій.
— А... як? — безпорадно спитав Вася.
— А чарівне дзеркальце навіщо? Казала ж Незнайом

ка, що воно у пригоді стане. Думаєш, даремно вона його 
тобі дала?

— Слухай, Терентію, а хто вона — Незнайомка? Як її 
звуть?

— Ну, вона ж тобі сказала — Незнайомка.
— Так і звуть?
— Так і звуть. Незнайомка з Країни Сонячних Зай

чиків.
— Вона теж з Країни Сонячних Зайчиків?
— Теж.
— Дивно,— сказав Вася.— Така велика людська тьо

тя — і з  Країни Сонячних Зайчиків...
— У  житті багато дивного... — загадково мовив Те

рентій і поворушив вусами-промінцями.
— То як же все-таки врятувати Валеру? — спитав 

Вася.— І як чарівне дзеркальце може стати мені в 
пригоді?

Але відповісти Терентій не встиг. Він раптом почав 
блякнути. І, вже зникаючи, крикнув:

— Бережи дзеркальце! Сховай...
У  лісі посутеніло,— сонце зайшло за хмару.
Глечику стало моторошно.
«Куди ж сховати дзеркальце? А  то справді... У ки

шені знайдуть, за пазухою знайдуть, у портфелі... О ! 
Сховаю під обгортку підручника!»

Всі підручники у Васі були в яскравих поліетиленових 
обгортках. Це тьотя Зіна так привчила Васю,— щоб бе
ріг книжки.

Вася почав перебирати підручники:
— «Українська мова»... Ні!.. «Історія»... Ні!.. «М а

тематика»... О !.. У  «Математику» ніхто дивитися не 
полізе... — Вася підсунув пласкеньке дзеркальце під
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обгортку і поклав Підручник назад у портфель.
І тільки встиг він це зробити, як на галявині знову з’я

вився тролейбус вражої сили...

Р О З Д І Л  ШО С Т И Й,
в якому Вася вступає у тісний контакт 

із вражою силою і мало не втрачає 
чарівне дзеркальце. Бабай

Вася причаївся і завмер у кущах край галявини.
А з тролейбуса тим часом вискочили незвичного 

вигляду Змій Горинич, Баба Яга і Кощій Безсмертний. 
Двері зачинилися, і тролейбус зник за деревами.

— Шукаймо! Ху! — Змій Горинич перший став нав- 
карачки.

— І куди вона його викинула? — знизав плечима Ко
щій Безсмертний.

— І головне — коли?! Я ж наче очей з неї не зво
дила! — аж сичала від злості Баба Яга.

У сі троє, повзаючи навкарачках, оглядали галявину, 
що називається, сантиметр за сантиметром.

Вася принишк, навіть дихати перестав.
— Нема! Ху! — сказав Змій Горинич.
— Як у воду впало! — просичала Баба Яга.
— Це ж треба! — почухав потилицю Кощій Безсмерт

ний.
Деякий час вони шукали мовчки.
Потім Кощій Безсмертний сів на траву, задумливо по

дивився в небо і сказав:
— Сьогодні знову НЛО бачив... Яскраве таке. Фіоле- 

тово-жовте. Летіло по небу. Потім зупинилося. Випромі
нюю вериткальний сніп світла на землю. Постояло, по
тім розвернулося, швидко полетіло назад і — зникло. 
Це ж треба!

— Та! — махнув рукою Змій Горинич. — Мабуть, 
звичайнісінький людський супутник. Або космічний 
корабель. Ху!

— Наче я не знаю людських супутників. Або косміч
них кораблів! — ображено сказав Кощій Безсмертний.—
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НЛОІ Нерозпізнаний Літаючий О б’єкт! Іноплане
тяни!

Глечик здригнувся.
Буквально вчора і в їхньому четвертому «Б> відбу

лася розмова про НЛО та інопланетян.
Стьопа Балабайченко клявся та божився, що сам, на 

власні очі бачив НЛО. Причому розповідав про це 
точнісінько тими самими словами, як оце зараз Ко
щій Безсмертний.

І фіолетово-жовте. І летіло, потім зупинилося, випро- 
мінило вертикальний сніп світла, постояло і швидко 
полетіло назад...

Точнісінько так!
Вітя Кулачковський реготав і казав, що все це дурни

ці, вигадки, ніяких НЛО нема, а є видумляка й брехун 
Балабайченко.

Ніна Закидон сказала, що брехунами обзивати одне 
одного неввічливо, але інопланетян, звичайно, не 
існує.

Леся Попеляста сказала, що взагалі-то інопланетяни 
можливі, але те, що бачив Балабайченко, навряд чи 
НЛО.

Валера сказав, що в НЛО та інопланетян він у при
нципі вірить, але Балабайченко, звичайно, брехун і 
і навряд чи бачив НЛО на власні очі.

Вася промовчав. Він теж сумнівався, що Балабай
ченко каже правду, але йому було шкода того бідного 
Балабайченка, на якого всі накинулися.

Й отепер Кощій Безсмертний теж каже про НЛО. 
Отже, правда...

— Та облиште ви тих інопланетян! — роздратовано 
сказала Баба Яга.— Шукайте! Бо, от побачите, ска
жу Шефові! От скажу!

— А  що ми робимо? Ну, Бабо! Х у! — сердито глянув 
на неї Змій Горинич.

— Шукаємо ж! Весь час шукаємо. Але ж нема... — 
Кощій Безсмертний зітхнув.— А може, його взагалі... не 
той... не було...

— Щ о?! — визвірилась Баба Яга.— Ви ставите під 
сумнів агентурні дані самого Шефа?! Ну, цього я вже 
приховати не зможу. Мушу доповісти!
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— У нього під кожним кущем агенти — темники-та 
ємники. ХуІ — озираючись, тихо сказав Змій Горинич.— 
Де темно, там і таємник.

— Тю! То чого ж ми рачкуємо? У мене вже коліна бо
лять! — скривився Кощій Безсмертний.— Хай та аген
тура й шукає. Для неї це ж...

— Ні! Мовчати я не буду! — вигукнула Баба Яга.— 
Шеф усе одно дізнається. Нащо мені неприємності?

— А я хіба що?! Та я ж... навпакиї — намагався ви
правдатись Кощій Безсмертний.— Де ж логіка? Раз під 
кожним кущем таємник, значить, вони все бачать. їм  же 
це просто — тьху! — раз плюнути.

— Тсс! — Змій Горинич знову сторожко озирнув
ся.— Все правильно, але... Ті таємники, по-перше, ле
дарі... По-друге, страшенні боягузи. Бояться із своєї 
темряви носа вистромити. Тому вони не все можуть. 
Але — тсс! — тихо! Бо ще почують, образяться. М о
жуть наробити неприємностей. З ними краще не 
зв’язуватися.

В цей час Баба Яга підрачкувала під самісінький 
кущ, де ховався Вася Глечик. Розсунула гілки і...

— Ой! — верескнула вона і так сахнулася, що пере
кинулась на спину.

— Х у!.. Що таке? Що з вами, Бабо? — перелякано 
хукнувши, спитав Змій Горинич.

Баба Яга мов нежива лежала горілиць із заплюще
ними очима, схрестивши на грудях руки.

— Що трапилось? — завмерши навкарачках, з однією 
піднятою рукою, як мисливський собака, спитав Кощій 
Безсмертний.

— Таємник... Таємник... Наврочили... — не розплю
щуючи очей, прошепотіла Баба Яга.

— Ну... Ну то й щ о?.. Ми ж нічого такого... Ми ж. Гей! 
Друже! Дорогий! Ху! — гукнув Змій Горинич і став під
повзати до куща.— Палкий привіт! Гей! Виходь! Друже! 
Ах,ти ж без темряви не можеш...

Вася завмер, не насмілюючись подати голос.
Нарешті Змій Горинич підповз, розсунув гілки і аж 

рота роззявив від подиву. Навіть хукнути, як завжди, за
був. А  тоді став реготати, хапаючись за живіт:

— Га-га-га! Ну, Баба! Ну, Яга! Га-га-га! Який тем
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ник?! Який таємник?! Це ж Васька Глечик, про якого ми 
забули зовсім!.. Га-га-га!

Баба Яга підхопилася, як ошпарена, і підскочила до 
куща:

— Ах ти! Ти що тут робиш?!
Вася зацокотів зубами:
— Так ви ж сказали не рипатися... Поки свисту не по

чую...
— Правильно! Сказали! — засміявся Змій Гори

нич.— І забули. Ху!
— Це ж треба! — тільки й вимовив, чухаючи потили

цю, Кощій Безсмертний.
Баба Яга скреготнула зубами і раптом підняла вгору 

палець:
— Я знаю, хто дзеркальце знайшов! Він! — тиць

нула пальцем на Васю.
Змій Горинич і Кощій Безсмертний перезирнулися.
— Знайшов? — пильно глянув на Глечика Змій Гори

нич.
— Ні-ні! Н-не знаходив! — замотав головою Вася.
— Неправда! — просичала Баба Яга.
— Ти не обманюєш? Кажи чесно! Ху! Бо, як знайдем, 

пощади не жди! — грізно прогарчав Змій Горинич.
— Не знаходив! Слово честі! — вдарив себе у груди 

Вася. «Я  ж таки не знаходив! Спокійно можу поклясти
ся » ,— подумав він.

— Не вірю! От не вірю — і все! — тупнула костяною 
ногою Баба Яга.

«Робити обшук вони не будуть, вони ж тоді казали, що 
не можна»,— згадав Вася і вигукнув:

— Ах, не вірите? То шукайте, шукайте! — він почав 
вивертати кишені, висмикнув з-під ремінця й потрусив 
сорочку.— Ну, де воно? Де?

Потім розкрив портфель, висипав з нього на землю 
все — і зошити, і підручники, і щоденник, і пенал.

Він брав по черзі кожен зошит, кожен підручник і тру
сив над землею. Одним з перших потрусив підручник ма
тематики, де лежало дзеркальце. Навіть під обгортку 
демонстративно зазирнув:

— Ну де? Ну нема ж! Нема! Бачите?..
Нарешті був витрушений останній підручник.
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— Нема! Ху! Таки нема! — сказав Змій Горинич.
— Нема! — погодився Кощій Безсмертний.— Якби 

він знайшов, то віддав би. По очах видно. Хлопець чес
ний...

— І боягуз! — сказав Змій Горинич.— Теж по очах 
видно.

— Так де ж воно ділось? Де? — не могла заспокоїтися 
Баба Яга.

І раптом наставила вухо, прислухалася і зблідла:
— Ой! Агент Страху Бабай! Біжить.
— Де? Нічого не чую,— приставив долоню до вуха 

Змій Горинич.
— І я ,— прислухаючись, підтакнув Кощій Безсмерт

ний.
— Не панікуйте, Бабо! Ну вас! Ху! — відмахнувся 

Змій Горинич.
— І без того гидко,— зітхнув Кощій Безсмертний.
— А я кажу — біжить! Уже близько! Вам слон на ву

хо наступив, а в мене слух тонкий, музикальний.
— А  таки, здається, біжить. Ху!
— Ну, зараз буде! — почухав потилицю Кощій Без

смертний.
Не встигли вони це сказати, як з лісу вибіг невеличкий 

головатий чоловічок із вирячкуватими сердитими очима. 
З рота в нього стирчала сигарета, з носа пахкав дим.

— Бачу! Бачу! — закричав він пронизливо.— Нічого 
не знайшли! Ледарі! Халтурники! Бракороби!.. Ну, кад
ри! Повиганяю з роботи!

— Бабаю Бабайовичу! — жалібно верескнула Баба 
Яга.— Я шукала! Голови не підводила! Чесне враже! 
Клянусь костяною ногою! Клянусь останнім зубом!.. 
А  от вони... точно!.. Про НЛО, про інопланетян балака
ли... замість того, щоб... Вони — точно!..

— Ну, Бабо! Ху! — 3  рота Змія Горинича вирвалося 
полум’я, наче з паяльної лампи.

— А  це що за фрукт? — сердито спитав Бабай, поба
чивши Васю.

— Та! — відмахнулась Баба Яга.— Вася Глечик! З 
четвертого «Б ». Нічого особливого. Тишко й боягуз. 
Дзеркальця в нього нема. Ми перевіряли.

— Боягуз — це добре! Люблю боягузів,— пахнув ди
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мом Бабай.— Але зараз не до нього. Часу нема. Його 
Темність доручили мені особисто очолити операцію. 
Дзеркальце треба знайти обов’язково!

— А може... може, Незнайомка викинула його... з 
вікна тролейбуса,— несподівано сказав Вася. І навіть 
сам здивувався, що насмілився це сказати. Але надто 
вже його образили, назвавши боягузом.

— ОІ Розумно! — метнув на нього погляд Бабай.— 
Він мені подобається!..

Баба Яга, Змій Горинич, Кощій Безсмертний перезир
нулися.

— Щось вона таки крутилася біля вікна... Ху! — 
сказав Змій Горинич.

— Але ж я з неї очей не зводила,— просичала Ба
ба Яга.

— Ті незнайомки — дуже хитрий народ. Усього мож
на чекати,— сказав Кощій Безсмертний.

— Обдивитися всю трасу! — наказав Бабай.— Негай
но!

На галявину знову виїхав тролейбус. Вони влізли в 
нього і вже були рушили, коли Вася схаменувся:

— А  я? Ви ж знову не свиснули! Мені можна вже йти 
звідси?

— Та можна, можна! — роздратовано гукнула Баба 
Яга, висунувшися з вікна.

— Біжи й не попадайся вже більше! Бо — ху!.. — 
Змій Горинич так хукнув з вікна, що Васю всього наче 
вогнем обпалило.

— Хтозна!.. Може, й попадеться!.. Може, ще й 
зустрінемося... — загадково мовив Бабай, блиснувши на 
Васю своїм страшним поглядом.

Тільки Кощій Безсмертний нічого не сказав, мовчки 
всміхнувся йому і чогось підморгнув.

Коли тролейбус зник уже за деревами, Глечик з до
садою стукнув себе по лобі:

— Чого ж я про Валеру в них не спитав?! Так заду
рили голову тим дзеркальцем, що я про все на світі 
забув! От йолоп!

Та було вже пізно.
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Р О З Д І Л  С Ь О М И Й ,  
в якому Вася приймає перше у  житті 

самостійне сміливе рішення

«Що ж робити? — розгублено думав Глечик, стоячи по
серед галявини.— Додому без Валери йти не можна. 
Як я в очі дивитимусь його батькам, братикові, бабусі, 
дідусеві Павлу Харитоновичу? Що я їм скажу?.. 
Треба порадитися з Терентіем! Він же так і не встиг мені 
нічого сказати...»

Вася витяг із портфеля «Математику», дістав з-під 
обгортки дзеркальце, підставив під сонячний промінь. 
І враз на галявині застрибав сонячний зайчик Терен- 
тій.

— Терентію! — поправив на носі окуляри Вася.— Так 
що робити? Як виручити Валеру?

— Треба йти у Зландію,— зітхнув Терентій.
— У Зландію? — скривився Глечик.— У  самісіньке 

пекло? Прямо в руки вражої сили?
— Ага,— кивнув Терентій.
— А  якось по-іншому не можна? — з останньою 

надією перепитав Глечик. Йому раптом згадався про
низливий погляд Бабая і його слова: «Може, й попаде
ться!»

— Не можна,— знову співчутливо похитав голівкою 
Терентій.

— І що — я сам мушу йти?
— А  хто ж піде? Нікого іншого нема.
— От їй-богу! — тепер уже зітхнув Глечик.
— І Незнайомка ж не комусь, а тобі дала чарівне дзер

кальце. Вона на тебе розраховує.
— Розраховує? — Глечик аж здригнувся від несподі

ваного здогаду.— Авжеж... її теж, мабуть, виручати 
треба. її теж захопила вража сила... Звичайно...

— Ти не так мене зрозумів. За Незнайомку не хви
люйся. Просто дзеркальце у  Зландію може пронести 
тільки хлопчик, тільки дитина. Дорослий пронести не мо
же. Така вже чарівна властивість дзеркальця.

— А далеко та Зландія?
— Не близько.
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— -А  ти туди дорогу знаєш?
— Аякже. Ми, сонячні зайчики, по всій землі скачемо, 

всі шляхи, всі дороги знаємо.

— А  чого ж вони у тролейбусі їздять?
— То ж не простий тролейбус, як ти розумієш, а чарів

ний. Для маскування. Щоб в очі не кидатися. Все-таки 
сучасний вид транспорту. Якби на мітлі або у ступі — 
одразу б люди звернули увагу. А  так... Правда, в них є й 
реактивна ступа, і мітла на транзисторах, і чарівні крила 
всіх розмірів, і багато іншого казкового транспорту. Та 
всім тим вони користуються тільки вночі, коли люди 
сплять. А  вдень вони їздять на чарівному тролейбусі.

— А пішки туди скільки ходу? — спитав Вася.
— Як швидко йти, ніде не зупинятися і як у дорозі 

нічого не трапиться, до смерку дістанемось. Бо, як сон
це сяде, я мушу зникнути.

— А ще треба час, щоб виручити і назад повернути
ся... Отже, дома я сьогодні не ночуватиму,— Глечик 
почухав потилицю.— Хвилювань скільки буде! Жах!.. 
Що вони там подумають? І мама, і сестра, і тьотя...

— Ну дивись... Справа твоя... можеш і не йти,— роз
вів лапками Терентій.

— Ага! Пропадай, значить, Вал ера!.. А  я чарівним 
дзеркальцем спокійнісінько на балкон Лесі Попелястій 
зайчики пускатиму?..

— Так що ж ти хочеш? — глянув на нього Терентій.
Глечик не відповів.
Ех, як важко уперше в житті приймати самостійне 

сміливе рішення!
Страшно — аж серце мерзне і ноги тремтять!
Та куди дінешся?
«Вибачте, любі мої! І мама, і сестра, і тьотя! — подум- 

ки звернувся до них Вася.— Знаю, що завдаю вам прик
рощів, але виходу в мене нема. Не вам, а Валері загро
жує небезпека. Його виручати треба. Мушу йти!»

І, вже остаточно зважившись, сказав Терентію:
— Ходімо!
— Молодець! — сказав Терентій.— Вперед!
І весело застрибав по галявині.
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А Вася пішов за ним.
І сама собою народилася в його душі пісня. Пісня 

завжди виручає у скрутних випадках. Коли співаєш, 
легше йти назустріч небезпеці. Це всі знають 1 Герої у 
фільмах і у театральних виставах завжди співають, коли 
йдуть на подвиг.

І Глечик заспівав:
Захопила, полонила 
Мого друга вража сила.
Друг потрапив у біду.
Але я,

але я,
але я 

Його знайду!
Я всю землю обійду,
На край світу я піду,—
Та Валеру,

та Валеру
Я знайду,

знайду,
знайду!

Глечик зітхнув:
— Хоч і страшно.

Р О З Д І Л  В О С Ь М И Й ,
в якому Глечик мандрує у Зландію 

і по дорозі дещо згадує

Отак, співаючи, бадьоро крокував Глечик лісом. Те
рентій стрибав попереду, вказуючи шлях.

Вони вийшли на якусь галявину, і Терентій раптом 
спинився, розпачливо озираючись.

Посеред галявини чорнів великий вигорілий круг — 
залишки вогнища. А  навколо валялися порожні консерв
ні бляшанки, биті пляшки з-під пепсі-коли та лимона
ду» Уривки газет, подерті поліетиленові кульки та інше 
сміття.

Край галявини похилило свою буйну голову поламане 
деревце горобини.
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У  Васі стислося серце.
Він згадав інше деревце. Берізку. Вона росла на уз

ліссі неподалік від тролейбусної зупинки. Якось після 
школи вони — Валера, Ігор Горенко, Вітя Кулачков- 
ський, Стьопа Балабайченко і він, Вася, йшли мимо.

Підійшовши до берізки, Ігор Горенко схопився ру
кою за гілку, смикнув і зламав її.

Валера, ні слова не кажучи, схопився рукою за дру
гу гілку, теж смикнув і теж зламав.

Ігор Горенко не любив пасти задніх, тож підскочив і 
зламав ще одну гілку.

— А  я цю зламаю! — сказав Валера і зламав.
— А  я цю! — вигукнув Ігор.
— А  цю ти не зламаєш! — сказав Валера.
— А  от і зламаю!..
Вітя Кулачковський і Стьопа Балабайченко нервово 

хихикали, дивлячись на це дурне змагання. Ігор Горенко 
був найбільший розбіяка у класі, до всіх ліз битися і 
всі його боялися. Крім Валери.

Глечикові було шкода берізки, і він хотів був сказати 
хлопцям, щоб не робили цього. Але не встиг. Бо до тро
лейбусної зупинки підійшла якась тьотя і так гримнула 
на Ігоря та Валеру, що вони всі вп’ятьох дременули 
геть, аж залопотіло...

І тепер...
— Невже це люди зробили? — вражено мовив Терен

тій, дивлячись на зламану горобину, на чорний вигорі
лий круг, на сміття навколо нього.

Васі раптом стало соромно перед сонячним зайчиком 
за людей.

— То... то вража сила! — несподівано сказав він. Х о
ча й розумів, що зробили все це звичайнісінькі турис
ти. Може, навіть старшокласники з їхньої школи, які 
часто ходили в цей ліс. Терентій нічого не відповів, вони 
проминули галявину й рушили далі.

Довго ще йшли лісом, аж поки не вийшли на берег 
річки.

Сонячний зайчик подивився на річку, зітхнув і мовч
ки похитав головою. Та й було чого і зітхати, і головою 
хитати. З води стирчали брудні іржаві залізяки. А  край 
берега валялися викинуті хвилями купи мотлоху: подер
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те взуття, ганчір’я, черепки тощо. Та й сама вода була 
каламутна, пінява — не вода, а помиї. І тієї, з дозволу 
сказати, води було небагато — текла вона повільно, мля
во, застоювалась у брудних калюжах.

Якось водила їхній четвертий чБ» Катерина Степанів
на до річки на урок природи. І вже важко сказати, хто 
перший — чи то Ігор Горенко, чи Валера, чи, може, на
віть Боря Бородянський, а то й Стьопа Балабайченко,— 
але хтось із хлопців перший кинув у річку знайдений на 
березі старий напівзотлілий черевик. І почали хлопці 
кидати в річку все, що тільки під руку попадалося: 
недогризки яблук, поламані коліщатка, консервні бля
шанки... Цікаво ж: булькі — і нема!.. Бульк! — і нема!..

Як побачила це Катерина Степанівна, як розсерди
лася!

— Ви що це робите?! Як вам не соромно! Хіба можна 
кидати в річку різний непотріб? Хіба можна засмічувати 
річку?! Ми ж із неї воду п’ємо! Вмиваємося, обід вари
мо! Ви ж собі у борщ та суп брудний черевик не кидаєте? 
Правда?

Дуже гнівалася Катерина Степанівна, аж зблідла.
І ще одного разу говорила вона про річку. Це коли 

хлопці у туалеті водою чвиркалися. Усі тоді прийшли на 
урок мокрі як хлющі.

— Коли всі так воду берегтимуть, вода з річок пови- 
тікає і річки попересихають. Що тоді робити будемо?

Вася не розумів, чого вчителька так гнівається, чого 
так хвилюється? Он скільки в річках тієї води! На всіх 
вистачить!

А оце зараз глянув і жахнувся: таки правда, з такої 
річки хіба нап’єшся? Отруїтися можна.

— Нам на той берег треба,— сказав Терентій.— 
Ти плавати вмієш?

— Трохи вмію,— сказав Глечик,— але...
Так йому не хотілося лізти у ту багнюку!
Сонячний зайчик зрозумів це.
— Пожди, я пошукаю броду.
Забігав туди-сюди, легко ковзаючи по поверхні води, 

і нарешті загукав:
— Є! Знайшов!
Знявши одяг, з огидою занурюючись у бруднющу
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воду по пояс, перебрів Вася річку. Уже виходячи на бе
рег, ногу об консервну бляшанку порізав. Глянув, і зда
лося йому, що це та сама бляшанка з-під салаки в тома
ті, яку він отоді під час уроку на природі власноруч
но кинув у річку.

Зітхнув Вася.
Пішли вони далі.
Почалися гори, з ущелинами і проваллями, із стрім

кими прямовисними скелями. Дряпаючи руки, збива
ючи у кров коліна, дерся Глечик по тих скелях. Але не 
скаржився. Тільки думав:

«Мені що — звичайні людські труднощі. А  от як там Ва
лера? Як його там вража сила катує?.. Хоч би живого- 
здорового побачити... І ото треба було за їжаком у ліс 
іти! От біда!.. Сиділи б зараз перед телевізором, пере
дачу цікаву дивилися — мультик, детектив захоплю
ючий абощ о...»

Але того, що вже трапилося, назад не повернеш. Це 
тобі не в шашки грати («Можна, я не так піду?»). Це — 
життя!..

Довго й важко долав Глечик скелясті гори.
Та нарешті вони з Терентієм спустилися у долину і 

підійшли до густого дрімучого лісу.
— Ну от і прийшли. Тепер прямо. Не звертай нікуди. 

Отам у лісі і лежить Зландія,— сказав сонячний зай
чик.— Далі я вже тебе не поведу. Бо тобі треба ховати 
чарівне дзеркальце, щоб вража сила його відразу не оді
брала. Прощай, Васю, до зустрічі! Хай тобі щастить!

— Прощай,Терентію! Спасибі тобі! — зітхнув Глечик. 
Він сховав дзеркальце під обгортку, і Терентій умить 
зник. Бо, як ви знаєте, без дзеркальця сонячних зайчиків 
не буває.

І одразу стало Глечикові й сумно, й моторошно. Одне 
діло, коли під час небезпеки ти з кимось удвох. Зовсім 
інше — залишитися на самоті.

Та іншого виходу не було.
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Р О З Д І Л  Д Е В ’Я Т И Й ,  
в якому дія відбувається вже у  Зландіі.

Валерин портфель. От він який — пан Морок!

Зайшов Глечик у ліс.
І здалося йому, що це той самий ліс. І дерева такі 

самі, і галявини. Онде навіть великий трухлявий пень, 
біля якого вони з Валерою розлучилися. Але то, мабуть, 
тільки здалося.

Вийшов Глечик на велику галявину. Бачить — паркан 
високий, ворота величезні, а над ними напис кривуляс
тими літерами: «З  лан дія».

Закалатало Глечикове серце.
Прийшов!
Що ж чекає його за тими ворітьми, за тим парканом?
Поправив Вася окуляри, а за плечима ранець-порт- 

фель, в якому лежало під обгорткою «Математики» ча
рівне дзеркальце. Задумався.

Треба придивитися, розвідати нишком, що і як. Дірку 
в паркані відшукати. Нема у світі такого паркана, в яко
му не можна було б десь дошку відхилити, щоб худень
кий четвертокласник проліз.

Крадеться Вася Глечик попід парканом, придивляє
ться, прислухається.

Тихо за парканом. Жодного звуку. Нема нікого, чи 
що?

Захопився Вася — трохи у величезну яму для сміт
тя не впав. На самісінькому краєчку спинився.

Дивиться — а серед сміття різного учнівські портфелі 
валяються. І зверху, просто у Васі під ногами — знайо
мий до болю портфель. З крокодилом Геною на кришці, 
з подряпиною під замком, з довгастою масною плямою 
(у мастило вгнався, коли з гірки з’їжджали!). Валерин!

Сумнівів більше не було!
Тут Валера! Тут, у Зландії!
Як же його знайти? Як визволити?
Думав Вася спершу скочити в яму, взяти Валерин 

портфель, та потім передумав: а що, як не вибереться 
звідти?.. Не для того він у Зландію прийшов, щоб у ямі 
для сміття сидіти. І не портфель, а Валера йому потрібен.

Пішов Глечик далі попід парканом.
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І знайшов-таки нарешті дошку, яку можна було відхи
лити. І відхилив, і проліз.

І от він уже у Зландії.
Великі темні ялиці з волохатими вітами оточили га

лявину.
А  посеред галявини хатки. Одна на курячих ніжках, 

і на дверях табличка: «Баба Яга. Дзвонити 1 раз». Біля 
неї реактивна ступа стоїть, і до стіни здоровеннецька 
летюча мітла прихилена.

Друга хатка залізна, закіптюжена, з довгою бляша
ною трубою, як той самовар. Біля хатки великий щит з 
вогнегасниками, відрами та іншим протипожежним ре
манентом. На дверях табличка:«Змій Горинич. Стукати 
голосніше».

Третя хатка цегляна, з маленькими загратованими ві
концями. Біля неї — шведська стінка, гімнастичний кінь, 
турнік, гирі, штанга на помості та інший спортінвентар. 
На стінах яскраві плакати розклеєні: «Фізкультура — 
запорука безсмертя!», «Хочеш  жити вічно — роби за
рядку!», «Той, у кого дужі м’язи, неприступний для за
рази» і таке інше.

На дверях табличка: «Кощій Безсмертний. Не турбу
вати!»

І ніде жодної живої душі. Тихо. Порожньо.
«Мабуть, ще дзеркальце на трасі шукають. Треба цим 

скористатися. Пошукати Валеру. Де він тут у них замк
нутий?.. Якщо живий ще...» — і від цієї думки Глечик 
аж похолов. Та відразу ту думку одігнав: «Живий! Жи
вий! Живий! Не до Валери їм. Раз навіть мене не заче
пили, то й Валерою ніколи їм займатися зараз. Дзер
кальце шукають».

Скрадаючись, обстежив Глечик усі хатки. Всюди ди
вився: і у вікна, і під ганки, і у ступу навіть зазирнув. 
Ніде Валериних слідів не виявив.

І раптом... Раптом він почув чийсь голос.
Голос лунав із-під землі.
Вася зіщулився, втягнув голову в плечі, прислухався.
Хтось під землею співав:

Зроблений із темної 
Темряви підземної,
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Тіла я не маю —
Та всіх перемагаю!

Морок я, і, як захочу,
Будь-кого я заморочу,
Заморочу, заморочу,
Як захочу!

Чарівним даром володію,
Всіх підкоряти я умію.
Мої всевладні чари —
Страшні нічні кошмари.

Ах-ах! Ах-ах!
Усіма керує страх.
Ах-ах! Ах-ах!
Найсильніший в світі страх!

То співав пан Морок.
І хоч Вася тремтів од страху, пан Морок помилявся — 

не страх найсильніший у світі. Цікавість дужча за страх. 
І ота всевладна всемогутня цікавість штовхала Васю 
вперед, туди, звідки линула пісня. А пісня линула з ни
зенької погребні, що виднілася за хаткою на курячих 
ніжках.

Глечик обережно підповз до погребні і зазирнув у ву
зеньке віконце. Спершу він нічого не побачив. Та коли 
очі звикли до темряви, розгледів величезний підземний 
склепінчастий зал, посеред якого стояв довгий стіл. На 
тому столі горіла синім полум’ям маленька свічечка. 
І у примарному світлі тієї свічечки вирізнялася зловісна 
постать у чорному плащі з каптуром. Пан Морок сидів 
за столом на троні з високою спинкою і, перебираючи 
струни чорної гітари, співав.

Закінчив співати, відклав гітару, взяв зі столу неве
личкий прямокутний предмет, підніс до рота і заговорив:

— Алло! Алло! Тринадцятий! Алло! Викликаю три
надцятого! Алло!.. Тьху!.. Знову чарифон заїло!.. От 
техніка! Казкова називається! Алло! Тринадцятий!..

Та враз під склепінням залу почулося поспішливе, 
захекане:
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— Тринадцятий слухає! Тринадцятий слухає!
— Агент Страху Бабай! Чого мовчите? Чого не до

повідаєте? Алло?
— Пробачте, Ваша Темність! Не доповідаю, бо... Не

ма чого доповідати. Шукаємо з усіх сил. Очі повилази
ли, але дзеркальця не бачимо ніде.

— Агент Страху Бабай! — вкрадливо сказав пан Мо
рок.— Дорогий мій! Любесенький! Ріднесенький! Вас дав
но не мучили кошмари?.. Ви забули, що це таке?

— Ваша Темність! Не треба! Благаю! Я все роблю! 
Вони лазять навкарачках по всій трасі, переглядають 
кожен сантиметр. Ми все робимо! Все...

— Дорогий мій! Продовжуйте!.. Але ж ви розумі
єте...— голос пана Морока був такий лагідний, такий 
співчутливий, навіть не вірилося, що це говорить страш
ний Начальник Канцелярії Нічних Кошмарів.— Ви ро
зумієте, дзеркальце треба знайти обов’язково! Інакше 
всім нам, вірніше всім вам, загрожує смертельна небез
пека. І пам’ятайте — ще раз нагадую! — коли знайдете 
дзеркальце, ні в якому разі не зазирайте в нього, не ди
віться! Ніхто! Ні в якому разі! Це смертельно небезпеч
но. Одразу загорнути у чарівну кошмарлю і швиденько 
нести в печеру «Тридцять три лиха».

— Пам’ятаю, Ваша Темність! Всі проінструктовані. 
Все буде зроблено у світлі ваших вказівок. Тобто, про
бачте, не у світлі, а у темряві ваших вказівок. Пробач
те!..

— Пробачаю. Чекаю. Виконуйте. Відбій! — Пан М о
рок поклав чарифон на стіл і підвівся з трону.

Глечик відсахнувся од віконця.

Р О З Д І Л  ДЕСЯТИЙ,
в якому Вася зазирає у печеру 

« Тридцять три лиха», спершу ховається, 
а потім виходить назустріч небезпеці

«А га,— думав Глечик, причаївшись біля погребні,— 
значить, дзеркальця вони бояться. Воно для них смер
тельно небезпечне. Тому силою відбирати його вони не 
будуть. Домагатимуться, щоб я добровільно віддав. 
Адзуськи! Головне мені тепер Валеру знайти і вирвати

476



звідси. Пан Морок під землею, Бабай з вражою силою 
десь на трасі. Отже, можна, поки їх нема, гарненько по
шукати».

І Вася кинувся нишпорити по всіх кутках. Він весь 
час сторожко озирався, боячись потрапити на очі яко
мусь темнику-таємнику. Але чи та боязка ледача аген
тура десь ховалася, чи її взагалі у самій Зландії не 
було, Вася так нікого й не побачив. Але й Валери не 
знайшов теж.

З одного краю галявини височів пагорб, і біля його 
підніжжя Глечик побачив великі іржаві залізні двері, 
що вели під землю. На дверях висіла табличка: «Печера 
«Тридцять три лиха». Вхід заборонено».

Як ви знаєте, туди, куди вхід заборонено, найдужче 
хочеться зазирнути.

Вася нахилився до шпарки для ключа й зазирнув. 
І здригнувся від того, що побачив. Печера просто киші
ла жахливими потворами. А  посеред печери на стіль
ці сиділа і спокійно читала якусь книжку при тьмяному 
світлі маленької синьої свічечки Незнайомка. Потвори 
весь час кидалися на неї, але, наблизившись, одразу па
дали до її ніг і лякливо відповзали. По їхній поведінці 
Вася зрозумів, що страшні потвори у печері — то хво
роби. Онде Ангіна з перев’язаним горлом, оно Свинка 
із свинячою головою, ото чхає і раз у раз витирає носа 
Грип, а там кашляє-заходиться Кашлюк...

Пан Морок, як бачите, і печеру «Тридять три лиха» 
відновив, і хвороби заново порозводив.

Синя свічечка горіла тільки біля Незнайомки, а далі 
всю печеру поглинала страшна, сповнена потворами 
рухлива темрява.

«Невже й Валера там? — з жахом подумав Вася.— 
Лежить, знеможений хворобами, і навіть голову підвести 
не в силі. Але чого Незнайомка така спокійна? Невже 
вона може читати книжку, коли поряд лежить хворий 
Валера? Треба постукати, гукнути її».

Але ні постукати, ні гукнути Вася не встиг.
Бо в цю мить заскреготали, розчиняючись, іржаві 

ворота Зландії і на галявину в’їхав старий облуплений 
тролейбус з вибитими вікнами.

Вася ледве встиг сховатися в кущах.
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З тролейбуса в и й ш о в  л ю т и й  роздратований Бабай, а 
за ним зморені і сердиті Змій Горинич, Баба Яга і Ко
щій Безсмертний.

— Вихід один,— похмуро сказав Бабай.— Тортури! 
Поки не признається, де дзеркальце.

— Так! Тортури! — закивала головою Баба Яга.
— Тортури! Ху! — погодився Змій Горинич.
— Нічого не поробиш — тортури! — розвівши рука

ми, зітхнув Кощій Безсмертний.
— Чур, я перша!.. Чур! Я  перша товчу її у ступі. Цюк- 

цюк-цюк!.. Усі кісточки на пісочок!
— Ні-ні! Я перший! Ви, Бабо, завжди вперед лізете. 

Ху! — роздратовано сказав Змій Горинич.
— Бо я — дама!
— Ху! — зневажливо хукнув Змій Горинич.— Жаль, 

що в нас у Зландії дзеркала заборонені. Подивилася б 
на себе. Дама? Страховидло! Ху!

— А  ти, ти, ти — гад повзучий! Тьху! Тьху на тебе!
— Не лайтеся! Я її спершу у казані зварю. Буль-буль- 

буль! Хе-хе-хе! — Кощій Безсмертний потер руки.
— Ні-ні! Я  сказав! Я її — хуі — спопелю. А  тоді вже 

робіть, що хочете.
— Ну добре, добре! Досить! Набридлої— скривився 

Бабай.— Кинемо жеребок. Кому випаде, той буде пер
ший. По-чесному. Ходімо!

І вони рушили до печери «Тридцять три лиха».
Вася затаївся у кущах.
Що робити?
Зараз вони почнуть мучити й катувати Незнайомку, 

домагаючись, щоб вона сказала, де дзеркальце.
А  дзеркальце ж у нього!
І він — що? — лежатиме тут у кущах і спокійно слу

хатиме, як буде кричати від болю Незнайомка?
Ні! Не може він цього допустити!
І, не думаючи про те, що буде далі, Глечик вискочив 

із схованки.
— Не чіпайте! Не чіпайте її! — загукав одчайдушно.
Вони так здивувалися, що аж поприсідали. І так і за

стигли, присівши.
— Га?
— Щ о?
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— Ху!
— Тю!
Перший отямився Бабай:
— Ти?! Сам прийшов у Зландію?! Такого ще не бу

ло! За всю історію цієї країни.
— Ти що — здурів?! Ху! — вражено хукнув Змій Го

ринич.
— Це ж треба! — знизав плечима Кощій Безсмертний.
А  Баба Яга тільки носом здивовано свиснула.
Глечик нарешті зібрався з духом і випалив:
— Одпустіть мого друга Валеру!.. Чуєте?..
Вони перезирнулися.
— Якого Валеру? — розвів руками Бабай.— Звідки 

ти взяв, що він у нас?
— У вас! Я бачив його портфель у ямі!
Вони знову перезирнулися.
— Це ж треба!.. — сказав Кощій Безсмертний вину

вато.
Бабай так люто блиснув очима на нього, що здалося — 

на галявині спалахнув вогонь.
— А-а,— наче згадав Кощій Безсмертний.— 

Я ж той портфель у лісі знайшов. Правда!
— Неправда! — вигукнув Вася.
— Ти як з нами розмовляєш?! — гримнув на нього Ба

бай.— Ти куди прийшов? Ти що собі дозволяєш? Тут 
тобі не середня школа, де можна ходити на голові!

— Я ж тебе зараз тільки — ху! — і від тебе жменька 
попелу на землі залишиться.— Змій Горинич, опустив
ши вниз руку, показав, яка жменька попелу залишиться 
від Васі.

— А  я тебе у ступі тільки — цюк! цюк! цюк! — і всі 
твої кісточки — на пісочок! — Баба Яга радісно потерла 
руки.

Лише Кощій промовчав, і Вася ще більше впевнився, 
що, мабуть, Безсмертний у всьому й винен. Валеру 
схопив, очевидячки, він. І необережно залишив речовий 
доказ — портфель. Тому Бабай так блимав на Кощія.

І тут раптом з-під землі почувся глухий зловісний го
лос пана Морока:

— Гей! Що там робиться у вас нагорі?.. Що за галас? 
Чому не доповідаєте?!

479



в якому Бабай умовляє Глечика.
Несподівана пропозиція. Глечик 

погоджується

Бабай поспішливо вихопив з кишені чарифон і, запи
наючись, загукав:

— Ваша Темність!.. Пробачте!.. Не встиг!.. Не встиг!.. 
Тут така річ... розумієте... повернувшись з траси... ми 
виявили... що... на території Зландії... одним словом... 
порушник кордону!.. Ні-ні! Відомий!.. Вася Глечик з 
четвертого «Б » класу... Ні!.. Але... краще я вам особис
то... не чарифонна розмова... Біжу!

Бабай підбіг до погребні, тупнув тричі ногою і раптом 
провалився під землю.

«Мабуть, там у них швидкісний ліфт»,— подумав 
Глечик.

— Слухай! — раптом сказав Васі Кощій Безсмерт
ний.— Тікай! Тікай, поки не пізно!

— Не для того я сюди прийшов, щоб тікати! — ска
зав Вася.— Одпустіть Валеру, і ми разом утечемо.

— От дурненький! — сказала Баба Яга.— Та ти хоч 
розумієш, куди ти потрапив? Це ж Зландія! Злан-ді-я! 
Не Добряндія! Розумієш?

— Добровільно сюди ніхто ще не приходив. Ху! — 
пояснив Змій Горинич.— Ти перший!

— І, мабуть, останній,— похитала головою Баба Яга.
— Тікай, від щирого серця раджу! — став благати 

Кощій Безсмертний.— Тікай, поки цілий!.. Потім пізно 
буде.

— Ні! — вперто заявив Глечик.— Валеру я тут не по
кину! Або вдвох, або... Валеро! — раптом закричав він 
щосили.— Валеро! Держись! Я тут! Я прийшов тебе вря
тувати! Чуєш? Тримайся! Держись! Валеро!

У вражої сили на якийсь час навіть мову одібрало від 
подиву.

— Та цить! Ху! Розкричався! — опам’ятався нарешті 
Змій Горинич.

— Це тобі не у школі на уроці малювання. У нас не 
можна кричати! — сказала Баба Яга. Але Вася не 
слухав.

Р О З Д І Л  О Д И Н А Д Ц Я Т И Й ,
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— Валеро! — кричав він.— Валеро! Де ти? Озовися! 
Це я! Твій друг Вася Глечик! Я врятую тебе! Валеро! 
Це я — Глечик.

— Це ж треба! — розгублено озирнувся на всі боки 
Кощій Безсмертний.— Та замовкни!.. І тікай швидше! 
Тікай!

— Ні! І не просіть навіть! — зціпивши зуби, відмов
лявся Вася.

— Побачимо, як ти нас проситимеш зараз! Ху! Чого 
ми з ним панькаємося? — роздратовано гарикнув Змій 
Горинич.

— І справді! — підхопила Баба Яга. — Хто він такий, 
щоб оце так з нами зухвало розмовляти? От зараз я його 
у ступі тихесенько — цюк! цюк! цюк!..

— Ні-ні! Знову ви, Бабо, уперед лізете! Я його тро
шечки спопелю, а тоді вже... — Змій Горинич не дого
ворив, бо несподівано з-під землі біля погребні вигульк
нув Бабай.

Він був серйозний і заклопотаний.
Жестом підкликав до себе вражу силу.
І Вася почув, як Бабай тихо їм сказав:
— Увага і послух!.. Дзеркальце в нього! Всім розі

йтися по хатах! Я мушу з ним поговорити на самоті.
І Змій Горинич, Баба Яга та Кощій Безсмертний 

швиденько розбіглися й позамикалися у своїх хатках.
А Бабай з привітною усмішкою підійшов до Васі.
— Я ж тобі казав, що ми ще зустрінемось. От і зу

стрілися. Ти мені подобаєшся. Хороший ти хлопець. І я 
радий, що чарівне дзеркальце потрапило саме до тебе, а 
не до когось іншого...

— Нема... нема в мене ніякого дзеркальця,— заскоче- 
ний зненацька, пробурмотів Глечик.

— Ну нащо ти оце говориш? — спокійно сказав 
Бабай.— Нащо тільки час витрачаєш?.. Ти, друже, не
дооцінюєш нашого Шефа Його Темність пана Морока. 
Ех! Яка це голова!.. Усім головам на світі голова! Усе 
він знає, все розуміє, все може пояснити, розтлумачити, 
навіть передбачити...

— Нема в мене дзеркальця,— вперто повторив Гле
чик.

— Якби не було в тебе дзеркальця, ти б нізащо в сві
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ті не прийшов сам у Зландію. Дурненький І Це ж тільки 
метелик летить на вогонь і згорає. А  ти ж не метелик. 
Ти — людина!.. А люди — найрозумніші на землі істоти. 
Принаймні так вони вважають... Хе-хе-хе!.. Якби не на
ша країна, може б, так воно й було. Але... От ти, мабуть, 
вважаєш, що коли Зландія, то всі тут обов’язково злі 
й погані. Правда?

— А що? Добрі? — буркнув Вася.— Зландія ж. Не 
Добряндія. Самі кажете.

— А  от якраз і не так... Це просто назва... Як, примі
ром, Зеландія, тільки скорочено — Зландія. І все. 
А  мешкають у нас звичайні нормальні жителі. Кожен за
ймається своєю справою... А взагалі, що таке добрий, 
злий — не так просто пояснити... От скажи, будь ласка, 
коли в тебе є цукерка, ти ж її хочеш з’їсти, правда? Тіль
ки чесно. Хочеш же з ’їсти?

— Ну, мабуть... — непевно сказав Вася.— А що — не 
можна?

— Та чому? Можна. Звичайно... А вихователька у 
дитсадку що тобі говорила? «Віддай! Поділись! Не будь 
скупий!» І ти, дурний, віддавав, ковтаючи сльозу. А  той, 
кому ти віддавав, твою цукерку їв і облизувався. То де ж 
правда? Чи не краще самому з’їсти й облизатися? А той 
нехай сльозу собі ковтає. Подумай тільки! Якщо ти од
даси цукерку, то будеш незадоволений і того, кому від
дав, не любитимеш. Правда? Правда. А якщо сам її 
з ’їси, будеш задоволений, добрий і ще тому, хто сльозу 
ковтає, співчуватимеш. То що таке добрий, а що таке 
злий? Виходить, щоб бути добрим, треба самому їсти 
цукерки і не слухати виховательку. Я так у дитсадку й 
робив. Бо розумний був. По-розумному треба все роби
ти. По-розумному, а не по-дурному. От зараз тобі що 
треба? Тобі треба, щоб ми твого Валеру відпустили. 
Правда?

— Правда,— сказав Глечик.
— А нам що треба? Нам треба, щоб ти віддав нам 

дзеркальце. Добровільно. То хіба не можна домови
тися: ти віддаєш нам дзеркальце, а ми тобі твого Ва 
леру ?..

Вася розгубився.
Цього він не чекав.
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— А... а ви точно Валеру оддасте? Не обдурите? — 
недовірливо спитав Вася.

— Не обдуримо. Оддамо. Чесне бабайське!.. А щоб 
ти не сумнівався, домовимося так: спершу ми тобі при
водимо твого Валеру, а вже тоді ти віддаєш нам 
дзеркальце. Згода?

Вася зовсім розгубився.
Невже Бабай правду каже?
А як інакше виручити друга? Коли він і не відгукуєть

ся, і не видно його ніде...
— Ну... якщо так... я... я згоден,—сказав нарешті 

Глечик.
— Тільки дай чесне слово! Поклянися!..
«Видно, їм дуже потрібне дзеркальце, раз вони Валеру 

за нього відпускають. І безвихідь у них — треба їм, 
щоб я тільки добровільно дзеркальце віддав. Та й у ме
не виходу нема. Казала Незнайомка, що дзеркальце ме
ні у пригоді стане. От і стало. Треба ж Валеру виру
чити».— І Вася сказав:

— Ну... Чесне слово!.. Клянусь!.. Давайте Валеру!.. 
І Незнайомку!

— А про Незнайомку ми не домовлялись!.. Хоча... 
Коли ти оддаси нам дзеркальце, Незнайомка буде вже 
непотрібна. Ми її самі відпустимо. Згода!

— Чесне слово?
— Чесне бабайське! Значить, так: ми тобі приводимо 

Валеру, ти нам оддаєш дзеркальце, а тоді ми випускає
мо Незнайомку. Домовились?

— Домовились,— кивнув Глечик.— Давайте Валеру!
Бабай підійшов до будиночка Кощія Безсмертного і

постукав у двері. Клацнув замок, двері прочинились, 
і визирнув Кощій Безсмертний.

Бабай сказав йому щось на вухо.
— А... а можна? — здивовано перепитав Кощій.
— Навіть треба! З Шефом усе погоджено!
— Ну тоді... — Кощій зітхнув.
— Залишаю вас удвох. Іду у підземну крамницю «Ча

рівниця». Там сьогодні щось новеньке одержали.— Ба
бай підійшов до погребні, тричі тупнув ногою і провалив
ся під землю.
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— Що-о?!
— Сам захотів.
— Як?!

Р О З Д І Л  Т Р И Н А Д Ц Я Т И Й ,
в якому Валера розповідає, 

що з ним сталося
— Три дні тому, пам'ятаєш, вигнала мене з класу Ка

терина Степанівна. За те, що я Віті Кулачковському 
за комір жука-рогача вкинув. Вийшов я, тиняюся по 
коридорах порожніх, безлюдних. Підійшов до сходів, 
які у підвал ведуть. Бачу, залізні двері підвалу не- 
замкнені. Тільки я підійшов, вони — ррип!.. — одчини
лися, звідти рука вистромилася. І пальцем мені — 
хить-хить! — підійди, мовляв. Я думав, що то наш зав
госп Іван Тарасович. Підійшов. А рука мене за комір — 
рраз! — і в підвал. Я навіть крикнути не встиг. Двері 
одразу — клац! — замкнулися. Темрява — хоч в око 
стрель.

— Здоров, Валеро! — чую голос, лагідний, привіт
ний такий.— Не бійся. Ми — твої друзі. Лиха тобі не зи
чимо, тільки добра. Ти нам дуже подобаєшся. Гар
ний ти хлопець! Не те що інші — вареники, пігмеї, ре
диски. Здорово ти того жука за комір Кулачковському 
вкинув. Молодець!.. І водою ти здорово бризкаєшся. 
А як вазон з другого поверху скинув! Сила! І кепочку 
Борі Бородянського у калюжу ловко швиргонув! Ха-ха- 
ха! Нам такі потрібні.

— А... хто ви? — спромігся нарешті спитати я.
— Кажу ж — твої друзі. Та не лякайся, дурненький. 

Ми хочемо тобі допомогти. Ти ж мрієш полетіти у кос
мос, на інші планети. Правда?

— Ну мрію,— признався я.
— А одного ж людського життя для цього не вис

тачить. Правда?
— Правда,— кажу.
— Хочеш бути безсмертним?
— Безсмертним? — перепитую.— А хіба це можливо?
— Для таких, як ти, можливо.
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— Ну, звичайно, хочу. Нема питань!
— Ну, тоді вважай, що все гаразд.
— Що? Я уже безсмертний? — зрадів я.
— Ич! Який швидкий! Це ще заробити треба.
— А як? Що треба?
— Та нічого особливого. Іди до нас на роботу.
— Куди?
— У ВС.
— Яке ВС? У Військові Сили? В армію, чи що?
— Сили, але не військові. Вражі сили.
— У шпигуни, чи що? — похолов я.— В іноземну роз

відку? Батьківщину зраджувати? Та ви що!
— У які шпигуни? Ніякої батьківщини не треба зра

джувати. Це зовсім інше. По казковій лінії. Казки 
читаєш?

— Ну, читаю.
— Хто такі Баба Яга, Змій Горинич, Кощій Безсмерт

ний — знаєш?
— Ну, знаю.
— Так от. До них у компанію. Якраз вакансія є. Віль

на посада Кощія Безсмертного. Саме для тебе.
— Що?! Кощія?! — отетерів я.
— Безсмертного! — уточнив голос.— Та ти не пере

живай! То тільки у старих казках Кощій Безсмертний 
страшний, схожий на скелет. Тепер зовсім інше. Будеш 
звичайним собі чоловіком,— хочеш вусатим, хочеш 
бородатим, хочеш безвусим і безбородим.

— А робити що треба?
— А нічого не треба. Живи собі. Тільки жити дове

деться не дома, звичайно.
— А де?
— Ну, ти й цікавий! Спершу згоду дай, а тоді буде

мо говорити далі. Та ти не квапся. Не поспішай. Обмір
куй гарненько. Це справа серйозна. Не на день, не на 
два — на все життя. Єдине що скажу: влада буде в тебе 
необмежена. Можливості невичерпні. Що хочеш мати, 
все матимеш. Подумай. Ми не кожному таке пропонує
мо. І нікого не силуємо. Тільки за власним бажанням. 
Даємо тобі кілька днів на роздуми. Зваж усе, обміркуй. 
Щоб потім не просився відпустити. Бо назад вороття не 
буде. Зрозумів?
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— 3-зрозумів,— кажу.
— І ще — про розмову нашу нікому ні слова. Розка

жеш — страшна тебе кара чекатиме. Зрозумів?
— 3-зрозумів,— кажу.
І тільки я це сказав, та ж сама рука мене за комір — 

хап! — двері прочинилися, і я опинився на сходах.
Рука мені помахала з дверей і сховалася.
А  тут і дзвінок продзвенів...
Три дні ходив я і думав.
Невже це хтось пожартував? Хтось із старшоклас

ників? Володька Мамалига з дев’ятого «А », наприк
лад,— відомий на всю школу витівник. Або Алик Бамба- 
ровський, капітан шкільного клубу веселих та винахід
ливих. Могли! То такі, що самого директора Ярослава 
Івановича розіграти не побояться.

А  якщо насправді?..
Надто вже дорослий, не учнівський голос говорив зі 

мною. І хіба цікаво жартувати Мамализі чи Бамбаров- 
ському з четвертокласником? Що це їм дасть? Та ще це 
попередження, щоб мовчав. Ніхто ж про той розиграш 
і не дізнається! Коли б розігрували, то сказали б прийти 
кудись, щось зробити, щоб можна було посміятися... 
А  так... Схоже, що не розиграш. Схоже, що насправді.

Погоджуватися чи ні?
З одного боку, звичайно, кидати школу й батьків од

разу назавжди — якось воно... не той... А  з другого бо
ку — як у космос до інших планет летіти, то все одно 
рідних треба кидати назавжди. А ми ж з тобою саме про 
польоти мріяли.

Три дні я ходив і думав.
І тоді, як пішли ми з тобою у ліс їжака ловити,— 

теж думав.
А  коли ми посварилися і ти втік, лишився я сам. І 

раптом з кущів виходить Бабай, ти його тепер знаєш.
— Здоров, Валеро! — я його голос одразу впізнав.— 

Ну що, надумав?
Розгубився я, слова сказати не можу.
А  він:
— Ну, чого ти, дурненький? Чого боїшся? Тобі про

понують безсмертя, а ти ще вагаєшся. Та якби я комусь
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іншому запропонував, мені б тільки дякували. Бажаючі 
у цьому лісі не вмістилися б! — І голос у нього такий 
лагідний, привітний.

Уявив я собі раптом — лечу я, Безсмертний, у ракеті 
до інших планет. І прилітаю, зустрічаюся з інопланетя
нами. Розказую їм про життя на Землі. І репортаж про 
мою зустріч передають по інтербаченню. І на мене 
дивиться вся планета. І в усіх газетах світу мої величез
ні фотографії...

Подумав я востаннє, махнув рукою і сказав:
— Ну гаразд! Згоден!
— От і добре! — Бабай витяг з кишені пласкеньку 

пляшечку, одгвинтив кришку-стаканчик, налив з пля
шечки і простягнув мені.— Пий!

— Що це? Для чого? — здивувався я.
— Ну ти ж розумієш, діти вражою силою не бувають. 

Для цього треба стати дорослим. Чекати, поки ти нор
мально виростеш, нам ніколи, А це — сік чарівної рос
лини-дорос лини. Вип'єш — і одразу станеш дорослим. 
Яким хочеш бути — вусатим, бородатим чи безвусим 
і безбородим?

— Хай уже вусатим,— сказав я.— Мені вусаті подо
баються: Микита Михалков, Михайло Боярський.

— Пий! — тицьнув мені в руки Бабай кришку-стакан- 
чйк. Я понюхав. Густа рідина пахла кавою.

Одважився, випив. Солоденьке і язик трошки пощи
пує.

І одразу відчув — росту. Плечі розсуваються, земля 
вниз пішла, і під носом над верхньою губою лоскотно — 
вуса пробиваються. Штанці тріснули, на землю впали, 
сорочка — на шмаття, черевики теж...

А Бабай уже подає мені нове вбрання: спортивний 
костюм, кросовки.

Вдягнувся я, порваний свій дитячий одяг зібрав, тіль
ки десь одного черевика не знайшов: коли вони на ногах 
моїх порепалися, я їх, струшуючи, позафутболював у 
кущі. Один знайшов, а другий ні.

Згорнув я свої речі, у ямку поклав, торішнім листям 
прикидав,— нащо речові докази лишати? Хай уже ні
яких слідів не буде.
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— Ну, а тепер поїхали до Шефа на затвердження. А 
там і до роботи! — сказав Бабай. Взяв мене за руку, три
чі тупнув ногою, і ми з ним провалилися. Опинилися у 
закритій тісній кабіні і з шаленою швидкістю помча
ли під землею.

— Взагалі-то ми тролейбусом їздимо, але новобран
ці мають право один раз проїхатися на підземній раке
ті пана Морока,— сказав Бабай.

Ну, а потім опинився я у підземному палаці пана Мо
рока.

Спершу було страшнувато. Але пан Морок прийняв 
мене дуже привітно, довго розпитував, які в мене поба
жання, що я хочу мати з речей, пообіцяв добре забез
печити. Музика в нього в палаці гарна. Записи наймод- 
ніші, найсучасніші. Пригощав мене смачнющими наїд
ками і напоями: ми таких зроду не бачили.

Одним словом, мені тут подобається. І я анітрохи не 
шкодую.

Р О З Д І Л  Ч О Т И Р Н А Д Ц Я Т И Й ,
в якому Вася змушений віддати чарівне дзеркальце.

Васю і Незнайомку виганяють з країни.
Вража сила торжествує

— Валеро! Що ж ти наробив?! Ех, Валеро, Валеро! — 
жахнувся Глечик, коли Кощій закінчив розповідати.

— Та ти що? Ти, мабуть, нічого не зрозумів! Все ж 
нормально! — весело всміхався Кощій Валера.

— Що — нормально? Де нормально? Це ж жах! Як 
ти не розумієш!

— Та це ти нічого не розумієш!.. До тебе просто ще не 
дійшло. Я ж — безсмертний, ніколи не вмру. Безсмерт
ний! Розумієш?

— Але ти ж не просто безсмертний! Ти ж Кощій Без
смертний! Вража сила!

— Ну то й що?! Подумаєш! Зате не вмру ніколи. І по
лечу до найдальших планет, і з інопланетянами поба
чусь, і назад повернусь...

— Валеро! Ну що ти говориш? За яку ціну купуєш ти 
собі те безсмертя?
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— АйІ Не мороч голову. Думаєш, ти кращий? Хоч 
не придурюйся! Згадай лишень, як ми разом уроки зри
вали. І з класу нас Катерина Степанівна обох вигнала. 
Чи не так?

— Ну так то ж...
— А на фізкультурі з Борі Бородянського хто смі

явся?
— Так усі ж сміялися...
— Правильно! Бо всі однакові!.. І взагалі, думаєш, 

я один тут такий? А Змій Горинич, думаєш, хто?
— Хто?
— Ігор Горенко з нашого класу.
— Ігор Горенко?! Та ти що?
— Те, що чуєш!.. А Баба Яга?
— Хто?
— Люська Бабенчук! От хто!
— Ябеда?! Якій ми бойкот оголосили?! Та вона ж у 

лікарні. У неї щось з ногою.
— От-от! З ногою! Костяна нога!
— Та ти що?! — У Васі просто голова йшла обертом.
— Отже тут усі свої. Слухай!.. А давай і ти приєднуй

ся:!.. У мене з Бабаєм прекрасні стосунки! Я з ним пого
ворю. Думаю, він не відмовить. Ти йому, здається, спо
добався. Якраз є вакансія. Дракона. Будеш дракон 
Вася. Три голови. Крила. І вогонь з рота. Як у Горинича. 
Навіть більше. Бо три форсунки. А? От буде здорово! 
Давай!

— Тю! Що ти таке говориш? Дракон Вася... Дурниця 
якась! Безглуздя!

— Відмовляєшся?
— Авжеж! Категорично!
— А-а.. «Мама, сестра, тьотя...» Ну, й дурень!
Вася не встиг нічого відповісти, бо в цей час із-під зем

лі вигулькнув Бабай.
— Ну що? Я бачу, все гаразд. Порозумілися?.. 

Що ж... Валеру я тобі привів, слова дотримав. Тепер — ти! 
Давай дзеркальце!

— Та я... він... ми... — розгубився Вася.
— Ти чесне слово давав? Давав! Клявся? Клявся! 

Які можуть бути розмови?
Лише тепер Вася зрозумів, як обдурив його Бабай.
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— Ну ти ж у нас чесний, Васю,— всміхнувся Кощій 
Валера.— Давай! Тут у нас не жартують.

— Ех, Валеро, Валеро! — тільки й сказав Глечик. 
Зняв ранець-портфель, вийняв «Математику», простяг
нув Бабаю.

— Що ти мені даєш? — скривився Бабай.— Нащо ме
ні «Математика»? Я її зроду не любив. Ти мені дзер
кальце давай.

— Під обгортку зазирніть,— буркнув Вася.
Бабай обережно, наче то був не підручник, а атомна 

бомба, взяв «Математику», помацав обгортку, потім діс
тав з кишені невеличкий прилад.

— Чарівний індикатор-дзеркальцешукатор,— сказав 
він Кощію Валері.— Щойно у підземній крамниці 
«Чарівниця» придбав. Останнє слово казкової тех
ніки.

Він підніс прилад до книжки, й одразу на приладі за
миготіла червона лампочка.

— Єсть! Єсть! Воно! Дзеркальце! Чарівне! — закри
чав Бабай.— Увага! Увага і послух! Тепер головне — не 
глянути ненароком. Тримай! — передав він підручник 
Кощію Валері.— Тримай, поки я дістану чарівну кош
мар лю.

Кощій Валера з трепетом узяв «Математику», затис
нув її у витягнутій руці, одвернувши обличчя, а Бабай 
дістав з кишені шматок чорної марлі. Накинувши ту ко- 
шмарлю на підручник, Бабай уже під нею (так, як пе
резаряджають фотокасету, щоб плівка не засвітилася) 
вийняв з-під обгортки дзеркальце, кинув на землю під
ручник і швидко-швидко замотав дзеркальце у кош- 
марлю.

І враз торжествуюче скинув догори руки і вигукнув:
— Ура-а! Перемога!
Із своїх хаток повискакували Баба Яга і Змій Гори

нич. І всі вчотирьох вони радісно затанцювали.
— Ну все! Понесу покажу Шефові, а тоді — у печеру 

«Тридцять три лиха» під нагляд хвороб на вічне збері
гання! — вигукнув Бабай.

— А мені можна з вами до Шефа? — прохально 
спитав Кощій Валера.— Я ж усе-таки брав активну 
участь в операції...
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— І я! І я! — підхопила Баба Яга.
— І мені! Ху! Всі штани на колінах протер, шукаю

чи!— вигукнув Змій Горинич.
— Давайте! Усіх беру! Я добрий! То тільки дурні 

батьки лякають мною дітей. «Бабай! Бабай! Сиди ти
хо, а то прийде Бабай і забере тебе у мішок!» Яка дур
ниця! Не знають, що Бабай — то сама доброта, що він 
тільки й дба-бае, щоб усім було добре. Ходімо! Раз дзер
кальце у нас, про всіх подба-баю! Будуть і нагороди 
і подяки. Ходімо!

«Ну все! Все пропало!» — з відчаєм подумав Вася. І в 
останню мить, як вони вже підійшли до погребні, вигук
нув:

— А Незнайомка?! Ви ж обіцяли!
Бабай обернувся:
— А-а... Правильно! Я обіцяв. Забув. Ну що ж. Тепер 

Незнайомка нам не потрібна. Як занесемо у печеру дзер
кальце, приведу її тобі.

Бабай тричі тупнув ногою, і вони провалилися крізь 
землю.

Вася лишився сам. Розгублений, убитий горем.
«Що ж це робиться?! Що ж це відбувається у світі 

білому?! Люська Бабенчук — Баба Яга! Ігор Горенко — 
Змій Горинич! А Валера, ліпший друг мій Валера — 
Кощій Безсмертний!.. Жах який!.. А з мене хотіли Дра
кона Васю зробити. Три голови. І в усіх трьох — вогонь 
з рота! Брр!.. Й уві сні кошмарному не насниться!»

Минуло кілька хвилин. З залізним скреготом розчини
лися іржаві двері печери «Тридцять три лиха», і, вип
хнувши поперед себе Незнайомку, вискочили Змій Го
ринич, Баба Яга і Кощій Валера. Всі мали на обличчях 
білі марлеві маски-пов’язки. Останнім вискочив Бабай. 
І одразу захлопнув двері, щоб не повилазили з печери 
хвороби.

— От тобі твоя Незнайомка! І — геть обоє з нашої 
країни! — суворо гукнув Бабай (де й поділася його 
лагідність!).— Дякуйте, що ми вас узагалі відпустили!

— Що кісточок ваших у ступі не потовкли — цюк- 
цюк-цюк!.. — свиснула носом Баба Яга.

— Не спопелили вас! Ху! — хукнув Змій Горинич.
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— У казані не зварили! Буль-буль-буль! — вищирив
ся Кощій Валера.

— Просто у нас сьогодні свято. Не хочемо його псу
вати. Ідіть і не озирайтесь! — наказав Бабай, виш
товхуючи Васю і Незнайомку за ворота.

Ворота із скреготом зачинилися. Гримнула важезна 
клямка.

Р О З Д І Л  П’Я Т Н А Д Ц Я Т И Й ,
в якому наші герої знову повертаються у Зландію.

Початок операції « Чарівне дзеркальце»

І от уже стоять Вася і Незнайомка за ворітьми у лісі.
— Пробачте,— опустив голову Вася.— Не вберіг я 

дзеркальце. Змушений був оддати.
— Не біда! Головне, що ти проніс його у Зландію. 

Молодець! Ти поводився, як справжній герой,— похва
лила його Незнайомка.

— Та! — махнув рукою Глечик.— Який там герой!.. Ви 
подивіться, що робиться!.. На кого перетворилися мої 
однокласники, мій найкращий друг Валера. Це ж просто 
жах!

— Так! Я згодна з тобою. Це жахливо. Колись соняч
ні зайчики перемогли всю вражу силу, тільки для казок 
лишили по одній особі. А пан Морок із чарівного ла
біринту втік і вирішив відновити всю оцю нечисть. Ба
чиш, заснував Зландію, розплідник усякого зла, тепер 
вербує нестійких дітей, зривщиків дисципліни та ху
ліганів і поповнює ними вражу силу.

— Жах!.. Що ж робити? Як же я додому піду? Що я 
Валериним батькам скажу, дідові Павлу Харитоновичу? 
Що? «Ваш син і онук перетворився на Кощія Безсмерт
ного за власним бажанням!» Вони ж усі збожеволіють! 
Невже не можна вже нічого зробити? Якось вплинути 
на них?

— Можна. Для цього й треба було пронести у Злан
дію чарівне дзеркальце. Воно не тільки тому чарівне, 
що пускає чарівного сонячного зайчика: кожен, хто гля
не у нього, ніби зазирне собі у душу. У нього відразу 
прокинеться совість. І зникнуть чари пана Морока, про
паде дія соку рослини-дорослини. І він перестане бути
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вражою силою, знову повернеться у дитинство. Пан Мо
рок знає про це і тому вперто полював за дзеркальцем. 
Тому він суворо заборонив зазирати у дзеркальце, 
вигадавши, буцімто це смертельно небезпечно. Та для 
самого пана Морока це справді небезпечно, бо сонячні 
зайчики — смертельні вороги пана Морока.

— То що ж робити? Як примусити моїх одноклас
ників і мого друга Валеру глянути у дзеркальце?

— От над цим давай подумаємо... Перш за все треба 
повернутися у Зландію.

— Вони ж не пустять, вони ж розгніваються і... цюк- 
цюк-цюк!.. Ху!.. Буль-буль-буль!..

— По-моєму, якщо не помиляюсь, тобі пропонували 
перетворитися на дракона Васю?

— А... звідки ви знаєте?
— Ну... все-таки я таємнича Незнайомка. Мусять у 

мене бути свої секрети... — Незнайомка загадково ус
міхнулася.

— Ну... пропонував... Валера...
— То, може, варто погодитися...
— Що?!Стати драконом?! Три голови і в усіх вогонь з 

рота?! Ні! Не хочу!
— Ну як не хочеш,то й не станеш. Перетворення мож

ливе тільки за власним бажанням. Але вдати, наче ти 
погодився, можеш. І тим часом примусити їх зазирнути 
у дзеркальце. Сказати, що, мовляв, той, хто у дзеркаль
це зазирне — стане наймогутнішим, найдужчим, найне- 
переможнішим. Тому, мовляв, пан Морок і не хоче, щоб 
хтось зазирав. Владу втратити боїться.

— О! Це — ідея! Ви це зараз придумали?
Незнайомка знов усміхнулася загадково.
— А хіба це має значення? То що — будемо повер

татися у Зландію?
— І ви теж?
— А що ж — я тебе самого кину? Я весь час десь по

близу буду. Щоб на допомогу, як треба, прийти.
Вася одразу повеселішав. Що не кажіть, а коли хтось 

тебе підстраховує, завжди легше.
— От тільки як у Зландію пробратися? — задум

ливо мовила Незнайомка.— Ворота замкнені, паркан 
онде який високий...
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— Ну, про це не турбуйтесь. Я ж туди пробрався! 
Думаєте, крізь ворота? Вони весь час замкнені. Через 
дірку в паркані. Тільки...— Вася почухав потилицю.— 
Чи пролізете ви?.. Ви ж усе-таки доросла.

— Ну, коли ти проліз, то й я пролізу,— впевнено 
сказала Незнайомка.

— Тоді — гайда!.. Тільки, мабуть, поповзом дове
деться. Щоб не побачили ненароком.

— Поповзом — то й поповзом! — погодилася Не
знайомка.

— А ваше довге плаття не порветься? Не заважа
тиме?

— Не хвилюйся!
Вася ліг у траву і поповз перший — дорогу вказувати. 

Незнайомка за ним. «Добре повзе,— подумав Вася, 
озирнувшися.— Як справжній хлопець! І не скажеш, 
що доросла тьотя та ще у довгому бальному платті».

Вони підповзли до того місця, де Вася пролазив. 
Вася одхилив дошку, проліз. Зачаївся у траві, чекає.

Дивиться — голова Незнайомки крізь дірку просуну
лася, потім плечі. Раз! — і пролізла. І вже біля Васі.

— Ну, ви молодець! — захоплено прошепотів Гле
чик.— Я й не думав, що пролізете. Все-таки доросла.

— А всі дорослі — колишні діти! — прошепотіла Не
знайомка.— їм навіть гратися іноді хочеться.

З галявини лунали співи. Скрадаючись попід кущами, 
Глечик і Незнайомка підповзли ближче.

Змій Горинич, Баба Яга і Кощій Валера витанцьову
вали, співаючи, а Бабай грав їм на акордеоні.

Змій Горинич танцював навприсядки і співав:

Я Горинич — дужий змій,
Зачіпать мене не смій!
Зачіпать мене не смій —
Бо я вогнедишний змій!
Ху-ху-ху! Ча-ча-ча!
Стережись Горинича!
Ху! Ху! Ху! Тру-лю-лю!
Кого хочеш спопелю!
Ху! Ху! Ху! Тру-лю-лю!
Кого хочеш спопелю!
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Баба Яга танцювала, накульгуючи і припадаючи на 
праву ногу:

А я Баба Яга —
Костяна нога!
Кого хочеш я провчу,
В ступі, в ступі розтовчу.
Наймиліший мені звук — 
Цюк-цюк-цюк-цюк!
Цюк-цюк-цюк!

А Кощій Валера танцював справжній брейк, виробля
ючи різні складні гімнастичні вправи. І співав:

Я Кощій Безсмертний,
Смерті не боюся.
І тому із ворогами 
Я сміливо б'юся.

Раз-два! Три-чотири!
Т ири-дири-нашатири! 
Шура-бура-щебетура,—
Краща в світі — фізкультура!

Танцюючи, Змій Горинич і Кощій Валера зіштовхну
лися лобами і одразу почали битися.

— Ху! — на тебе! — кричав Горинич.
— А я — Безсмертний! — випинав груди Кощій Ва

лера.
Б’ючися, вони зачепили й Бабу Ягу. Вона заверещала, 

кидаючись у бійку.
Всі троє духопелили одне одного і галасували неймо

вірно.
Бабай спершу сміявся, потім це йому, мабуть, набрид

ло і він гримнув:
— Все! Досить!
Змій Горинич, Баба Яга і Кощій Валера вмить припи

нили битися, наче ляльки, яких смикнули за мотузочку.
— Свято закінчено! Всі — по хатах! — крикнув Ба

бай, і знову ж таки всі дружно, ні слова не кажучи, роз
біглися по своїх хатках.

«Бідний Валера! — подумав Глечик.— Той Бабай кру
тить ним, як хоче».
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Бабай підійшов до погребні, тричі тупнув ногою і ра
зом з акордеоном провалився під землю.

— Ну що... — прошепотів Глечик.— Піду, мабуть, до 
Валери... Проситися у дракони.

— Давай! — прошепотіла Незнайомка.— В разі чо
го — гукай! Прийду на допомогу.

Вася підвівся і пригинцем, короткими перебіжками 
гайнув до хатки Кощія. Все-таки треба було пильнува
ти, щоб Змій чи Баба Яга не перехопили його і не спопе
лили або не стовкли у ступі ще до того, як він встигне 
щось сказати.

Двері було замкнено.
Вася постукав.
— Хто там? — перелякано спитав Кощій Валера.
— Це я! Вася! Відчини! Я надумав! Хочу бути драко

ном!
— Що? — Двері відчинилися, і на порозі з’явився Ко

щій Валера.— Ти серйозно?
— Серйозно! А  що?.. Вирішив бути з тобою до кінця... 

Та й як я тепер додому повернуся? Що я скажу твоїм 
батькам, брату, бабусі, дідові Павлу Харитоновичу? 
Та й у школі — хлопцям, Катерині Степанівні...

— Ну, Васько! Ну, молодець! Це ж здорово! — Ко
щій Валера аж підскакував.— Знову ми будемо разом. 
А  то мені з ними, по правді сказати, нудно! Ух, тепер ми 
їм покажемо! Таке влаштуємо — будь здоров!

Краєм ока Вася побачив, що і в хатки на курячих ніж
ках, і в хатки Змія Горинича двері попрочинялися — 
Змій і Баба Яга підслуховували.

І Глечик, не дуже притишуючи голосу, щоб вони чу
ли, сказав:

— Тільки знаєш, Валеро, якщо вже я стану драконом, 
то я хочу бути не просто рядовим поганеньким дракон
чиком, що яєчню на полум’ї з рота смажить та вчитель
ці математики волосся обсмалює. Я хочу стати Всемо
гутнім Драконом номер один, найдужчим з усіх драко
нів на світі, наймогутнішим, найнепереможнішим з усієї 
вражої сили.

— Ну це ти вже загнув! — усміхнувся Кощій Вале
ра.— Цього тобі досягти не вдасться. І не дозволить тобі 
цього ніхто.
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— А я дозволу й не питатиму. І досягти цього не важко.
— Цікавої Як же цього досягти?
— А це вже, вибач, мій секрет.
— А звідки той секрет тобі відомий?
— Раз кажу, значить, відомий.
— Не бреши!
— А я брехав коли-небудь?
— Взагалі-то ні... здається...
— То чого б це я зараз брехав?
— Ну тоді скажи.
— А ти мені про Бабая не сказав.
— Та мені ж заборонили! Під страхом лютої кари.
— А мене, може, за це теж по голівці не погладять.
— Ну скажи, ну!
— Чарівне дзеркальце...
— Що?
— Той, хто подивиться у чарівне дзеркальце, стане 

могутнім і непереможним.
— Та ти що! Навпаки! Той загине!
— Дурниці! То пан Морок навмисне каже, щоб ніхто 

з вас не зазирнув. Боїться, щоб його влада не похитну
лася. Щоб ніхто не став могутнішим за нього. Тому він 
і полював за дзеркальцем, тому й помістив його у печері 
«Тридцять три лиха».

— Хто тобі це сказав?
— Незнайомка. Ще там, у лісі, коли дзеркальце мені 

давала.
— А вона його сама тобі дала?
— Аякже! Де б я його взяв? Бо я їй сподобався. «Вони 

все одно,— каже,— в мене дзеркальце одберуть. Так я 
тобі його секрет одкрию. А ти мене потім за це із Зландії 
вирятуєш...» І, як бачиш, вона на мене покладалася не
даремно. Я її таки вирятував. Вона, мабуть, давно вже 
дома, у своїй Країні Сонячних Зайчиків.

— Ти диви!.. — Кощій Валера був вражений.— Нев
же ти такий розумний! От Глечик!

— А ти думав!.. — скромно опустив очі Вася. Та, 
опускаючи очі, він устиг помітити, як тої ж миті із сво
їх хаток прожогом вискочили Змій Горинич та Баба Яга. 
І зникли в кущах.

Кощій Валера цього не спостеріг.
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в якому операція « Чарівне дзеркальце» триває.
«Гей! Васько! Де ти!» Затемнення

— Ну гаразд,— сказав Кощій Валера.— Давай ближ
че до діла! Перш за все я мушу побалакати з Бабаєм. 
Потім він мусить погодити твоє перетворення з паном 
Мороком. І лише після цього будемо тебе оформляти 
у дракони. Я не знаю, який порядок, коли не вони пропо
нують, а ти сам... Здається, потрібна письмова заява, 
дві рекомендації представників вражої сили і, може, ха
рактеристика ...

— Звідки? — спитав Вася.— Зі школи? Чи з будин- 
коуправління? Чи, може, з дитячої кімнати міліції?

— Не знаю! Не знаю! От поговорю з Бабаєм, про все 
дізнаюся, прийду і скажу. Побудь тут. Тільки пильнуй, 
щоб тебе ненароком наші однокласники не спопелили 
або не стовкли у ступі. Вони ж не в курсі. Так що кра
ще на очі їм не попадайся. Замкнися у мене в хаті й сиди. 
Наймогутніший і найнепереможніший! Ха!

— Добре, добре,— погодився Глечик.
Кощій Валера підійшов до погребні, тричі тупнув но

гою і провалився під землю.
Замикатися у хатинці Кощія Вася не став, хоч йому 

й кортіло подивитися, як живе його друг у Зландії.
Увагу Глечика привернули недобрі приглушені голо

си, що лунали від печери «Тридцять три лиха». Він 
зрозумів, що то, мабуть, Змій Горинич та' Баба Яга.

Сховавшись у траву, Глечик поповз до печери.
Він не помилився. Біля входу в печеру вовтузилися 

Баба Яга і Змій Горинич.
Намагаючись одчинити двері, вони відштовхували од

не одного і лаялися.
— От я скажу, скажу Шефові! Пусти! — шипіла Баба 

Яга.
— Хочеш, щоб наймогутнішою, найнепереможнішою 

Баба була?! Та ніколи в світі! Не допущу! Ху! Пусти!— 
шипів Змій Горинич.

Змій все-таки був дужчий. Він одштовхнув нарешті 
Бабу Ягу і першим увірвався до печери. За ним ускочи
ла й Баба Яга.

Р О З Д І Л  Ш І С Т Н А Д Ц Я Т И Й ,
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Вася завмер.
Повірили!
Велика все-таки сила — таємниця, яку ти ненароком 

(саме ненароком) підслухав чи почув. Коли тобі хтось 
щось каже — це одне. Ти можеш думати, що тобі на
вмисне розказують, хочуть обдурити. А  коли ти сам не
нароком почув — зовсім інше...

Здорово вийшло!
Глечик навіть не сподівався.
Минуло всього півхвилини, не більше. І раптом з пече

ри «Тридцять три лиха» вискочив... Ігор Горенко. Не до
рослий Змій Горинич з червоним носом, а четвертоклас
ник Ігор, переляканий, розгублений, із скуйовдженим 
чубчиком. Він отетеріло озирнувся, кинувся у кущі і 
зник.

А  ще через півхвилини з печери вийшла Люська Ба- 
бенчук, заплакана і нещасна. В руках вона тримала 
дзеркальце. Вона теж із острахом озирнулася, кинула 
дзеркальце у траву, схопилася руками за щоки і зникла 
в кущах.

Глечик кинувся туди, де щойно стояла його одноклас
ниця, знайшов у траві дзеркальце, схопив і швидко схо
вав у кишеню. І саме вчасно.

З-під землі вигулькнули Бабай і Кощій Валера.
Вася теж шмигнув у кущі: він не хотів, щоб його бачи

ли неподалік від печери. І вони таки не помітили Глечи
ка і швидко пішли до хатки Безсмертного.

За хвилину звідти залунав стривожений Кощіїв го
лос:

—  Гей, Васько! Де ти? Агов!
Глечик устиг уже пробратися поза кущами ближче до 

хатки, вийшов і одгукнувся:
— Я тут!
— Що ти там робиш?
— А...а їжака хотів упіймати. Ми ж з тобою так і не 

знайшли.
— Ну, тепер їжак нам не потрібен. Тепер ми з тією 

Катериною Степанівною що хочеш зробимо... Іди подя
куй Бабаю Бабайовичу! Він умовив пана Морока: тебе 
беруть з місячним іспитовим терміном.

Вася вже наблизився майже впритул до Кощія Вале-
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ри, вже еунув руку в кишеню... Тепер тільки піднести 
дзеркальце до його очей, щоб він глянув і...

Та раптом почувся голос пана Морока:
— Тривога! Тривога! Дзеркальце зникло. Підніма

юсь нагору. Затемнення!
Вася вихопив дзеркальце з кишені і кинувся до Ко

щія-Валери:
— Воно в мене! Зазирни швидше! Я тебе прошу! Я те

бе благаю! Валеро!
— Не дивись! Не дивись! — одчайдушно заверещав 

Бабай, кидаючись між друзями.
У цю мить з-під землі вигулькнув пан Морок у чорно

му оксамитовому плащі з каптуром.
— Не бійтесь! Не подивиться! — спокійно сказав пан 

Морок, змахнув руками, і вмить через усю галявину, че
рез усю Зландію перекинулась чарівна чорна кошмар- 
ля, і стало абсолютно темно. Як уночі під ковдрою.

Р О З Д І Л  С І М Н А Д Ц Я Т И Й ,
в якому відбувається жорстокий двобій, 

а також розкривається таємниця 
Країни Сонячних Зайчиків

— Ха-ха-ха! — зловісно засміявся пан Морок.— 
Тепер хай дивиться!.. Ви забули, що ви в моїх володін
нях. Тут господар я!.. — І він заспівав свою пісню:

Зроблений із темної 
Темряви підземної,
Тіла я не маю,
Та всіх перемагаю.

Морок я, і, як захочу,
Будь-кого я заморочу!
Заморочу, заморочу,
Як захочу!..

Поки пан Морок співав, Вася відчув раптом, як хтось 
торкає його ззаду за плече.

— Це я! — почув він шепіт Незнайомки.— Дай дзер 
кальце!
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— Візьміть! Воно у мене в правій руці! — шепнув 
Вася.

Незнайомка намацала Глечикову руку, в якій він три
мав дзеркальце, і забрала його.

Пан Морок закінчив співати і сказав:
— Але як цей лжедракон Вася проник у печеру 

«Тридцять три лиха»? І не захворів! Як він дістав дзер
кальце? Адже це могла зробити лише моя вража сила. 
Де Змій Горинич? Де Баба Яга? Агент страху Бабай! 
Ви відповідаєте за порядок у країні!

— Ваша Темність! На жаль, я нічого не можу сказа
ти... Пробачте, Ваша Темність! Все це для мене теж така 
несподіванка...

— Перш за все негайно відберіть у нього дзеркальце!
— Але як?! Ваша Темність! Я ж нічого не бачу. Нічо

гісінько!
— Навпомацки! Він лее стоїть десь поряд з Кощієм 

Безсмертним! А ти, Кощію, чого мовчиш? Хочеш втрати
ти безсмертя?

Вася відчув, як його хапають і обмацують одразу чо
тири руки.

— Ваша Темність! Навпомацки нічого не виявили!— 
вигукнув Бабай.

— Навпомацки нічого нема! — підтакнув йому Кощій 
Валера.

— Ваша Темність! Дозвольте хоч один промінчик! — 
попросив Бабай.

— Хоч на одну мить! — докинув слово Кощій Ва
лера.

— Ну, гаразд! Один промінчик. На одну мить! — 
сказав пан Морок.

І десь нагорі, біля верхівки найвищої ялиці одхилила- 
ся чарівна кошмарля, і на галявину пробився один-єди- 
ний сонячний промінець.

І враз де не взялася рука Незнайомки і підставила під 
той промінь чарівне дзеркальце.

Спалахнуло світло. То з’явився і застрибав на галя
вині сонячний зайчик Терентій.

— Вва-вай! — перелякано закричав пан Морок.
А сонячний зайчик Терентій вже тримав у лапках дов

гий сонячний промінь-спис.
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Гей, пан Морок, бережись!
За плаща свого держись!
От зніму плаща ураз —
І загинеш в той же час!—

заспівав Терентій і кинувся на пана Морока.
— Геть! Геть! Геть! — панічно закричав пан Морок, 

намагаючись полами свого чорного плаща накрити со
нячного зайчика.

Почався відчайдушний двобій.
— Бабай! — лементував пан Морок.— Одбери дзер

кальце! Наказую!.. Прошу!.. Благаю!..
— Бо... бо... боюсь!..— белькотів Бабай, не рухаю

чись з місця.
— Кощій!.. Безсмертний!.. — кричав пан Морок.— 

Озолочу! Все, що захочеш, зроблю для тебе!
— Як Ба... ба... бай... бо... бо... їться... то що вже 

мені! — цокотів зубами Кощій Валера.— Таке робить
ся!.. Таке робиться!..

У  Васі все мерехтіло перед очима.
Нарешті Терентій скинув-таки своїм сонячним спи

сом з пана Морока його чорний плащ.
І вмить упала з дерев на землю чорна кошмар ля. 

І освітилася вся галявина сонцем.
У  траві лежала жалюгідна брудна чорна шматина — 

все, що лишилося від пана Морока.
Бабай та Кощій Валера, заціпенівши, дивилися на 

Незнайомку, яка з дзеркальцем у руках велично стоя
ла посеред осяяної сонцем галявини.

— Бабаєвський! — вчительським тоном сказала Не
знайомка.— Підійди до мене і глянь у дзеркальце!

Агент страху Бабай, як загіпнотизований, покірно, 
підійшов до Незнайомки, зазирнув у дзеркальце, скрик
нув і на очах у Глечика враз перетворився на незугар
ного підлітка із сигаретою у зубах.

— Вийди з лісу! — наказала Незнайомка.
І незугарний підліток, схиливши голову, поплентався 

з галявини і зник за деревами.
Вася Глечик вражено дивився на Незнайомку, і нес

подівано неймовірна підозра ворухнулася в його 
душі.
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— Це вона! Вона! — раптом несамовито закричав Ко
щій Валера.— Ой! Я більше не буду! Я більше не буду! — 
Він кинувся в ліс і зник за деревами.

Вася тільки рота роззявив від подиву.
А  Незнайомка зняла маску і скинула з голови білу 

перуку...
— Катерино Степанівно! — вигукнув Глечик.— Це ви?
— Я! — всміхнулася учителька.
— Як же так?.. — розгублено закліпав очима Вася.— 

Ви ж казали... що ви з Країни Сонячних Зайчи
ків?

— Так!.. — сказав Терентій.— Усі вчителі — з Країни 
Сонячних Зайчиків. Тільки учні про це не знають. Ча
рівна Країна Сонячних Зайчиків — це країна добра і 
знань. Ти, певне, чув не раз слова — «світло знань», 
«світло добра». Це недарма... У Країні Сонячних Зай
чиків неподалік од Палацу Чарівних Казок є Сад Добра 
і Знань. І в тому саду працюють Постійно Діючі Курси 
класних чарівників. То вони тільки так називаються у 
школі — класні керівники. Для конспірації. А  насправді 
вони — класні чарівники. І от щороку кожен учитель 
один місяць улітку, коли у школах канікули, живе в Кра
їні Сонячних Зайчиків, навчається на Курсах класних 
чарівників. Ти ж знаєш, що у вчителів два місяці від
пустки, а от у всіх трудящих — тільки один. То спеціаль
но так зроблено. Бо один же місяць улітку вони вчаться 
на Курсах класних чарівників...

«Справді! У  вчителів таки два місяці відпустки, а у 
всіх інших — один... — подумав Глечик.— От дивина! 
А  ми й гадки не мали, чого це...»

Але тут він згадав про несподіване перетворення і 
втечу Бабая, і думки його перервалися.

— А Бабай... — почав було він.
— Теж зачарований паном Мороком наш колишній 

учень,— сказала Катерина Степанівна.— Найбільш не- 
благополучний з усіх наших учнів. Він потрапив до 
колонії неповнолітніх правопорушників...

— А Валера? Він же втік, так і не глянувши у чарів
не дзеркальце!.. — скрикнув Вася.— Це я, я винен! Не 
зміг його врятувати. Ех, вареник я, й більше нічого! 
Пігмей! Редиска!
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— Ні, Васю! Зовсім ти не вареник, не пігмей і не ре
диска! А справжнісінький молодець! Без тебе нічого б не 
вийшло... А за Валеру ти не турбуйся. Він і сам усе 
зрозумів. І в основному завдяки тобі, твоїй дружбі. 
Дзеркальце йому вже не потрібне.

— Він сам повернеться назад у дитинство?
— Аякже... Стривай, здається, він уже гукає тебе.
Справді, у лісі лунав Валерин голос: «Васю! Агов!

Де ти?..»
— Ну, прощай, незнайомець Вася Глечик з четвер

того «Б» класу!.. До зустрічі! У школі! — Катерина 
Степанівна лагідно всміхнулася Васі.

І враз зникла. Наче й не було її.
І всі хатки зникли, і печера, і погребня, і паркан, 

і ворота... Зникла вся Зландія. Тільки чорна брудна 
ганчірка валялася на землі.

Глечик стояв біля великого трухлявого пня посеред 
тієї галявини, де вони з Валерою посварилися.

— Васю! Ну озовись! Де ти? — лунав з гущавини жа
лібний розпачливий голос друга.

— Валеро! Я тут! Я тут! — щосили закричав Гле
чик.— Сюди! Валеро!

З кущів нарешті вибіг Валера. Блідий, захеканий, 
очі горять...

Кинувся до Васі, за руки схопив, слова сказати не 
може.

Тільки хекає, ледве дише.
— Де? Де ти був? — затермосив його Вася.
— Ой!.. Ой!.. — спромігся нарешті на слово Ва

лера.— Не кажи!.. Так злякався!.. Розумієш, зайшов 
у гущавину, вибратися не можу. У який бік іти, не 
знаю. Заблукав зовсім... І таке приверзлося!.. Жах!..

— І мені! — сказав Глечик.
— Ху! Аж ноги підгинаються! — стомлено сказав Ва

лера, присідаючи на траву. І враз — вва-вай! — під
скочив угору.

— Що таке? — здивовано вигукнув Глечик.
— На... на їжака сів... Оно побіг у кущі! — скривив

ся Валера.
— Знайшли-таки того їжака! — засміявся Вася.
— Ой! Гайда швидше додому!.. Так пізно!.. Там
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уже, мабуть, хвилюються... І твої... мама, сестра, 
тьотя... І мої... — Валера одвів очі.

— Гайда! — весело сказав Глечик.

Р О З Д І Л  О С Т А Н Н І Й ,
заключний, дія якого відбувається наступного дня 

у четвертому «Б» класі

У класі тихо.
Тихо й сонячно.
Всі сидять, голови набік посхиляли, сопуть. Дехто 

навіть язик від старанності прикусив.
Контрольна.
Задачки розв’язують.
З математики.
Вася Глечик уже розв’язав.
Але здавати Катерині Степанівні не біжить, не поспі

шає. Він цього не любить. Не любить показувати, що 
він перший розв’язав. То тільки Боря Бородянський 
у них завжди перший руку догори тягне, перший ку
лею вискакує з-за парти, як задачку розв’яже, боїться, 
щоб ніхто його не випередив! Любить бути першим. А 
Глечик — ні.

Поряд сопе, прикусивши язика, Валера. Задачки у 
тих, хто сидить за однією партою, як ви знаєте, різні. 
Але на контрольних Вася, як правило, встигав і свою, 
і Валерину розв’язати. От і зараз хотів допомогти, але 
Валера відмахнувся. Сам сопе. Ну що ж, правильно.

Сидить Глечик, думає. Згадує все, що з ними вчора 
було.

Чогось усі сьогодні на контрольній серйозні й дис
ципліновані.

Навіть Ігор Горенко, який завжди жованими паперо
вими кульками з трубочки однокласників обстрілює, 
сьогодні сидить і працює.

І Люська Бабенчук руку догори не тягне, не скар
житься, що їй заважають. Так і не зібралися вони її 
провідати, а вона вже й з лікарні виписалася, прийшла 
сьогодні до школи.
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Сидить Глечик, думає...
Невже то не сон?
Невже то правда — все, що сталося з ним і з Валерою?
А розказати — ніхто не повірить.
Хіба можна собі уявити отого кирпатого клапову

хого Ігоря Горенка Змієм Гориничем? А бо веснянку
вату, з двома кумедними закрученими догори кісками 
Люську Бабенчук — Бабою Ягою?

Та що там! Він сам ніяк не міг впізнати свого кра
щого друга Валеру, коли той перетворився на Кощія 
Безсмертного.

І мабуть, ніколи, ніколи в житті так і не діз
наються Балерині батьки, братик Андрійко та дідусь 
Павло Харитонович, що їхній син, брат і онук був 
справжньою вражою силою...

Вража сила...
А  хіба лихі, погані люди — не та ж сама вража 

сила?..
От хоча б... Чим, наприклад, краща за Бабу Ягу 

грубезна пащекувата продавщиця, котра і стареньку 
бабусю від прилавка одштовхне, і дитину обважить, і 
всю чергу такими словами облає, що вуха в’януть.

А  брудний п’яниця з червоним носом, тато Стьопи 
Балабайченка, що працювати не хоче, а тільки п’є-гу- 
ляє, сім’ю свою знедолює — хіба не Змій він Горинич?

Або начебто чистенький ввічливенький хапуга Шляпова- 
тий, директор «Гастроному», який у держави краде, 
все в хату свою тягне і навіть од власних дітей добро 
награбоване замикає, щоб не попсували,— чи не Кощій 
він Безсмертний?

Звідки ж вони беруться, ті лихі погані люди — вра
жа сила? І вони ж колись четвертокласниками були. 
Значить, з дітей колишніх — з ледарів, хуліганів, ябед, 
брехунців, егоїстів, порушників дисципліни... Так, вихо
дить...

Ех, якби діти хоч одним оком могли побачити, що 
з них виросте, коли вони добрих порад не слухати
муться,— може, задумалися б, може б, схаменулися 
вчасно...

Отак думав Вася Глечик, дивлячись у вікно на ося
яний сонцем ліс.
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Потім зиркнув на Катерину Степанівну і побачив, що 
вона дивиться на нього і лагідно всміхається. Він аж 
здригнувся від несподіванки. Невже вона прочитала 
його думки? Хто їх знає, тих класних чарівників!..

Катерина Степанівна вийняла з сумочки маленьке 
кругленьке дзеркальце, глянула в нього, поправила ру
кою зачіску.

І враз блиснуло...
З’явився на підвіконні сонячний зайчик Терентій.
Він підморгнув Васі Глечику і стрибнув на їхню 

з Вал ерою парту.
Вал ера в цей час підвів голову й усміхнувся. Він 

щойно поставив останню крапку в контрольній. Задачку 
розв’язав сам.

Терентій скочив Васі Глечику на плече і тихенько, щоб 
не порушувати дисципліну у класі, заспівав йому 
на вухо:

Якщо ти будеш чесним,
Якщо ти будеш добрим,
Якщо ти будеш мужнім,
Стійким, хоробрим,
Якщо ти другом щирим 
І вірним будеш,—
Тоді ти перемогу 
Завжди здобудеш.

Дружба завжди 
Виручає з біди,
Дружба завжди виручає,
Більшої сили немає!

І над усім на світі злом 
Здобудеш ти перемогу,
Бо сонячні зайчики промінцями 
Світять тобі дорогу!

Потім Терентій перескочив на плече Валери і теж про
співав йому на вухо свою пісеньку. А потім Вася 
побачив його вже на плечі Віті Кулачковськоґо, а тоді 
Стьопи Балабайченка, а тоді Лесі Попелястої, а тоді 
Ніни Закидон, а тоді Люськи Бабенчук, а тоді Борі 
Бородянського... І так сонячний зайчик Терентій, стри
баючи по класу, побував на плечі у кожного і кожному
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проспівав свою пісеньку. І кожен усміхався, коли Терен
тій лоскотав йому вухо своїми сонячними вусиками-про- 
мінцями. Кінець кінцем усміхався уже весь клас, весь 
четвертий «Б».

Катерина Степанівна теж усміхнулася і сказала:
— Ну, досить! Здавайте вже контрольну! Я ж бачу, 

що всі ви задачки вже розв'язали. Здавайте!
І нарешті вихопився з-за парти, як завжди, Боря 

Бородянський і побіг до столу. А за ним Люська Бабен
чук, Стьопа Балабайченко і всі інші.

А Валера й Вася Глечик, не поспішаючи, подали 
контрольну останніми.

Хіба має значення, коли подавати?.. Важливо, що 
Валера розв'язував задачку сам. Уперше. Розв'язав 
правильно.

І тут продзвенів дзвоник...
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видавництво «Веселка», 252655, Київ, МСП, Мельникова, 63. Головне 
підприємство республіканського виробничого об’єднання «Поліграф- 
книга». 252057, Київ-57, Довженка, 3.

Нестайко В. 3.
Н56 Вибрані твори: В 2 т.— К.#: Веселка,. 1990.— 

Т. 2: П’ятірка з хвостиком: Повісті та повісті-каз- 
ки: Для мол. та серед, шк. віку /  Мал. А. П. Васи- 
ленка.— 511 с.: іл.
І5ВМ 5-301-00672-Х

До другого тому вибраних творів українського радянського пи
сьменника, лауреата Республіканської літературної премії імені Лесі 
Українки увійшли повісті «Одиниця «з обманом», «П’ятірка з хвости
ком», які були відзначені другою премією на Першому Всесоюзному 
конкурсі на кращу книгу для дітей (1987 р.), а також повісті та повісті- 
казкн про життя сучасної школи, про веселі учнівські пригоди, про 
виховання почуття товариськості та взаємодопомоги.

Н 480^ /?Д°.1~ ^ 3 115.90 ББК 84Ук7—4М206(04)—90






