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ЧАРІВНА КНИЖКА

Подарунок

Чи знаєте ви Івасика? Того самого Івасика- 
Стрибунця, що й хвилинки на місці не всидить? 
Того Івасика, що сам прибіг додому, коли мама 
загубила його в універмазі, і через те вважає тепер 
себе вже зовсім дорослим хлопчиною. Не знаєте? 
ну, то тепер будете знати.

У нашого Івасика сьогодні свято: приїхав у 
гості старший брат МиколаІ Івасик йому дуже



зрадів, і мама зраділа, і бабуся, тільки тато ще не 
встиг зрадіти, бо ще не прийшов з роботи.

Зараз Микола вмивається. Мама смажить йому 
яєчню, а бабуся все дибає по хаті, хитає головою 
і дивується: і коли це Микола встиг вирости 
отаким здоровенним, вищим од татка?! Бабуся 
запевняє, що зовсім недавно Миколка вибрикував 
по хаті в куцих штанцях, отак, як Івасик, а 
тепер — бач, вже працює майстром на заводі!

Івасик все чатує біля братового чемодана. Йому 
кортить швидше довідатись, що ж то за подару
нок привіз йому Микола. Може, м’яч? Тільки ж 
навряд, бо м’яча Микола подарував минулого разу 
і, певно, не знає, що того веселого, блискучого 
м’яча ще восени прокусив безсоромний Сигнал — 
Петриків пес... А може,— заводну автомашину, 
таку, як у Райки?..

І чого це Микола так довго умивається? Вми
вався б собі швиденько, бо вже от-от терпець 
увірветься...

Щоб привернути до себе увагу, Івасик починає 
клацати блискучими застібками чемодана: «Клац- 
клац!.. клац-клац!..» Це допомагає,— Микола, 
сміючись, підходить, відкриває чемодан і виймає 
звідти велику коробку кольорових олівців.

— Оце тобі, братухо, раз!
Івасик радий, бере з братових рук коробку 

і заглядає в чемодан: коли сказано «раз», то 
повинно бути сказано і «два»!

— А це тобі — два!
Микола подає Івасикові якусь плескату річ, 

загорнену в чистий папір. Івасик нетерпляче роз

4



гортає папір. Книжка... Він розчаровано зітхає. 
Краще все-таки, коли б машина або знову м’яч... 
Книжок у Івасика і так багато, і хоч він любить 
слухати, як йому читають цікаві казки, та поки 
допросишся маму або татка, щоб почитали! Все їм 
ніколи, все ніколи... А в бабусі — очі болять.

— Що, не сподобався тобі мій подарунок? — 
питає Микола.— Дарма, адже це не проста, а 
Чарівна Книжка. Ну, що ж, коли моє невлад, то 
я з своїм назад,— і він удає, що хоче забрати 
подарунок назад.

— Чарівна??? — вражено розкриває очі Іва- 
сик.— А чому вона — чарівна?

— А тому, що ця книжка відкриє тобі велику 
таємницю: бачити те, чого досі не бачив, чути те, 
чого досі не чув, розуміти те, чого досі не ро
зумів.

— Ой... ой, Миколо, розкажи ж бо швидше, 
як вона це зробить!

Але в цей час мама покликала Миколу снідати, 
і він не встиг розповісти про таємницю Чарівної 
Книжки.

Івасик
з обкладинки

Поки Микола снідав, Івасик-Стрибунець мер
щій помчав до Петрика, потім до Райки, далі до 
тьоті Галі і навіть заскочив до Демка: всім треба 
було розповісти про те, що приїхав Микола і 
привіз Івасикові книжку, в якій повно-повнісінько
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цікавих малюнків, і, що головне, не просту, а 
чарівну!

Та звісно, отой невіра Демко, як завжди, наін- 
дичився і став сперечатись. Він сказав, що чарів
них книжок не буває і що Івасик просто собі 
хвалько і вигадник.

Коли Івасик прибіг додому, то вже не застав 
брата, бо Микола пішов одвідати своїх давніх 
друзів. А по обіді мама поклала Івасика спочива
ти (ото напасть — щодня спати!), і знову не 
вдалося довідатися про чари надзвичайної 
книжки.

Довго перевертався з боку на бік Івасик, доки 
заснув. Та й то ненадовго: розбудив його якийсь 
гомін. Що таке? Івасик зіскочив з ліжка і підбіг до 
розчиненого вікна. За вікном нікого не було, один 
кіт Буркун вигрівався проти сонечка. Але ж він не 
міг зчинити такого галасу! Може, то Демко поти
хеньку заліз під ліжко і тепер бешкетує?

Івасик прислухався. Гомін ішов не з-під ліжка, 
а від столика, на якому лежали Миколині пода
рунки. І здається — голоси дзвеніли саме з Чарів
ної Книжки...

Івасик став навшпиньки і зиркнув на обкладин
ку. От так диво!.. Там до великого світлого 
будинку з веселими вигуками поспішали діти. Он 
від краю обкладинки побігла дівчинка з великим 
букетом квітів. її куценькі косенята метлялися по 
плечах, точнісінько як у Райки. Поруч неї — 
хлопчик у синьому костюмчику... Він повернув до 
Івасика своє рожеве кругле личко і закивав го
ловою:
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— Ходімо з нами! Хочеш?
— Хочу! — Івасик потягнувся до хлопчика.— 

А як тебе звати?
— Івасиком.
— Івасиком? — здивувався Івасик-Стрибу- 

нець.— Так і я — теж Івасик!
— От і добре,— посміхнувся Івасик з обкла

динки.— Тепер буде нас два Івасики. Ану, давай 
руку, я допоможу тобі увійти до Чарівної Книжки.

Івасик-Стрибунець подав Івасикові з обкладин
ки руку... Го-п!.. І опинився поруч з ним.

«Ш-ш-шарк!» — прошелестіла, підіймаючись 
угору, обкладинка.

— Поспішай, бо запізнишся! — шепнув Іваси
кові його новий приятель, і Івасик побіг уперед...

Зустріч
із Першою Паличкою

Ого, який тут був сміх, гомін, крик... Івасик 
ошелешено озирався на всі боки. Як шкода, що 
той, другий, Івасик кудись зник — мабуть, лишив
ся у себе на обкладинці... Він швидко познайо
мив би його з цими всіма хлоп’ятами та дів
чатками.

«Дзень-дзень-дзень-дзень!!!» Щось задзелень
котіло над самою головою. Всі кинулися бігти до 
дверей такого ж красивого великого будинку, 
який він уже бачив на обкладинці. Не довго 
думаючи, Івасик і собі побіг слідом за ними.

— А ноги? Витирай чистіше ноги! — пронизли-
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во запищала якась тоненька вертлява дівчинка, 
переймаючи Івасика на порозі.— І, крім того, 
покажи мені свої руки!

Івасик розгублено простягнув до тоненької дів
чинки руки.

— Треба коротше підстригати нігті. Бач, які 
відростив! — невдоволено пискнула вона.

Івасик почервонів, заховав руки за спину і скоса 
поглянув на ту дівчинку.

— Ач, пискуха! — з досадою пробурмотів він.
— Як ти смієш мене ображати? — обурилась 

дівчинка.— Хіба ти не знаєш — хто я така?
— Ну й хто ж ти така? — задерикувато запи

тав Івасик.
— Я — Перша Паличка.
— Ото щастя!
— Як, як! — ще дужче обурилась Перша Па

личка.— Та чи знаєш ти, зухвалий хлопчиську, 
що саме я, я, а не хто інший, пропускаю хлоп’ят 
і дівчаток до Чарівної Книжки?! Без дозволу 
Першої Палички ніхто не сміє увійти до неї. 
Поглянь!

Перша Паличка показала своїм гострим паль
чиком на сусідню сторінку. Там Івасик побачив 
свого нового приятеля — Івасика з обкладинки. 
Поруч з ним — дівчинку з короткими кісками, але 
вже без букета. Вони сиділи поруч за чудним 
похилим столиком з сидінням і щось ретельно 
писали в новеньких зошитах. Крім них, Івасик 
впізнав ще й інших дітей, що з таким веселим 
гомоном поспішали з обкладинки до світлого 
будинку. Всі вони теж писали.
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— Бач, а про мене й забули,— образився Іва- 
сик і хотів гукнути Івасика з обкладинки, та 
Перша Паличка не дозволила.

— Чшш! Не можна їм заважати, адже вони 
зайняті надзвичайно важливою роботою! Вони 
вчаться робити ось так.

Дівчинка-Паличка спритно підскочила і лягла 
поміж довгих, навкіс розлінованих рисок. Черк!.. 
Черк!.. Черк!.. За хвилину вже ціла шеренга 
рівненьких струнких паличок вишикувалась перед 
здивованим Івасиком.

— От спробуй сам так зробити, а тоді й 
пирхати будеш. Що, не зумієш? А тепер поглянь.

Перша Паличка перескочила далі, на сусідню 
сторінку книжки, і раптом, тоненько скрипнувши, 
витяглася і стала вдвічі довшою.

— От бачиш? І це ще далеко не все. Я вмію 
згорнутися в дугу, петлю і бублик. І, зауваж, без 
єдиної ляпки!

Так от вона яка, ця Перша Паличка! Даремно 
Івасик розгнівав її, тепер вона не пропустить до 
Чарівної Книжки...

Але Перша Паличка насправді була доброю 
дівчинкою, тільки не любила, коли їй суперечили. 
Вона вже заспокоїлась і привітно сказала:

— Коли ти мені пообіцяєш бути уважним 
і охайним, я пропущу тебе. Тільки не забувай 
завжди чисто мити руки і коротко обрізати нігті, 
щоб не скидатися на Тамару-Нечупару.

— Обіцяю... А на яку Тамару-Нечупару? Тьоті 
Галини? На ту, що слоїк з медом собі на голову 
вивернула?
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— На ту саму. Ой, це нестерпне дівчисько] — 
знову захвилювалась Перша Паличка.— Я про
сто тремтіти починаю, коли згадую її брудні руки 
і порвані зошити... Уяви собі, вона зробила з мене 
якесь кривобоке опудало,— я сама себе впізнати 
не змогла... Жахливо!

Перша Паличка навіть схлипнула від образи, 
але плакати побоялася: від вогкості вона могла 
розпливтися.

Поки дівчинка Паличка втирала очі і чепурила
ся, Івасик кинувся бігти далі — в наступні сторін
ки Чарівної Книжки.

Круглоголовий 
та його сестра

— Обережніше!!! — злякано закричав малень
кий, з великою круглою головою чоловічок.— Хі
ба ж можна так стрибати? Ти збив мене з ніг!

І він, мов той футбольний м’яч, викотився з-під 
Івасикових ніг і покотився по сторінці.

— Злови, злови мене швидше! — жалібно ре
петував кумедний чоловічок.— А то я можу вико
титись геть...

Івасик погнався за Круглоголовим, але наздог
нати його була нелегка справа. На щастя, в 
горішньому кутку сторінки бігав з повітряною 
кулею в руці хлопчик. Зачувши крик, він кинувся 
навперейми і допоміг Івасикові зловити Круг
логолового.

— О-ох,— з полегкістю зітхнув Круглоголо
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вий, спинаючись на свої коротенькі криві ніжки.— 
Мало з Книжки не викотився. Ото було б горя! 
Не уявляю, що б робили без мере мої родичі?.. 
Прошу тебе, хлопчику, ходи обережніше по моїй 
сторінці.

— А хто ж ти такий? — зачудовано запитав 
Івасик.

— Я? — Круглоголовий так гордо звів голову, 
що мало знов не покотився, але Івасик ввічливо 
притримав його попід боки.— Я — найперший 
мешканець Чарівної Книжки і зовуть мене...

— О!..— закричало маленьке хлоп’ятко, що си
діло на сторінці Круглоголового у своєї мами на 
колінах.— О! — воно показало пальчиком на чо
ловічка.

— Чуєш? Навіть оте немовля знає моє красиве 
звучне ім’я — О! Без мене і моїх братів та сестер 
жоден хлопчик, жодна дівчинка ніколи не змо
жуть відкрити таємниці Чарівної Книжки.

— Так це ви допоможете мені розкрити її 
таємницю? — радісно запитав Івасик.

— Так, я! Я і мої родичі.
— Родичі?
— Еге ж, нас велика сім’я, і тобі доведеться 

познайомитися з усіма. Переходь на сусідню 
сторінку до моєї найближчої і улюбленої сестри. 
Та йди обережніше, бо ще й там лиха накоїш.

Івасик чемно попрощався і весело попрямував 
на суміжну сторінку.

Що за чудернацька розкаряка, мов бусол по 
болоті, походжає по сторінці? Невже то сестра
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Круглоголового? Зовсім-зовсім не схожа. Ой, у 
неї ноги роз’їжджаються в різні боки!.

«Розкаряка-бусол» помітила Івасика і повагом, 
переставляючи ноги кроквами, наблизилася до 
нього.

— Звідки ти, хлопчику?
— Мене прислав ваш брат Круглоголовий...
— Хто???
— Круглоголов... ой, що я кажу... Мене при

слав ваш брат О.
— А-а, це інша річ! Дуже-дуже рада, проходь 

ближче. Коли ти стомився, то можеш відпочити 
он на тій зручній лавочці, що стоїть у садку на 
моїй сторінці. Тільки сиди тихенько і не розбуди 
маляти.

Та Івасикові зовсім не хотілося спочивати на 
лавочці, бо там вже сиділа, схилившись над 
колясочкою, якась тьотя і стиха наспівувала: 
«А-а-а-а...» Куди цікавіше було б прокататись на 
отому чепурному автобусі, що його вже помітило 
швидке Івасикове око.

— Тьотю...— Івасик збентежено замовк, бо не 
знав, як звуть хазяйку цієї сторінки.

«Розкаряка» докірливо похитала головою:
— Тобі вже слід би здогадатися, що мене 

звуть — А. Запам’ятай — А! Так чого ти хочеш?
— Прокататися на автобусі,— признався Іва

сик.— Можна? Он він саме сюди завертає.
— Коли ти мене вже як слід запам’ятав...
— Запам’ятав!
— Повтори.
— А!А!А!

12



— Чудесно! Ти розумний хлопчик. Сідай в 
автобус, але попереджаю: на наступній сторінці ти 
обов’язково повинен зійти, щоб не сталося з 
тобою такого лиха, як з твоїм приятелем — Ми- 
хайликом-Недбайликом. З тим самим Михайли- 
ком, що навчив тебе шпурляти камінці у чужий 
садок.

Івасик почервонів, мов печений рак.
— А... що сталося з Михайликом-Недбайли

ком?
— Недбайлик, замість того щоб уважно пере

ходити з сторінки на сторінку Чарівної Книжки 
і подружитися з нашою сім’єю, як повинен зроби

ли всякий розумний хлопчик чи дівчинка, катався 
цілі дні на автобусі і став... подумати тільки!.. Став 
двієчником!

— Двієчником? А це... дуже страшно?
— Це найгірше, що може спіткати тако

го хлопчину, як ти. Але — поспішай, наш 
автобус підходить. Бажаю тобі щасливої до
роги!

Івасик
потрапляє в біду

Як було чудесно мчати швидким автобусом 
гладенькими сторінками Чарівної Книжки!

Але хорошого завжди буває потрошку: не встиг 
Івасик порозкошувати на м’якому сидінні, як 
доїхав до сусідньої сторінки.

Ох і неохота ж уставати... Івасик визирнув 
у вікно. За вікном по садовій доріжці весело

13



вигарцьовував хлопчик і котив за собою на моту
зочку іграшкового паровозика.

— У-у-у! — голосно гув хлопчик.— У-у-у!
Івасик і собі б не відмовився побігати й погусти

з веселим хлопчиком, але автобус проїхав трохи 
нижче і спинився недалечко від маленької дитин
ки, що спала в сповиточку. Дитинка прокинулась 
і заплакала:

— Уа!.. Уа!..
Це вже нашому Івасикові не сподобалося. Хто 

знає, чи скоро прийде мама цього плаксуна? Чого 
доброго, Івасикові самому доведеться няньчити 
його... Чи не краще пропустити цю неспокійну 
сторінку і проїхати до іншої? Він, звичайно, не 
стане, як той Михайлик-Недбайлик, проїжджати 
автобусом повз усі сторінки,— він мине лише цю 
і обов’язково зійде на наступній.

Автобус покотив далі. Стопі Івасик вискочив 
з автобуса просто в високу, по пояс, соковиту 
траву. А скільки тут квіток! І дзвоники, й незабуд
ки, і конюшина... Ото добре, що не залишився на 
попередній сторінці бавити плаксуна, а приїхав 
сюди. Зараз він погуляє, погріється на сонечку, 
а потім нарве собі великий букет квітів, такий, як 
у дівчинки з обкладинки.

Івасик нахилився зірвати круглу червону кві
точку конюшини, дуже схожу на стиглу ягоду 
полуниці.

— С-с-стривай! 3-з-звідки ти вз-з-явся? — за- 
дзижчало щось біля вуха. Івасик здригнувся: 
величезна люта оса злісно дзижчала і лізла про
стісінько в очі.
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Може, вона помітила, що Івасик негоже зробив, 
утікши від малятка, чи, може, просто хотіла 
шпигнути Івасика.

Оце так вскочив,— з диму та в полум’я! Івасик 
відмахнувся від настирливої комахи і почав утіка
ти. Та оса осою: не так-то просто від неї від- 
караскатись!..

— Мамо! — вискнув щосили Івасик.— Мамо!!!
З переляку він так далеко стрибнув, що... виско

чив з Чарівної Книжки.

Чи є насправді 
Чарівна Книжка?

— Чого це ти так репетуєш, Івасику? — здиву
вався Микола, заходячи до кімнати.— Бач, і 
ковдру на підлогу збив, і кота Буркуна пе
релякав.

— Злови її! —. закричав Івасик, кидаючись бра
тові назустріч.— Злови її швидше, оту в’їдливу 
осу, бо через неї я вискочив з Чарівної Книжки!

— З Чарівної Книжки?
— Еге, я ж був у Чарівній Книжці! — Івасик 

схопив Миколу за руку і потягнув до столика.
— Ось вона лежить. А отой хлопчик на обкла

динці. — бачиш? — він теж Івасик. То він допоміг 
мені увійти всередину. Я тебе з ним познайомлю 
зараз. Івасику, чуєш? Це мій старший братик, 
Микола.

Та Івасик з обкладинки хоча й дивився привіт
но, але мовчав. Він. мабуть, соромився чужого
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братика. Дівчинка, схожа на Райку, теж засоро
мившись, одвернулась і заніміла.

— Так он воно що — ти побував у Чарівній 
Книжці! — посміхнувся Микола.— Ну як, чи спо
добалось тобі там?

— Авжеж! Як там хороше, як цікаво! От тільки 
ота осоружна оса причепилася, мало не вжалила...

Івасик опустив голову і зітхнув.
— А знаєш, Миколо, може, я й сам трошки 

винен... Треба було мені на попередній сторінці 
з автобуса вийти. Так наказувала сестра Кругло
голового... От коли б мені знов увійти до Чарівної 
Книжки! Я б ні однісінької сторінки більше не 
пропустив!..

— Увійдеш, Івасику, обов’язково увійдеш,— 
запевнив Микола.— Ось трошки підростеш, пі
деш до школи, і Чарівна Книжка розкриється 
перед тобою. А зараз — одягайся швиденько, 
підемо зустрічати татка з роботи.

* * *
Ні, таки даремно Демко не вірить, що існує на 

світі Чарівна Книжка. Микола щиру правду ска
зав: є Чарівна Книжка, безумовно є!

І зветься вона...
Е ні, цього вже я вам не скажу. Відгадайте самі!
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ЯК ЗАЖУРИВСЯ 
ВЕСЕЛИЙ КАЗКАР

Жив на світі веселий Казкар. І хоча він не мав 
довгої сивої бороди, як то годилося б мати по
важному казкареві, проте він був справжній каз
кар, справжній веселий казкар. Його дуже люби
ли діти й думки. Діти — за веселі казки, а думки 
за те, що він таки був справжній казкар, хоч і не 
мав довгої сивої бороди.

Думки приходили до Казкаря й обсідали його 
щільним колом. Різні: веселі та добрі, похмурі 
й лихі, бо думки дуже схожі на людей. Казкар 
вибирав з-поміж них ті, що найбільше припадали 
до душі, а саме — веселі та добрі, лихих і похму
рих він не любив. Брав, складав одну до одної, 
доки не збирав повну казку думок. І тільки тоді, 
коли нікуди більше було примостити жодної дум
ки, Казкар ставив крапку. А крапка — то казці 
кінець.

Але веселі думки, хоч і схожі на людей, та не 
у всьому, бо завжди люблять сміх і радість і дуже 
бояться сердитого гамору. Навіть найвеселіші 
полохливо ховаються, якщо чують крик чи сварку. 
Бо ж вони все-таки думки, а не люди, і приходили 
до Казкаря тільки разом із сміхом.

Коли світило сонце, думки приходили до Каз
каря найвеселіші, бо сонце веселе, і під вікном 
Казкаря збиралися дати, а Казкар любив дітей, бо 
це ж для них, а не для кого іншого він писав свої
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веселі казки! Поки вони мирно гралися та сміяли
ся, все було гаразд. Але як починали сваритися (а 
таке, ніде правди діти, бувало частенько), всі 
думки вмить зникали — злякано розліталися. Це 
було справжнє лихо! Тільки-но Казкар ухопить 
якусь веселу думку за хвостик, аж тут з-за вікна: 
«Це моє!» — «Ні, моє!» — «Ось я тобі! Ану, йди 
звідси!» — «Сам іди звідси!..» І думка сполохано 
тікає, залишивши в руді Казкаря самий лише 
хвостик. А що таке хвостик? Одне-два слівця, 
і нічого більше, хвостик — то хвостик і є...

Визирне Казкар із вікна, почне дітвору мирити, 
та куди, ніхто й не чує: заведуться, посваряться, 
самі плачуть. Зітхає Казкар, а думки тікають.
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Тікають думки, і казки немає...
Спробував він, коли діти посваряться, зачи

няти вікно, щоб не чути недоброго гамору. Та 
як його не почуєш — аж шибки дзвенять. Хоч 
плач: не те — веселі, а й усякі думки утікають.

Зате коли небо насупиться хмарами й піде дощ, 
дітлахи поховаються, веселий Казкар широко 
розчиняє вікно і впускає до хати тишу. І відра
зу ж до нього злітаються цілі зграї думок. Казкар 
вибирає з них найкращі, складає одну по одній, 
доки не складе гарної казки. Гарної, тільки ж 
сумної, бо на небі не видно сонця, а під вікном не 
сміються діти.

І сталося лихо: з того часу полюбив веселий 
Казкар дощ та негоду, бо тоді ніхто не полохав 
думок і він міг писати для дітей казки. Сумні 
казки. Веселий Казкар, що так любив сонце, 
почав радіти з дощу та негоди. Було йому сором
но, він нікому про те не признавався, бідний 
веселий Казкар. Правда, тепер вже він став 
сумним Казкарем. І від дітей став ховатися, щоб 
не журити їх сумними казками.

Якось діти посварилися знову. І стало їм дуже 
нудно, та ще й Казкаря свого давно не бачили. 
Чому його не видно? Що з ним таке?!

Зазирнули у вікно до Казкаря, бачать: сидить 
він сумний-сумнісінький і пише сумну-сумнісінь- 
ку казку. І папір, на якому він пише,— геть 
мокрий од сліз.

Зажурилися діти, задумалися: що їм робити, 
щоб їхній Казкар знову став веселий? А ви як 
гадаєте?
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ЧОМУ СУМНИЙ 
ВЕРБЛЮД

— Чого це ти плачеш? — спитала мама.
— Еге... як тато взяв мій шоколад... Ти ж мені 

купила... А він узяв.
— Як? Увесь? — здивувалася мама.— А що то 

в тебе в руках?
— Це... тут не вся плитка... Дивись, ось ріжок 

одламаний...
— Ото, пошкодував татові шоколаду,— по

хитала головою мама.— Ну-ну, оце такий доб 
рий син! А тато он тобі саме щось приніс.

— А що? — у Славка відразу висохли сльо
зи.— Що, мамо, що приніс?

— Ти ж цілий рік канючив, уже й забув?
— Ой! — радісно закричав Славко й кинувся 

до кухні. Там тато з викруткою в руках сидів над 
електричною праскою.

Бабуся ввімкнула шнура від праски в електрич
ну розетку, поторкала праску рукою і задоволено 
сказала:

— Гріється. От добре, сину, а то намучилася.
Тут Славко вломив шматочок шоколаду й тиць

нув у руку бабусі. _
І скоса поглянув на тата. Тато вдав, ніби не 

помітив.
— Ну спасибі, спасибі,— подякувала бабуся 

й собі глянула на тата.— Бачу, що ти не та
кий вже й скупий.

21



— Гм...— мугикнув тато.— А чого очі запла
кані?

— То я так...— Славко зазирнув татові в об
личчя.— Татусю, а що ти мені приніс?

— Та щось приніс... Тільки, може, почекаємо 
дарувати?

— Не треба чекати! Ну-у, таточку... На тобі 
шоколад, не будемо чекати!

Тато засміявся.
— Та добре, віддай йому,— сказала бабуся.— 

Я й сама хочу подивитись.
У кімнаті тато наказав Славкові: _
— Ану заплющ очі!
Славко заплющив очі, ще й рукою затулився, 

щоб ненароком не підглянути. Тато зашарудів



папером, далі щось вжикнуло — аж вітер пішов 
по кімнаті.

— Ой таточку! — підстрибнув Славко.— 
Який же він... Як ракета!

— Глядіть не збийте мені своєю «ракетою» 
люстру,— стала на порозі мама.

* * *
Другого дня Славко приніс у дитсадок нове

сенький білий планер. Як запустив його! Планер 
білим птахом звився вгору, аж вся дітвора зави
щала від захоплення.

І тут Славко сказав:
— Не займайте! Це — мій.
І нікому не дозволив навіть торкнутися пла

нера.
— Дай я хоч раз запущу,— не витримав Ва

силько.— Ну дай!
Та Славко насупився.
— Мій і все! Нікому не дам.
І знову так здорово запустив, що зринув планер 

високо-високо, а сів десь аж за кущами бузку. 
Славко помчав туди, але планера не побачив. 
Шукав-шукав і в сльози:

— Де мій планер?
Аж вилітає планер з-за кущів порічок, та якось 

невисоко, боком, ніби відучився літати. Підхопив 
його Славко і — туди. А там стоїть Василько 
й винувато кліпає.

— Це ти схопив мого планера? — кричить 
Славко.
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— Та я... Я тільки один раз...
— Диви, який! Я тобі як дам! — Славко аж 

замахнувся на Василька, так розсердився.
Василько злякався й побіг.
Славко оглянув планера — чи не зіпсував, бува, 

його Василько. Ще хотів запустити, але всі побіг
ли снідати.

Після сніданку Марія Степанівна сказала:
— Поїдемо в зоопарк. Але хто погано поводив

ся, той не поще.
— Василько погано поводився,— сказав Слав

ко.— Схопив мого планера. Я не давав, а він 
схопив. Не беріть Василька в зоопарк!

Василько почервонів і похнюпився. А Марія 
Степанівна звела брови, похитала головою, та не 
сказала нічого. Звісно, то вона на Василька по
хитала.

До дитсадка під’їхав синій автобус. Всі кинули
ся в нього сідати, і Василько теж. А Славко знову:

— Маріє Степанівно, а Василько чого сідає? 
Висадіть його!

— Еге,— сказала Марія Степанівна,— справді 
треба було б висадити... декого.

Але Василька не висадила. А Славко не зрозу
мів — кого ж саме треба було висадити. Та не 
його ж, він поводився добре!

Йому стало чомусь невесело. Та він зумисне 
голосно сміявся й підстрибував на сидінні, щоб 
ніхто, бува, не здогадався, як йому.

В зоопарку Славко про все забув: і про Василь
ка, і про слова Марії Степанівни. Бо там було
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стільки всяких звірів та птахів, і таких дивовиж
них — ніби їх навмисне поробили.

— Всіх ми оглянути не встигнемо, приїдемо 
іншим разом,— попередила Марія Степанівна.— 
А зараз ходімо до слона.

Слон жив на майданчику за глибоким ровом. 
Він стояв сірий, величезний і махав хоботом. 
Потім потупав до басейну і поліз купатися. Вику
пався, виліз та й почав набирати хоботом сухий 
пил і обсипатися тим пилом. Обсипався доти, аж 
поки не вбрався в ту пилюку, ніби в сіре пухнасте 
пальто. Постояв, подумав трохи і знову поліз 
у басейн.

Дуже смішні були мавпи. Вони скакали, гойда
лися на хвостах, кривлялися й ні на хвилиночку 
не могли всидіти на місці.

— Мабуть, мавпам дуже весело живеться,— 
вирішив Славко.

А верблюд стояв сумний. Він глянув на Славка 
великим вогким оком, кліпнув довгими віями 
й відвернувся. Славко забігав біля огорожі, про
стягав верблюдові бублика: «Ну чого ти? На!» — 
але верблюд так і не глянув на нього. «Верблюди
ну!» — гукав до нього Славко, але верблюд тільки 
вище зводив голову й не дивився...

— Пора вертатися, бо спізнимося на обід,— 
сказала Марія Степанівна. І всі вони поїхали 
назад — до дитячого садка.

Як пообідали, Марія Степанівна спитала:
— А тепер скажіть мені, що вам сподобалося 

в зоопарку?
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Всі закричали, що їм усе-усе сподобалося і що 
вони хочуть знову туди поїхати. А Славко спитав:

— Чого мавпи такі веселі, а верблюд сумний?
— І. чому слон зодягається в пилюку? — доки

нув Петри к.
— І чому він її відразу змиває? — то вже 

Яринка.
— Гаразд,— посміхнулася Марія Степанів

на.— Я можу розповісти про це казку. Хочете?
— Хочемо! — закричали всі. Вони посідали 

кружка навколо Марії Степанівни, а Славко — 
найближче за всіх, і не сам, а з своїм планером. 
Бо ні в зоопарк, ні спати по обіді взяти планер 
Марія Степанівна не дозволила, тож тепер не 
випускав його з рук. Щоб знову хтось не вхопив.

Марія Степанівна трохи помовчала, а далі й 
почала:

— Колись давно, в далекій теплій країні жили 
в одного хазяїна Слон, Верблюд та Мавпа. Слона 
дуже шанували, а на свята виводили в місто

І у розкішній попоні, вишитій сріблом та золотом.
— А що таке попона? — спитала Яринка.
— То така накидка — на всю спину. Слон 

поважно виступав вулицями міста, і всі милували
ся його блискучою попоною.

— Ага, слон знову хоче мати попону, тому 
й вбирається в пилюку,— здогадався Петрик.

— А вона йому не подобається, от і змиває,— 
зміркувала Яринка.

— Так,— погодилася Марія Степанівна.
— А у Верблюда була попона? — спитав Ва

силько.
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— Ні, не було. Верблюдові доводилося багато 
працювати, перевозити на своїй горбатій спині 
різні вантажі, ходити в далекі дороги.

Коли Верблюд переходив пустелю, він навіть 
довгий час не їв і не пив, бо в пустелі ж ніщо не 
росте і немає води. Але Верблюд дуже терплячий, 
йому і в голову не спадало скаржитися.

— Тому він і досі такий сумний? — спитав 
Славко.

— Ні, не тому. Слухайте далі. Ну, а Мавпа — 
що ж? Вона жила у хазяїна просто так — для 
забави. Бо й справді вона весела. Цілими днями 
Мавпа скакала й розважалася, сьогодні ви це 
бачили самі.

— Бачили! — Славко хотів показати, як стри
бає мавпа, але побоявся впустити свого планера.

— І от одного разу, перед святом, хазяїн виніс 
надвір Слонову попону, щоб почистити її, аби 
краще блищала. Почистив, повісив у дворі, а сам 
ще й пішов мити Слона: він хотів, щоб його Слон 
був найкращий за всіх інших Слонів.

А в дворі стояв Верблюд. Він саме повернувся 
з далекої дороги і тепер їв, пив і спочивав. Аж 
угледів — щось сяє. Здивувався, покинув їсти, 
підійшов ближче і скам’янів: такої краси ще не 
бачив, його ж ніколи не брали на свята.

«Ех,— подумав Верблюд,— якби ж мені таку 
попону! Став би і я гарний,— горбів ніхто б не 
помітив».

— Але ж то не його попона,— нагадав Славко.
— Не його. Але хочеться, бо дуже гарна. От 

буває так: чогось не можна брати, а кортить.
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Зітхнув Верблюд, одійшов А в самого думка 
«Хоч би хвилиночку ПОХОДИТИ В ПОПОНІ » 

Василько мовчки і собі зітхнув.
— Мнеться Верблюд, відвернутися хоче, та очі 

самі на попону дивляться. Врешті не стерпів і..
— І украв! — скрикнув Петрик.
— Ні, не крав, він був чесний Верблюд. Вирі

шив тільки приміряти на однісіньку хвилинку. 
Підійшов, підліз під попону, а вона сама йому так 
і лягла на спину. Укрила Верблюда, горби захова
ла. Підійшов він до річки,— річка там близенько 
протікала, глянув: сам себе не впізнає, бо аж сяє 
весь. «Ну,— думає. — ще трошечки походжу й 
відразу на місце повішу». Та й пішов понад 
річкою.

А тут уже Слона пора на свято вбирати. Де 
попона? Хазяїн шукає, Слон гнівається, бо ж на
свято запізнюються, а він звик найпершим по

1
вулиці йти, а за ним уже інші Слони. Аж тут 
Мавпа прибігла.

— Слоне, Слоне, наш Верблюд у твоїй попоні 
ходить!

— Верблюд? У моїй попоні? — не повірив 
Слон.— Та бути того не може!

— Ось ходімо до річки, сам побачиш.
Пішов Слон. Справді — Верблюд над річкою,

а на ньому Слонова попона блищить.
— Ти нащо вкрав мою попону? — затрубив 

Слон, аж пальми захиталися.— Та як ти смів?!
— Я не крав,— злякався Верблюд. - Я тіль

ки... приміряти...
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— Приміряти! — дмухнув Слон.— Не на твої 
горби така попона. Ану, віддавай!

Стягнув Слон хоботом з Верблюда попону, 
накинув на себе й гордовито пішов, не оглядаю
чись. А Верблюд мало не плаче...

— А що, поносив Слонову попону? — регоче 
Мавпа.

Верблюд мовчки глянув на Мавпу й одвернувся.
— А Слон запізнився на свято? — спитала 

Яринка.
— Запізнився. Не першим того разу йшов, 

а останнім. З того часу на Верблюда гнівається. 
А Верблюд сумує.

— Мавпа — ябеда! — сердито крикнув Петрик.
— Подумаєш! Ну, поносив трохи попону, то 

й що? — мовила Яринка.
Василько знову зітхнув, а Славко не промовив 

ні слова.
Коли Марія Степанівна повела дітвору на про

гулянку, Славко несміливо приступив до Василька 
й простягнув йому свого планера.

— На... Запускай скільки хочеш...

ТЕЛЕФОН

Тато повів Славка в кіно. Які там показували 
мультики! Вони з татом обоє сміялися, не знати 
навіть — хто голосніше.

Додому поверталися тролейбусом. Було дуже 
тісно, але Славко таки проштовхався до передньо
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го сидіння й сів. Він знав, що там місця для старих 
та малих. Тато ж лишився десь посеред вагона, 
поміж людей.

Біля Славка стояла жінка. Вона була ні стара, 
ні мала, просто якась дуже сумна. І бліда-бліда.

— Поступися місцем,— шепнула бабуся, що 
сиділа поряд.

— Я — малий,— відказав Славко.— А тьотя 
ще не стара.

Жінка глянула на Славка сумним поглядом.
Славко відвернувся до вікна. Вікно зацукроване 

морозом, і він почав прогрівати собі кругленького 
«п’ятачка», щоб дивитись на вулицю. Але, хоч 
у тролейбусі було прохолодно, щоки Славкові
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чомусь почали горіти, немов у літню спеку. Та він 
старанно дмухав і шкрябав нігтями паморозь на 
шибці. Коли ж почали палати й вуха, Славко 
обернувся і знехотя встав.

— Сідайте...
Та жінки в тролейбусі вже не було, мабуть, вона 

вийшла на якійсь зупинці. А на Славкове місце сів 
дідусь і похвалив Славка за ввічливість. Тут 
підійшов тато й сказав:

— Виходьмо. Ти чого такий червоний?
— Та... душно...
— Нічого собі — душно! Мороз аж тріщить,— 

засміявся тато. І вони хутенько побігли додому.
Вночі мороз подужчав, а далі — мов найнявся! 

Вже хтозна-скільки часу не пускають Славка 
в дитсадок, щоб не застудився. А вдома — нудно. 
Мама з татом на роботі, а бабуся — то порається 
на кухні, то йде до магазинів, а Славкові вже 
й іграшки набридли.

Походив, потинявся та й підійшов до телефону.
«Подзвоню таткові на роботу».
Тільки він трошки забув, які цифри треба 

набирати на телефонному диску, а в бабусі питати 
не схотів. «Не мороч татові голову»,— от як 
скаже бабуся. Але Славко надумав: якщо набира
ти багато разів усякі цифри — а треба набирати 
по шість цифр,— то врешті, певне, натрапить на 
татків телефон. І Славко заходився накручувати 
телефонний диск.

Якщо у трубці чутно короткі гудки, він знав, що 
ніхто не відповість, бо по телефону саме розмов
ляють. Якщо довгі •— Славко чекав, доки якийсь
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чоловічий чи жіночий голос не озивався: «Слухаю. 
Алло, я вас слухаю!»

— У вас мого тата немає? — питав Славко.
Одні сміялися, інші сердилися, деякі розпитува

ли — хто такий Славків тато і де він працює, але 
зрештою всі клали трубку, і телефон лунко гув 
короткими гудками.

Враз у трубці почулися якісь глухі, аж хрипкі 
гудки. І все ж то були довгі гудки, і Славко чекав, 
що хтось таки озветься.

— Це ти дзвониш, Костику? — почувся у труб
ці дивний, не схожий на ІНШІ голоси, голос.

— Не Костик, а Славко. А чому це ви, дядю, 
так захрипли?

— Славко? Кхм... кхм... шкода. А я не дядя.
— А хто ж ви такі? Вже ж не тьотя?
— Та звісно, не тьотя. Я...— у трубці почулося 

зніяковіле покашлювання.— Я... Телефон.
Славко зареготав.
— Телефоні Авжеж!
— Не смійся, я таки Телефон. Не дурю тебе.
— Хіба ж телефон сам може розмовляти?
— Та воно-то не може, але я надто довго 

мовчав... Чуєш — аж голос застоявся. От я й 
заговорив.

— Еге,— погодився Славко.— Я зовсім не 
вмію довго мовчати. Навіть трошечки не вмію. 
А чому це ви так довго мовчали?

— Можеш казати мені «ти»,— дозволив Теле
фон.— Розумієш, моя хазяйка вже цілий місяць 
лежить у лікарні, і сюди ніхто не дзвонить. Раніше
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багато дзвонили, а зараз я мовчу і мовчу. Добре, 
хоч ти подзвонив.

— Це я свого тата по телефону шукаю. А хто 
такий Костик?

— Він теж когось шукав і випадково натрапив 
на мене. А потім став дзвонити щодня, потім 
через день, а далі й зовсім замовк. Моя хазяйка 
вже тоді була хвора, і вона дуже раділа, коли 
Костик до неї дзвонив.

— А чому Костик покинув дзвонити?
— Не знаю. Хазяйці те було дуже прикро, вона 

так чекала...
— То, може, він поїхав кудись?
— Якби поїхав, я гадаю, він би попрощався...
— А може, той Костик просто забув?
— Не треба такого казати. То надто жорсто

ко — забути хвору людину, яка так чекає твого 
дзвінка.

— А де той Костик живе?
— Як мені знати? — зітхнув Телефон.
Славко замислився. А Телефон загув довгими

хрипкими гудками.
Славко довго думав. А ввечері запитав у тата:
— Татку, скажи, а можна знайти хвору тьотю, 

яку поклали в лікарню?
— А як її звати? — і собі запитав тато.
— Не знаю...
— То в яку лікарню її поклали?
— Не знаю...
— А що ж ти знаєш?
— Я знаю, що їй покинув дзвонити якийсь
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Костик... І ще знаю, який у тьотиній квартирі 
телефон.

— О, це добре! Ану, давай туди подзвонимо.
Славко старанно набрав шість цифр на теле

фонному диску — він їх добре запам’ятав: двічі по 
5, тричі 7 і одну четвірку. Зачувши довгі хриплі 
гудки, передав трубку татові.

— Алло! — сказав тато.— Алло!
Але Телефон не схотів озиватись на татів голос.
— Там нікого немає. Ну, не журися, почекай до 

завтра, бо зараз мені часу немає. А завтра я 
дізнаюся ім’я й адресу хазяйки цього телефону,— 
пообіцяв тато.— Тоді знайдемо й лікарню.

Тато записав номер телефону, а Славко почав 
чекати. Чекати було важко, бо хоча вночі Славко 
й не чекав, а спав, зате весь ранок і цілий день 
чекав нетерпляче. Коли ж з роботи повернувся 
тато, Славко кинувся до нього.

— Дізнався?
— Дізнався. Завтра субота, у мене вихідний, 

і ми з тобою підемо в лікарню, одвідаємо хвору. 
Тільки треба їй чогось принести.

— Я подарую їй свій новий «Конструктор»!
— Таке,— посміхнувся тато.— Вона ж не ма

ленька, щоб гратися твоїм «Конструктором». Кра
ще поглянь, що я по дорозі купив.

І тато витяг з портфеля прозорий пакет з 
жовтогарячими апельсинами. Вони були такі ве
ликі, запашні, і як же Славко їх любив!

Тато мовчки дивився, як Славко ухопив най
більшого апельсина, і вже хотів було відколупнути
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І
соковиту шкурку. Хотів, але... Зітхнувши, Славко 
поклав апельсин назад у пакет.

— Знаєш, татку, ми їй завтра принесемо в 
лікарню ці апельсини.

— Молодчага, сину! — і тато поплескав Славка 
по плечі.

*  *  *

На другий день Славко з татом поїхали до 
лікарні.

Татові дали білий халат, а Славкові не дали. 
Він би в тому халаті, мабуть, упав, наступивши на 
поли, бо малих халатів у лікарні не було. Пішли 
вгору сходами, пройшли довгим коридором. Там 
походжали й сиділи хворі в смугастих піжамах. 
Ще там снували люди в білих халатах, і та
то сказав, що то — лікарі, або медсестри, або 
санітарки. Вони лікують та доглядають хво
рих.

Біля дверей одної палати тато зупинився, віддав 
Славкові пакет з апельсинами й, злегенька посту
кавши, прочинив двері. У палаті стояло аж п’ять 
ліжок, і на них лежало п'ятеро жінок. Славко 
розгублено озирнувся, але тато дуже ввічливо 
і спокійно спитав:

— Скажіть, будь ласка, хто тут Ганна Пет
рівна?

— Я,— стиха озвалась одна жінка. Славко 
глянув на неї й одразу впізнав. То була та сама 
жінка, якій він не схотів вчасно поступитися 
місцем у тролейбусі. Вже не така бліда, і погляд
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не такий сумний, але то була вона! Славко засоро
мився й сховався за тата.

— Доброго здоров’я,— привітався тато й 
підійшов до ліжка.

— Доброго здоров’я,— лагідно відказала Ган
на Петрівна і здивовано змовкла: вона ж не знала 
тата.

— Мій син вирішив навідати вас. От ми й 
прийшли.

Тато взяв Славка за плечі й підвів його до 
Ганни Петрівни. Славко ще дужче засоромився і, 
замість привітатись, поклав просто на ліжко пакет 
з апельсинами.

— Ой, навіщо ви... Ну, спасибі, спасибі... Сідай
те, прошу.

Тато сів на білу табуретку, а Славко притулився 
до тата.

— Як ваше здоров’я? — запитав тато.
— Вже краще. Мене вже мають виписати з 

лікарні. Але я...— Ганна Петрівна розгублено ус
міхнулася.— Даруйте, але я... ніяк не можу вас 
упізнати...

— Мене ви, Ганно Петрівно, не знаєте. А мій 
син дзвонив до вас по телефону,— пояснив тато.

Обличчя Ганни Петрівни відразу проясніло.
— То це ти? Я знала, що ти мене не забудеш! 

Як же ти мене знайшов?
— Вас татко знайшов...
— А чому ж ти так довго не дзвонив? Я так 

чекала...
— Ну, ви т у т  погомоніть собі, а я побуду 

в коридорі,— мовив тато і вийшов.
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— То чому ж ти, Костику, не дзвонив? Може, 
нездужав?

— Еге,— пробурмотів Славко.— Нездужав...
— Що з тобою було? — стривожилася Ганна 

Петрівна.
— Нічого такого... Я вже зовсім-зовсім здоро

вий. А ви мене... справді не’ впізнали?
— Я ж ніколи не бачила тебе, Костику.
Славко не знав, чи слід йому признатися, що

Ганна Петрівна один раз таки бачила його. І що 
він не Костик, а Славко. Але Ганна Петрівна так 
приязно всміхалася до нього, що він якось не 
зважився.

— Як хочете, то я щодня дзвонитиму... коли ви 
повернетеся з лікарні. Можна, я буду приходити 
до вас у гості?

— Ну звісної Я буду тобі дуже рада. У мене 
багато гарних книжок, і я розповідатиму тобі 
казки. Ти ж любиш казки? Приходь!

Ганна Петрівна взяла два найкращі апельсини 
й подала Славкові.

— Візьми, Костику, нащо мені так багато? 
Візьми.

ч
Славко потягнувся було за апельсинами, але 

відсмикнув руку.
— Не треба. Я ж здоровий.
Виходячи з палати, Славко з порога озирнувся. 

Ганна Петрівна якось так дивно дивилася йому 
вслід, аж не схотілося від неї іти. Славко нерішуче 
зупинився.

— Стривай, Костику, а ти не забув своєї обі
цянки? — раптом спитала Ганна Петрівна.
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— Обіцянки?..
— Пам’ятаєш, коли ми з тобою востаннє роз

мовляли по телефону, ти дав мені слово...
Тут саме до палати зайшов тато, почув і ска

зав:
— Якщо мій син дав слово, то він його до

тримає.
— Еге... дотримаю...
Славкові аж заплакати хотілося, але він кріпив

ся. Тато попрощався з Ганною Петрівною, поба
жав їй повного здоров’я, і вони пішли з лікарні.

* * *
Оце-то вскочив! Ну що там наобіцяв отой 

якийсь Костик?!
Звісно, можна було б ніколи більше не зустрі

чатися з Ганною Петрівною, ніколи їй не дзвони
ти — вона ж не знає, що Славко — не Костик... 
Та Славко згадував сумні очі Ганни Петрівни, 
а далі й не сумні, а радісні й довірливі, і розумів, 
що не може її одурити. От не може і все!

Вибравши час, коли біля телефону не було 
нікого, Ставко швиденько набрав: двічі по 5, тричі 
по 7 і одну четвірку. Почувши довгі хрипкі гудки, 
він закричав:

— Алло! Алло! Це я — Славко. Ти чуєш мене, 
Телефоне?

— Чую,— хрипко відповів Телефон.— Добре, 
що ти подзвонив.

— Я ходив з татом у лікарню до Ганни Пет
рівни.
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— Спасибі,— відказав Телефон.— Ти добрий.
— Скажи, що таке пообіцяв Ганні Петрівні 

Костик? Коли востаннє розмовляв?
— Я... забув,— хрипнув Телефон.— То ж бу

ло давно.
— А ти пригадай! Пригадай! Я сказав, що 

виконаю цю обіцянку. А яку? Якщо ти не згадаєш, 
то вийде, що і я її одурю. А так не можна.

— Не можна. Ти почекай, я зараз постараюсь 
пригадати.

І Телефон загув так хрипко і з такою натугою, 
що Славко зрозумів: він щосили намагається 
пригадати.

— Слухай,— нарешті озвався Телефон,— я 
згадав. Костик обіцяв забрати до себе барса, щоб 
той побув у нього, доки моя хазяйка не повернеть
ся, з лікарні. А потім барса привести до неї.

— Ага, барса... Забрати й привести... А звідки 
його забрати?

— Зараз пригадаю... Ту-у-у... ту-у-у... ту-у-у... 
Вулиця Нагірна... ні, Підгірна, ні, згадав: Загірна. 
Будинок 4, квартира 2. А більше я нічого не знаю.

— Загірна! — зрадів Славко.— Та ж і я живу 
на Загірній! Тільки наш будинок не 4, а 10. Це, 
мабуть, близесенько.

— От і добре, тільки не барися,— порадив 
Телефон і знову загув, але вже не так хрипко.

Славко дуже тішився, що так спритно зумів про 
все дізнатися. Правда, він не знав, хто такий барс, 
тому спитав у мами.

— Барс — хижий звір,— пояснила мама.— 
Розумієш, то така велика дика кішка.
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— Дика? — злякався Славко.— Велика?
— Еге, набагато більша за тебе.
— А д-де б-барс живе? — заникуючись, запи

тав Славко.
— У високих горах.
— А що він їсть?
— Полює на диких кіз, але може напасти й на 

овець або інших свійських тварин. Він же хижак!
— А дітей... він не їсть?
— Та хто ж йому дасть дітей їсти? — потіши

ла мама.
— А в нашій квартирі... барс може... жити? — 

допитувався Славко.
— Ну... іноді люди приручають хижаків. Але 

для того вони мають бути зовсім маленькі — як 
тільки народяться.

— Скажи, мамо, а ти не схотіла б приручити 
барса?

— Знаєш,— сказала мама,— з мене досить і 
тебе.

*  *  *

Славко довго непорушно стояв біля будинку. 
Мороз попустив, і завтра вже треба йти до 
дитячого садка. То що ж робити з барсом?.. 
А може, барс ще маленький або вже при
ручений?

Поволі, крок за кроком Славко став наближа
тися від свого будинку до того четвертого номера, 
де жив барс. Всього за два будинки від їхнього. 

Там біля під’їзду стояла велика машина, і якісь
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дядьки вантажили в неї меблі. Славко обережно 
зазирнув, а далі й зайшов до під’їзду. Якщо барс 
вискочить, то дядьки оборонять.

Двері одної квартири на першому поверсі були 
відчинені, і то з цієї квартири виносили меблі. А на 
дверях Славко розгледів червоне — 2.

— Ти до кого, хлопчику? — запитала сива ба
буся. Вона дивилась, як переносять меблі до 
машини.

— Я... я від Ганни Петрівни... Я прийшов 
по...— і Славко замовк. Йому навіть вимовити 
було страшно —«по барса».

— Ти Костик? — зраділа старенька.
— Умгу... Я обіцяв...
— Чого ж ти так забарився? Ще б хвилинку, 

і його б одвели до інших людей. А ти справді від 
Ганни Петрівни?

— Справді. Вона у лікарні лежить. Ми з татком 
учора ходили до неї.

— Так, Ганна Петрівна казала. Ми ввечері теж 
ходили до неї прощатися. Ну, почекай, я зараз 
тобі його виведу.

Бабуся пішла до квартири. Отут би Славкові 
й чкурнути, доки не пізно, але ноги чомусь ніби 
приросли до сходів. А за хвилину бабуся вивела 
на повідку... собаку.

Оце-то був пес! Білий мов сніг, пухнастий, 
з чорним носом і чорними очима. Ті очі були такі 
розумні та добрі, що Славкові враз стало ве
село-весело.

— Ну, прощай, Барсику,— з жалем мовила 
бабуся.— Гляди ж, не кривдь його, він дуже
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хороший. Ми його так любимо, якби не довелося 
виїжджати з міста — нізащо б не віддали... Кос- 
тику, ти ж не скривдиш його?

— Нізащо не скривджу! — Славко погладив 
шовкову голову Барса. А Барс усміхнувся й лиз
нув йому руку. І Славко швиденько повів собаку 
до себе, щоб бабуся не передумала віддавати.

— Який гарний собака! Де ти його взяв? — 
здивувалася мама, коли Славко на повідку привів 
Барса додому.

— Це — Барс,— пояснив Славко.— Він не ди
кий і зовсім не хижий.

— То он про якого Барса ти випитував,— за
сміялася мама.— Звісно, цей Барс тебе не з’їсть.

— От бачиш! — зрадів Славко.— Він трохи по
живе в нас...

— Як поживе? — нахмурилась мама.— Що ти 
вигадав?

— Це не я вигадав... Це... Костик обіцяв...
— То нехай він і живе у Костика. А в нас 

нема де.
— Ну ма-а-мочко!..
— Годі! Зараз же ми відведемо його до Кос

тика.
— Я ж не знаю, де той Костик живе... Нехай 

Барс побуде у нас, доки Ганна Петрівна одужає.
— Яка Ганна Петрівна?
— Така... добра... дуже добра... Я їй обіцяв.
— Нічого не розумію,— скрикнула мама.— 

Хто обіцяв — ти чи Костик?
— Костик... і я... Не виганяй Барса,— і Славко 

заголосив на всю квартиру.
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— Про що сльози? — запитав татко, заходячи 
до кімнати.— Ого, який песі

За татком зайшла й бабуся.
— Бачите? — сказала мама.— Узяв та й при

вів. Не спитавшись.
— Я ж для Ганни Петрівни... Татку, ти ж сам 

сказав, щоб слова дотримувати... Не проганя- 
яйте...

— Ну, не рюмсай.— Тато поманив до себе 
Барса. Той підійшов і привітно помахав хво
стом.— Ніхто його не проганяє: ось попросимо 
гарненько маму...

— Тільки сам будеш глядіти,— сказала мама 
Славкові, але вже не сердитим голосом.

А бабуся не сказала нічого. Просто взяла миску 
й насипала для Барса борщу.

Славко тихенько зняв трубку і прокрутив шість 
знайомих цифр.

* * *
— Ту-у-у... ту-у-у... ту-у-у...
— Алло! Ти чуєш мене, Телефоне? Я привів 

Барса!
— Ага! Я ж казав, що ти — добрий.
— Я не дуже добрий,— признався Славко.— 

Я колись не схотів поступитися місцем у тролей
бусі Ганні Петрівні. І ще я не признався їй, що 
я не Костик, а Славко.

— Ту-у-у... ту-у-у... Так...— Телефон замовк.
Славко злякався, що він тепер не схоче розмов

ляти. Але Телефон, помовчавши, знову озвався:
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— А як там Барс? Не втече від тебе?
— Не втече! Мама спершу посердилась, а зараз 

анітрошечки не сердиться. Він дуже гарний!
— А знаєш,— сказав Телефон,— мабуть, це 

навіть краще, що ти Славко, а не Костик. Ту-у-у... 
ту-у-у... І ще... слухай, Славику: нікому не розпо
відай, що я розмовляв з тобою. Добре?

— Добре! — відказав Славко і поклав трубку. 
А навіщо розповідати? Все одно — ніхто не

повірить.
І

ЛІСОВИК

Славко, Василько та Петрик заходилися скла
дати з кубиків будинки. А Яринка з тих кубиків, 
де намальовано літери, складала слова. Слів вона 
вміла ще не багато, і кубиків Яринці вистачило, 
ще й залишилися. Тому Славко узяв Яринчині 
кубики, щоб збудувати ще й башту. «Подумаєш, 
літери!»

— Диви, який хитрий! — закричав Петрик і 
забрав собі трохи кубиків.

— Не займай! — Славко відіпхнув Петрика.— 
Я все одно краще за тебе вмію будувати.

— А ти не штовхайся! — і Петрик сам штовх
нув Славка. Славко спіткнувся об будиночок, що 
збудував Василько. Кубики розсипалися, а Ва
силько заплакав. Хоч будиночок він збудував 
маленький і зовсім кривий.

— Ну-у, що ж це ви? — дорікнула Марія Сте
панівна.— Так не годиться.
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— Еге, а чого він кубики хапає? — буркнув 
Славко.

— А він перший штовхнув мене! — сердився 
Петрик.

А Василько тільки хлипав.
— Знаєте що? Будуйте всі троє разом. Тоді 

й будинок веселий вийде, і кубиків вистачить,— 
порадила Марія Степанівна.

— Добре,— сказав Василько.
— Не хочу,— сказав Петрик.
— А я з ними не граюся,— сказав Славко. 

І відійшов геть.
Вони, правда, швидко помирилися, але Славко 

щось таке собі надумав.
— Ба-а, а можна, я піду до Майстра? — спитав 

він бабусі, коли прийшов з дитсадка додому.
— Тоді, як прибереш свої іграшки. Ти по

глянь — нелад який.
Але Славко покрутився-покрутився та й шасть 

поза двері.
Майстер жив зовсім близенько — перебігти ву

лицю і вже. Та ще й вулиця тиха — ні трамваїв, ні 
автобусів. Ото Славко й побіг до Майстра. Приві
тався чемненько.

— Чого тобі, синку? — запитав Майстер.
— Я... можна мені подивитися, як ви пра

цюєте?
— Дивись, як тобі цікаво.
Ще б не цікаво! Всі казали, що в Майстра 

золоті руки. Які штуки він уміє вирізати з дерева! 
Виріже голуба, і то таки голуб, а не ворона. Сову 
виріже — де б не став, все та сова лупатими
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очима на тебе дивиться. А найліпше вирізав 
Майстер з коріння різних чоловічків. Веселого 
виріже — всім аж сміятися хочеться; сумного — 
всім сумно стає. А недавно вирізав дуже кумед
ного: глянеш на нього — й здається, що той 
чоловічок тебе передражнює. Що й казати, такого 
славного Майстра, мабуть, у цілому світі немає.

— Ой, а то що за розкаряка? — показує Слав
ко в куток.

— То корч, я його в лісі над болотом знайшов. 
Ось іди сюди.

Майстер узяв Славка за плечі й одвів вбік.
— Ну-бо, придивись, на кого він скидається?
— На кудластого діда.
Корч таки скидався на веселого бородатого діда 

з вузлуватими розчепіреними руками. Дід присів, 
ніби збирався піти в танок — навприсядки.

— З нього я зроблю діда Лісовика. Він же он 
який веселий, мудрий і трошки лукавий. Правда?

— Правда,— погодився Славко, і йому здало
ся, що Лісовик хитро йому підморгнув.— Ска
жіть, а ви не можете вирізати мені кубики? 
Багато-багато. Мені в дитсадок...

— Та хіба у вас в дитсадку їх немає?
— Є, але вони всі з магазину. А я хочу 

принести такі, яких там немає. І щоб вони були 
дуже міцні. Тоді я сам збудую з них найкращий 
будинок. Я ж умію найкраще!

Майстер узяв дерев’яну рейку, розпиляв її 
навпіл, а кожну половину ще на десятеро роз
різав.

— Буде з тебе?
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— Буде,— зрадів Славко.— Спасибі!
Тут Майстра саме покликали.
— Погуляй трохи, я зараз,— сказав Майстер 

та й пішов.
Славко полічив свої кубики: їх було двадцять, 

до двадцяти Славко давно вмів лічити.
«Поки Майстер прийде, я собі на них геть усі 

літери понаписую»,— міркує Славко.
— Хи-хи-хи,— почулося з кутка.
Славко здивовано озирнувся. Нікого. Може, 

вчулося? Може, то на вулиці хтось засміявся?
Він узяв Майстрового великого олівця,— ним 

так добре писати, ніби маслом мазати,— й захо
дився виписувати на кубиках літери.

Найкраще Славко вмів писати літеру А, бо знав 
її майже зроду. Тому й написав А аж п’ять разів. 
Літеру Р Славко любив і вже здорово вмів вимов
ляти: «ррр...», і він написав її чотири рази. Двічі 
написав К — вийшло дуже ловко.

«Тепер напишу В — дуже просто, тільки дашок 
над Б зігнути,— й написав два В.— А зараз... ой, 
вже всього п’ять кубиків залишилося. Мабуть, не 
вистачить на всі літери. І нащо стільки понапису
вав А та Р? Якби писав по одній літері, тоді, може, 
й вистачило б кубиків. А скільки ж усіх літер?»

Славко замислився.
— Хи-хи-хи... Не знаєш літер,— заскрипіло 

з кутка.
Що таке? Може, то Петрик підглядає? Визир

нув за двері, глянув у вікно, але нікого поблизу не 
побачив.

— А! — сказав Славко і швиденько дописав по
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одній літері на кожному з решти кубиків: И, І, Е, 
Т і Ч. Далі писати вже не було на чому, а він же 
не написав літеру С, тому навіть свого імені не 
зможе з кубиків скласти. І чому не попросив 
Майстра більше нарізати?

— Хи-хи-хи... Таж кожен кубик має по шість 
боків, чого ти журишся? Проте і з цих літер 
можна скласти чудесні слова,— знову заскрипіло 
з кутка.

Тепер вже Славкові було не до літер: він 
зрозумів, що то говорить корч!  Та який там 
корч, то вже був справжнісінький дід Лісовик. Він 
хитро поглядав на Славка очицями-щілинками,
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пригладжував довгу скуйовджену бороду, навіть 
випростався на своїх кривих ногах. І хихотів.

— Ти чого смієшся? — крикнув Славко й від
скочив до дверей. Якби Лісовик схотів його 
схопити, Славко б миттю гулькнув за двері.

— Сміятися завжди краще, ніж плакати,— від
казав Лісовик.— І рухатися краще, аніж стояти 
на місці, як оце я зараз.

— А я тебе не боюся! — хоробро сказав Слав
ко, намацуючи клямку на дверях.

— То чому ж за клямку тримаєшся? Ти — 
боягуз?

— Хто — я боягуз? Я собі дивлюся, чи двері не 
заклацнулися. Ось позбираю кубики та й піду. 
Буду я боятися якогось там корча!

— Я не «якийсь там корч»! — образився 
корч.— І не «розкаряка»! Я — Лісовик-чарівник. 
Я все можу!

— Ой-ой-ой! А ходити можеш?
— Тут — не можу,— Лісовик зітхнув.— Бо 

сюди мене приніс Майстер, а він теж чарівник.
— Майстер — чарівник? Ще щось скажи!
— Слухай, а ти можеш оживляти дерево?
— Не можу,— признався Славко, бо він таки 

не міг.
— О! А Майстер може. Подивись!
Славко озирнувся. Йому закивали головами всі 

веселі й сумні дерев'яні чоловічки, сова лупнула 
очима, голуби завуркотіли...

— Майстер — чарівник! Майстер — великий 
чарівник! — зашелестіло, зашепотіло, зарипотіло 
по майстерні. Славко аж закляк біля порога. А як
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сова зараз кинеться на нього й довбоне своїм 
дзьобом?

— Сова не довбане,— заспокоїв Славка Лісо
вик, видно він умів читати думки.— Без Майстра 
тут ніхто не може зрушити з місця.

— Ніхто-ніхто?
— Так, навіть я,— сумно скрипнув Лісовик.— 

От якби ти пересадив мене через поріг, то я б 
миттю дістався до свого рідного лісу.

— Еге... а що мені Майстер скаже?
— А ти поясни йому, що я дуже нудьгую за 

лісом. І в лісі у мене повнісінько важливих справ. 
Майстер зрозуміє й не гніватиметься.

— Ні,— похитав головою Славко.— Так не 
можна.

— А хочеш, я зачарую твої кубики? — ласкаво 
сказав Лісовик.

— Хочу! А що з них тоді буде?
— О! З них буде... Побачиш, що буде: дуже 

гарне!
— Ну зачаруй!
— А перенесеш через поріг?
— А ти тоді не одуриш?
— Слово Лісовика — не одурю! А слово Лісо

вика — надійне слово, запам’ятай це.
— Знаєш що,— сказав Славко,— давай запи

таємо в Майстра.
— Але ж його немає, а мені швидше треба до 

лісу. Майстрові я подарую дуже гарного корча, 
так що шкоди нікому не буде.

— Як же ти подаруєш, ти ж до лісу підеш?
— Нехай Майстер прийде на те місце, де він
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мене знайшов, і гукне: «Лісовиче-чарівниче, 
Майстер кличе!» Не забудеш?

— Не забуду: «Лісовиче-чарівниче, тебе Май
стер кличе!» Ну, добре, перенесу тебе через поріг, 
а ти зачаровуй кубики.

— То слухай уважно: тобі треба поділити ці 
кубики на рівні частини... Тільки не помилися, бо 
лиха накоїш!

— Та поділю, чого б я помилився. Ти зачаро
вуй швидше!

Ніде правди діти, Славко дуже не любив уважно 
слухати. Він і маму не завжди уважно слухав, 
а тут — якийсь лісовий корч береться його, Слав
ка, повчати! З нетерплячки він аж притупцював на 
місці. І побачив, що кумедний дерев’яний чолові
чок і собі притупує— передражнює. Славко пока
зав йому язика, чоловічок знову передражнив.

Лісовик скрипучим голосом все щось поясню
вав та пояснював, але отой дерев’яний штукар 
зовсім-таки не давав слухати. І чого кривляєть
ся? Дати б йому доброго щигля по дерев’яній 
голові!

Лісовик скінчив рипотіти і глянув на Славка:
— Ну, зрозумів?
— Умгу,— відказав Славко, правда, не зовсім 

упевнено.
Лісовик змахнув руками, й кубики, мов живі, 

попідскакували й вишикувалися в один довгий 
ряд.

— Тепер вони зачаровані. Гляди ж, усе зроби, 
як я звелів! Ну, перенось через поріг.

Славко підхопив Лісовика попідруки й витяг
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його за двері. Тоді повернувся до майстерні 
й швиденько поділив кубики на дві рівні части
ни — по десять. Обидва десятки кубиків ніби 
зрослися, і...

Біля Славкових ніг заворушилися два якихось 
довготелесі чудні створіння. В одного була 
риб’яча голова, але не було ні рук, ні ніг. Друге 
зовсім не мало голови, зате в нього був риб’ячий 
хвіст. Синьо-зелені на колір, вони плюскотіли 
й хлюпотіли, ніби були повні водою і от-от могли 
розтектися. Славко аж рота розкрив.

Розкрив рота й дерев’яний чоловічок, але Слав
кові було не до нього.

— Ой, бабуся ж казала, щоб я недовго...— і, 
вдаючи страшенно заклопотаного, Славко подав
ся до дверей.

— Ми з тобою! Ми з тобою! — захлюпали 
чудні створіння.

— Чого це ви зі мною? — скрикнув Славко.— 
Я вас не хочу!

— А ми — твої! Нас ніхто не схоче, бо ми — 
покручі,— захлюпала одна.— Я — ВАБЕРБАР- 
ВА.

— Еге, покручі,— заплюскала друга.— Я — 
ТАКРИЧІРКА.

ж- Це ви все придумали,— розсердився Слав
ко.— Таких слів не буває!

— А звісно, не буває... Якби не ти, то й ми не 
стали б покручами. Чому ти не дослухав, що 
казав Лісовик?.

— Чого ж не дослухав? Він казав — розділити 
кубики на рівні частини...
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— А на с к і л ь к и  рівних частин треба було 
розділити?

— Я... та отой мене все передражнював... 
Я гадав, аби на рівні...

— Гадав! — забулькала Вабербарва.— Тепер 
бачиш, що ти наробив?

— Будеш глядіти нас завжди,— хлюпотіла 
Такричірка.— Бо хто ж нас глядітиме?

— А ми були б такі гарні, якби ти вмів слуха
ти! — булькотіла Вабербарва.— А тепер ми он 
які...

Вабербарва з Такричіркою гірко заплакали. 
А Славко скочив до дверей і стрімголов помчав до 
майстерні.

* * *
Вранці Славко прокинувся й нишком озирнувся 

по кімнаті. Ні Вабербарви, ні Такричірки ніде не 
було.

«Мабуть, приснилося»,— подумав Славко й за
спокоївся. Він слухняно вмився, швиденько одяг
нувся й пішов з бабусею до дитячого садка.

Сонце світило ясне та чисте, хоч на асфальті ще 
блищали калюжки — від нічного дощу. І якби не 
страшний сон, Славкові було б майже весело. 
Майже — тому що він не приніс до дитсадка своїх 
кубиків, і як тепер доведе усім, що він найкраще 
складає з кубиків... А де ж вони?!

— Беріть мого козака,— сказала бабуся Марії 
Степанівні та й пішла. А Славко вже пригадав, що
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Майстер вчора таки нарізав йому кубики, а їх 
немає...

— Ми тут,— забулькотіло.
— Ми тебе відучора ждемо,— захлюпотіло.
Вабербарва з Такричіркою згорнулися клубком

у його шафці, на котрій наліплено червоний 
барабан.

— Ой! — скрикнув Славко й метнувся до две
рей.

— Ти куди? — перехопила його Марія Сте
панівна.

— Мені треба... Я кубики забув...
— Які кубики? Чи їх у нас мало? Роздягайся.
Славко спробував схитрувати й повісити пла

щик у Петрикову шафку.
— Ти що, забув, котра твоя шафка? — здиву

валася Марія Степанівна.
Славко похилив голову й попростував до своєї 

шафки. Вабербарва з Такричіркою радісно за
хлюпотіли.

— Чшшш! Тихше! — засичав Славко й накрив 
їх плащиком.— Сидіть тут і нікуди не вилазьте.

Він неохоче поснідав і пішов з усіма дітьми на 
музичне заняття.

Славко любив музичні заняття, бо Ніна Іванівна 
так гарно грає на піаніно, що ноги самі танцюють. 
А цього разу вона показувала новий веселий 
танок, і Славко розвеселився.

Узявшись за руки, вони танцювали, а Славко 
ще й приспівував: «Раз, два, три! Раз, два, три!»,— 
так, як Ніна Іванівна. Він не відразу помітив...

Першою побачила Яринка та як заверещить! За
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нею и інші почали верещати та вилазити на 
стільці. А Петрик аж на підвіконня здерся.

— Чого ви? — строго спитала Ніна Іванівна. 
Вона встала від піаніно, зробила два кроки...

— ОйІ А це що таке? — зойкнула Ніна Іванів
на. Ще б не зойкнути! Посеред залу кружляли 
Вабербарва з Такричіркою.

Славко підхопив їх і вибіг за двері.
— Ви чого повилазили?
— Тут музика грає, а ми самі,— забулькотіла 

Вабербарва.
— Еге, самі,— підхопила Такричірка.— Заби

рай нас!
Славко швиденько загорнув їх у плащик і втік 

з дитсадка. Похнюпившись, він подибав додому.
— Ти чому рибу загорнув у плащик? — запита

ла по дорозі незнайома тітонька.— На ось газету.
То вона побачила, що з одного боку з-під 

Славкового плащика визирає риб’яча голова, а 
з другого — риб’ячий хвостик.

Славко звів на неї очі й раптом щодуху кинувся 
тікати. Тітонька тільки руками розвела.

Захекавшись, Славко добіг до скверу й сів на 
лаву. Добре, хоч у сквері нікого не було.

— Я вас комусь подарую,— заявив Славко.
— Не подаруєш,— захлюпала Вабербарва.
— Нас не візьмуть,— забулькала Такричірка.
— Ну то в зоопарк віддам.
— А ти з нами підеш? — хлюпнула Вабер

барва.
— Еге, підеш? — булькнула Такричірка.
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— Що я, мавпа? — огризнувся Славко.— Чого 
мені в зоопарку...— і заплакав.

— Ну, не плач,— вже з жалем глянула на 
нього риб’ячим оком Вабербарва.— Слухай сюди: 
зроби нас такими, якими ми мали бути.

— Зроби, і всім тоді буде добре,— ляснула 
риб’ячим хвостом Такричірка.

— Зроби... А як же я зроблю? — схлипнув 
Славко і враз підхопився.

Треба знайти Лісовика. А Майстер знає, де його 
шукати. Він допоможеі

І поніс Вабербарву з Такричіркою до Майстра.

*  *  *

— Бачиш, якби ти був вислухав Лісовика, 
такого б не сталося,— з докором сказав Майстер.

— Мене отой перекривляйко дражнив... Якби 
не він...

— Не слід було на нього дивитися. Що ж, 
треба їхати до Лісовика.

Майстер узяв валізку, вистелив її м’яким руш
ником і лагідно промовив:

— Залазьте сюди, малі. Та не журіться — 
поїдемо.

Вабербарва з Такричіркою відразу заспоко
їлися й залізли до валізки. І вони поїхали.

В електричці було небагато людей, і вона швид
ко бігла — спершу поміж будинками, а далі по 
обидва боки залізниці зазеленіли дерева.

їхали вони менш як годину, але Славкові здало
ся, що цілий довгий день.

58



І весь той час він боявся, що Майстер не знайде 
Лісовика і Вабербарва з Такричіркою так і не 
стануть гарні.

Нарешті зійшли на тихій станції та подалися до 
лісу. Славко так біг, що Майстер задихався.

І сонце пекло аж-аж-аж!
А в лісі спеки не стало: затінок. Від кремезних 

дубів, білокорих беріз і ще від дерев з круглим 
листям і сизими стовбурами. «Осики»,— сказав 
Майстер. Далі в долину спустилися, ледве з 
ліщини виплутались. Тут було болото. Зеленіла 
цупка осока та де-де темніли дерева — вільхи.

— Бачиш,— мовив Майстер,— вільхи ростуть 
і на болоті, а інші дерева — ні. Колись тут була 
річка, а понад нею росли верби. Отут я знайшов 
старий вербовий корч, той самий...

Корча не було. Ну звісно, Лісовик майнув 
кудись у своїх справах, казав же, що справ у 
нього дуже багато.

Славко згадав, як треба кликати Лісовика, 
набрав повітря і щосили закричав:

— Лісови-иче-чарівни-иче! Тебе Ма-айстер 
кли-и-че!

Але ніхто не обізвався.
— Ну-ну, який же ти майстер,— засміявся 

Майстер, і сам гукнув голосно:
— Лісови-иче-чарівни-иче! Тебе Ма-айстер 

кли-и-че!
Покотилася луна по болоті і загналася в гуща

вину лісу.
Замовкла луна. Зашуміло, загуло в лісі:
— Іду-у-у!

59



Славко зіщулився. А що, як Лісовик тут став 
сердитий? От візьме й зачарує їх на дерева... Що 
тоді буде?

— ІДУ-у-у—— почулося вже зовсім зблизька. 
З-за кущів вийшов Лісовик — бородатий, з криви
ми ногами. В руці він тримав їжака.

— День добрий, хазяїне,— чемно вклонився 
Майстер.

— Добрий день, Майстре! Оце знайшов підби
того їжака. Ходять у ліс, звірят не шанують,— 
проскрипів Лісовик і скоса глянув на Славка.

— То не я,— пискнув Славко й сховався за 
Майстра.

— Знаю, що не ти! Яку справу до мене маєте?
Вабербарва з Такричіркою, зачувши скрипучий

голос Лісовика, забулькотіли у валізці. Майстер 
розкрив валізку, вони виповзли в осоку.

— Ой лишенько! — заскрипів Лісовик.— А це 
що таке? Твоя робота?

— Угу,— прогув Славко,— хіба ж то я? То ж 
ти... то ж ви... Ви ж їх зачарували...

— Я — так зачарував? — доскіпувався Лісо
вик.— Що ти з ними зробив?

— Розділив кубики на рівні частини... Як ви 
звеліли...

— На с к і л ь к и  частин розділив?
— На дві... По десять кубиків...
— А я ж тобі звелів поділити на ч о т и р и  

частини. А ти як слухав?
— Мене отой перекривляв...
— Я ж казав, щоб у кожній частині було не по
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десять, а по... Ану, скажи, по скільки кубиків мало 
бути у кожній частині?

Еге, так одразу й не збагнеш! Славко швидень
ко зібрав під вільхою двадцять маленьких темних 
шишечок і розділив їх на чотири частини.

— По п’ять! Не по десять, а по п’ять! Я... 
забувся...

— Забувся!.. Ти бачиш, що вийшло?
— Та ви вже, шановний хазяїне, пробачте 

малому,— лагідно озвався Майстер.— Це буде 
йому доброю наукою.

— З поваги до вас, дорогий Майстре, проба
чаю. Зараз я виправлю його помилку. Хоч помил
ку виправляти важче, ніж справу робити. На, 
потримай,— і Лісовик тицьнув Славкові до рук 
їжака. їжак трохи вколов його голкою, Славко 
засичав, але стерпів.

Змахнув руками Лісовик і тричі крутнувся на 
місці. Вабербарва з Такричіркою розсипалися на 
двадцятеро кубиків, а потім кубики збіглися по 
п’ятеро — на чотири рядочки. Бо кожен кубик 
знав своє місце. І тут...

Захлюпотіла прохолодною хвилею РІЧКА, по
текла через болото, завернула поза дерево.

І болото вже не болотом стало, а чистим 
берегом. Укрила берег густа соковита ТРАВА.

Сплеснула у прозорій воді, зблиснула проти 
сонця РИБКА та й сховалася. Попливла в своїх 
риб’ячих справах.

А на тому місці, де Майстер знайшов був 
старого корча, зашуміла буйним гіллям ВЕРБА, 
прикрила від сонця Майстра з Славком.
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— Ух ти! — скрикнув Славко.— Річка, трава, 
рибка, верба!

— Гарної — замилувався Майстер.— Таки 
гарно! Ну, що ти тепер скажеш?

А що Славкові казати? Тільки те, що сказав би 
кожен хлопчик чи дівчинка на його місці:

— Я більше не буду...
— Авжеж,— засміявся Майстер.— Після тако

го!
— А можна мені взяти додому їжака? Я його 

доглядатиму.
— Ні, залишмо в лісі — Лісовик його краще 

догляне.
Славко пустив їжака на траву. їжак, накульгую

чи, покотив до верби, під вербою враз відкрилася 
нора, їжак у неї сховався.

— Глянь! — скрикнув Майстер.
На березі лежав корч. Він був такий самісінь

кий, як той,— чарівний, але це вже був звичайний 
собі корч. Проте хтозна... Адже Майстер сам був 
чарівник і з корча міг зробити чарівну штуку. 
Майстер узяв корча, і вони повернулись додому.

А Лісовик? Лісовик залишився там, де слід бути 
лісовикові,— у лісі.

А ВОНО ТАКИ СИНЄ!

Хлоп’я стояло над морем. Хлоп’яті було вже 
п’ять років, і воно багато дечого знало. Знало й те, 
що море тепле й синє. А море було холодне 
й сіре, зовсім сіре, мов сухий асфальт на площі.
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І хоча понад ним маяли білими крилами чайки, 
а на березі просто з землі росли справжні пальми 
з повстяними ногами і ще якісь дерева — дуже 
зелені, але море було холодне, і люди ходили 
зодягнені так, як удома зодягаються восени. 
Зараз удома зима, але ж тут — теплий край! 
Тут — море!

Хлоп’я дивилося з докором на море, а воно, 
холодне й сіре, винувато лизало мокрий пісок. 
Одна хвиля докотилась навіть до черевичків.

— Ти мені не подобаєшся,— сказало хлоп’я. 
Море зітхнуло.
— Вдома у мене лишилися Івасик з Оксанкою.
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Вони мені так заздрять, що я біля моря. Вони ж 
знають, що я поїхав до самого синього моря! А ти 
он яке — сіре й голе... Як тобі не соромної

Море зібрало зморшки на лобі й затулилося 
хмаркою.

— У мене вдома ліс. Я його люблю. Він знаєш 
який?

— Який? — несміливо запитало море.
— Влітку в ньому співають пташки і цвітуть 

такі квітки, яких ти зроду не бачило. Минулого 
літа я знайшов гриб боровик. Отакезний! Ти 
знаєш, що таке гриб боровик?..

— Не знаю,— сумно сказало море. Справді, 
звідки йому було знати, що таке гриб боровик?..

— Там росте папороть і багато суниць. А во
сени ще й горіхи. І листя на деревах червоне та 
жовте. А ти — що? Зовсім сіре. Я тебе не люблю.

— Я не завжди таке,— схлипнуло море, але 
хлоп’я недочуло. Воно вже хотіло було поверну
тися спиною й піти собі геть.

Море дуже занепокоїлося: негоже, коли тобі 
кажуть, що ти погане і що тебе не люблять. 
Такого не можна стерпіти.

— Почекай! — зашуміло море.— Не йди!
Воно скинуло хмарку і враз стало синє. Воно

всотало в себе все сонце з неба і так сліпуче 
засяяло, що хлоп’я 'примружило очі. А море 
запломеніло, засміялося і — щедрою хвилею, 
синьою хвилею — виплеснуло до ніг подарунок: 
перламутрову мушлю.

Хлоп’я взяло подарунок. Мушля вигравала всі
ма кольорами веселки, геть усіма, окрім сірого.
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Хлоп’я довго милувалося подарунком, а потім 
приклало вогку ще мушлю до вуха й почуло, як 
відлунює і шумує у ній хвилями море.

— Пробач мені, я більше не буду,— сказало 
хлоп’я.

— Я не серджуся,— усміхнулося море.
— Ти й справді синє. Найсиніше в світі! І я 

тебе полюблю.
Так вони подружилися.

ЧОМУ ЗНИКЛА 
ШАПКА-НЕВИДИМКА?

Сьогодні Ясик був слухняний, не те що його 
сестричка Галинка. Бо Галинка вивернула тарілку 
з молочною кашею просто мамі на коліна і зняла 
такий плач і вереск, хоч вуха затикай. То мамі 
слід би було плакати, але вона не плакала, тільки 
сказала, що вже терпець уривається — ніяк не 
діждеться, заки Галинка підросте й порозумні
шає. А от Ясик дуже старався, як ніколи старав
ся: не пустував, не сіпав за хвоста старого кота 
Маврикія і навіть перетягнув зарюмсану Галинку 
до ліжечка. Хоча, признатись по совісті, дівчись
кові слід би надавати добрих лящів.

Тато сказав, що сьогодні, у вихідний, він сам 
глядітиме Галинку, а мама з Ясиком нехай краще 
підуть собі гуляти.

А що Ясик був сьогодні як ніколи слухняний, то 
мама й вирішила: підуть вони не куди-небудь, а до
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лісуі Бо не так часто доводиться бачити сина 
слухняним, а коли вже заслужив, то нехай від
чує— як-то добре слухняним дітям живеться.

І в лісі Ясик слухався. Ще краще, ніж удома: 
не ламав гілок, не витоптував квітів, не полохав 
пташок. Навіть не рушив високого рудого мураш
ника, хоча й дуже кортіло.

Переконавшись, що Ясик сьогодні таки слухня
ний по-справжньому, мама прилягла у затінку під 
кущами й задрімала. А Ясик хотів було назбира
ти попід соснами торішніх шишок — ними добре 
вціляти у стовбури, аж зирк: у траві блищить 
такий собі маленький золотаво-зелений жучок. 
І очі у нього відсвічують вогниками.

— Ух ти! — захоплено вигукнув Ясик.— Ма-
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мо, поглянь — який ловкий жучок- Я такого зро
ду не бачив.

Але мама не прокинулась, а жучок заговорив 
людським голосом:

— Не буди маму, нехай трохи відпочине.
— Ти вмієш розмовляти? — аж підскочив од 

подиву Ясик.— Такого не може бути!
— Як-то не може бути, коли є. Та я ще не таке 

вмію,— похвалився золотавий жучок.
— А що ти вмієш?
— Я можу стати Летючим Конем і одвезти 

слухняного хлопчика до Країни Казок. Там він 
зможе вибрати собі аж три чарівні речі.

— А... якщо хлопчик неслухняний?
— То можу стати диким кабаном. Підчеплю 

пустуна іклами за штанці й закину в будяки. А ти 
який?

— Я сьогодні слухняний.
— А вчора?
— А вчора не дуже...
— Це добре, що ти признаєшся,— визнав жу

чок.— То хочеш до Країни Казок полетіти?
— Ой, хочу! Хочу! Страшенно хочу!
— Гаразд. Але ти зможеш там вибрати собі не 

три, а лише одну чарівну річ. Аби ж ти щодня 
слухався...

— Еге, щодня,— зітхнув Ясик.— Щодня — то 
дуже важко. Он наша Галинка ніколи не слуха
ється, тільки й знає, що каверзувати та рюмсати.

— Ну, вона ще надто маленька, а ти вже до 
школи ходиш. Хіба ні?

— Умгу...
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— Отож-бо! Та вже сідай мені на спину.
Тут жучок обернувся на золотавого із зеленими 

очима коня.
Не дуже великого, на великого Ясик не за

ліз би, а на такого завбільшки, як сусідський 
собака Казбек. Ясик вправно скочив на Летючого 
Коня, і вони полинули до Країни Казок.

Тут все було майже таке, як у нас. Тільки 
маленький чепурний будиночок стояв не на фун
даменті, а на курячих ногах. Летючий Кінь пояс
нив Ясикові, що стара хатка давно вже розвалила
ся, а Бабу Ягу переселили в цей — новий, з усіма 
вигодами будинок, аби вона на старості лиха не 
знала. По тому він ввічливо проіржав, і з будиноч
ка вийшла добра Баба Яга, привітно усміхнулася 
і подала Ясикові рум’яне яблуко. Те яблуко могло 
вилікувати геть усі хвороби на світі, але Ясик 
хворобами не цікавився, бо сам ще, здається, 
ніколи не хворів. Ну, хіба набивав собі гулі на лобі 
чи дряпав коліна. А що яблуко згодилося б 
комусь іншому, хлоп’якові й на думку не спало.

Далі їх перестріла Лисичка-сестричка, але зо
всім не хитра, а щира. Вона хотіла подарувати 
Ясикові курочку, і не просту, а таку, яка несе 
золоті яєчка. Та Ясик подумав: якщо яєчка ті 
золоті, то їх і їсти не можна. А золото — навіщо 
воно йому?

Ще трошки пролетіли, аж зупинив їх Вовчик- 
братик. Він усміхався широко — від вуха до вуха 
і мав для Ясика щонайліпший подарунок: справж
нісіньку шапку-невидимку! Ясик відразу й ухопив 
її, подякував, а Вовчик-братик весело помахав
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хвостом, як сусідський пес Казбек. Летючий Кінь 
голосно заіржав, і вони помчали назад із Країни 
Казок.

Зупинилися на тій самій галявині, де Ясик 
побачив зеленого жучка. Ясик зіскочив з Коня, 
а може, Кінь зменшився і сам, вискочивши з-під 
Ясика, зник.

— Синку! Ясику! Де ти? — вже кликала ма
ма.— Пора додому.

— Я ту-у-ут! — відгукнувся Ясик. Про свою 
пригоду він поки не став розповідати: а що, як 
мама надумає сховати шапку-невидимку? І вони 
пішли додому. Шапки-невидимки мама, звісно, не 
помітила.

*  *  *

Пообідавши та відпочивши, Ясик знову вийшов 
надвір. Там надяг шапку-невидимку й озирнувся. 
Он у затишку стоїть розкладний манеж, а в ньому 
тупцяє— вчиться ходити Галинка. Ясик підбіг до 
манежу.

— Ку-ку! Ку-ку!
Галинка стала озиратися, але Ясика побачити 

не змогла — немарно ж на ньому була шапка-не- 
видимка! Тоді Ясик закукурікав, далі занявчав, 
а потім загавкав. Тут дурненька Галочка переля
калася й заверещала на повний голос. Ясик 
підхопив сестричку на руки й почав її погойдува
ти. Мала ще не розуміла дивовижі, що її погойдує 
хтось невидимий, заспокоїлася й почала засинати. 
А з дому вибігла стурбована мама — вона чула
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Галинчин вереск і вжахнулася, не знайшовши 
в манежі своєї маленької донечки. Ясик же тим 
часом присів за кущі смородини з Галочкою на 
руках. Йому треба було б швидше зняти з голови 
шапку-невидимку, і тоді мама, забачивши дитину 
на руках у брата, не лякалася б, а навпаки — на
віть зраділа. Але Ясь не здогадався.

Мама оббігла навколо будинку, далі кинулась 
в дім — дзвонити по телефону в міліцію про те, 
що вкрали дитину. Коли примчав на мотоциклі 
міліціонер, то Галинка вже спокійнісінько спала 
на постільці в манежі — Ясик устиг покласти 
туди сестричку.

— Що це ви, громадянко, марно міліцію турбує
те? — суворо дорікнув міліціонер.— Власної ди
тини не побачили.

— Та не було її, не було! — запевняла мама. 
Вона вже не плакала, бо Галочка знайшлася.

— Може, хто з сусідів брав дитину? — розмір
ковував міліціонер.

— Ніхто з сусідів не приходив. Ви вже про
бачте...

Тут Ясик не втримався і голосно пирхнув од 
сміху. Мама здригнулася, міліціонер насторожив
ся, пильно оглянув усе подвір’я, далі здвигнув 
плечима, мовчки козирнув та й подався з двору до 
своєї міліції.

Мама понесла Галочку в дім, а Ясикові сподо
балася така забава. Тому він надумав ще трошки 
пожартувати. На ганку спокійно вмивався старий 
кіт Маврикій. Ясик нечутно підступив до нього 
і смикнув за хвоста. Маврикій голосно нявкнув і

71



з переляку стрибонув у розчинене вікно. На 
підвіконні стояла велика банка полуничного ва
рення. Маврикій перекинув банку, і варення обли
ло його всенького — від вусів до хвоста.

Ото Ясик сміявся! Аж живіт заболів од сміху! 
І справді — хіба не смішно було дивитися, як 
рожево-слизький Маврикій під мамин крик кулею 
вилетів на подвір’я і чкурнув кудись у кущі.

Тут до двору забіг сусідський собака Казбек. 
Ага, от зараз Ясик добре його налякає! Він 
підкрався до Казбека й загарчав найтовщим, як 
зумів, басом. Проте Казбек нюхом відчув Ясика, 
підскочив на задніх лапах, а передні поклав Ясеві 
на плечі. Ще й шапку-невидимку збив з голови.

— Іди геть! — крикнув Ясик, відіпхнув Казбе
ка й кинувся шукати свою шапку-невидимку...

День шукав, два шукав — не знайшов.
І чому вона зникла?

ЧАРІВНА ГОСТЯ

Занедужала бабуся Завірюха. Зажурилася. 
А саме ж час надійшов закрутити вихором сні
жинки й понести їх від землі до неба під кришта
левий бренькіт крижаних бурульок. Адже Новий 
рік надходить! Так ні: налетів шалапут теплий 
Вітер, зареготав та й давай навколо Завірюхи 
пританцьовувати. Геть спітніла стара, розкисла 
й заховалася під блакитною красунею Ялинкою. 
Ця молоденька кучерява Ялинка радувала всіх 
своєю вродою, бо росла в самому центрі міського
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парку, гойдала на сизо-голубих вітах забіяк го
робців, білощоких синичок, а віднедавнечка ще 
й червонуватих снігурів.

— Ой лишенько... Ой горенько...— жалібно 
стогнала баба Завірюха.— Відчепися від мене, 
харцизяко. Дочекайся весни, тоді й гасай-бешке- 
туй, а мені дай спокій. Ой, розкисаю...

— Чим тобі допомогти? — запитала Ялинка. 
Вона була вся, до останньої голочки, добра та 
привітна.

— Красунечко голубесенька! Пообривав мої 
крила шалапут теплий Вітрисько, перевів мене на 
кисіль. А мені ж Новий рік зустрічати! — І Заві-
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рюха з горя хотіла завити: «у-у-у!», але в неї 
вийшло тільки тоненьке і жалібне «і-і-і-і».

— Не журися,— потішила Завірюху Ялинка.— 
Не забувай, що я не звичайна собі ялинка, 
а — чарівниця. Зараз я тебе вилікую.

І вона затріпотіла всіма голочками й задзвеніла 
блакитним запашним голосом. Адже у чарівної 
Ялинки і голос блакитний та запашний.

Тут ураз примчав холодний Вітер, підхопив 
крижаними руками під боки знесилену бабу Заві
рюху і став її заморожувати. Завірюха вже не 
пищала жалібно: «і-і-і...», а загула своїм справним 
голосом: «у-у-у-у!», бо одужала й мала силу 
високо мчати сніжні вихори назустріч Новому 
року. Молоденька Ялинка і собі почала крутитися 
та витанцьовувати парком, адже в таку завірюху 
ніхто з людей до парку не зайде. Та зненацька 
прилетіла й зацвірінькала ціла зграя горобців. Хоч 
як вила Завірюха, та вони перецвірінькали її:

— Біда! Біда! До дідуся Івана Івановича внучка 
Марійка приїхала! Новий рік зустрічати!

— Та яка ж тут біда? — блакитним сміхом 
засміялася чарівна Ялинка.— Це ж радість!

— Ні, біда! Ні, біда! Бо ж дідусь Іван Іванович 
саме захворів і побивається, що не може для своєї 
любої внучечки ялинку принести і прикрасити. 
І Марійка плаче — боїться за дідуся, аби тому 
зовсім кепсько не стало. Хіба ж не біда? Дідусь 
нас завжди взимку підгодовував, а тепер і вийти 
не може.

— Справді, біда,— погодилася лагідна Ялиноч
ка.— І я добре знаю Івана Івановича, він частень-
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ко спочивав біля мене на лаві. Якось хлопчаки 
надумали наламати моїх блакитних лапок, то він 
їх враз так присоромив! І Ялинка покинула тан
цювати, бо зрозуміла: треба чимось допомогти 
дідусеві та розважити його внучку. Але чим? 
Це ж не Завірюху лікувати...

— На моїй верхівці залишилася найкраща 
шишка. Може, подарувати її дівчинці Марійці?

— Що там шишка! — залементували гороб
ці.— Цвірінь, цвірінь! Ти краще сама піди до них. 
Цвірінь! Ти ж* чарівна, ти можеш пройти крізь 
муровані стіни будинку. Цвірінь, поспішай!!!

Що ж, горобці хоча й розбишакуваті пташата, 
та добре радять. Чому ж би й справді не піти до 
хворого дідуся та його засмученої онучки? Нехай - 
і вони як годиться зустрінуть Новий рік.

Дідусь Іван Іванович лежав у ліжку й тихенько 
стогнав. Мабуть, не так од хвороби, як від зажури: 
адже його улюблена внучка Марійка цього року 
залишилася без ялинки. А Марійка хоча й не 
стогнала, проте нишком ковтала сльози. Сумний 
вечір, що й казати.

І раптом обоє вражено скрикнули. Та як було 
не скрикнути, коли посеред кімнати з’явилася 
блакитна Ялиночка. Вона війнула смолистими 
пахощами й тихо заспівала такі щирі та веселі 
слова, що Хвороба з Нудьгою зіщулились, скрути
лися та й нишком згибіли.

На вітах красуні Ялиночки яскраво зачервоніли 
снігурі, заблискали білими щоками синички, а 
який дзвінкий танок завели навколо Ялинки заво- 
діяки-горобці! Та це ще не все: уявіть собі, на
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верхівці Ялинки сиділа ошатна й пухнаста білочка 
й тримала в лапах золотаву шишку. Вона кинула 
ту шишку Марійці, дівчинка спіймала подарунок 
і подала шишку своєму дідусеві. А сама, погляда
ючи на гороб’ячий хоровод, затанцювала з ними, 
немов горобличка. Отоді вже й сама Ялинка 
плавко закружляла в новорічному танку.

Яке то чудесне було свято! Навіть дідусь Іван 
Іванович — він уже зовсім одужав від радості — 
підвівся з ліжка й заходився весело притупувати 
м’якими повстяними капцями.

Коли блакитна Ялинка повернулася до рідного 
парку (люди не помітили Ті втечі, бо дуже мело 
і вихрило снігом), вдячна бабуся Завірюха при
красила пахучі голочки щонайкращими, щонай
більшими срібними сніжинками. Та й лягла спо
чивати під Ялинкою.

Зійшло сонце Нового року. Засяяли снігові 
шати на блакитній Ялинці. Люди, що в цей день 
приходили до парку, милуючися красунею, запев
няли, що нічого прекраснішого вони ніколи не 
бачили. І це була правда.

БОГАТИР

— Татку, скажи мені, а що в світі Найдо
рожче? — запитав якось Василько-стрибунець 
у батька.

— Найдорожче? Гм... А чому ти питаєш про це, 
сину?
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— Бо ми сьогодні посперечались. Івасик кри
чить — велетенський лайнер, Сергійко — ні, кос
мічний корабель...

— А ти що сказав?
— А я не сказав нічого, бо не знав. А ти, татку, 

знаєш?
— Знаю, сину.— Татко пригорнув до себе Ва

силька.— Найдорожча на світі — Батьківщина. Її 
не можна ні купити, ні продати, бо ціна їй — наше 
життя. Зрозумів?

— Н -не зовсім,— признався Василько.
— Ну дарма, підростеш — зрозумієш. А ста

неш дорослий — тобі її захищати.
— Як мій дідусь? — пита Василько.
Дідуся свого він ніколи не бачив, тільки на

фотокартці — у касці з автоматом. І ще Василько 
знає, що загинув дідусь на війні.

— Коли треба буде — як твій дідусь.
— Я захищатиму Батьківщину! Ото б тільки 

швидше мені стати дорослим.
Міцно запам’ятав Василько батькові слова. 

Життя його було радісне та щасливе, одно смути
ло: надто повільно росте. А йому ж так хотілося 
швидше стати дорослим.

Якось уночі почув Василько: стукнуло тихенько 
у вікно. Визирнув — нікого немає. А стукає зно
ву. Вибіг з дому... Ой, хто ж це?!

Стоїть перед ним ставний високий юнак, виграє 
проти місяця його крицева зброя. А сам пильно 
на Василька дивиться.

— Хто ти? — дивується хлоп’як.
— Я — Богатир нашої рідної країни. Почув
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про твої думки-бажання і завернув до тебе. Хочеш 
мені допомогти?

— Хочу!
— Тоді їдьмо зі мною.
— Куди? — питає Василько, а сам все дивить

ся на Богатиря, надивитись не може.
— Навперейми розбійникові Крижаному 

Серцю.
— Ой, а хто він? Я про такого зроду не чув...
— Ну то слухай.

Далеко-далеко, за морями-океанами живе той 
розбійник. Замість серця в грудях крижину но
сить. Багато слуг у лиходія. Заковані тяжкими
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ланцюгами, день і ніч працюють на нього. Підлес
ливих, що вміють догоджати, він нагороджує: 
ставить їх наглядачами над іншими слугами.

Багатий Крижане Серце. Та що довше живе він 
на світі, то зажерливіший стає. Тепер заманулося 
йому загарбати весь білий світ.

Понад усе заманулося захопити одну нашу 
дружню, вільну Країну. Але в чесному двобої 
подолати її несила, то й пустився Крижане Серце 
на хитрощі: поневолити її або знищити.

— Ого! — скрикнув Василько.— Нехай тільки 
спробує!

Богатир посміхнувся.
— Не так воно просто, друже. Дізнався я, що 

Крижане Серце сів на корабель і поплив до тієї 
Країни. Швидше вітру пливе його корабель, та ще 
швидше линуть чутки.

Неспроста пливе до нас гість, задумав він не
добре діло.

Стало страшно Василькові, але виду не показує, 
тільки кулаки стиснув:

— То що ж робити?
— Завтра надвечір підпливатиме Крижане 

Серце до тих берегів. На той час я мушу там бути, 
заступити лиходієві дорогу. Хитрий і підступний 
то ворог, буде з ним смертний бій.

— Я допоможу тобі,— обіцяє Василько.— Не 
дивися, що я ще малий.

— Оце ж я по тебе й приїхав.
Голосно свиснув Богатир, і вмить опинився 

перед ними кінь-красень.
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— Ох і кінь! Не кінь, а сокіл! — замішувався 
Василько.

— Вгадав, хлопче, Соколом коня звати. Ну — 
в дорогу!

Посадив на коня Василька, сам скочив — і 
вихором звився в повітря богатирський кінь.

Всю ніч вони мчали. Ось уже й місяць зблід, 
спалахнуло небо світанком. На лісовій галявині 
розсідлав Богатир коня, пустив пастися.

Пішов узліссям і Василько — розім’ятися 
трохи. Бачить, у траві щось яскравіє у черво
ній шапці — на гриба-мухомора схоже, тільки 
менше.

Узяв Василько те, в червоній шапці, хвалиться:
— Глянь, яке гарне! Що воно таке, мухомор- 

чик?
Богатир глянув уважно:
— Нащо всяку погань збираєш? Викинь!
А Василькові шкода: такий яскравий, мов жар 

горить. Та й поклав тихенько мухомора в кишеню: 
ще хоч раз помилується, а тоді вже викине.

Далі помчали вони назустріч лихому та підступ
ному гостеві — розбійникові Крижаному Серцю. 
Аж тут заворушився у Васильковій кишені отруй
ний гриб-мухомор. Ожив. Вигострився нюхотли- 
вий носик, проросла цапина борідка, злісно блис
нули мишачі оченята, зігнулась горбом спина. 
І перетворився гриб на зморщеного огидного 
карлика. Тільки й краси, що лишилася на голові 
яскрава шапка мухомора.

Карлик Мухомор єхидно захихотів, потер одну 
об другу липкі долоньки й почав діловито копир
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сатися на дні Василькової кишені. Знайшов там 
цвяшок (а в якого хлоп’яти не буває в кишені 
цвяшків?), прокрутив ним дірочку і крізь неї 
злодійкуватим оком підглядати став.

А мимо ліси проносяться, виграють сріблом 
ріки повноводі, на неозорих ланах люди працю
ють... Заводи-велетні схожі на палаци, їх оточили 
квітучі сади... А кінь Сокіл лине понад містами та 
селами, мов той бистрокрилий птах, і для людей 
він — невидимий.

Сонце пече, спека зморює.
Край безлюдного шляху стоїть розлога верба, 

з-під неї б’є джерело. Богатир удруге спинив 
коня — напитися води. Далі розстелив у холодку 
вишивану скатертину, виклав на неї подорожні 
харчі, нагодував Василька, попоїв і сам.

— А набери-но, хлопче, води з джерела,— про
стягнув Василькові срібну баклажку.

Підставив Василько баклажку під прозорий 
струмінь, а тим часом карлик Мухомор непомітно 
з кишені вислизнув. А саме пролітав мимо них 
чорний ворон, і на одну-єдину мить одірвав од 
баклажки Василько погляд, глянув на ворона. 
І тут вкинув карлик Мухомор до баклажки якусь 
сіру зернину.

Закрутив покришечку на баклажці Василько, 
тут карлик Мухомор знову гулькнув йому в ки
шеню.

Помчали далі. Схотілося пити Богатиреві. Узяв 
він срібну баклажку, надпив води, скривився.

— Якась недобра вода. Від спеки, чи що, 
зіпсувалася? — І вилив воду на шлях.
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Як побачив те карлик Мухомор з дірочки 
в кишені, роззлостився. Схопив той цвяшок, що 
у Васильковій кишені лежав, і щосили штрикнув 
ним хлопця в бік.

Василько з несподіваного болю шкереберть 
з коня покотився. Хоч і забився дуже, та лишився 
цілий. Підвівся, струсив пилюку і бачить, що 
Богатир зупинив Сокола й до нього поспішає. Та 
тільки наблизився — похитнувся і впав ниць.

Подумав Василько, що Богатир спіткнувся, під
біг, а той лежить і не дише.

Заплакав Василько: «Що скоїлося з тобою? Не 
вмирай, нам же треба поспішати!..»

Ліг тоді кінь Сокіл на дорогу, притулився 
спиною до Богатиря і заговорив людським го
лосом:

— Прив’яжи, хлопче, мого хазяїна міцніше 
поясом до сідла.

Прив’язав Василько Богатиря до сідла поясом. 
Підвівся Сокіл, поніс обережно на собі хазяїна до 
ріки. Там опустився на коліна, а Василько обмив 
лице й руки, скропив Богатиря річковою водою.

Не допомогла вода, не оживає Богатир.
Ще дужче заплакав Василько: «Що ж робити? 

Чим горю зарадити?»
І чує він: загула земля глухим голосом, із 

глибини своєї мовить:
— Притули Богатиря грудьми до мене.
Кинувся Василько до Богатиря — де й сила та

взялася! Повернув його обличчям униз, грудьми 
до землі. А як торкнувся Богатир до рідної 
землі — глибоко зітхнув і питає, дивуючись:
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— Де це ми? Що зі мною сталося?
Василько розповів. Задумався Богатир.
— А пригадай-но, Васильку, чи не відходив ти 

від баклажки, як набирав з джерела воду? Щось 
не сподобалася мені та вода.

— Ні,— каже Василько,— не відходив нікуди...
І пригадав раптом, що оглянувся на ворона.

Признався. Спохмурнів Богатир.
— Хтось лихий за нами стежить. Треба бути 

обережними.
А поки лежав Богатир без тями поряд з конем, 

поки клопотався Василько біля нього, карлик 
Мухомор знову з кишені вислизнув. Знайшов 
річкову черепашку з гострими краями та й засу
нув її коневі під сідло. Та й знову причаївся 
у кишені.

Поглянув Богатир на сонце, стривожився.
— Поспішати треба, щоб не спізнитись. Ну, 

Соколе, золотий мій коню, виручай!
Здригнувся, рвонувся вбік Сокіл, коли скочив 

на нього Богатир із хлопцем. Потекла з-під сідла 
цівка крові: то врізалася в спину гостра черепаш
ка. Та витерпів вірний кінь, закусив вудила і ще 
швидше помчався вперед. Нічого вже не міг 
Василько роздивитись, тільки в очах замелькало. 
А по курному шляху червоним намистом падали 
краплі живої, теплої крові. Надвечір Богатир 
уперед показав:

— Бачиш, Васильку, гори? Проїдемо їх, до 
моря спустимось. Кінчається наша дорога.

Під високою скелею зненацька спіткнувся Со
кіл, завмер на місці: під копитом лежало молоде
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жовтороте орлятко — видно, з гнізда випало. Зі
скочив Василько з коня, до орлятка кинувся, 
вихопив з-під копита.

— Живе! Живе орлятко! — зрадів хлоп’як.— 
Лише одне крильце трохи прим’яте.— І подав 
його Богатиреві.

Сховав Богатир орля за пазуху, далі помчали.
Пішов шлях донизу. Засиніло мере.
Оглянув бистрим оком Богатир морське узбе

режжя. Тиша і спокій над морем, тільки мають 
білими крилами чайки та плюскоче хвиля об 
камінь.

— Отут нам стояти. До цього берега має 
пристати розбійник Крижане Серце. Прислухайся 
і придивляйся.

Розсідлав Богатир стомленого коня і лише 
тепер помітив, як запеклася кров на його спині. 
Зірвав сідло та й охнув: кривава рана зяяла під 
сідлом: глибоко вп’ялася гостра річкова чере
пашка.

— Коню мій вірний, чому не сказав про біду, 
нащо муку таку терпів?

— Не турбуйся про мене, хазяїне, не було часу 
зупинятися. Промий мою рану та відпусти поки 
на волю.

Промив Богатир коневі рану морською водою, 
відпустив на волю. А черепашку Василькові по
казав:

— Хто ж це таке міг зробити?
Кліпає очима Василько. Багато таких черепа

шок понад річкою було, а як одна з них під сідло 
коневі потрапила — не може збагнути.
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— Недаремно це,— насупився Богатир.— 
Вдруге нам хтось чинить зло. Та не вдалося 
і цього разу нас зупинити: витерпів Сокіл.

Напнув Богатир на високому морському березі 
намет. Та й сіли вони з Васильком біля намету 
чатувати.

Зашуміли над ними дужі крила, й опустився на 
скелю орел.

— Шукаю я скрізь своє орлятко,— проклеко- 
тів він.— Чи, бува, не бачили в дорозі?

У відповідь Богатир дістав з-за пазухи орля.
— На все життя я вам тепер вдячний! — зрадів 

орел.— Наказуйте, що вам треба? Виконаю все.
— Пролети, орле, понад морем, поглянь — чи 

не пливе чужий корабель до нашого берега.— Та 
й підкинув орлятко угору.

Підхопив орел своє дитя, до гнізда одніс, а сам 
полинув над морем. Довго літав — сонце вже до 
моря схилилося, коли орел назад повернувся.

— Не бачив я ніде чужого корабля, хоча 
й далеко літав. Лише якийсь недолугий човник 
пливе сюди, а в ньому — старенький рибалка.

— Спасибі, орле.
І справді — підплив до берега старенький чов

ник, а на ньому — сивий дідусь, обшарпаний 
і жалюгідний.

Богатир допоміг старому вийти з човна. Важко 
дихав дідусь, ледве йшов, від безсилля хитався. 
Увів до намету його Богатир, посадив. З жалем 
дивився на бідолаху Василько, дивуючись — звід
ки такий?

Розіслав Богатир свою скатертину-вишиванку,
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став пригощати гостя. Дідок пожадливо накинув
ся на їжу, з’їв усе, що перед ним поставили. Аж 
тоді запитав його Богатир:

— Звідкіля ви, дідусю?
— Здалеку, синку, ох, здалеку. Рибалив та 

й заблудився, а морські хвилі й прибили човна до 
вашого берега. А ви ж то, діточки, когось дожи
даєтеся на цьому березі, чи як?

Богатир промовчав.
— Чи, бува, не заморських гостей виглядає

те? — посміхнувся старий.— Якщо так, то марно 
чекаєте; чув я, що розбився об скелю чужоземний 
корабель, пішов на дно й потопились усі.

Не витерпів Василько, закричав:
— От і добре! Туди їм і дорога!
Та Богатир на це знову промовчав.
— Бач, який ти недобрий, хлопчику,— до

рікнув дідок.— Люди загинули, а тобі й не шкода.
— Бо на тому кораблі їхав...
— Хто? — питає дідусь.— Про кого ти кажеш?
— Про розбійника Крижане Серце! Він же, 

дідусю, їхав сюди, аби заподіяти лихо! Ото ми 
й чекаємо, щоб перейняти його.

— Хто тобі розказав цю казку, дитино? Немає 
на світі такого розбійника, а якби й був — не 
відважився б сам сюди їхати. Охо-хо, бачу — мо
лоді ви ще, нерозумні...

І знову промовчав Богатир, 'а Василько йому 
тихенько шепоче:

— Чуєш, потонув розбійник Крижане Серце, 
боятися нам нічого.

— Спати пора,— відказав Богатир. Постелив
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старому постіль у наметі, той ліг і заснув. Василь
ко й собі в куточку примостився — спати страх як 
хочеться. А Богатир при вході в намет сів і 
задумався.

У Василька в кишені щось зашурпалося. Про
кинувся він, а з кишені — шурх! Саме тут місяць 
до намету зазирнув, дідуся освітив. Глянув на 
нього Василько і скам’янів од жаху...

Ні, ні, то вже не лагідний сивий дідусь, а 
страшна потвора. На жовтім, як у мерця, обличчі 
дико горять ненажерливі очі, злість скривила 
синього рота, з-під запінених губ звірячі ікла 
стирчать. А біля нього метушиться бридкий кар
лик у ковпаку червоному, як у мухомора.

Крижане Серце! Це він, тут, біля них! А кар
лик...

Василько схопився за кишеню; зник гриб-мухо- 
мор, знічев’я з узлісся прихоплений.

— Я ж наказував тобі затримати Богатиря по 
дорозі! — люто сичить Крижане Серце до карли
ка.— Чого ж ти, виродку, допустив їх сюди?

— Я робив усе, що міг,— хлипає карлик.— Не 
карайте мене, я вам ще знадоблюся.

Чує і бачить усе це Василько і тихенько до 
Богатиря підкрадається. А той, зморений дале
кою дорогою, саме заснув. Ухопив малий Богати
ря за плече і струсонув щосили:

— Прокинься! В наметі у нас Крижане Серце.
Миттю схопився на ноги Богатир. А тут уже

лиходій Крижане Серце підповзає, до Богатиря 
тягнеться огидними кощавими руками.

Обхопив Богатир розбійника, заломив йому за
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спину загребущії руки й повалив на землю. Аж тут 
підскочив карлик Мухомор і глибоко вп’явся 
дрібними гострими зубами в Богатиреву руку, аж 
кров бризнула. Здригнулася Богатирева рука, і 
в ту ж мить вирвався Крижане Серце й кинувся 
тікати. Тупнув ногою Богатир — од карлика Му
хомора саме мокре місце лишилося і погнався за 
розбійником. І Василько з намету вискочив. 
Свиснув Богатир, враз примчав вірний Сокіл. 
Підхопив Богатир Василька, скочив на коня й — 
навздогін за Крижаним Серцем. А того вже ніде 
й не видно.

...Розбійник Крижане Серце нічним злодієм 
крадеться по чужій йому землі, за горами від 
Богатиря ховається. Видряпався на найвищу вер
хівку гори, озирнувся на всі боки.

Осяяна повним місяцем, лежить перед ним 
квітуча країна. Лиходієві аж дух перехопило, аж 
затрусився всім своїм потворним тілом, заклацав 
жовтими іклами.

— Хороша ти, вільна Країно, правду про тебе 
говорили. Коли приберу тебе до рук, збільшаться 
мої багатства безмежно! А Богатиря твого навіки 
закую в найважчі залізні ланцюги, кину до своїх 
ніг! Нехай же милується тоді сонцем у моїх 
підземеллях, витрачає свою силу, працюючи на 
мене, господаря свого — Крижане Серце!

Ще раз озирнувся лиходій навколо себе, мов 
пес той, що винюхує здобич.

— О-о, які ж бо скарби незліченні лежать
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у землі оцій — уві сні таких не бачив! Моєю по
винна стати ця земля!

Раптом угледів Крижане Серце: мчить просто 
до нього на своєму баскому коні Богатир із 
Васильком. Миттю обернувся на пацюка, шугнув 
у вузький підземний хід, та від Богатиревого ока 
не сховався. Відпустили коня Сокола, а самі — 
під землю мерщій, услід за пацюком. Вузьким 
підземним ходом ледве протиснулися до підземної 
печери. Протікала печерою підземна річка. Запи
тав у неї Богатир:

— Чи не бачила ти, річенько, нашого ворога 
лютого на ім’я Крижане Серце?

Задзюрчала у відповідь річка:
— Знаю, за ким ви женетесь, про це навкруги 

вже вся земля гуде. Мимо мене проходив розбій
ник, хотів напитися — краплі води не дала. Сів 
Крижане Серце на камінь спочити, все каміння 
навколо на порох розсипалося. Розлютувався він 
і на поверхню виповз. Немає його вже під землею. 
Та знайте — він тепер на пацюка обернувся.

— Спасибі тобі, річенько! Не втече лютий ворог 
від нас! Допоможи нам тепер на поверхню ви
йти,— попрохав Богатир.

Зашуміла, розлилася ширше підземна річка, 
підхопила Богатиря з хлоп’ям, винесла їх на 
поверхню. Ступив Богатир з Васильком на зелене 
узгір’я, а річка розсипалася з гори дзвінким 
водоспадом.

Налетів ранковий вітерець — мокру одежу ви
сушив. А сонце молодим промінням зігріло. За-
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шуміли над ними дужі крила, чують — то орел 
клекоче:

— Доброго ранку! Може, допомогти чим?
— Ой, допоможи нам, орле! Пошукай пацюка 

голохвостого і злови його,— закричав Василько.
— Діло надумав, хлопче,— похвалив Богатир 

Василька.— Саме орел нам і зможе допомогти. 
Шукай пацюка, орле.

Закружляв орел понад берегом, облетів гори, 
знову повернувся. І раптом каменем упав на 
землю. Глядь... а в пазурах пацюка тримає.

— Цього вам потрібно?
— Шпурляй його сюди, зараз побачимо,— від

гукнувся Богатир.
Орел і кинув пацюка на землю. У ту ж саму 

мить перед Богатирем постав той, кого шукали: 
огидний розбійник Крижане Серце. Простяг пазу
ристу руку до орла, той з жахом геть одлетів.

— Ну що, втік? — глузливо питає Богатир.— 
Від мене тобі не втекти!

— То випусти краще мене по-доброму, бо...
— По-доброму, кажеш? Це тебе, лиходія, по- 

доброму? Ти краще навколо поглянь, прислухай
ся! Нема вже куди тобі втікати.

Озирнувся навколо Крижане Серце, бачить — 
спалахнув весь обрій червоними загравами... 
Чує— грім загримів, усе гучніше, все ближче... 
Зацькованим звіром затремтів Крижане Серце.

— То не самому ж мені пропадати! Нехай гине 
весь світ! — І підняв над головою якусь чорну 
кулю.

Вперше побачив Василько, як зблід Богатир.
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Миттю вихопив меча й кинувся на Крижане 
Серце. Відтяв кощаву руку разом з кулею.

— Розступися, земле! Розступися до самих 
глибин! — гукнув Богатир.— Розступися, поки не 
пізно!

Розступилася земля біля ніг Богатиря з Ва
сильком і поглинула порубаного лиходія разом 
з його чорною кулею. Здригнулися гори, над 
морем знялася висока хвиля...

А Василька підхопив могутній вихор і, закруж
лявши, поніс хтозна-куди. Отямився він уже 
в своєму рідному домі. А Богатир де?

— Де ти, Богатирю? Чи живий? — щосили 
закричав Василько.— Чи чуєш мене? Озовися!

— Чую! — багатоголосою луною прокотився 
голос Богатиря.— Живий! Я ж бо невмирущий!..

— Ти чого кричиш, синку? Що з тобою?
Над дитячим ліжком схилилися мама з татком.

А у вікно зазирнуло вранішнє сонце. І Василько 
побачив, як воно йому весело підморгнуло.

ЯК У ЧУБАСИКА 
СМІХ УКРАЛИ

Вечір. За селом у чорній імлі спить ліс. Взимку 
під сніговим наметом він спить тихо-тихо. Одна 
біла берізка ніби спросоння вибігла з узлісся і зу
пинилася біля самої Марійчиної хати. Дряпає 
змерзлими вітами зацукроване морозом вікно — 
проситься до теплої домівки.
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Марійка сидить перед грубкою. Як весело па
лахкотять сухі дрова! З живих золотих жарин — 
чарівних цеглинок виростають казкові химерні 
палаци, розсипаються, сивіють і знову ясніша
ють — ще кращі, ще чарівніші.

Мама прилягла на часинку, та й сон Ті зморив. 
Нехай собі спить, Марійка не стане її турбува
ти — мамі ж рано на роботу на ферму до своїх 
корів. Марійка тихенько підкидає ще дров у 
грубку, щоб ясніше палало. І щоб виростали 
з живого гарячого золота казкові палаци. Мру
жить очі, усміхається...

Зараз прийде він. Він завжди приходить о цю 
пору, коли в хаті так тихо, коли ніхто не пере
шкоджає. Чш-ш! Здається, вже йде...

Марійка завмирає, прислухається.
Стукає в шибку береза... Рідно дихає зморена 

мама... Зненацька стрельнуло в грубці, віялом 
розсипались іскри...

І тоді — тихими оксамитовими кроками вхо
дить він, весело, по-змовницькому блищить зеле
ними очима й сідає біля Марійчиних ніг.

— Ти чекала на мене?
— Дуже чекала! Як добре, що ти прийшов! 

А про що ти мені розповіси сьогодні?
— Сьогодні я розповім тобі про те, як у 

хлопчика Чубасика вкрали сміх. Хочеш послу
хати?

— Ой, хочу!
Марійка зручніше вмощується, тамує дихання...
Слухає...

\
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Чубасик 
та його друзі

— Дзень!..— продзвенів СИНІЙ ЛІСОВИЙ ДЗВІНО

ЧОК.— Дзелень!.. День добрий, Чубасику! Дзень- 
дзелень! Добрий день!

Синій дзвіночок був дуже задоволений з себе, 
адже він перший привітав сьогодні у лісі веселого 
хлопчика Чубасика. І хоч голос у дзвіночка був 
слабенький, Чубасик почув його і засміявся щас
ливо:

— Добрий день, дзвіночку! Привіт вам, високі 
дерева! Світи вам сонце, зелені трави!

— Дзень! — продзвенів ще раз синій дзвіно
чок.— Дзелень!..— Йому, дзвіночкові, так хотіло
ся розповісти Чубасикові про лісові новини, але 
він знав лише два слова: дзень-дзелень, тобто — 
добрий день.

А ліс уже, радіючи, запрошував Чубасика до 
себе в гості. Стрункі білоногі берізки простягали 
йому тремтливі дружні віти: «До нас, Чубасику!» 
Соковиті трави встеляли м’яким килимом йому 
дорогу: «Ми з тобою, Чубасику!» Сиво-зелений 
столітній дуб, зачувши срібний хлоп’ячий сміх, 
скинув Чубасикові в дарунок молоденького лиску
чого жолудя. Бо сміявся Чубасик завжди так 
весело та щиро, що навіть непривітні ворони, 
похмурі птахи, били лихом об землю і зліталися 
в танок.

Заєць Лапчак похапцем озув ликові постоли 
й сміливо вибіг із своєї вбогої луб’ячої халупки,
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а за ним і зайчиха Лапчачиха і зайчатко 
Лапчачатко. Адже зараз, коли в лісі лунає 
дзвінкий Чубасиків сміх, нікому й на думку не 
спаде кривдити полохливого зайця ані його 
сім’ю.

Лагідна бабуся — білка Клопотуха — гостинно 
винесла з комори для Чубасика найсмачніший 
горіх — стиглий та золотистий. Бо хіба ж не 
Чубасик допоміг їй ті горіхи збирати на зиму? 
А подивилися б ви на синичку Чепурушку! Вона 
так і пурхала над головою Чубасика, видзенькую
чи йому найщиріші привітання, і навіть зроби
ла в повітрі мертву петлю, мов маленький льот
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чик-ас! Це ж бо Чубасик урятував її торік, коли 
вона жовторотим пташеням випала з гнізда 
і мало не потрапила в гострі зуби лисиці 
Облудниці.

— Так! Так-так-так! — почулося з листатого 
клена.

То мудрий птах дятел Ковалик вистукував 
телеграму-привітання хлопчикові, що срібно смі
ється. Дятел Ковалик змалечку вивчив і доскона
ло знав телеграфну мову, хоча й не вживав ніколи 
тире, а самі лише крапки — така була в нього 
звичка. До того ж він був знаменитий лісовий 
лікар.

А старий приятель дятла Ковалика — буркотун 
їжак Стобурчак — вмить пригладив свої голки, 
щоб Чубасик ненароком об них не поколовся. 
Щоправда, кілька голок на спині Стобурчака 
відстовбурчилося, але на них було наколено чер
вонобоке лісове яблучко.

Ось задерикуватий русявий чубчик замелькав 
серед кущів, ось чистий веселий голос хлоп’яти 
задзвенів, залунав лісом. Вибіг Чубасик на велику 
галявину, а за ним пострибав заєць Лапчак та 
пошкутильгав їжак Стобурчак. Стали вони в піж
мурки гратися, випало водити Чубасикові. От 
відлічив він до десяти й почав друзів шукати. їжак 
Стобурчак зарився під торішнє листя — не помі
тиш. А заєць Лапчак за старий пеньок присів, та 
забув свої довгі вуха сховати. Помітив ті вуха 
Чубасик: «Знайшов! Знайшов! Стрибай-но сюди, 
Лапчаче!» — та як засміється!.. Враз навкруги
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квіти пелюстки розкрили, а з-за хмарки здивоване 
сонце визирнуло. І ніхто не почув, як у високій 
траві прошелестіло щось, просичало злостиво: 
«Цей с-сміх!.. Це с-сонце!.. Ну, с-стривай, я тобі 
нас-с-сміюся!»

День таємничих 
пригод

Другого дня вранці лисиця Облудниця прибігла 
до їжака.

— Ой, чи чув ти, їжаче, чи чув, Стобурчаче, що 
заєць Лапчак на тебе плете?

— Заєць Лапчак? А ти не брешеш часом, руда? 
Що ж він такого може плести?

— Ох, серденько, та чи я коли брехала?.. 
А заєць сміявся з тебе за те, що, мовляв, лапи 
твої криві та короткі.

— Чи він гнилої капусти об’ївся? — обурився 
їжак Стобурчак.— Та я його, куцохвостого, зараз 
так поколю, що навіки затямить! — І покотив 
зайця Лапчака колоти.

А Облудниця майнула до нори борсука Хро- 
пунця.

— І як ти, Хропунчику, таке терпиш? Як твоя 
голівонька не заболить? Не одна я, всі у лісі 
дивуються...

— А то ж чого? — кліпнув спросоння Хропу- 
нець.

— Таж той навіжений соловейко Співун над 
самісінькою твоєю норою гніздо своє звив! Со-
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лов’ята пищать, спокою од них немає. Ще й 
нахваляється, нахаба, тебе, борсуче, співати на
вчити.

— Ти диви,— набусурманився борсук,— а я 
й не помічав. Гей, соловейку, ти чого без мого 
дозволу тут гніздо вимостив? Ану, забирайся під 
три вітри, бо зараз куща підрию, гніздо твоє 
понівечуі

Тим часом лисиця білці Клопотусі брехнула, 
нібито її хоче виселити з дупла столітнього дуба 
ведмідь Гуп-Туп-Медолюб, бо те дупло йому під 
власну, ведмежу, квартиру потрібне.

— Та де ж його совість? Бурмило кудлатий, 
бодай би його бджоли скусали! — заголосила бі
лка Клопотуха.— Де ж мені на старість поді
тись?

Сороці Вітрогонці нагадала лисиця про якусь 
давню образу на зозулю Викрутасиху, а зозулі — 
на сороку щось невірне шепнула. ,

І почубилися зозуля з сорокою, аж пір’я по
сипалося.

На що вже кущі та дерева мовчазні та спокійні, 
а як попобігала, як покрутила хвостом поміж 
ними лисиця Облудниця, то й вони закомизилися. 
Дерева сучки вусібіч націлили: «Без нас — лісу 
немає, ми — головніші, а кущі та трави — то так 
собі, абищо!» Шипшина з глодом одне на одного 
колючки нагострили... Вільха, послухавши шепіт 
Облудниці, звела наклеп на березу, немовби та 
навмисне відбілює кору, щоб перед іншими дере
вами похизуватись.

І таке заколотилося — хоч з лісу тікай!..
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А лисиця Облудниця по лісу гасає, метляє 
хвостом з галявини на галявину і такечки ревно 
всіх умовляє:

— Та не сваріться ж бо! Ой лишенько, ой 
горенько, ані ладу, ні спокою... А все тому, що 
немає в лісі справжнього хазяїна. Треба, треба 
нам, звіроньки, старшого над собою мати. Він 
і раду добру дасть, і сварку розсудить, і винного, 
як треба, покарає. А без хазяїна що? Не ліс — 
гармидер...

— Чи й правду лиска каже,— почали прислу
хатися до лисчиних слів звірі.— Може, й не зава
дило б хазяїна над собою мати. Та обрати кого? 
Хазяйнував колись ведмідь Гуп-Туп-Медолюб, та 
давно сам відмовився: дуже спати любить.

— Є, звіроньки, є в мене на прикметі хоро-о- 
ша хазяйка! Вона швидко дасть лад! — крутнула 
хвостом лисиця Облудниця.

— Так-то так,— простукав дятел Ковалик.— 
А хто ж вона така? Ти не сама, бува, в хазяйки 
мостишся?

— 1-і, таке вигадав! Я й гадки такої не мала, всі 
мою сумирність знають. А хазяйку я швидко 
сюди приведу,— самі побачите: і розумна ж яка, 
а що добра, а що вже справедлива! — І майнула 
лисиця Облудниця кудись у темнії хащі — клика
ти майбутню хазяйку лісу.

Хто знає, чим би той недоладний день закінчив
ся, коли б саме не прийшов до лісу Чубасик. 
Прийшов, засміявся дзвінко та радісно, і відразу, 
як завжди, здивоване сонце з-за хмарки визир
нуло.
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І вмить усі немов од лихого сну прокинулися, 
про дурні свої сварки забули.

«І навіщо мені зайця Лапчака колоти? — зупи
нився їжак Стобурчак.— Де ж таке видано, щоб 
наш заєць Лапчак із когось сміявся? Він радий, 
коли його самого не кривдять».

«Чого це я присікався до соловейка? — почухав 
потилицю борсук Хропунець.— Таж мої борсуче- 
нята дужче за солов’ят шарваркують, а кому воно 
вадить? І чому я повірив Облудниці, нібито соло
вейко нахвалявся співати мене вивчити? Воно, 
либонь, і непогано було б, але ж я — статечний 
борсук, а не пташина яка...»

Втерла сльози старенька білка Клопотуха, сама 
собі дивуючись, що лисчиним брехням повірила: 
«Та хіба ж ведмідь влізе в оце дупло? Може, одну 
лапу сховає».

«Чи не тю на нас?» — схаменулися сорока 
Вітрогонка та зозуля Викрутасиха і давай одна 
перед одною вибачатися.

Але що це? Мелькнула руда пляма серед кущів, 
і на галявину вискочила лисиця Облудниця. А за 
нею прошелестіло щось і застигло в траві, немов 
чорна гілляка.

— Агов, звіроньки! — заволала Облудниця.— 
Куди ж ви поділися? Ідіть швидше сюди, я вам 
хазяйку привела!

Та ніхто вже не слухав лисицю. Щедро світило 
сонце, виспівував у верховітті дерев вітрець, ви
дзвонював Чубасиків веселий голос.

Схилилася Облудниця до чорної гілляки, очей
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звести не сміє, Злісне сичання почулося з високої 
трави: «Знову він!.. Знову с-с-міх!..»

Аж ось і Чубасик на галявину вибіг. Щезла 
миттю Облудниця, зникла чорна гілляка, тільки 
трава сколихнулася... Оббігав Чубасик усі свої 
улюблені куточки, сипнув у дупло білці Клопотусі 
жменьку цукерок, пригостив ведмедя солодким 
медяником, мудрому птахові дятлу Коваликові 
нові окуляри приніс, побавився з зайчатком Лап- 
чачатком і, стомлений, ліг собі в холодочку під 
столітнім дубом спочивати. Ліг та й заснув.

— Тихш-ше!.. Чубасик спить,— лагідно заше
лестів по лісу вітрець, а вайлуватий ведмідь Гуп- 
Туп-Медолюб навшпиньки притупцяв та й сів на 
великій галявині — охороняти Чубасиків сон.

Наче й пильно охороняв Чубасика Гуп-Туп- 
Медолюб, — на всі боки озирався, ні разочка не 
задрімав, борсука Хропунця, що ненароком на
близився, геть прогнав, на сороку Вітрогонку 
лапою насварився, а чогось таки недогледів...

Прокинувся Чубасик якийсь сам не свій. Не 
всміхнувся, як звичайно, не обізвався ні до кого, 
не став жартувати, а важко-важко зітхнув і 
похнюпився. Навіть його задерикуватий чубчик 
теж ніби зів’яв, засмутився.

Привів заєць Лапчак на галявину своє зайчатко 
Лапчачатко; стало воно через голову перекидати
ся, щоб звеселити Чубасика,— той навіть не гля
нув. їжак Стобурчак приніс на своїх голках 
достиглих суничок,— не взяв їх Чубасик. Століт
ній дуб вже не одним лискучим жолудком у
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хлоп’ятко поцілив,— не помітив його жартів Чу- 
басик.

Журиться.
І посмутнішав ліс — сміху Чубасикового біль

ше не чути...

Хто знайде 
чарівника?

Світить над лісом сонце, та вже ніби не таке, не 
ласкаве. Пахуча материнка зарані одцвіла, бравий 
гриб боровик скапелюшився, мов гнила печериця, 
сім’я Лапчаків зовсім зажурилася...

Тоді сказав своє слово наймудріший птах лі
су — дятел Ковалик:

— Вік звікував я, лікарюючи в лісі. Знаю всі 
хвороби дерев, знаю, які проти чого ліки потрібні. 
Та не знаю, що скоїлося з нашим любим Чубаси- 
ком, яка в нього хвороба, чому він світом нудить?

— Ох, біда, біда,— зітхнула бабуся Клопоту
ха.— І що тепереньки робити?

— Треба всім зібратися — раду радити. Так- 
так-так! Може, разом щось і надумаємо.

І зібралися на великій галявині біля столітньо
го дуба. Стали думати: як Чубасикову хворобу 
прогнати?

— Може, я для Чубасика свіжого меду добу
ду? — сказав ведмідь Гуп-Туп-Медолюб.— Від 
усяких хвороб помагає, по собі знаю.

— Не допоможе, мабуть, Чубасикові мед,—
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похитав головою мудрий птах дятел Ковалик.— 
Шукаймо інших ліків.

— А якщо його вранішньою росою напоїти? — 
питає синичка Чепурушка.— Кажуть, помагає.

— Росою я вже напувала. Не допомогла ро
са,— мовила бабуся Клопотуха.

— А пришліть-но Чубасика до мене на боло
то,— просить чапля Довгов’язиха (вона зачула 
про Чубасикове горе і собі причапала з лісового 
болота).— Він там швидко повеселішає, адже 
ліпшого місця в світі немає!

— Таке вже мені щастя — болото, ні грибів, ні 
горіхів,— махнула сухенькою лапкою білка Кло
потуха.— Не годиться болото.

Лисиця Облудниця примружила жовті лукаві 
очі й голосно заквилила:

— Ох-ох-ох!.. Бідний Чубасик, нещасний Чу- 
басик!.. Віщує моє серденько — ніщо йому вже не 
допоможе, даремно ми тут час гаємо...

Довго гомоніли та сперечалися звірі й птахи. 
Мовчав тільки заєць Лапчак,— він завжди мовчав, 
боявся, щоб не засміяли.

І знову подав голос мудрий птах дятел Ковалик:
— Бачу я, самі ми ні до чого не дійдемо. 

Так-так! Доведеться кликати на допомогу чарів
ного кота Хитруна Веселі Вуса. Я думаю, що один 
тільки він зарадить нашому горю. Так-так-так!

— Чарівного кота? Хитруна Веселі Вуса? Ми 
про такого не чули,— здивувалися всі.— 
Хто ж то?

Дятел Ковалик прочистив дзьоб, сів вище на 
гілці і повагом почав:
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— Давно колись, як ще я був молодим, пролі 
тав через наш ліс старий сивий крук. Розповідав 
мені, що чув і що бачив на білому світі. Розповідав 
і про кота Хитруна Веселі Вуса, ще й запевняв: 
немає такої загадки на світі, якої не розгадав би 
той чарівний кіт. Ото й спало мені на думку: чи не 
розгадає він — що за лихо з Чубасиком скоїлося?

— Кіт Хитрун Веселі Вуса? Так то ж мій
родич! — вихопилася лисиця Облудниця.—
У моєї прабабуні жив пан Коцький, то був його 
прадід. Та хіба ж кота Хитруна знайдеш? Він 
нашим лісом гребує.

— Твій пан Коцький був пройдисвіт, а Хитрун 
Веселі Вуса — справжній чарівник,— одрізав дя
тел Ковалик.— Не заважай нам, Облуднице.

— А де ж він живе? — запитали у дятла.— Чи 
розповів тобі про те сивий крук?

— Так-так, розповів. Живе кіт Хитрун Веселі 
Вуса, може, далеко, а може, й близько, може, 
високо, а може, й низько; де й день не найясні- 
ший, і земля не найщедріша, та немає ні зазд
рості, ні злості, бо сяє там, мов сонце, щира 
усмішка і веселий жарт.

Задумалися звірі, притихли птахи. Нелегко 
знайти чарівника!

— І ще казав сивий крук, є одна певна прикме
та: любить чарівний кіт співати. Та його пісенька 
теж чарівна, щоб здалеку її почути, треба мати 
добрі вуха, щоб зрозуміти,— щиру душу. То ко
му ж з нас іти до кота Хитруна?

— Я піду,— озвався ведмідь Гуп-Туп-Медо- 
люб.— Я найдужчий звір у лісі, мені й шукати.
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— Ні,— хитнув головою мудрий птах дятел 
Ковалик.— Душа в тебе, Медолюбе, добра, але 
завеликий ти, заважкий, спритності замало. Та ще 
твій шановний тато тобі в дитинстві на вухо 
наступив.

— Я піду,— сказала білка Клопотуха.— Я не
величка.

— Надто старенька ти, бабусю Клопотухо. 
Зморишся швидко, тобі не знайти.

— Тоді — я! — дзенькнула синичка Чепуруш
ка.— Я молода, легенька, пурхну вгору — ніхто 
не перейме.

— А як не почуєш згори тихої пісеньки кота 
Хитруна?

— То кому ж іти? — розчепірив голки їжак 
Стобурчак.

— Зараз вирішимо. Так-так-так! Хто у нас 
найпрудкіший?

— Заєць Лапчак,— відповіли дятлові.
— А хто вміє в лісі, в полі, в ярку і на пагорку 

непомітно прошмигнути?
— Теж... заєць Лапчак...
— То Лапчакові й шукати чарівника. Так- 

так-так!
Всі здивувалися, а найдужче сам заєць Лапчак. 

Ніколи ще такої шани не було ні йому, ні його 
батькові, ані дідові-прадідові — всьому Лапчако- 
вому роду. Аж засоромився, аж злякався вухань.

А другого дня рано-вранці провела його зайчи
ха Лапчачиха з зайчатком Лапчачатком геть аж 
до далекого узлісся...
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Чарівник
приходить до лісу

Може, далеко забрів заєць Лапчак, шукаючи 
чарівника, а може, й близько — хтозна. Лапи 
у зайця прудкі. Може, високо вистрибував заєць 
Лапчак, а може, й низько — ніхто не відає. Може, 
не відразу почув він чарівну пісеньку, а може, 
й відразу — вуха зайчачі довгі. Може, сміливо 
мандрував у незнані краї заєць Лапчак, а може, 
біг собі нишком, ховаючись від лихого ока,— ні
кому про те не дізнатися. Полохливе у зайця 
серце, та добра душа.

Але не встигло засмучене сонце оббігти півкола 
навкруг верхівки столітнього дуба, як на весь ліс 
закричала-зачекотала сорока Вітрогонка:

— Іде заєць Лапчак!.. Веде кота Хитруна! Че- 
ке-ке! Хитруна Веселі Вуса! Який кіт! Що за кіт! 
Че-ке-ке!

Замахали вітами високі дерева. Заплескали 
листям зелені кущі. Стрепенулись, прислухаю
чись, звірі. Злетіли над лісом, виглядаючи гостя, 
птахи.

— Швидше!.. Швидше!..— чекотала радісно 
сорока.— Швидше на велику галявину! До століт
нього дуба!

І знову зібралися всі — звірина й птаство — на 
галявину до столітнього дуба. Бабуся Клопотуха 
відчинила навстіж двері своєї дупляної хатки: 
ласкаво запрошую, дорогий гостю! Засапався, 
притупав ведмідь Гуп-Туп-Медолюб, знову прича
пала з болота чапля Довгов’язиха, причепурила

105



ошатне пір’ячко синичка Чепурушка, пригладив 
голки їжак Стобурчак, вперше за літо умився 
заспаний борсук Хропунець, взула нові черевички 
зозуля Викрутасиха. Мудрий птах дятел Ковалик 
наклав на дзьоба подарунок Чубасиків — окуля
ри. І лисиця Облудниця прийшла — тиха та лагід
на, хоч до рани клади.

Прийшов і Чубасик. Сумний-невеселий, ні до 
кого не озвався, ні на кого не глянув, сів на пеньок 
та й похнюпився. Навіть не запитав — навіщо 
його покликали?

— Стрічайте гостя! — шелеснув вітерець.
І от — м’яким кроком, билинки не сколихнув

ши, на оксамитових лапах ступив на галявину він: 
смугастий, пухнастий, зеленоокий, з веселими 
сніжно-білими вусами.

Наблизився чарівник до столітнього дуба — 
гриби боровики шанобливо капелюхи зняли — 
вклонилися, гостя вітаючи. А бліді поганки ще 
дужче зблідли, в землю провалилися, немовби їх 
і не було.

Рожеві сунички з-під листячка визирнули і враз 
зашарілися яскраво-червоним рум’янцем. Со
ром’язлива рута зеленими віями затріпотіла.

Еге, то ось ти який, чарівний коте Хитруне 
Веселі Вуса!

Поглянув чарівник навколо зеленим оком, вія
лом розпушив розкішнії вуса:

— Привіт вам, друзі мої! Ви кликали мене? 
Я до ваших послуг.

Як же зраділи звірі, як замахали крилами 
птахи! Синичка Чепурушка аж тричі перекинула
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ся в повітрі — три мертві петлі зробила, білка 
Клопотуха била в долоні, чапля Довгов’язиха 
в захваті по-лебединому вигинала довгу шию... 
Лише заєць Лапчак тихенько тулився до дуба, 
наче то не він привів до лісу чарівного кота 
Хитруна. Та ще сумний-невеселий сидів на пеньку 
Чубасик.

Підступив до похнюпленого хлопчика кіт Хит
рун. Зазирнув у його сумні очі, злегенька руки 
торкнувся оксамитовою лапою, жартома буцнув 
у коліно смугастим лобом і заспівав-замуркотав 
свою дивну тиху пісеньку. Чарівна була та пісень
ка, і хоч не кожен її розумів, усіх звеселила вона. 
Всіх, окрім Чубасика. Похитав головою кіт Хит
рун, заходив-закружляв по галявині.

— Недобре діло скоїлося у вашому лісі, чорне 
діло. У Чубасика вкрадено сміх.

— Чуєте? — пішов лісом гомін,— У Чубасика 
вкрадено сміх.

— Хто посмів таке вчинити? — ревонув вед
мідь Гуп-Туп-Медолюб.— Скажи мені, коте, і 
я його роздушу! — І щосили тупнув лапою.

— Хто вкрав сміх? Навіщо?! — обурено зашу
мів ліс.

Розгнівано гримнуло з неба, і темна хмара 
зронила кілька крапель дощу. Одна крапля впала 
на долоню Чубасикові. Глянув крізь неї, мов крізь 
чарівне скельце, кіт Хитрун Веселі Вуса і сказав:

— Украв сміх той, що сам тихий, мов тінь, 
чорний, мов кривда, підповзає непомітно, мов 
лихо.
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— Немає такого в нашому лісі! — заверещала 
лисиця Облудниця і подалася в кущі.

— Щось і я такого не знаю. Так-так-так... 
Може, який лихий гість? Так-так! — стукнув 
дзьобом дятел Ковалик і протер листком окуля
ри.— То що порадиш нам, шановний коте Хитру
не? Як знайти того лиходія?

Дятел Ковалик умів красно мовити, чемно 
поводитись.

— Буду шукати! — блиснув зеленими очима 
кіт Хитрун.— 3 лісу не піду, доки не знайду й не 
поверну сміх Чубасикові. А хто з вас хоче допома
гати — нехай завтра на світанку приходить сюди 
на галявину.

— Всі прийдемо! Всі будемо шукати! Хіба ж то 
життя — без Чубасикового сміху? Мов день без 
сонця.

Всі хвилювалися, всі обіцяли, один тільки хлоп
чик Чубасик сидів мовчки, байдужий до всього.

Змова в зеленому 
байраці

В глибині лісу, далеко від великої сонячної 
галявини, за густими колючими хащами підступ
ною пасткою причаївся Темний байрак. Недобра 
слава йшла про це місце. Мало хто зважувався 
наближатись до нього.

Моторошно, непривітно у Темному байраці. 
Навіть в ясний день не загляне сюди сонячний 
промінь. Вітер не гойдає зелених кущів, не торкає
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дерев,— повсихали дерева, почорніли кущі. Лише 
непорушно лежить на дні Темного байраку вели
чезний жовтий камінь, голий та холодний, немов 
стереже чиюсь лиху таємницю.

Біля жовтого каменя, поклавши перед собою 
важку довбню, сидить сірий лісовий розбійник 
Вовцюга-Волоцюга. Певне, недаремно прийшов 
сюди вдень лиходій.

Поруч лупає жовтими банькатими очима сова 
Пазуриха. І ця ніч полюбляє, чого вдень не спить?

Аж ось затріщало сухе галуззя, і до байраку 
скотилась захекана, немов за нею хорти гналися, 
лисиця Облудниця.

— Ох мчала ж я, ох і поспішала ж я! Ти тут, 
хазяєчко?

— Ну що там, кажи ш-ш-швидш-ш-ше! — про
шипіло з-під жовтого каменя.

— Про все дізналася, про все довідалася, люба 
хазяєчко. Цей дурноверхий заєць Лапчак привів- 
таки кота Хитруна Веселі Вуса. Завтра кіт Хитрун 
та інші звірі шукатимуть Чубасиків сміх. Хай 
пошукають, хи-хи!.. А зберуться вони рано-вран
ці на великій галявині під столітнім дубом. Всіх 
бачила, все чула! Скільки мого клопоту на це 
пішло... Ти ж не забудь про мої старання, ха
зяєчко!

— Не забуду, Облуднице, за вс-се віддячу. 
Коли заростуть глухими тернами вс-сі дороги до 
ліс-су, коли с-сонце не прогляне в гущавину і 
в пітьмі пов’януть вс-сі квіти; коли змовкнуть 
пташки, заніміють звірята і забудуть с-свій го
лос... Тільки мій пос-свист слухатимуть ці нікче
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ми, тільки моїй волі с-скорятимуться! Вс-сім вам 
щедро віддячу тоді, коли с-стану хазяйкою ліс-су. 
Кажи, Пазурихо, чого б ти хотіла?

Сова, що вже потроху стала куняти, стрепе
нулася.

— Мені б... мені б щоночі тисячу мишей. 
Ото б зажила, охо-хо!

— Мишей? Дурна, зайченят молоденьких їс
тимеш. С-самі прибігатимуть до твого дупла. А на 
закуску — с-солов’ята. їж с-собі та с-пи. А ти, 
Вовцюго, чого забажаєш-ш-ш?

Вовцюга-Волоцюга засопів, почухався, зітхнув.
— Хотів би я, хазяйко, щоб мене в лісі шану

вали. Щоб за розумного мали. А то — тільки 
бояться...

— Накажу розумним тебе називати, всі твої 
примхи с-сповняти. Ну, а ти, Облуднице? Ти чого 
хочеш-ш?

— Нічого я, хазяєчко, не хочу для себе, хочу 
тільки єдиного: тобі догоджати, тебе тішити. 
Більше мені анічогісінько не треба.— І лисиця 
скромно опустила очі.

— Бачу, з тобою найважче с-сквитатись,— 
просичав з-під каменя голос.— Ну та знай — 
не заборгую. А тепер с-слухайте мій на
каз!

Насторожив вуха вовк, вирячила жовті очі сова 
Пазуриха, а лисиця аж по землі простелилася.

— Ти, Облуднице, розумна і хитра. Зроби так, 
щоб жодний звір, жодна пташка не були завтра на 
с-світанку біля с-столітнього дуба. Та с-слідкуй

110



вес-сь час за котом Хитруном, очей з нього не 
с-спус-скай.

— Слухаю, дорогенька хазяєчко,— низько 
вклонилася лисиця і помчала виконувати хазяй
чин наказ.

— У тебе, Вовцюго, хоч і розуму брак, та 
с-сили нівроку. Тож маєш зловити кота Хитруна 
і принес-с-сти до мене. Живого чи мертвого. 
Краще мертвого.

— Гар-р-разд! — гаркнув вовк.— Що мені 
якийсь кіт? Тьху та й годі!

І, схопивши довбню, подерся крізь сухі кущі 
з байраку.

— А ти, Пазурихо, лети до с-схованки та 
пильно с-стережи Чубасиків с-сміх! Гляди не 
проспи, бо прос-с-спиш с-свою голову!

— Не просплю! Охо-хо! — ухнула сова і пода
лася геть.

Замовк зловісний голос, запала тиша, лише 
жовтий камінь, голий та холодний, хоронив лиху 
таємницю...

У

Хитрощі
лисиці Облудниці

Заєць Лапчак спочивав після далекої мандрівки, 
а зайчиха Лапчачиха лагодила його розтоптані 
постоли.

— Добридень вам у хату,— зазирнула лисиця 
Облудниця у віконце зайчачої халупки.— У нові 
мандри збираєшся, Лапчаче?
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— Та... збираюся...
— Розваляться твої постоли, доведеться босо

му тупати.
— Босому то й босому, чи мені звикати,— 

і заєць Лапчак тихенько моргнув до зайчатка 
Лапчачатка, щоб воно защіпнуло двері, бо лисиця 
у хаті — то лихий гість.

— Хороше твоє Лапчачатко, хороше,— з доса
дою мовила Облудниця.— Відразу видно, що ду
же смач... кхе-кхе... розумне. А я оце щось зане
дужала: бігла через капустяне поле, то мало лапи 
собі не вивернула об ту кляту капусту.

— Об яку капусту? — підскочив голодний Лап
чак.— Де вона?

— Та далеченько звідси, ген-ген аж за селом, 
за крутою горою. І хто її, таку головату, на
саджав — не перестрибнеш. І кому вона потріб
на? Ну, прощавайте, мені спочивати час.

Одбігла лисиця, озирнулася,— вискочив із ха
лупки заєць Лапчак та й чесонув капусту шукати.

«Шукай, зайче, шукай»,— ошкірилася Облуд
ниця.

— Ку-ку! Ку-ку!
— Че-ке-ке!
Зирнула лисиця вгору, а там зозуля Викрутаси- 

ха з сорокою Вітрогонкою про кота Хитруна 
розмовляють. І чепурний він, мовляв, і смугастий, 
і очі блискучі, і вуса пухнасті... Та все одна 
поперед одної поспішають —«ку-ку» та «че-ке- 
ке»,— аж виляски по лісу йдуть.

— Ось цитьте! — гукнула лисиця.— Що завтра 
робити маєте?
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— А те, що й усі: Чубасиків сміх шукатимемо!
— А чи знаєш ти, Вітрогонко, як той сміх 

шукатимуть?
— Ні, не знаю. А як? Як?
— Мовчки! Щоб анічичирк. Бо хоч одне слівце 

зрониш — все пропаде, не знайти вже нікому 
Чубасикового сміху. Чи зумієш мовчати, сороко?

— Ох, не зумію, ох, не змовчу,— забідкалася 
сорока.— Че-ке-ке! Краще не їстиму, не спатиму, 
тільки не мовчатиму...

— Тоді сиди собі й не рипайся. Та ховайся від 
очей кота Хитруна, бо сорому завдасть! І ти, 
зозуле, тікай швидше світ за очі, бо вже кіт 
Хитрун про тебе розпитував: «Невже вона за все 
життя жодного гнізда не звила? Ану пришліть її, 
сяку-таку, до мене, я її швидко навчу!»

Зачувши таке, зозуля Викрутасиха змахнула 
крилами і геть подалася без пам’яті.

Оглянулася Облудниця, синичку Чепурушку на 
гілці помітила.

— Здорова будь, кралечко, куди ти завтра 
збираєшся?

Не схотіла Чепурушка з Облудницею розмовля
ти, геть полетіла.

— Бач, яка цяця,— розгнівалася лисиця.— 
Шкода, що я тебе не з’їла, коли ти пташеням 
з гнізда випала! А все той Чубасик.

Спересердя Облудниця наскочила на їжака 
Стобурчака і поколола собі носа.

— А добра б тобі не було! Чого під ногами 
качаєшся?

— Не качаюся, а постіль стелю, щоб виспатися
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добре. Бо ж на світанку Чубасиків сміх почнемо 
шукати.

— Шукати? На твоїх кривих лапах? Ой, не 
сміши мене! Та хто ж тебе візьме? Кому ти 
потрібен?

— Ось не гніви мене, лиско, бо поколю!
— Тьху на тебе, колючого! — Та й побігла на 

болото до чаплі.
Стоїть чапля Довгов’язиха на одній нозі, а біля 

неї купка свіжої рибки поблискує,— видно, на 
струмку наловила.

— Матінко моя, яка красунечка! А шия! 
В жодного лебедя немає такої гнучкої та гарної. 
Що вже красуня, то красуня, кращої зроду не 
бачила! А... рибка для кого?

— Для кота Хитруна Веселі Вуса. Понесу 
завтра вдосвіта,— статечно відповіла чапля і за
плющила одне око.

— Овва, ти ж нічого не знаєш! Просив мене кіт 
Хитрун переказати, щоб завтра ти цілий день на 
болоті чатувала, нікуди не відходила.

— Чому?
— Щоб часом бідолашний Чубасик в трясови

ну не потрапив. Загрузне — нащо йому тоді сміх? 
А рибку я сама Хитрунові понесу.

— Добре,— погодилася чапля, заплющила 
друге око й заснула.

Ум’яла хутенько рибку лисиця Облудниця та 
й гайнула до дятла Ковалика.

Дятел Ковалик саме повернувся з вечірнього 
обльоту лісу. Він вранці і ввечері облітав ліс та 
оглядав хворі дерева. Вже він вичистив на ніч
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дзьоба, витрусив і повісив на сучок свою старень
ку, темну спецівочку, старанно загорнув у м’яке 
листя подаровані Чубасиком окуляри, які дуже 
беріг.

— Чого тобі? — запитав у лисиці.
— Я, дідусю Ковалику, до тебе від похилої 

верби. Там її такі короїди обсіли, хоч стань та 
вмирай! Благала-просила, щоб ти завтра удосвіта 
прилетів, може, порятуєш.

— Яка це похила верба? Я всі дерева в лісі 
знаю, не стрічав такої.

— Та тож не в лісі, то за річкою. Чи ж вона, 
бідолашна, винна, що не в лісі росте? Порятуй її, 
всихає.

— Завтра вдосвіта не можу, піду з котом 
Хитруном Чубасиків сміх шукати.

— Чубасиків сміх всі чисто шукатимуть, а 
нещасливої верби ніхто не порятує. Чи є та правда 
на світі?..

Збентеживши старого, лисиця метнулася про
стісінько до ведмежого барлога.

З барлога чулося жалібне бурмотіння: Гуп- 
ТУп-Медолюб лежав поперек барлога, підклавши 
під голову колючий корч.

— Ох!.. Ніженьки мої!.. О-ох!.. Спинонько 
моя!.. О-ох-ох! Увесь карк ніби джмелі скусали...

— То ляжте, дядечку Медолюбе, вздовж, а не 
впоперек. Під голівоньку лапу підкладіть, а корча 
викиньте.

— Еге, вздовж... Еге, лапу під голову... Та я ж 
так засну, що до завтрашнього вечора не прокину
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ся. А вдосвіта ж треба йти Чубасиків сміх шу
кати.

— Та ви, дядечку Медолюбе, лягайте ладком, 
а я вас ще до світанку збуджу.

— А не збрешеш, руда? Бо ж я тоді перед усім 
лісом осоромлюся.

— Та щоб мені лапи покорчило, коли збрешу! 
Ані на крок від барлога не відійду, сама на тому 
корчі сидітиму!

Ведмідь подумав, почухав потилицю, покрек
тав... І, пожбуривши з-під голови корча, простяг
нувся вздовж барлога.

Та як хропонув, аж комарі розлетілися.
— Спи, спи,— захихотіла Облудниця і побігла 

додому. По дорозі ще борсука Хропунця наляка
ла, буцімто назавтра мисливці до лісу збираються, 
то хай зранечку борсученят стереже і всіх сусідів 
попередить.

Тільки до білки Клопотухи не посміла поткну
тися — знала, що та запросила до своєї господи 
чарівного гостя — кота Хитруна.

На світанку 
біля столітнього дуба

Хоч бабуся Клопотуха і вистелила Хитрунові 
м’яку постіль у дуплі столітнього дуба, не спав 
Хитрун усю ніч, ходив лісом, про щось вітру 
розпитував.

Аж ось заплутався перший сонячний промінь 
у кучерявій чуприні столітнього дуба.
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Пурх!..
То на галявину прилетіла жвава синичка Чепу

рушка, дзвінко привіталася й сіла на гілці коло 
білки Клопотухи.

Щось запирхало в траві, засопло,— прикотив 
їжак Стобурчак. Дарма що лапи криві,— не за
пізнився.

Посиділи, почекали, ніхто більше не приходить.
— Що за причина? — стала непокоїтися білка 

Клопотуха.— Де всі поділися? Обіцяли ж прийти 
Чубасиків сміх разом шукати.

Тут прилетів дятел Ковалик.
— Доброго ранку! Ух, утомився, запаморочила 

мені голову лисиця Облудниця: ще до схід сонця 
полетів я за річку — хвору вербу шукати. Літав- 
літав, та й не знайшов. Збрехала, напевне. Так- 
так-так! А чому нас так мало?

Почекали ще трохи, примчав захеканий заєць 
Лапчак.

— Де ж твоя совість, Лапчаче? — напосіла* на 
зайця бабуся Клопотуха.— Час у дорогу рушати, 
а він десь вітра в полі ганяє! Ти, може, гриба 
мухомора гризнув ненароком, очманів? Чи просто 
проспав?

— Не спав я... бігав усю ніч... замучився... 
Простіть мені,— ледве пробурмотів заєць Лапчак.

І як же було Лапчакові не бігати, як перед 
очима — капуста! Отакезна! Ота сама, про яку 
набрехала лисиця Облудниця. Кинувся неборака 
капусту шукати, а совість шепоче: «Куди біжиш, 
зайче? Хіба забув, що вдосвіта треба бути на 
великій галявині?» Повернувся Лапчак. А в думці
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знову — капуста. Отакезна! Ні, не витерпів, по
стрибав шукати. І знову совість муляє: «Вертай 
швидше додому, ти ж до ранку не встигнеш!» 
Повернув додому, а в думці — капуста... Отак 
і кидався то сюди, то туди спантеличений заєць, 
аж доки зайчиха не перейняла та не присоромила.

Чекали, чекали, але ніхто більше не прийшов на 
велику галявину до столітнього дуба.

— То скільки нас тут? — запитав Хитрун Весе
лі Вуса.

— Я,— сказала бабуся Клопотуха.— Я,— ста
течно озвався дятел Ковалик.— Я,— відкашлявся 
їжак Стобурчак.— Я,— дзенькнула синичка Че
пурушка.— І я...— присоромлено шепнув заєць 
Лапчак (він досі не міг оговтатись).

Кіт Хитрун повів своїм пишним вусом.
— Ти, бабусю Клопотушко, лишайся тут: доро

га наша важка, а ти вже старенька. Ти, синичко 
Чепурушко, лети на узлісся до Чубасикової хати: 
пильнуватимеш, щоб якого нового лиха з ним не 
скоїлося. А ви троє підете зі мною — шукати 
Чубасиків сміх.

— А чи дізнався ти, шановний наш гостю, де 
саме маємо шукати? — запитав дятел Ковалик.

— Цілу ніч я пильно слухав таємничий шепіт 
вітру, прозорі дзвони-передзвони чаклунських 
трав, ледь чутні розмови чарівних квітів. І сказа
ли вони мені, що є в лісі десь безверха дика 
яблуня. Давно всохло на ній листя, почорніло 
гілля, потріскалася кора. А навколо яблуні — 
густі терни поросли, ні дороги туди, ні стежини... 
Отам будемо Чубасиків сміх шукати.
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— Правда твоя, гостю наш, така яблуня є. 
Знаю я всі чисто дерева у лісі, добре знаю і ту 
яблуню-дичку. Ех, яка була яблунька, кращої не 
знайдеш! Та вдарила блискавка в неї, відчахнула 
найбільшу гілляку. Всохла гілляка, а на ній полю
бляв наш ведмідь Гуп-Туп-Медолюб грати, немов 
на бандурі. Натисне на гілку лапою та й відпус
тить. А гілка бринить, мов струна, співає... Та 
стала вся дичка всихати, покинув Гуп-Туп-Медо
люб свою забавку. Заросли терни колючі навколо 
сухої яблуні-дички, переплелися в міцну огорожу. 
Давно туди ніхто не ходить, тільки назва лишила
ся — ведмежа бандура. Треба ведмедя покликати, 
нехай він терни проламає, бо вам туди не 
пройти.

— Не треба кликати ведмедя. Шукати Чубаси- 
ків сміх ідуть лише по своїй добрій волі. А крізь 
терни — я проведу. Показуй дорогу, дятле Ко
валику!

Лісовий
розбійник

Летить попереду, показує дорогу до сухої яблу
ні-дички мудрий птах дятел Ковалик. Легко, землі 
не торкаючись, іде на своїх оксамитових лапах 
чарівний кіт Хитрун Веселі Вуса. Войовничо пир
хає, котить за ним їжак Стобурчак. А позаду, 
настороживши довгі вуха, заєць Лапчак вистри
бує.

Та ще інколи збоку, поза деревами, мелькне 
руда пляма — і щезне відразу. Чи ж не лисиця
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Облудниця хазяйчин наказ виконує, з кота Хитру
на очей не зводить?

От і залишилася позаду велика сонячна галяви
на, давно не видно могутньої верхівки столітнього 
дуба, все густішає ліс, все темнішає тінь попід 
склепінням дерев... Зникла мережана папороть, 
гострі леза осоки приховали віконця болотяної 
води поміж купинами.

— Чи далеко, дятле Ковалику, та ведмежа 
бандура? — запитав кіт Хитрун.

— Ось минемо болото, на тім боці візьмемо 
праворуч, там побачимо тернові хащі...

Та не встиг доказати Ковалик, як затріщали 
кущі верболозу і з-за кривої вільхи вискочив, 
люто клацаючи зубами, сірий лісовий розбій
ник — Вовцюга-Волоцюга.

— Га-а-а! Ось де ти, коте Хитруне! Ну, тепер 
начувайся! — і замахнувся на Хитруна важкез- 
ною довбнею.

— Бий його, бий! — заверещала за вовчою спи
ною лисиця Облудниця.

Що ж, страх — поганий товариш...
Дятел Ковалик угору сахнувся, їжак Стобурчак 

миттю зібгався в тугий колючий клубок, а в 
бідолахи зайця лапи самі кинулися бігти.

Проте він волів краще загинути, ніж залишити 
друзів у біді: хоч лапи його дріботіли, сам Лапчак 
не втік, так і тупцяв на місці.

Ой, біда, ой, пропав кіт Хитрун Веселі Вуса!.. 
Вже лисиця Облудниця наперед нахабно вискочи
ла: щоб, як торохне Вовцюга кота Хитруна до
вбнею, як уб’є його, то мерщій Хитруна ухопити,
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до хазяйки віднести. Вовцюзі — облизня, самій 
подяку заробити.

Але чому ж зупинився лісовий розбійник? Чо
му не впала на голову Хитрунові важкезна розбій
ницька довбня?

Бо сталося диво: примружився кіт-чарівник, 
і враз поплив зеленкуватий туман навколо Вовцю- 
ги-Волоцюги. Заслало туманом вовчі очі. Закліпав 
Вовцюга, замотав головою, розмахнувся ще дуж
че та й луснув... не кота Хитруна, а лисицю 
Облудницю.

І не зойкнула лисиця, по траві покотилася.
Зрадів очманілий розбійник: «Убив кота Хитру

на!» Схопив за карк Облудницю, закинув собі 
на спину і дременув з нею крізь кущі без 
дороги.

— Не загуби здобич, вовче,— посміхнувся 
Хитрун.

А вовк, певний, що несе на спині кота Хитруна, 
мчав до Темного байраку. Еге, буде чим похва
литись хазяйці, а то все Вовцюга — дурень та 
Вовцюга — телепень. А тепер — нехай знають! 
І зароїлися у вовчій голові солодкі мрії...

За таку велику послугу поставила його хазяйка 
старшиною над усіма лісовими розбійниками. 
Сова Пазуриха служить у нього, Вовцюги-Воло- 
цюги, сторожихою. А стерегти є що: повнісіньку 
яму свіжої здобичі зносять щодня йому звірята. 
І лисиця Облудниця служить, тільки не сторожи
хою,— Облудниця занадто злодійкувата, а так, на 
побігеньках. Він же, Вовцюга, покрикує на неї: 
«Швидше повертайся, руда!», а лисиця знай виба
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чається за колишнє своє глузування, вклоняється 
низенько та вихваляє Вовцюгу за розум. Усі в лісі 
Вовцюгу шанують, хазяйка ж звеліла! От життя, 
так життя, помирати не треба!

«А чи вбив я кота Хитруна, чи не вбив? Бабах- 
ну-но ще раз, для певності».

Зупинився розбійник, скинув на землю свою 
здобич і заточився від подиву...

— Тю, та це ж руда! А куди подівся отой 
клятий котище? — він струсонув обдерту лиси
цю.— Ти... той... жива ще?

Облудниця отямилася і вчепилася у вовка.
— Ах ти ж, телепню, дурню безголовий! Та 

я твої сліпі очі видеру!..
Що тут зчинилося! Зацьковано гарчав вовк, 

верещала лисиця, і кружляла в повітрі руда та сіра 
шерсть...

Першою схаменулась Облудниця.
— Я ще тобі віддячу, бовдуре,— куснула вона 

наостанку Вовцюгу і стала зализувати обдертого 
бока.— Слухай ти, дурню, якщо кіт Хитрун знай
де Чубасиків сміх, хазяйка нам цього не пода
рує. А вони ж от-от прийдуть до ведмежої 
бандури!

— Ох, не подарує...— засопів вовк.
— Тож біжи щодуху до свого лігва і чекай. А я, 

якщо встигну, попереджу сову Пазуриху, нехай 
віднесе сміх до тебе. Та гляди добре, хазяйка 
жартів не любить!

І за мить розбіглися, лише сіра та руда шерсть 
повільно спадала на пом’яту траву.
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Ведмежа бандура

. Спекавшись Вовцюги-Волоцюги, а разом з 
ним і лисиці Облудниці, наші друзі зайшли на 
болото.

— Обережніше, коте Хитруне,— попередив 
згори дятел Ковалик,— тут така трясовина почи
нається, що, либонь, одна чапля знає, де безпечні
ше пройти.

— А он і чапля,— пирхнув, вилазячи з болотя
ного віконця (ненароком скотився), їжак Сто- 
бурчак.

— Авжеж, вона,— перескочив віконце заєць 
Лапчак.

Посеред болота на одній нозі стояла чапля 
Довгов’язиха. Побачивши гостей, вона приязно 
замахала крилами і витягла назустріч довгу шию.

— Ох, насилечки вас дочекалася! Зрання ж 
пильную на болоті, боюся й на хвилиночку відвер
нутись, як ти мені звелів, коте Хитруне.

— Я — звелів?
— Еге ж, так мені лисиця Облудниця перека

зувала. І рибку, що я наловила, тобі понесла. Чи 
сподобалася рибка?

— Ага, ось воно що! Гм... смачна була рибка... 
Але ми поспішаємо, адже хлопчик Чубасик все ще 
ходить сумний-невеселий. Проведи нас, мила чап
ле, навпрошки через болото. Ти ж дорогу знаєш?

— На своєму болоті я знаю все,— з гідністю 
мовила чапля.— Але я ще не затанцювала для 
кота Хитруна свій найкращий танок...

— Іншим разом, іншим разом я залюбки
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подивлюся на твій чудесний танок. А тепер нам не 
можна баритись.

— Я чекатиму тебе, дорогий Хитруне. А зараз 
простуйте за мною — проведу, ніг не замочите!

Чапля Довгов’язиха швидко зачапала по купи
нах, вивела на суху землю, а там уже дятел 
Ковалик чекає. Подякували чаплі, попрощалися, 
рушили далі.

Підлетів дятел Ковалик до густих, мов повсть, 
та колючих, мов риб’ячі кості, тернів.

Вигострилися назустріч їм страшні колючки — 
миша не проскочить, муха не пролетить.

— Х-х-х-а! — погрозливо зашипів кіт Хитрун 
і вдарив лапою по колючках. Покірно розступили
ся терни, відвернули колючки.

Мов по шовковій стежці, пройшли крізь них кіт 
Хитрун, заєць Лапчак та їжак Стобурчак. Вийшли 
на прогалинку — до дикої яблуні, ведмежої бан
дури. А на яблуні — дятел Ковалик сидить, від 
подиву крилами розводить: суха гілка, на якій 
колись, мов на струнах, полюбляв ведмідь Гуп- 
Туп-Медолюб грати, покрилася листям, забіліла 
ніжним яблуневим цвітом.

— Що за диво? — розчепірив голки їжак Сто
бурчак.— Зроду такого не чули, щоб мертве дере
во квітло!

Заєць Лапчак очима закліпав — чи не сниться, 
буЕа?

А кіт Хитрун Веселі Вуса підморгнув їм зеле
ним оком, до дикої яблуні підбіг.

Скочив він на стовбур кривий, смугастою лапою 
цвіту торкнувся.
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— Від Чубасикового сміху квіти розквітли! Під 
цією гілкою сміх заховано!

— Обережно! — крикнув дятел Ковалик.— 
Обережно, коте Хитруне, під гілкою в дуплі живе 
сова Пазуриха. Коли розлютиться...

— Охо-хо-хо!..— почулося понад тернами. 
Ширнула крилата тінь, блиснуло щось здаля, 
продзвеніло жалібно, ніби хлоп’я крізь сльози 
розсміялося.

І все затихло.
— То вона, Пазуриха,— затремтів заєць Лап- 

чак.— Кудись серед білого дня полетіла.
Кинувся кіт Хитрун до совиного дупла.
— Тут щойно був Чубасиків сміх! Ще дупло від 

нього тепле! То сова сміх кудись понесла пе
реховувати!

Свиснули крила — щось майнуло вслід за со
вою.

Озирнулися, а дятла немає...

Навздогін 
за злодійкою

Дятле, дятле, мудрий лісовий лікарю! Чи ж 
тобі, старенькому, наздогнати дужу, хижу 
сову?

Над верховіттям дерев швидко летить сова 
Пазуриха. Що несе в гострих пазурах, здаля й не 
примітиш...

Далеко позаду часто-часто махає крилами дя
тел Ковалик. Не відстати б, наздогнати злодійку!
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подивлюся на твій чудесний танок. А тепер нам не 
можна баритись.

— Я чекатиму тебе, дорогий Хитруне. А зараз 
простуйте за мною — проведу, ніг не замочите!

Чапля Довгов’язиха швидко зачапала по купи
нах, вивела на суху землю, а там уже дятел 
Ковалик чекає. Подякували чаплі, попрощалися, 
рушили далі.

Підлетів дятел Ковалик до густих, мов повсть, 
та колючих, мов риб'ячі кості, тернів.

Вигострилися назустріч їм страшні колючки — 
миша не проскочить, муха не пролетить.

— Х-х-х-а! — погрозливо зашипів кіт Хитрун 
і вдарив лапою по колючках. Покірно розступили
ся терни, відвернули колючки.

Мов по шовковій стежці, пройшли крізь них кіт 
Хитрун, заєць Лапчак та їжак Стобурчак. Вийшли 
на прогалинку — до дикої яблуні, ведмежої бан
дури. А на яблуні — дятел Ковалик сидить, від 
подиву крилами розводить: суха гілка, на якій 
колись, мов на струнах, полюбляв ведмідь Гуп- 
Туп-Медолюб грати, покрилася листям, забіліла 
ніжним яблуневим цвітом.

— Що за диво? — розчепірив голки їжак Сто
бурчак.— Зроду такого не чули, щоб мертве дере
во квітло!

Заєць Лапчак очима закліпав — чи не сниться, 
бува?

А кіт Хитрун Веселі Вуса підморгнув їм зеле
ним оком, до дикої яблуні підбіг.

Скочив він на стовбур кривий, смугастою лапою 
цвіту торкнувся.
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— Від Чубасикового сміху квіти розквітли! Під 
цією гілкою сміх заховано!

— Обережно! — крикнув дятел Ковалик.— 
Обережно, коте Хитруне, під гілкою в дуплі живе 
сова Пазуриха. Коли розлютиться...

— Охо-хо-хо!..— почулося понад тернами. 
Ширнула крилата тінь, блиснуло щось здаля, 
продзвеніло жалібно, ніби хлоп’я крізь сльози 
розсміялося.

І все затихло.
— То вона, Пазуриха,— затремтів заєць Лап- 

чак.— Кудись серед білого дня полетіла.
Кинувся кіт Хитрун до совиного дупла.
— Тут щойно був Чубасиків сміх! Ще дупло від 

нього тепле! То сова сміх кудись понесла пе
реховувати!

Свиснули крила — щось майнуло вслід за со
вою.

Озирнулися, а дятла немає...

Навздогін 
за злодійкою

Дятле, дятле, мудрий лісовий лікарю! Чи ж 
тобі, старенькому, наздогнати дужу, хижу 
сову?

Над верховіттям дерев швидко летить сова 
Пазуриха. Що несе в гострих пазурах, здаля й не 
примітиш...

Далеко позаду часто-часто махає крилами дя
тел Ковалик. Не відстати б, наздогнати злодійку!
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А тут ще лихо — окуляри згубив, бачити кепсько 
став...

Викотилось сонце на середину неба — полу
день.

Спочиває вітрець — до вечора сил набирається.
Заховалися в холодку гриби — душно.
А ледь примітною лісовою стежкою, поміж 

ясно-зеленою папороттю чимдуж поспішають кіт 
Хитрун, заєць Лапчак та їжак Стобурчак: швидше 
сову розшукати!

— Че-ке-ке-ке! Че-ке-ке-ке!!
То побачила друзів сорока Вітрогонка і не 

витримала — зачекотала.
— Гей, сороко, чи не пролітала тут сова Па- 

зуриха?
— Сова Пазуриха? Аякже! Бачила! Серед біло

го дня! Че-ке-ке! Здуріла, мабуть! День від ночі 
відрізнити не може!..

— Стривай, стривай, а куди вона полетіла?
— Он туди!.. Ні, сюди!.. А може, й не сюди...
От і поговори з сорокою...
Сто одна лісова стежина веде на захід, сто 

дві — на схід. А на південь та північ — і не 
злічити. А обрати треба тільки одну! Щире сонеч
ко з полудня вже на вечір повертати задумало. 
Прокинувся вітрець, стрепенувся: «А що там 
нового в лісі? Чи знайшли Чубасиків сміх?» Не 
знайшли, шукають. Ідуть-поспішають по обраній 
котом Хитруном стежині наші друзі. Щось блис
нуло в траві, зупинився Лапчак:

— Коваликові окуляри!
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— Певна наша стежинка,— зрадів їжак Сто- 
бурчак.

— Підніми окуляри, зайче, Коваликові без них 
погано,— сказав кіт Хитрун.— Та де він зараз, 
наш Ковалик? Ходімо швидше!

На темнокорому грабочку сидить зозуля Ви- 
крутасиха. Забачила кота Хитруна, злякалася, 
ухопила якусь галузку та давай її до сучка 
припасовувати.

— Ку-ку! Ку-ку! Вчуся вже, вчуся! Ку-ку!
— Чого вчишся? — здивувався кіт Хитрун.
— Та тії ж... гнізда вити!
— Покинь, дурна,— чмихнув їжак Стобур- 

чак.— Все одно не навчишся, не з такого роду.
Зозуля боязко глянула на кота Хитруна.
— Скажи краще, зозуле, чи не бачила ти сову 

Пазуриху? — запитав кіт Хитрун.— А гнізда 
мостити навчишся тоді, як рак свисне.

— Бачила. До бурелому сова полетіла. Ку-ку!
— Хто знає туди дорогу?
— Я знаю,— озвався заєць Лапчак.— Тільки 

до бурелому не можна ходити.
— Чому?
— За буреломом, на пагорбі, Мертва печера. 

Ще покійний батечко, старий Лапчак, казав, що 
жоден заєць не повертався звідти живий.

— То як — не поведеш? Га, Лапчаче?
— Б-б-боюся...
Завів тоді кіт Хитрун свою дивну тиху пісеньку. 

Вмить підбадьорився заєць Лапчак.
— Це я — боюся? Ха-ха! Ану — за мною!
І пострибав — повів до бурелому.

127



Мертва печера

А що з дятлом Коваликом?
Хоч і загубив окуляри дятел, хоч і крила 

стомились,— не відстає від Пазурихи старень
кий.

Промайнула сова Пазуриха над лісовим озер
цем — і дятел за нею. Запетляла сова поміж 
високими соснами — і дятел петляє. Долетіла 
сова до бурелому, озирнулася навкруги, жовті 
банькаті очі вирячила: чи немає погоні?

Сховався дятел за сухий ясеневий стовбур — 
не помітила його сова Пазуриха, вдень недобачає.

Дивиться дятел — шугонула просто до пагорба, 
що за буреломом. «Еге, адже там — у Мертвій 
печері — лігво лісового розбійника Вовцюги-Во
лоцюги!» Сіла сова Пазуриха біля Мертвої печери, 
перед нею кості жовтіють з бідолашних звірят, що 
Вовцюзі-Волоцюзі на зуби потрапили.

— Охо-хо! Вовцюго! — ухнула Пазуриха.— 
Чубасиків сміх до тебе перенесла, забирай швид
ше, бо пазури тліють.

З лігва-печери вискочив сірий лісовий розбій
ник.

— Перенесла? Встигла-таки Облудниця попе
редити! Давай сюди, сховаю.

Щез вовк у чорній печері і довго не повертався 
на білий день: мабуть, глибоко заривав Чубасиків 
сміх.

А дятел Ковалик все дивиться, все примічає, 
хоч окулярів йому ой як бракує! Аж тут замелька
ла поміж поваленими стовбурами руда пляма, і на
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пагорб до Мертвої печери скочила лисиця Об
лудниця.

— Принесла? Ніхто не помітив, куди летіла? 
Ох і бігла ж я, ох і мчала ж! Ледве ніженьки 
тримають... А де сірий телепень?

Нарешті виліз із Мертвої печери Вовцюга- 
Волоцюга.

— Ти вже тут, руда? — загарчав він.— Гар-ря- 
чий який отой клятий сміх, усі лапи пообпікав, 
поки сховав. Тепер уже не знайдуть, дзуськи!

— Хо-хо! Тепер не знайдуть! — підтакнула 
сова.

— А глибоко зарив, недотепо?
— Ну-ну, ти не дуже,— огризнувся Вовцюга.— 

В найглибшому, найтемнішому кутку Мертвої 
печери. Я ж — Вовцюга, а не якась там пустого
лова сова. Немарно хазяйка крала, тепер може 
бути спокійна — збережу!

Дослухається дятел Ковалик, слова не пропус
тить. Хазяйка? Украла Чубасиків сміх? Хто ж 
вона? Треба швидше Хитрунові сказати...

Знявся дятел у повітря, та зачепив ненароком 
суху гіллячку — шелеснула вона.

— Нас підслуховує дятел! — вереснула лисиця 
Облудниця.— Лови його, Пазурихо! Держи його!

Вище, дятле! Швидше, дятле!
Та не має вже сили Ковалик, втомився, а тут ще 

не розглядів — об сухий стовбур ударився, каме
нем падає на землю... Кинулася на нього сова 
Пазуриха, вчепилася гострими пазурами... От і 
кінець твій настав, старенький лісовий лікарю...

І враз — немов смугаста блискавка майнула:
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— Х-х-ха!!!
Аж пір’я посипалося, аж загуло в совиній 

вухастій голові. Очманіла сова розчепірила крила, 
сидить, жовтими очима лупає. А над нею — кіт 
Хитрун. Лискуча шерсть на ньому здибилася, 
спина грізно вигнулася дугою... Сова й дихати 
перестала.

— Ех ти, Пазурихо! А ще й приказка є—«Со
ва — мудра голова!» Де ж твоя мудрість? Чого це 
тебе потягло на злодійство та на розбій? Лови
ла б собі мишей, чого ще треба?

Мовчить сова, тільки головою крутить і очима 
лупає.

— Хто тебе навчив? Кому служиш?
Мовчить сова.
А біля дятла Ковалика вже заєць Лапчак кло

поче, на дзьоба окуляри йому накладає.
— Живий, Ковалику?
— Живий, добре, що наспіли. Чубасиків сміх 

у Мертвій печері... Якась хазяйка його вкрала...
Кинулися друзі до Мертвої печери, тільки оше

лешена сова Пазуриха залишилася сидіти одна 
серед бурелому. Коли не отямилася, то, може, 
й досі сидить...

Стрибнув сміливо Хитрун Веселі Вуса в чорну 
пащу вовчого лігва. Та недовго пробув він у 
Мертвій печері, повернувся назад і приніс із 
собою одним одну квіточку — проліску білу, і ту 
нерозквітлу.

— Правда твоя, Ковалику, був у найтемнішому 
закутку печери Чубасиків сміх, але дуже недовго. 
Проросла там одна лише проліска, навіть розквіт
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нути не всигла. Понесли сміх та вже, видно, до 
самої хазяйки. Тепер нам буде найважче.

Пурх! Дзінь-дзінь!.. То прилетіла — не побоя
лася! — до Мертвої печери синичка Чепурушка.

— Насилечку вас розшукала. Чубасик сумує, 
Чубасик журиться, вже й на білий світ дивиться 
не хоче. Чи скоро сміх знайдете?

— До вечора мусим знайти,— сказав кіт Хит
рун.— Вертай, синичко, до Чубасика та віднеси 
йому цю проліску. Коли проліска почне розквіта
ти, веди мерщій Чубасика до столітнього дуба.

Підхопила білу проліску синичка Чепурушка 
і понесла її до Чубасика.

Хазяйка лихих 
і облудливих

До темного, як ніч, байраку, до жовтого каменя 
примчав Вовцюга-Волоцюга, а за ним і лисиця 
Облудниця.

Припав Вовцюга до землі, щось продзвеніло 
жалібно, спалахнуло на мить, зникло.

А за хвилину з-під жовтого каменя, звиваю
чись кільцями, виповзла чорна величезна гадю
ка — Ненависниця — хазяйка лихих та облудли
вих. Маленькі люті очиці пронозисто виблискува
ли на плескатій голові, в отруйній пащі сіпався 
роздвоєний гадючий язик.

Звідкіля приповзла до цього лісу т а к а  
г а д ю к а  — ніхто певно не знав, навіть лисиця 
Облудниця. Знали тільки одне: хоче Ненависниця
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стати хазяйкою лісу, тому й найняла їх. Та став на 
заваді Чубасиків сміх.

— Нікчеми! Не зуміли с-сховати! — просичала 
гадюка.

Підібгав хвоста Вовцюга-Волоцюга, а лисицю 
враз ніби хто медом помазав.

— Не хвилюйся, мила хазяєчко, тепер усе 
гаразд буде. Не знайде сюди дороги осоружний 
заброда кіт Хитрун Веселі Вуса,— я всі чисто 
стежки попереплутувала, всі сліди хвостом по
замітала.

— А с-сова де? — засичала Ненависниця.
— Сова? Та нащо нам оте одоробло, хазяєчко? 

Самі впораємось!
— Аву-у... що це? — раптом злякано підскочив 

вовк.— Ряту-уйте!
Просто на очах з-під голої землі, де навіть 

глуха кропива не росла, мов ранньої весни на 
осонні, підводили ясно-блакитні голівки проліски, 
розкривали чисті пелюстки і голубіли, голубіли... 
Ніби шматочок весняного неба впав на дно Тем
ного байраку.

— Топчіть їх, топчіть!!! — закорчило гадюку.
Кинувся Вовцюга-Волоцюга квіти витоптувати,

зубами видирати, лисиця Облудниця хвостом ви
мітати... А квіти ростуть собі все буйніше, все нові 
та нові проростають.

— Глибше, глибше закопай Чубасиків сміх, 
Вовцюго,— зарепетувала Облудниця.— Від нього 
квіти!..

— Не допоможе,— сіпнулася Ненависниця.—
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С-сміх треба вбити! Та швидше, поки не 
знайшли!

— То що накажеш робити? — схилилась ли
сиця.

— Задуш-ш-шити! Задуш-ш-шити сміх жов
тим каменем! Підважуй камінь, Вовцюго!

Закрекотав Вовцюга, підважуючи камінь, лиси
ця й собі підпряглася. Мало не підірвався вовк — 
ніяк камінь не зрушить. Гадюка до нього впритул 
підповзла.

— Зараз ужалю! На с-с-смерть!
Кректав-кректав вовк, ще дужче кректала лиси

ця (хоч вона й не натужувалася — лапи свої 
берегла), але камінь важкезний, зрушити несила.

— С-с-слабаки,— розлютилась гадюка.— Де 
вам упоратис-ся. Краще с-слухай мене уважно, 
Облуднице.

Схилила гостре вухо до Ненависниці лиска, а та 
щось просичала до неї.

— Зрозуміла, хазяєчко! Все буде зроблено!

«Меду дуже схотілося»

Вечір близько...
Ясне сонечко все поміж хмар пливе, визирне, 

кине промінчик на зелений ліс та й знову хмаркою 
закриється: немає в лісі Чубасикового сміху та 
й самого Чубасика не видно. Шелестить віттям 
дерев прохолодний вітрець — не радіють йому 
дерева, сумно хитають вітами, без Чубасикового 
сміху знудились.
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А по лісу кружляють — шукають дороги до 
хазяйки лихих та облудливих наші друзі. Лисиця 
так всі стежки переплутала, що по кілька разів на 
одне місце вертаються.

Сам кіт Хитрун Веселі Вуса притомився. Заєць 
Лапчак — на що вже до мандрів звичний, а й той 
ледве-ледве стрибає, постоли зовсім стоптав. По- 
летить-полетить та й сяде на гілку дятел Кова
лик — спочити хоч трохи. їжак Стобурчак шку
тильгає позаду, заморився, бідаха, захекався, аж 
кривенькі лапи гудуть, не зоглядівся, як 
і відстав.

— Агов! Хитруне! Ковалику! Лапчаче! Де ви?
Не обзиваються, тільки ліс навколо шумить.
Обдивився...
Шурхнуло щось у кущах. їжак Стобурчак ту

ди,— аж там борсук Хропунець виглядає.
— Здоров, Стобурчаче! Не стрічав у лісі мис

ливців?
— Та хто ж у цю пору полює? Все тобі, 

сплюхові, мисливці сняться. Умився б краще,— 
буркнув їжак Стобурчак.— Кота Хитруна з Лап- 
чаком та Коваликом не бачив?

— їх не бачив. От лисиця Облудниця пробігла 
недавно, ведмедя кудись повела.

— А тобі не приснилося? Облудниця — ведме
дя повела... Навіщо?

— А хіба я знаю? Все квапила його: «Швидше 
йдімо!» Он тією стежкою пішли.

Ой, щось воно неспроста!.. Покотив їжак Сто
бурчак стежкою, що борсук Хропунець показав, 
котить, придивляється, ведмежого сліду шукає.
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А його і знайти неважко: там трава прим’ята, тут 
гілка зламана, а он трухлявий пеньок вивернуто: 
відразу видно — ведмідь Гуп-Туп-Медолюб про
йшов.

Котив-котив по ведмежих слідах їжак Стобур- 
чак, аж поки самого ведмедя не стрів.

Бреде назустріч ведмідь.
Сердитий такий, що — матінко! Гупає лапами, 

аж земля вигинається, і все когось лає:
— А щоб тебе! А бодай тебе! Обдурила! Де той 

вулик? Де мій мед?
— Здоров будь, Медолюбе,— привітався їжак.
— Здоров, Стобурчаче,— знехотя буркнув вед

мідь і хотів їжака обминути, але той розпустив 
колючки — заступив дорогу.

— А чого це ти, Медолюбе, не прийшов на 
світанку до столітнього дуба? Ми тебе ждали- 
ждали...

— Проспав,— присоромлено зітхнув вед
мідь.— Лисиця Облудниця мала розбудити... Оце 
тільки недавно збудила. Я питаю: «Чому, сяка-та- 
ка, не розбудила вчасно? Я ж через тебе перед 
усім лісом осоромився!» А вона плаче, обдертого 
бока мені показує: «Не могла добудитись. Ти ж 
мене, каже, так лапою уві сні дряпонув, що мало 
не вбив!»

— То ж її Вовцюга довбнею торохнув! Я сам 
бачив!

— Що?! І тут обдурила? — обурено заревів 
ведмідь.— Ну, попадеться мені в лапи, з шкури 
руду витрушу!

— А куди вона тебе, Медолюбе, водила?
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— Та... кхм... кхм... До Темного байраку.
— Навіщо?
— Казала, буцімто під жовтим каменем бджо

ли завелися, підземний вулик собі збудували, 
і меду в ньому — повнісінько...

— 1 що ж?
— А там — самі шершні. Як обсіли мене, наси

лу з Темного байраку втік.
— І як же ти їй повірив? Вона ж — Облудни

ця,— дорікнув їжак Стобурчак.
— Меду дуже схотілося...— жалібно прошепо

тів ведмідь і затулився від сорому лапою.— Мало 
жили не порвав, піднімаючи жовтий камінь... 
Ну й важезний! Аж у очах блиснуло і у вухах 
задзвеніло!

— Блиснуло, кажеш? Задзвеніло? Швидше хо
дімо туди, Медолюбе!

— Знову до Темного байраку? Довіку туди не 
піду!

— Ех, нема тут кота Хитруна... Та вже дове
деться самим... Ходімо, ходімо, Медолюбе, споку
туй свою провину, а я тобі по дорозі про все 
розповім.

Двобій

Куди подівся лагідний вітрець? Дужий вітрище 
рве тремтливі віти дерев, ХИЛИТЬ ГОЛОВИ золотоко- 
рим соснам, хмару за хмарою в червоне сонце 
шпурляє. От-от впаде на ліс насуплений вечір.

Де ж твоя чарівна сила, коте Хитруне?
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— І досі не знайшли Чубасикового сміху,— 
журиться дятел Ковалик.— Ще й їжака Стобур- 
чака десь загубили...

Викинув стоптані постоли заєць Лапчак, тупає 
босий.

Раптом спинився кіт Хитрун Веселі Вуса, при
слухався.

— Чуєте?..
Насторожив довгі вуха заєць Лапчак — нічого 

не чує. Тільки вітер шумить.
А кіт Хитрун знову:
— Дзвенить! Дзвенить! Близько від нас Чуба- 

сиків сміх! Там, попереду!
— Попереду — Темний байрак,— опустився 

на гілку дятел Ковалик.— Лихе місце, завжди 
стороною його облітав. Може, вчулося тобі, коте 
Хитруне?

— Ні, не вчулося!
Протер окуляри старий дятел, злетів над байра

ком і — аж крилами затріпотів:
— Ну й диво! На саме дно байраку впав 

шматочок ясного неба, блакиттю світиться!..
Втоми — мов не було. Кинувся до Темного 

байраку кіт-чародій, слідом вірний заєць Лапчак 
пострибав, над ними полетів дятел Ковалик.

— Гр-р-р!!! Аву-у-у...
То погрозливо загарчав з байраку Вовцюга-Во- 

лоцюга. А за ним завила-забрехала, мов пес 
шолудивий, лисиця Облудниця.

— Д-д-далі не піду...— жахнувся заєць Лапчак 
і зацокотів зубами.— Хоч убийте!..— і пішов далі.
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— То ж наші знайомі озиваються,— посміх
нувся кіт Хитрун.— Та чи їх нам боятися?

— Н-н-не з-залякають,— процокотів заєць 
Лапчак.

Спустилися в Темний байрак. Побачивши в 
байраці кота Хитруна, прожогом метнулася звід
ти руда пройдисвітка лисиця Облудниця, дреме
нув, підібгавши хвоста, лісовий розбійник Вовцю
га-Волоцюга, навіть довбню свою загубив.

— Ага, розбіглися! — переможно сказав заєць 
Лапчак.— Ось ми їм!

А на глибокому дні Темного байраку, на тому 
місці, де лежить жовтий камінь, мерехтить-мі- 
ниться блакитне сяйво. Немов осяйний острівець 
пливе холодною нічною водою. Квіти! Ніжно-бла
китні весняні проліски!..

— На камені квіти ростуть! — охнув дятел 
Ковалик.

Підбіг кіт Хитрун до жовтого каменя, вкритого 
весняним цвітом.

— Тут він,під цим каменем, Чубасиків сміх!
Чорною кривдою блиснули позад чарівника

гадючі очиці. Безшумно, непомітно, мов лихо, 
підповзає гадюка Ненависниця.

Мить... і майнуло в повітрі огидне чорне 
кільце...

Та враз немоц щез чарівник, наче й не було 
його — веселого пухнастого кота Хитруна. Стоїть 
перед гадюкою страшний звір, палають величезні 
зелені очі, блищать гострі кігті, на вигнутій спині 
шерсть здибилася, із сніжно-білих вусів іскри
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сиплються. І пливе над жовтим каменем зеленку
ватий туман.

— Х-х-хаШ
Закорчилася гадюка, назад подалася, зачувши 

грізний голос чарівника, але не відступила. Звило
ся над землею холодне гадюче тіло, розкрилася 
отруйна паща:

— С-с-смерть тобі! — засичала Ненависниця 
і пронизливо свиснула. Від того чаклунського 
посвисту заліг над байраком морок, загула-за- 
кружляла віхола чорного снігу. Зникло все у 
пітьмі, тільки ледь мерехтять з-під чорного снігу 
квіти на камені...

Засліпило переляканого зайця, віджбурнуло да
леко дятла Ковалика.

Знову і знову різонув повітря гадючий посвист. 
Чи живий ти, коте Хитруне? Чи, може, подолала 
тебе лиха чаклунка гадюка Ненависниця?

Кружляє віхола, гусне морок...
Але що це? Лунає з пітьми глузливий голос кота 

Хитруна:
— Небагато ж у тебе сили, гадюко!
Запалали яскраво-голубим полум’ям квіти на

камені, розтанув чорний сніг, мов недобрий сон, 
розвіявся морок. Отямився заєць Лапчак, повер
нувся збитий віхолою дятел Ковалик і бачать: 
стоїть кіт Хитрун Веселі Вуса, оповитий слизьки
ми гадючими кільцями, і смугастою лапою 
притискає до землі плескату голову Ненавис
ниці.

Все яскравіше палають квіти Чубасикового смі
ху, все слабшають смертельні гадючі обійми. Ще
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хвилина — і розпустила кільця, упала, простягла
ся чорною гіллякою хазяйка лихих та облуд- 
ливих.

Тут задрижала земля, затріщало, загупало... 
Невже нова біда?

Ні, то ведмідь Гуп-Туп-Медолюб до Темного 
байраку поспішає, а за ним колючим клубком 
котиться їжак Стобурчак.

— Вчасно притупав, ведмедю,— мовив кіт Хит
рун Веселі Вуса і зневажливо відштовхнув лапою 
мертву гадюку.— Треба мерщій жовтий камінь 
підняти, Чубасиків сміх визволити. А ти часом не 
скажеш, хто його придушив каменем?

— Я...— похнюпив кудлату голову Гуп-іуп- 
Медолюб.— Я ж не знав...

— Він не знав,— заступився за ведмедя їжак 
Стобурчак.— Його лисиця Облудниця обдурила.

— Ну що ж, Медолюбе, підіймай знову камінь, 
випускай на волю Чубасиків сміх!'

— А... живий він?
— Живий. Бачиш — на камені квіти розквітли. 

Сміх убити не можна!
— Е-ех, розступись! — радісно крекнув вед

мідь, обхопив жовтий камінь, напружився, аж 
лапи в землю вгрузли, рвонув — і підняв на 
хвилинку.

Спритно метнувся кіт Хитрун під камінь і 
вихопив легенький дзвінкий промінець — ніби 
крихітний сонячний клаптик. І в ту ж мить роз
сипалася на порох переможена, мертва гадюка 
Ненависниця.
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Чубасиків сміх

Високо підніс над лісом буйно-зелену голову 
столітній дуб. Могутні віти над усією галявиною 
розпростер — велетень! В густих кучерях дуба 
полюбляє спочивати опівдні пустун вітрець, а 
опівночі гойдаються в його верховітті ясноокі 
зірки. Найперший вранці стрічає сонце столітній 
дуб, останній пізнього вечора проводжає.

Вже вечірнє проміння позолотило верхівку сто
літнього дуба, вже білка Клопотуха очі прогляді
ла, чекаючи на кота Хитруна та його друзів,— ні
хто не приходить.

Пурх! ^
— Дзінь-дзінь! Добривечір, бабусю Клопотуш- 

ко! — прилетіла до столітнього дуба синичка Че
пурушка.— Хороші вісті: розквітла біла проліска!

— Що ти, яка проліска? Де ти її бачила серед 
літа?

Глянула білка донизу — Чубасик іде на галяви
ну, а в руках у нього — проліска біла! Все ще 
сумний-невеселий, дивиться на квітку — очей не 
одірве.

— Дзінь-дзінь! Сам кіт Хитрун звелів: як роз
квітне проліска, привести мерщій Чубасика на 
велику галявину. Дзінь!

— Невже знайшли Чубасиків сміх? — підхо
пилася білка Клопотуха.— То де ж вони?

А ось і вони!
Попереду чарівний кіт Хитрун Веселі Вуса, за 

ним заєць Лапчак прудко вистрибує, моторно 
їжак Стобурчак котиться, вгорі дятел Ковалик —
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весело окулярами поблискує, і гупає-тупає, аж 
дерева хитаються, щасливий Гуп-Туп-Медолюб.

Підбіг чарівник до Чубасика — завмерли всі...
Блиснув раптом легенький ясний промінець 

і освітив Чубасикові сумні очі...
І в ту ж самісіньку мить залунав, задзвенів, 

розсипався по вечірньому лісі веселий, визволе
ний Чубасиків сміх.

Ви, мабуть, пам’ятаєте той червневий день — 
найдовший день року? Зачепилося здивоване 
сонце останнім промінням за верхівку столітнього 
дуба: «Як? Чубасик знову сміється?!» І зупинило
ся над обрієм.

— Егей! Гей-гей! Чуєте? Наш Чубасик знову 
сміється! — ревонув ведмідь Гуп-Туп-Медолюб і 
вдарив навприсядки.

— Чубасик сміється! — замаяла мережаними 
крилами папороть.

— Сміється! — заплескали ромашки в жовті 
долоньки з білими пальчиками.

Кинувся було всіх обнімати їжак Стобурчак, та 
вчасно схаменувся, колючок засоромився.

— Так-так-так! — вистукував урочисту теле
граму до всіх лісових мешканців дятел Ковалик.— 
Так-так! ТакШ

Несміливий завжди заєць Лапчак гордовито 
озирнувся і навіть хвацько підкрутив ріденького 
вуса —«знай наших!».

А старенька білка Клопотуха плакала від 
щастя.

Сміється Чубасик, насміятися не може. Аж 
у далеких темних хащах відлунює срібно його
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сміх. З жахом забився у лігво нічний розбійник 
Вовцюга-Волоцюга. Затремтіла серед бурелому 
сова Пазуриха. Кинулася з лісу навтьоки ошеле
шена лисиця Облудниця...

Та хіба ж од сміху втечеш?
А чудесний гість лісу — чарівний кіт Хитрун 

Веселі Вуса — підморгнув лукаво, уклонився ни
зько і помахав усім смугастою оксамитовою ла
пою:

— До побачення, друзі! Смійся, Чубасику! Та 
стережіться лихих і облудливих!

Догоріли в грубці дрова. Посивіли, розсипалися 
гарячі золоті жарини...

Зітхнула Марійка, стрепенулася.
— От якби він до мене прийшов!
— Хто?
— Та він, чарівний кіт Хитрун Веселі Вуса.
— А я з тобою. Хіба ти й досі не здогадалася?
— То це ти?!.
Простягнула Марійка руки, щоб торкнутися 

пухнастого, смугастого чарівного кота Хитруна. 
Та його вже немає...

Залишилася — казка.

ЗОЗУЛЯ,
ЩО МАЛА ГНІЗДО

Летіла зозуля біля столітнього дуба та й поба
чила: стара білка Клопотуха своє дупло прибирає, 
сухим пахучим зіллям вимощує.
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— Добридень, бабусю Клопотухо! І що-то ви 
робите?

— Добридень, зозуле. Дупло прибираю: люб
лю, щоб у мене порядок скрізь був, щоб усе до 
ладу.

— Ку-ку! Я теж порядок люблю.
— У тебе порядок? Скажеш таке,— махнула 

лапкою білка.— У тебе ж і гнізда немає.
— У мене немає? Ку-ку!! Та в мене гніздо таке, 

що іншому птахові й уві сні не сниться!
— І де ж воно?
— Де? На сріблястому осокорі. Весною я пу

хом з осокора своє гніздо вимостила, там таке
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м’яке, мов перина. Ох, забалакалася з вами, 
а часу ж не маю, діточки мене виглядають.

Полетіла зозуля до сріблястого осокора, а на 
осокорі дятел Ковалик сидить, кору простукує, 
короїдів шукає.

— Добридень, дядечку! Ку-ку!
— Добридень, зозуле. Сідай біля мене, розка

жи — що новенького в лісі.
— Ох, не можу, ох, не маю часу! Відрубай мені, 

коли твоя ласка, від осокора галузку, понесу її до 
кривої берези.

— Навіщо тобі та галузка?
— Ох, така біда, таке лихо! Зруйнував осоруж

ний вітрисько учора моє гніздо на кривій березі, 
мушу його полагодити. Ку-ку!

— Гніздо? — здивувався дятел.— Таж у тебе 
його зроду не було: немарно тебе Викрутасихою 
прозвали.

— Не ображайте мене, дядечку. Є в мене 
гніздечко, ку-ку! Чи я гірша за інших?

Відрубав дятел Ковалик міцним дзьобом з 
осокора тонку галузку, полетіла з нею зозуля. 
Підлітає до кривої берези, аж там, під березою 
в кущиках, заєць Лапчак куняє. Впустила ненаро
ком зозуля галузку, зачепила зайця за вухо. 
Підстрибнув з переляку заєць, хотів дати драла, та
побачив зозулю.

— Це ти, зозуле? Ну й налякала! А я думав — 
Вовцюга-Волоцюга до мене підкрався.

— Та ні, то я ненароком галузку впустила.
— Озирнися, зозуле, навколо, чи не видно 

вовка з лисицею,— просить заєць Лапчак.
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— Ох, нема часу озиратися, зайче, ніколи ди
витись, Лапчаче. Поспішаю я до високого береста, 
бо там мої дітки, малі зозуленятка, з гнізда 
визирають, за мною сумують. Ку-ку!

— З як-кого гнізда? — отетерів заєць.
— Та не з якого ж, з мого!
І полетіла зозуля до високого береста. Сіла на 

гілці й заходилася кувати: ку-ку та ку-ку!
А під берестом сидів веселий хлопчик Чубасик.
— Гей, зозулько,— гукає,— чи не хочеш зі 

мною на узлісся податись? Подивимось, може, 
там уже зозульчині черевички розквітли.

— Ох Чубасику, серденько, не до черевичків 
тепер! З рання й до вечора працюю, діточок 
доглядаю, гніздо своє чепурю.

— Гніздо?
— А то що ж? Скільки того клопоту, скільки 

мороки...
— Куди ж ти, зозулько?
— До діток своїх, до гнізда. Ку-ку!
Та й полетіла.
Дивується хлопчик Чубасик: у зозулі гніздо?! 

Цікаво, де ж те гніздо? Побіг лісом шукати, 
спіткав білку Клопотуху.

— Куди біжиш, Чубасику?
— Зозулине гніздо шукати.
— На сріблястому осокорі зозулине гніздо,— 

каже білка Клопотуха.
Прибіг Чубасик до сріблястого осокора. Там 

дятел Ковалик короїдів шукає.
— День добрий, Ковалику! Чи не чув, де зозу

лине гніздо?
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І

— Здоров, здоров, Чубасику,— чемно відказує 
дятел.— Чув я, що зозулине гніздо на кривій 
березі. Так-так-так!

Помчав Чубасик до кривої берези. Під березою, 
з кущика, довгі вуха стирчать.

— Це ти, Лапчаче? — засміявся Чубасик.— 
Вовка боїшся?

— Боюся,— признався Лапчак.
— А не чув ти, Лапчаче, де зозулине 

гніздо?
— Чув, Чубасику, чув: на високому бересті.
— Немає там,— каже Чубасик.— Ні на висо

кому бересті, ні на кривій березі, ні на сріблясто-
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му осокорі — немає ніде. Вже й не знаю, де його 
шукати...

А й справді, де воно, те зозулине гніздо?

Сап’янці

Загубив ведмідь Гуп-Туп-Медолюб свої са
п’янці.

От були — й нема! Хтозна-куди поділися. 
І сап’янці старі вже, полатані, та звик до них 
ведмідь. Шкода!

Сам шукав — не знайшов. Звірі шукали — не 
знайшли. А найбільше лисиця Облудниця шука
ла, дуже пильно шукала, а проте не знайшла. Аж 
сльозами вмилася: «Три дні й три ночі не їла, не 
спала, а ніде їх немає. Мов під землю провалили
ся. Пропали!»

Пожурився ведмідь Медолюб, та вже й забува
ти став. Що вдієш?

Аж тут нове лихо настало: слава на ведмедя 
недобра пішла. То було — всі ведмедя шанують, 
вклоняються низько, а тепер — де не піде — від
вертаються. Та як же не відвертатися, коли зана
дився ведмідь у сусіднє село. У старої бабусі 
Орисі сметану украв, у людей курей став тягати... 
Чи, може, то інший злодій? Так ні ж, слідів од 
ведмежих сап’янців хіба що сліпий не побачить. 
Сором! Ганьба!

Вболіває ведмідь Медолюб. Аж схуд, бідолаха. 
Лапою себе в груди гамселить, мало не плаче, 
клянеться:
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— Не я! Не я! От щоб мені меду довіку не 
нюхати, щоб мені крізь землю провалитися — 
не я! І сап’янців у мене давно немає, про
пали.

Ніхто віри не йме, всяк на ведмежі сліди киває.
Просить лисицю ведмідь, щоб посвідчила, що 

сап’янці пропали. Сама ж бо три дні й три ночі 
шукала — не знайшла!

— 1-і, начхайте, дядечку Медолюбе, на той 
поговір,— умовляє лисиця Облудниця.— Нехай 
собі теревенять, що хочуть, а ви не журіться, бо 
ще, боронь боже, занедужаєте. Дивіться на мене, 
я своєї душеньки зроду не тривожила, то й 
здорова, нівроку!
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І справді — гладка стала лисиця, лискуча. 
Шовкову шерсть на собі вилизує, ласкаві очі 
мружить. Хочеш не хочеш, а замилуєшся!

А ведмідь Медолюб все марніє та журиться: 
поговір не стихає.

І звідки впало таке лихо на ведмедя?

Страшило

Ходить-походжає чапля Довгов’язиха по боло
ту. Цибатими ногами-кроквами по купинах чапає, 
довгу зміїну шию вигинає, гострим, мов осо
ка, дзьобом клацає... Нема гіршого лиха за 
чаплю!

Маленьке зелене жабеня Скрекотунчик з-за 
купини визирає. Кортить жабеняті пострибати, 
поквакати, та ба! Треба стерегтися, щоб чапля 
Довгов’язиха не проковтнула. І нічим тут не 
зарадиш, ніщо не допоможе.

Так запевняє старий Скрекотун, що прожив 
довге життя, бо завжди був обачний. Та хіба ж то 
життя? Тільки й того, що оглядайся та тремти. Ні, 
треба щось придумати — як того лиха позбутися!

Думав-думав Скрекотунчик та й надумав. Скли
кав він своїх друзів — зелених жабенят, прудких 
і дотепних, як сам, навчив, що робити.

Синіє посеред болота крихітне, як ночовки, 
озерко, з нього чапля любить воду пити, а налив
шися, на одній нозі стоячи, дрімати. І до того 
озерка жодна жабка, мала чи велика, стрибати не 
сміла.
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Та ось якось підійшла Довгов’язиха до свого 
улюбленого озерка, нахилилася, аж раптом...

Заходила, сколихнулася вода в озерку, і на 
чаплю глянуло люте Страшило, з покрученою 
шиєю і аж десятьма кривими дзьобами! Вору
шиться Страшило в озерку, от-от вистрибне та 
чаплю вхопить.

Як сахнеться Довгов’язиха, як відскочить, як 
гайне від озерка... Увесь день тремтіла, аж надве
чір насилу оклигала.

Другого дня знову чапля Довгов’язиха почапа
ла до озерка воду пити. Може, Страшило пішло 
собі геть? Зазирнула обережно... ох! Заходила, 
сколихнулася вода в озерку, ворушиться в ній 
Страшило, чаплі смертю погрожує. Вже не бігла 
від озерка Довгов’язиха, на крилах летіла.

А на третій день і підійти побоялася.
Зажурилася чапля Довгов’язиха. Стоїть на 

одній нозі, одне око заплющила, дзьоб опустила...
«Не хазяйка я вже на болоті. Хоче мене 

Страшило з’їсти. Треба на поміч кликати».
Та й почапала до лісу — у вовка допомоги 

просити.
— Чого тобі, довгов’яза? — гарчить Вовцюга- 

Волоцюга.
— Вижени, вовче, Страшила з болотаї — вкло

няється чапля.
— А що мені за те буде?
— Свіжої рибки наловлю.
Свіжу рибку Вовцюга-Волоцюга полюбляв. Об

лизнувся — побіг виганяти Страшила з болота.
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Зуби вишкірив, очі вирячив, до озерка підскочив. 
Зазирнув — лишенько!..

Сколихнулася вода в озерку, вищирилося на 
вовка Страшило. Від злості дрижить, криву паще
ку на все озерко роззявило, а в тій пащі аж сотня 
гострих зубів!

Підібгав хвоста Вовцюга-Волоцюга, та як чкур
не з болота! І про свіжу рибку забув, цур їй, 
радий, що живий утік.

Пожурилася, пожурилася Довгов’язиха і знову 
почапала в ліс — до ведмедя Медолюба кланя
тися.

— Дядечку Медолюбе, порятуй мене! Вижени 
Страшила з болота. Ти найдужчий звір, якщо вже 
ти не переможеш його, то й ніхто не переможе.

— Що? Хто? Я — не переможу? — образився 
ведмідь і потупав до болота. Зазирнув в озерко... 
Матінко!

Сколихнулася вода, визирає з озерка Страши
ло, двадцятьма вирякатими очима на ведмедя 
лупає, двадцятьма кудлатими вухами ворушить, 
от-от вискочить.

Як чесонув Медолюб від озерка, тричі в болото 
вгрузав, чотири купини з місця зрушив.

Більше ніхто не ходив Страшила проганяти — 
боялися.

Вільно живе тепер в озеречку із своїми друзями 
зелене жабеня Скрекотунчик. Жовтими очима 
хитро виблискує, на все болото дзвінко покумкуе. 
Знає, що перелякана чапля Довгов’язиха навіки 
зареклася ходити до о з е р к а  — к р и в о г о  
л ю с т е р к а .
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Жар-пташенята

Було це в прадавні часи, коли найперший 
ведмідь Медолюб був такий веселий, що ніколи ні 
на кого не гнівався, понад усе любив танцювати 
навприсядки та розповідати кумедні побрехеньки. 
Найпершого їжака звали тоді не Стобурчак, а 
Шовкова Спинка,— таке мав м’якеньке хутерце, 
аж руки свербіли погладити його. А найперший 
заєць Лапчак мав дуже поважну та сувору вдачу, 
звірі його навіть боялися!

Найперша ж лисиця Облудниця була не руда, 
як тепер, а сніжно-біла і дуже пишалася своєю
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красою. Всі милувалися лисицею, вихваляли за 
вроду, залюбки догоджали їй — лісовій красуні. 
Краща за неї, казали, тільки Жар-Птиця. Але 
Жар-Птиця жила на сонці, і лисицю те не об
ходило.

І ще в ті прадавні часи не було ні зими, ні 
весни, ані осені, і хоч була на землі Снігова 
Метелиця, але жила вона на високій горі, на 
сніговій вершині, і ніколи з гори не спускалася. 
Цілісінький рік зеленіли дерева, зеленіла трава — 
без цвіту, бо що таке квіти — того на землі ще не 
знали.

І от у ті прадавні часи, якось на світанку, 
веселий ведмідь Медолюб вдарив раптом навпри
сядки і ревонув на весь ліс, аж дуби захиталися 
і сполохане птаство знялося в повітря.

— Ого-го-го-го!!! Чуєте? До нас прилетіла 
Жар-Птиця!!

— Чого репетуєш, нерозумний ти звірю! — 
гримнув найперший заєць Лапчак.— Так же 
можна злякати Жар-Птицю.

Ведмідь засоромився, сховався в кущі. Лапчак 
перепросив гостю, мовляв, що з ведмедя питати, 
зроду такий шалапутний. Він був дуже чемний, 
цей найперший заєць Лапчак!

А Жар-Птиці так сподобалося на землі, що 
вона того разу вимостила собі кам’яне гніздо, щоб 
часом не зайнялося, і вивела жар-пташенят. Це, 
скажу вам, було свято! На землі — свої жар-пта- 
шенята! Яскраві, барвисті! Від їхнього сліпучого 
сяйва заграла навколо гнізда промениста 
веселка.
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Всі раділи, крім лисиці Облудниці. Ніхто вже її 
краси не вихваляв, бо милувалися красою Жар- 
Птиці. Розлютилася лисиця Облудниця, а що 
вдіє? Жар-Птиці не перевершить. І задумала, 
лукава, помститися.

А Жар-Птиця годувала своїх жар-пташенят не 
чимось іншим, а тільки шматочками сонця: во
ни ж були не звичайні птахи, а жар-пташенята! 
Діждалася лисиця пори, коли полетіла Жар-Пти
ця до сонця — шматочок дзьобнути, діток нагоду
вати. Відлітаючи, наказала діткам тихенько сиді
ти, з гнізда не вилітати, щоб лиха не скоїлось.

Сидять собі жар-пташенята тихенько в гнізді, 
міняться-сяють яскравими барвами, немов живі 
крилаті жарини. Навколо гнізда веселка грає, 
звірі та птахи навідуються, розважають малих. 
Ведмідь Медолюб веселі побрехеньки розповідає, 
їжак Шовкова Спинка м’якеньким клубочком по 
траві качається, інші звірята — танок водять. Су
ворий заєць Лапчак за порядком слідкує. А лиси
ця Облудниця біля гнізда вмостилася, вдає, ніби 
колискової пісні співає, а сама тихенько жар-пта- 
шенятам нашіптує:

— Ви — яскраві! Ви — ще кращі за сонце! 
Бо ж ви — діти самої Жар-Птиці! Чи ж то ли- 
чить вам сидіти в гнізді, побрехеньки ведмежі 
слухати? Гайда у білий світ. Ох, і весело ж там, 
ох, і любо!

Умовляє, лукава, а сама гадає: «Летіть, летіть, 
я миттю гніздо зруйную, каменя на камені не 
лишу. Покине тоді землю Жар-Птиця, погинуть 
дурні жар-пташенята без матері. Знову я буду
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найкращою, знову стануть мене вихваляти, вро
дою моєю милуватися».

І таки вмовила. Послухалися малі нерозумні 
лихої поради, випурхнули з гнізда. Та не знала 
Облудниця, що з того скоїться. Адже ті пташеня
та були гарячі, мов жар! Торкнулося одне пташе
ня лисчиного розкішного хутра, спалахнула Об
лудниця, вмить поруділа. Стала вона по сирій 
землі качатися, насилу вогонь на собі погасила, 
сніжно-білого хутра позбулася та й дременула без 
пам’яті.

— Що ж то ви робите? Ану, мерщій повертай
теся до гнізда! — гримнув на жар-пташенят суво
рий заєць Лапчак. Та куди! Мов ті іскри, сипонули 
на нього жар-пташенята. Вперше в житті злякав
ся найперший заєць Лапчак, навіки злякався. 
Чкурнув чимдуж від небезпеки, врятували лапи 
прудкі. З того часу і став усього боятися.

А жар-пташенятам заманулося до їжакової 
м’якої спинки торкнутися, шовкову шерсть попес
тити. Скам’янів од жаху їжак Шовкова Спинка, 
шерсть на ньому твердими голками настовбурчи
лася. Злякалися гострих голок жар-пташенята, 
відлетіли від їжака, на деревах сіли. Враз пожовк
ло все листя на деревах, опадати стало. Від одних 
дерев до других вогонь перекинувся, увесь ліс 
запалав жовто-червоними барвами.

Отоді вперше розгнівався добрий веселун — 
найперший ведмідь Медолюб. Заревів він, загу
пав, затупав:

— Ах ви, сякі-такі, нерозумні! Що накоїли? 
Геть до гнізда!
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А жар-пташенята вже й самі не раді. Плачуть- 
голосять, свою матінку Жар-Птицю кличуть, до
роги назад до гнізда не знайдуть. А хоч би 
й знайшли,— пізно: полум’я навколо палає.

Що робити? Як від пожежі землю врятувати? 
На всьому світі одна біла Снігова Метелиця 
пожежі не боїться.

Заволали звірі, закричали птахи:
— Треба Снігову Метелицю кликати! Бо за

гинемо.
— Ану, летіть мерщій до високої гори, просіть 

сюди Снігову Метелицю! — реве Медолюб до пта
хів.— Поспішайте!

Кинулися зграєю птахи до високої гори, та до 
вершини ніяк не сягнуть. Один тільки орел і зумів 
долетіти.

— Гей, матінко, Снігова Метелице, порятуй 
нас,— клекоче.

Зглянулася біла Снігова Метелиця, з гори своєї 
спустилася. Загула, завихрила, присипала землю 
холодним снігом, погасила пожежу. Укрила й 
малих заплаканих жар-пташенят білим покровом.

Зимно стало. Заєць Лапчак з холоду побілів, 
ведмідь Медолюб у барліг заховався. А птахи, що 
холоду бояться, в інші краї на землі полетіли — 
туди, де пожежа не палала і снігом її ,не присипа
ло. Правда, не всі — деякі залишилися...

Аж ось повернулася з далекої дороги мати 
Жар-Птиця, шматочок сонця у дзьобі принесла. 
Та що це? Немає в гнізді жар-пташенят, тільки 
сніги навколо біліють.

Удаоилася в розпачі об засніжену землю Жар-
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Птиця, шматочок сонця з дзьоба випустила. Роз
сипався він по снігу на теплі весняні промін
чики...

Розтанув сніг, зазеленіли дерева. Полинула над 
землею Жар-Птиця, стала діток своїх кликати. 
Не озиваються, мовчать...

Аж гульк — замайоріли її жар-пташенята: слі
пучо-білі, голубі, жовті, сині, жовтогарячі, фіал
кові... Та не гарячі вже, і літати не можуть, до 
землі, до дерев приросли, а так — живі-живісінькі!

Ото з того часу й літає Жар-Птиця понад 
лісами, полями та луками, понад містами та 
селами — жар-пташенят своїх сонцем годує. 
А коли знову по сонце летить — з тривоги жовк
не лист на деревах, птахи, що холоду дуже 
бояться, відлітають у теплі краї, ведмідь Медолюб 
у барліг свій ховається. А Снігова Метелиця 
землю дбайливо вкриває. Так і сплять жар-пташе
нята під снігом, доки з сонцем не повернеться 
мати Жар-Птиця.

Давайте-но з вами весною чи влітку підемо до 
лісу, провідаємо жар-пташенят. Ви ж їх, напевне, 
любите — яскравих, барвистих. Та не топчіть їх 
ногами, вони ж бо живі!

ГОЛУБИЙ ОЛЕНЬ

Я хочу, друзі мої, розповісти вам про дівчинку 
Оленку, що живе у великому й людному місті, про 
дивовижну пригоду, що сталася з нею. Оленка
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запевняє, що то щира правда, то чому ж би нам їй 
не повірити? Адже вона й сама тому вірить!

Яка вона з себе, Оленка? Така, як багато 
дівчаток: кругловида, цікава, носик — гудзиком, 
а по тому гудзику — ото досада! — рясні крап- 
линки-весняночки, такі ж золотаві, як і Оленчині 
куценькі кіски, що їх так нешанобливо називають 
мишачими хвостиками. Таке придумали! У миші 
хвіст голий та сірий, а в Оленки кіски пухнасті.

І ще Оленка страх як не любить, коли їй 
нагадують, що вона маленька.

— Чому маленька? — гнівається.
— Тому, що мало прожила на світі.

160



— Де ж там мало?..— Скільки себе пам’ятає, 
стільки й на світі живе. Все живе та живе, а вони 
кажуть — мало. Ач, які!

Правда, буває й таке, що наша Оленка міркує 
інакше. Захоче ото піти погуляти, а бабуся на
казує:

— Прибери-но іграшки, Оленко, негоже їх так 
розкидати. Та й куди ти така розпатлана та 
розхристана? Зачешися та гудзики позастібай, як 
треба. Ти вже велика, люди сміятимуться.

— Еге, велика! Я ще маленька, мені важко...
Ось як вона іноді вміє хитрувати. А з вами

такого не буває? Ні? Ой, ану пригадайте!
В Оленчиному дворі, тільки в іншому будинку, 

живе її подружка Галочка — кучерява така, як 
баранчик, і чорненька, немов справжня галка. 
У Галочки, як і в Оленки, теж є тато та мама, і хоч 
немає бабусі, зате до них щодня приходить тьотя 
Настя: вона прибирає, готує обід ще. й доглядає 
Галочку.

І ще в Галочки є здоровезний та вреднющий 
собака — Казбек. Ну — справжнісінький вовк, 
аж глянути страшно. Оце якось мало не розірвав 
на шматочки Оленчиного котика — Димка. До
бре, що Димок устиг видряпатися на каштан,
який росте у дворі. Той каштан — сам-один 
у дворі, а навколо — муровані високі будинки.

Якби каштанів було п’ять або сім, то б мали 
свій ліс. Правда, тоді б не було куди заїздити 
машинам.

Оленка дуже розгнівалася на Казбека, аж з 
Галочкою через нього посварилася.
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Хоча посваритися подружкам не штука, вони 
таки частенько сперечаються. І все тому, що 
Галочка — хвастуха, а наша Оленка страх як не 
любить перед нею поступатися. Ото як зійдуться, 
то вже й заведуться.

— А мій татко легкову машину «Волгу» має,— 
почне вихвалятися Галочка.— Він нею по всьому 
місті їздить і мене катає, коли я тільки за
хочу.

— Подумаєш —«Волга»! Зате мій татко авто
бусом їздить, а автобус у сто разів більший від 
вашої «Волги»! — відріже Оленка.— Що, ска
жеш — не більший?

Цього Галочка сказати не може, бо й справді 
автобус — нехай не в сто разів, а таки більший.

— Зате мій татко — директор! Про це всі в 
дворі знають, бо директор — то неабищо! От!

— Ну то й що? А мій татко працює на елект
ростанції! — не поступається Оленка.

Ба й справді: коли в когось із сусідів погасне 
електрика, то кого просять полагодити? Може, 
Галоччиного батька-директора? Аякже, Галоччи- 
ного! По Оленчиного тоді приходять! Її татко 
вмить все полагодить. Своїм татком Оленка може 
пишатися.

Гірше, коли суперечка заходить про мам,— тоді 
перемагає Галочка. Кожна з дівчаток любить 
свою маму, та на лихо виходить завжди так, 
що Галочці є чим похвалитися, а Оленці — 
нічим.

Справді, Галоччина мама літає величезним літа
ком по небі в далекі краї, і називається вона так
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незвичайно, що й вимовити важко,— бортпровід
ниця. Коли Галоччина мама збирається в політ, 
вона зодягає прегарний костюм з блискучими 
гудзиками і кругленьку шапочку-пілотку. Такого 
ловкого вбрання в жодної мами немає! Що прав
да, то правда, нічого не скажеш...

Коли в небі загуде літак, Галочка завжди 
задирає голову і на весь двір галасує, що летить її 
мама. А що ж, може, й мама, хіба з землі 
розпізнаєш?

— Без моєї мами не можна літати, бо вона — 
хазяйка літака,— закопилює губи Галочка.— Во
на за всіма доглядає, усіх годує й напуває, без неї 
просто пропали б!

Оленка ж тільки мовчки зітхає. Хазяйка 
літака — не жарти! Хіба ж на таке не по
заздриш?

Оленчина мама не літає по небі, вона проста 
робітниця, працює на фабриці. І одягається вона 
дуже просто, не в костюм, не в пілотку, а так, як 
усі. І вигляд у неї зовсім звичайний. Ну — мама та 
й годі. Ходить щодня на свою фабрику, а вдома 
порається по хазяйству: шиє, пере, прибирає, на 
бабусю ж усього не скинеш. І про далекі краї 
вона не розповідає дівчаткам, як Галоччина, бо 
в далеких краях Оленчина мама зроду й не 
бувала.

А Оленці ж так хочеться теж похвалитись! 
Але чим? Нічого цікавого про свою маму вона 
розповісти не може.

Тому й прикро Оленці. Ой, і прикро ж...
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♦ * *

Того дня з самого ранку небо вгорнулося в сірі 
лапаті хмари, завив сердитий вітер і дихнув 
холодом. Настала осінь, а восени завжди на небі 
купчаться хмари та віють сердиті вітри, на те вона 
й осінь. Так і бабуся казала, та хіба ж з того 
легше Оленці? Сиди вдома та бався з коше
ням, а воно вже й так руки подряпало. 
Набридло.

— Бабусю, розкажи мені нову казку. Тільки 
цікаву-цікаву!

— Яку ж тобі розказати?— розводить руками 
бабуся.— Хіба що про Івасика-Телесика?

— Не хочу про Телесика, хочу нову!
А нової бабуся не знає.
— То поший моїй ляльці нову сукенку. Бо 

стара вже брудна.
— А ти випери її,— радить бабуся.
Не хочеться Оленці прати. Краще книжку якусь 

роздивитись.
Знайшла Оленка на полиці мамину книжку 

і почала з нудьги розглядати. А там усе такі 
чудернацькі малюнки — коліщата, петлі, гачки... 
Нічого не втямиш.

— І що це за книжка? — розсердилася 
Оленка.— Навіщо її, таку нудну, мама читає?

— Не коверзуй,— сказала бабуся й надягла 
окуляри.— А дай-но цю книжку сюди.

І заходилася пояснювати — що воно там і до 
чого. Бо ж бабуся раніше теж працювала на 
маминій фабриці, а книжка була саме про фабри-
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ку, про її обладнання. Те для Оленки було не дуже 
цікаво.

— А я не хочу на фабриці працювати, хочу по 
небі літати.

— Якби люди не працювали на землі, то й по 
небі не полетіли б,— похитала головою бабуся!

— А я все одно не хочу! Не хочу й не хочу!
Нарешті визирнуло з-за хмар сонце — відразу

все навкруги повеселішало. Перестала коверзува
ти й Оленка. Вона швиденько вдягнулась і вибігла 
надвір погуляти. Вибігла, глянула — та так і за
вмерла з подиву...

Ходить попід каштаном незнайома красуня-дів- 
чинка, блискучі каштани збирає. Вбрання на ній 
таке хороше, таке барвисте — очі вбирає у себе. 
Рясна спідничка золотистого кольору, а внизу — 
лиштва з синіх кучерявих ялиночок. Светрик теж 
золотистий, на грудях — два маленькі голубі оле
ні здійняли вгору передні копитця — от-от затан
цюють! 1 звідки взялася така красуня?

Підбігла Оленка ближче до дівчинки, придиви
лася — аж то зовсім і не красуня, а просто 
Галочка. То її чудесне вбрання так прикрасило.

Стоїть Оленка, дивується, а подружка хизуєть
ся перед нею. То одним боком повернеться, то 
другим, ніби Оленка і так її не бачить. А далі, як 
завжди, Галочка почала вихвалятися:

— А в мене сьогодні день народження! Мені 
сьогодні аж шість років! Ага!

— Подумаєш! І мені скоро буде шість років. 
Ось ще трошки поживу, й буде.
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— А сьогодні прилетіла моя мама й подарувала 
мені цей костюмчик. Бачиш який?!

Хотіла Оленка сказати: «Подумаєш», але язик 
не повертається. Мовчить, тільки на голубих 
оленів дивиться — зроду такої краси не бачила. 
А тут ще Казбек підбіг, кудлатим хвостищем 
метляє, ніби теж перед Оленкою вихваляється. 
А Галочка все не вгаває:

— Ти й не знаєш, як цей костюмчик зветься, 
а я знаю: три-ко-таж-ний, ось як. Мені мама 
подарувала, а тобі твоя ні. Ага! Моя мама краща!

Такого вже Оленка не могла стерпіти, та й хто 
б таке стерпів? Вона схопила з землі великий 
каштан та як замахнеться на Галочку:

— Тікай звідси, Галко-задавалко, бо я тобі 
зараз дам!

Галочка вискнула й кинулася тікати. Оленка 
й не думала гнатися за нею, просто хотіла наляка
ти трошки, аби не задавалася, але тут сталося 
лихо: Галочка послизнулася, впала в калюжу 
і забруднила весь свій розкішний костюмчик.

Оленка аж похолола з ляку. Що ж тепер буде?
Галочка заверещала на весь двір, підхопилася 

й побігла додому, а перелякана Оленка притьмом 
заховалася за грубим стовбуром каштана. Адже 
зараз Галочка побіжить до бабусі скаржитись... 
І за віщо така біда на Оленчину голову?

Сіла Оленка на купу пожовклого листя, приту
лилася до кострубатого каштанового стовбура 
й заплакала. Додому тепер і повертатися страш
но, гуляти охота пропала. Ось вийде зараз з 
Галоччиної квартири тьотя Настя і скаже:
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— Ти що з Галоччиним костюмчиком зробила? 
Як тобі не сором? Ану, ходімо до бабусі, нехай 
вона тебе покарає.

Тьотя Настя таки вийшла надвір — з випраним 
костюмчиком та мотузком у руках. Оленці вона 
нічого не сказала, протягла мотузок поміж гілок 
каштана й повісила на нього сушити костюмчик. 
Та й пішла собі.

Оленці трохи полегшало. Може, минеться.
Хіба ж вона хотіла?
На пухкому каштановому листі сидіти було 

дуже зручно. Вона краще вмостилась і стала 
милуватися голубими оленями — Галоччин свет
рик висів над самою її головою.

Яка ж бо щаслива ця Галка-задавалка,— от 
який подарунок мама їй привезла! Звісно, коли б 
і Оленчина мама теж літала літаком у далекі краї, 
то й вона знайшла б для Оленки таку красу.

Ну чому в неї не така мама? Чому?..
На Оленчині очі знову набігли сльози. Тепер 

Галка ще більше задаватиметься, а їй, Оленці, 
доведеться мовчки кліпати.

...Раптом один з голубих оленів тихенько заво
рушився. Спершу хитнув гіллястими ріжками, 
повернув голівку, далі присів на задні ніжки і враз, 
немов маленька голуба пружинка, вискочив з 
Галоччиного светрика просто в Оленчині руки. 
Отак влітку з високої трави зненацька вискакує 
бірюзовий коник-стрибунець.

— ОйІ — скрикнула з несподіванки Оленка і 
мало не впустила Голубого Оленя. А він, малень
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кий, тонконогий, стояв на долоні й тремтів з 
холоду — адже був зовсім мокрийі

Оленка витерла його ріжечком хустки, і олень 
знову став пухнастий та м’який.

— Ти не справжній? — тихенько, аби не зля
кати, запитала Оленка.— Ти іграшковий?

— Так, я не справжній,— відказав Голубий 
Олень.— Справжні олені не живуть у містах і 
ніколи не бувають голубого кольору. Але я й не 
іграшковий, я — трикотажний. Якщо ти добре 
придивишся до мене, то побачиш, що я сплетений 
з тонких шерстяних ниток.

— Який же ти гарний! — Оленка погладила 
Голубого Оленя по м’якій блискучій спинці.— 
А чому ти вискочив з Галоччиного светрика?

— Я побачив, як ти плакала. В мене шерстяне 
серце, але я не можу спокійно бачити сліз. Чого 
ти плакала, Оленко? Хто тебе скривдив?

— Ніхто... Я злякалася, що Галочка впала 
в калюжу.

— А ще чому? Ти не про все мені сказала.
Оленка похнюпилась.
— Мені... мені шкода, що моя мама не така, як 

Г алоччина...
Несподівано Голубий Олень дуже розгнівався 

на Оленку. Він, напевне, почервонів би від гніву, 
якби не був такий голубий.

— Ось воно що! А чим же твоя мама гірша? 
Чим вона тобі не догодила?

— Галоччина мама літає на літаку, а моя ні. 
Галоччина мама в далекому місті знайшла і 
купила їй такий костюмчик, а моя...
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— Галоччина мама знайшла і купила, а твоя... 
Та ні, не буду тобі нічого говорити,— він спере
сердя тупнув голубою ніжкою.— Треба тобі поба
чити все на власні очі. Помандруєш зараз зі мною.

— Куди помандрую?
— Туди, де я народився.
— Так далеко? — злякалась Оленка.
— Та ні, це мене тільки купили далеко, а 

народився я у вашому місті. Сідай мені на спину.
— Як же я сяду тобі на спину? Я ж тебе 

відразу роздушу.
— Шерстяного оленя роздушити не можна, 

але й справді ти не вмістишся на моїй спині. 
Що ж, доведеться й тобі зробитися маленькою. 
Заплющ очі.

Та Оленці зовсім не хотілося ставати малень
кою — такою, як Голубий Олень. Тоді ж хто 
завгодно наступить на неї, а лихий Казбек просто 
проковтне.

— Я не хо-очу... Я боюся...
— Не бійся: коли ми повернемось, ти знову 

виростеш. А зараз слухайся мене!
Оленка знехотя заплющила очі. Голубий Олень 

зіскочив з її долоні на землю, тричі оббіг навколо 
Оленки. Щось зашуміло, загуло... Оленці стало 
страшно. Вона боязко розплющила одне око: ой, 
що ж це таке?

А дивуватися було чому. Все навколо зробилося 
таким велетенським, що годі й впізнати. Невелич
кі калюжки після дощу перетворилися на широкі 
озера, гараж для машини Галоччиного тата — 
мов висотний будинок у сто поверхів, а в будин-
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ку — і даху не видно... Навіть звичайні каштани, 
що їх Оленка так любила збирати, стали схожі на 
дивовижні шоколадні гарбузи. Он на велетенсь
кий ганок вийшов сусід — велетень Павло 
Дем’янович, а кожен його черевик — завбільшки 
з вантажну автомашину!

Ви вже, мабуть, здогадалися, що нічого навколо 
Оленки не змінилося, просто сама вона зробилася 
крихітною, мов мізинчик. Але Оленка того не 
збагнула і дуже перелякалася.

А тут ще раптом стрибнула на неї волохата сіра 
звірюка й замахнулася пазуристою лапою. Морда 
у звірюки була вусата й страшна, як у тигра, 
зелені очиська так хижо світилися, що бідолашна 
Оленка заверещала від жаху й кинулася до Голу- 
бого Оленя, котрий теж став завбільшки з коня.

— Сідай швидше на мене! — гукнув він і рво
нувся вгору, рятуючи Оленку від пазурів лютого 
звіра.

— Що то за страховисько? — схлипнула Олен
ка.— Він мало мене не з’їв...

— То ж твій котик Димок,— відказав Голубий 
Олень.— Певне, хотів з тобою трошки погратися, 
але тепер краще не потрапляти йому до лап. Ну, 
тримайся міцніше.

Оленка міцно вчепилася в оленячі роги, і Голу
бий Олень ще вище звився в повітря. Звичайно, 
олені не вміють літати, та це ж був не простий 
олень! Він швидко мчав Оленку понад головами 
людей, що ходили по вулицях, понад автобусами, 
тролейбусами, трамваями... Вони летіли так 
швидко, що, певно, й Галоччина мама на своєму
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літаку не змогла б їх наздогнати. їх навіть не 
помітив вусатий міліціонер, що стояв на людному 
перехресті, а це був дуже пильний міліціонер.

Не встигла Оленка отямитись, як вони опусти
лися на муровану огорожу перед велетенським 
будинком.

— Дивись,— мовив Голубий Олень.— Отут я 
народився.

Та Оленка з того дива й роздивитись нічого до 
ладу не могла.

— Тримайся! — попередив Голубий Олень і 
блискавкою майнув у відчинене широке вікно.

Вони опинилися в дуже просторому і яскраво 
освітленому приміщенні. Оленці здавалося, що 
вони опинилися у великому місті, тільки такого 
міста вона зроду не бачила. Тут басовито гули 
великі чотирилапі машини, що стояли рядами — 
«вулицями». Навколо машин походжали веле
тенські жінки в синіх халатах. Всі вони були такі 
заклопотані, що на Оленку ніхто й уваги не 
звернув. Може, тому, що вона стала крихітною, 
а може, тому — що ще й казковою дівчинкою. 
А казкових істот ніхто з людей не може побачити.

— Придивляйся ж гарненько,— наказав Голу
бий Олень.— Я привіз тебе сюди, аби ти зро
зуміла.

— Що зрозуміла?
— Те, чого досі не тямила.
І Голубий Олень повів Оленку до однієї маши

ни* Біля машини спиною до Оленки теж стояла 
жінка, як і всі — у синьому халаті ще й квітчастій
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косинці. Кожна квіточка на косинці була більша 
за Оленчину голову.

— Це — В’язальна Машина, а ото — її Хазяй
ка,— пояснив Голубий Олень.— Саме тут я й 
народився.

Оленка хотіла зазирнути Хазяйці в обличчя, 
але то для неї було надто високо.

А Голубий Олень почувався як вдома. Весело 
стукаючи ніжками, він повів Оленку навколо 
Машини і показав на ряд великих котушок — зо
лотистих, голубих і синіх. Вони повільно крутили
ся на В’язальній Машині, і від кожної тяглася 
нитка — золотиста, голуба та синя.

— Які чудернацькі котушки,— здивувалася 
Оленка.— Я ще таких ніколи не бачила.

— Багато чого ще ти не бачила. А це — Шпулі, 
на них намотана різнокольорова шерстяна пряжа. 
Зауваж, що вони дуже поважні та гордовиті. Коли 
їм щось не до вподоби, вони відразу ображаються 
й обривають свої нитки. З ними треба поводитись 
ввічливо.

Справді, вигляд у Шпуль був надзвичайно по
важний. Вони оберталися, немов танцювали, і 
гордовито шелестіли:

— Що вдієш шш, що вдієшшш, доводиться 
кружжжляти. Без нашшшої пряжжжі не зв’яжуть 
трикотажжжу!

— Ач, які хвастухи, ніби наша Галочка,— за
сміялася Оленка.— Навіщо від них тягнуться 
нитки?

— їхні нитки підхоплюють невтомні працівни
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ці — В’язальні Голки. Переплітають їх у трико
тажне полотно. Ось воно — подивися.

З В’язальної Машини повільно сунула вниз 
широка золотиста смуга, завширки з шосе. Ось на 
ній з’явилися сині, а поряд з ними голубі плями. 
Щодалі, вони перетворювалися в розлогі ріжки... 
Ще трохи, і на золотавому тлі заголубіли два 
голубі олені.

— Нові Голубі Олені! — зачудовано ойкнула 
Оленка.— Точнісінько такі, як ти!

— Так, ти щойно побачила, як з різнокольоро
вої пряжі на В’язальній Машині народилися два 
мої братики-близнята,— урочисто промовив Го- 
лубий Олень.— Бо сьогодні Хазяйка знову звеліла 
В’язальним Голкам працювати над трикотажем 
для таких костюмчиків, як у Галочки. Гей, брати
ки Олені, вітаємо вас з днем народження!

У відповідь новонароджені Олені привітно по
хитали голубими рогами.

— То це ж так просто...— розчаровано мовила 
Оленка.

— Ти так гадаєш? Доведеться тебе познайоми
ти з В’язальними Голками. Вони саме працюють, 
і не можна їм заважати, доведеться зачекати 
перерви...

— Не хочу чекати! Хочу зараз!
— Що ж, гаразд: я тебе зараз познайомлю 

з черговою В’язальною Голкою, коли ти така 
нетерпляча.

— З черговою? А навіщо вона чергує?
— Бо так треба. Коли якась В’язальна Голка
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зламається, то чергова відразу ж її заміняє. 
Машина не може спинятись.

Біля В’язальної Машини стояв столик з полич
ками. Для Оленки то був цілий столище, а по
лиці на ньому немов широкі мости. Голубий 
Олень з Оленкою на спині вискочив на одну 
з полиць. Там стояла хатка-коробочка. Коробоч
ка — то для звичайних людей, а Оленка могла б 
у неї влізти.

Та Олень того не дозволив, а ввічливо постукав 
у стіну копитцем: «Стук-стук-стук! А вийди до 
нас!»

В ту ж мить з коробочки вискочила кумедна 
істота. Довга, тонка, голівка скидалася на довгас
тий гачок з рухливим язиком, єдина нога — взута 
в сталевий черевичок на високому каблучку.

— Точнісінько така є і в моєї бабусі,— прига
дала Оленка.— Бабуся нею заплітає петлі на 
панчохах, коли порвуться.

— Де, де скоїлось лихо? — стривожено за
дзвеніла чергова В’язальна Голка, озираючись на 
всі боки.— Котра з моїх сестричок занедужала? 
Котру я повинна замінити?

— Не лякайся даремно, всі твої сестри здоро
венькі, працюють,— заспокоїв її Голубий
Олень.— Я хочу познайомити тебе з дівчинкою 
Оленкою.

В’язальна Голка відразу заспокоїлася і лагідно 
закивала чудною голівкою.

— Добрий день! Мені дуже приємно,— вона
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вклонилась Оленці.— У нашої гості таке гарне 
ім’я!

— Еге, дуже гарне,— погодився Голубий 
Олень.— Чи не правда, воно схоже на моє— 
Олен-ка! Та й сама вона хороша дівчинка, тільки 
треба їй дещо збагнути й набратися розуму. Для 
цього я її сюди й привіз.

Ой, і образилася ж Оленка! Ото який, і навіщо 
таке говорити. В’язальна Голка може подумати, 
що Оленка і справді дурненька, ще й стане 
сміятися.

Звісно, не велике щастя — якась там В’язальна 
Голка, але Оленка не дозволить нікому з себе 
сміятися!

А В’язальна Голка поглянула на Оленку й 
співчутливо зацокала своїм сталевим язичком:

— Тц, тц, тц! Вона хоче набратися розуму? То 
дуже-дуже добре, що ти її сюди привіз. І в 
кого ж повчитися розуму, як не в нашої 
Хазяйки?

— Не хочу я в неї учитися розуму! — ображе
но буркнула Оленка.— Що мені ваша Хазяйка?

— Що ти сказала? — обурено задзвеніла 
В’язальна Голка.— Ти не хочеш вчитися розуму 
в нашої Хазяйки? Ти розумієш, що кажеш?

— Вона не хоче вчитися розуму в нашої Хазяй
ки! — гнівно закричали Голубі Олені. їх  тут був 
уже цілий табун, бо Хазяйка складала сплетені на 
В’язальній Машині шматки трикотажного полот
на на горішню полицю столика.— Ви чуєте, що 
каже це нерозумне дівчисько?

— Ганьба! Соромі — сердито зашелестіли різ
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нокольорові Шпулі.— Нехай вона нас не нервує, 
бо ми повриваємо нитки.

— Бо й не хочу,— вперто сказала Оленка.— 
І чого це ви всі так розходилися? Нащо мені 
якась там Хазяйка? Вези мене, Оленю, швидше 
додому, мені тут не подобається.

— Ні,— відказав Голубий Олень.— Нам ще 
вертатися рано. Краще послухай, що тобі ска
жуть

— Якби ж ти знала, яка вона — наша Хазяйка, 
ти б ніколи не посміла такого казати,— хвилюва
лася В’язальна Голка.— Вона ж справжня чарів
ниця! У неї золоті руки! А який порядок в її 
господарстві: мої сестри майже ніколи не хворі
ють, а В’язальна Машина не псується!

— На сусідній Машині так часто рвуть нашу 
пряжу, а з нашою Хазяйкою працювати — 
справжнє щастя,— доводили Шпулі.

— Нашу Хазяйку всі люблять і шанують! — 
хором гукали Голубі Олені, аж ногами тупоті
ли.— А скільки чудових, барвистих речей, скіль
ки светрів, спідничок, штанців, шапочок, шарфи
ків щодня виробляють Гі добрі, розумні руки! 
Нехай це зухвале дівчисько погляне на Хазяйчині 
руки! Нехай погляне! — лунало звідусіль

Оленка знітилась отак на неї напалися! Тут 
саме Хазяйка зняла з В’язальної Машини новий 
шматок трикотажу й поклала на столик. І Оленка 
поглянула на її руки. Поглянула — і відразу впі
знала...

Бо могла б їх впізнати, навіть заплющивши очі. 
Для цього досить було притулитись щокою до
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теплої, трохи шорсткої, але такої лагідної руки. 
Торкнутись губами до темних набухлих жилочок, 
намацати глибоку борозенку шраму на середньо
му пальці правої руки або тверді мозолики на 
долонях...

Ні, не могла не впізнати Оленка ці дбайливі, 
натруджені, рідні-рідні руки!

То ось хто порядкує на В'язальній Машині! Ось 
хто її славна Хазяйка!

І Оленка радісно, на повний голос, закричала:
— Та це ж моя мама!!!
Якби навкруги не гули так В’язальні Машини, 

то напевне б мама почула Оленчин голос.
А може б, і не почула, бо їй ніколи було 

дослухатись — вона працювала.
— Оленю, любий, чого ж ти мені відразу не 

сказав?
— А навіщо? Хіба не краще було тобі самій про 

все дізнатися і все зрозуміти. Тепер ти бачиш, яка 
в тебе мама? Розумієш, скільки користі й радості 
приносить вона людям?

— Розумію! Все-все розумію!
— А не станеш заздрити Галочці за її маму?
— Ніколи не стану!
— Цоки-цоки-цоки! — радісно затанцювала 

чергова В’язальна Голка, весело кивнула Оленці 
голівкою і заховалась у хатку-коробку. Гордовиті 
Шпулі теж пробачили їй і лагідно закружляли, 
а ціла черідка нових Голубих Оленів приязно 
усміхнулась до Оленки. Вони знали, що Оленка 
тепер набралася-таки розуму.

Ще б довго дивилась Оленка, як працює її мама,
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як народжуються на В’язальній Машині все нові 
та нові трикотажні з прегарними візерунками 
речі.

Та вже сам Голубий Олень нагадав, що пора їм 
повертатися додому.

А повертатися звідси не хочеться! Оленка з 
жалем зітхнула, сіла на спину Голубому Оленю 
і тільки встигла на прощання махнути рукою, як 
знову опинилася у своєму дворі під каштаном, на 
купі пожовклого листя.

Каштани, що рясно всівали землю навколо 
Оленки, вже не здавалися велетенськими гарбуза
ми, калюжі стали звичайними калюжами, а не 
озерами, та й сама Оленка знову була такого ж 
зросту, як і раніше. Навіть трошечки-трошечки 
більшого, бо всі на світі дівчатка та хлопчики без 
упину ростуть, аж доки не стануть зовсім до
рослими.

На ганку стояла бабуся і кликала Оленку 
обідати.

— Оленко! Де ти ділася? Кличу-кличу, ніяк не 
докличуся...

Тьотя Настя прийшла узяти з мотузка Галоч- 
чин костюмчик, бо він уже протрях.

Оленка зиркнула на светрик: Голубий Олень 
вже спокійнісінько стояв на своєму місці, і ніх
то б не зміг догадатись про їхню дивовижну 
мандрівку на трикотажну фабрику.

Оленка швиденько підхопилася й побігла до
дому. _

Вона заходилася розповідати бабусі про свою 
надзвичайну пригоду.
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Але бабуся так і не повірила Оленці.
— То ж, напевне, тобі все наснилося. Заснула 

отам — під каштаном?
— Ні, не заснула! Ми з Оленем і справді літали 

на мамину фабрику.
Бабуся посміхнулася, взяла мамину книжку, 

що Ті раніше показувала Оленці, й поставила на 
поличку.

Так і не змогла Оленка довести, що все то — 
щира правда. Бо ж і Голубий Олень не схотів 
більше оживати, а непорушно голубів на Галоччи- 
ному светрику.

Проте не тільки на Галоччиному. Бо незабаром 
і до Оленки прийшов день народження, і мама 
подарувала їй такий самий чудовий костюмчик 
з голубими оленями.

Оленка дуже пишалася тим, що костюмчик 
зроблено руками її матусі.

Відтоді навіть Галочка-хвастуха перестала так 
задаватися, бо що не кажи, а бути хазяйкою 
Голубих Оленів анітрохи не гірше, ніж бути 
хазяйкою великого літака!



ЧАП-ЧАЛАП

Максимко 
заздрить Рудому

Прогулянку вигадали на те, щоб людині псувати 
настрій. Бо треба вмиватись, нібито хтось захво
ріє від посмугованих рук і плям на щоках з 
татової авторучки. Треба вдягати голубе пальтеч
ко, що застібається по-дівчачому, і плетену ша
почку з помпоном, і тому Максимка всі незнайомі 
називають дівчинкою. Звісно, пальтечко він одра
зу ж розстібає, а шапочку розв’язує, але найгірше 
те, що примушують нацупити білі рейтузи та білі 
черевички! Ступнеш у калюжу — і вже маєш хале
пу. То яка ж радість од такої прогулянки? Тіль
ки й роботи — берегтися, щоб не завезькатись.

— Погойдайся на гойдалці,— радить бабуся.— 
Побігай сухими доріжками.

А гойдалка набридла, а на сухих доріжках 
нічого цікавого не знайдеш. Якби бабуся дозволи
ла побігати по всій Сокорівці, може, й надибав би 
щось потрібне. Та хіба ж пустить...

Ото й сьогодні Максимко тупцяє чисто підмете
ними доріжками перед будинком, знаючи, що за 
ним крізь вікно пильнує бабуся. Взявся, було, 
копати на доріжці підземний гараж для своєї 
автомашини і таки викопав би, та на нього 
відразу ж нагримав сердитий дядько комендант, 
який ніколи не розуміє тебе. От і іуляй!
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Максимко ображено зітхає і заздро дивиться на 
рудого кудлатого собаку, що никає поміж будин
ків, шукаючи собі поживи. Цей собака — нічий. 
Інших собак, великих і маленьких, виводять на 
повідцях, а то й у намордниках. їм теж, либонь, не 
солодко, бо хазяї нікуди самих не пускають, 
а тільки водять — таких вгодованих, лискучих, 
і таких нещасливих. Ті собаки на повідцях теж, 
мабуть, заздрять Рудому, хоча він бруднющий 
і худий, зате його ніхто не прив’язує до себе.

Максимко сідає під остогидлим грибком, а 
вільний босий пес бреде, незважаючи на калюжі, 
з костомахою в зубах. А що йому? Його ж не 
взули у білі черевички, його ніхто не сваритиме,
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що забрьохався. Правда, собаку всі проганяють, 
а надто сердитий комендант, але Рудий не жу
риться. По всій Сокорівці немає жодної огорожі, 
хіба що біля школи та дитячого садка. Зате 
є ресторан та їдальня, там поживу можна знайти. 
Ось і зараз добув собі костомаху.

Максимко сидить під грибком на сухій лаві 
і заздрить Рудому. Він ще дужче ненавидить свої 
білі черевички: над усе гірша неволя!

Які бувають сни

Вони бувають різні: веселі й сумні, довгі й 
короткі. Інколи навіть страшні. А часто й не 
пригадаєш які, ніби нічого й не снилося.

Та цієї ночі сон був надзвичайний: Максимкові 
приснилися чарівні чобітки. Яскраво-блискучі, 
червоні, вони весело притупували й пританцьову
вали, дзвінко хлюпотіли по воді. А води було 
скрізь багато, бо сніг майже всенький станув, 
і ноги у тих чобітках були зовсім сухі. Можна 
було не боятись ні бабусі, ні мами: чого їх 
боятися, ноги ж сухісінькі!

І ще чобітки вміли так прудко бігати, що 
Максимко завиграшки міг кого завгодно перегна
ти. Навіть сердитий дядько комендант, хоч як 
гнався, але наздогнати Максимка не зміг.

Чобітки були не лише гарні й прудкі, вони ще 
вміли розмовляти! З такими не пропадеш і не 
занудишся. Правого звали — Чап, лівого — 
Чалап, вони були рідні брати.
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І от, саме в ту хвилину, коли Чап умовляв 
Максимка побігти праворуч, де глибша калюжа, 
а Чалап — ліворуч, де риють чудову канаву, Мак- 
симко прокинувся. Така досада — прокинутися 
у найцікавішу хвилину!

Він заплющив очі — може, знову зустрінеться 
з чарівними чобітками, і навіть задрімав, і навіть 
заснув, але побачив не чобітки, а свого лютого 
недруга, з яким ворогує вже чотири дні,— хижого 
пилососа. Той безсоромний пилосос проковтнув 
і не віддав розкішну, золотаво-рожеву пір’їну. 
Такої пір’їни ніхто з Максимкових приятелів не 
мав, бо вона виросла на заморському птахові, 
і Максимко виміняв Ті у своєї двоюрідної сестри 
Наталки за майже нового пухнастого ведмеди
ка. Від такого сну була одна рада — проки
нутись.

Поснідавши, Максимко зазирнув до темної ко
мірчини, де стояв пилосос, і показав йому кулака. 
Пилосос погрозливо мовчав, але Максимко вже 
тямив, що те мовчання нічого доброго не віщує. 
Досить бабусі або мамі ввімкнути пилососа в 
електричну розетку, той відразу ж загуде бридким 
голосом і намагатиметься завдати Максимкові 
нової шкоди. Така в нього вдача.

Помста

З неба сяяло сонце, снігу майже не стало, 
скрізь дзюркотіли струмочки і блищали розкішні 
калюжі. Бабуся визирнула у вікно і сказала, що
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доведеться їй піти з Максимком на прогулянку, бо 
без неї він залізе в болото по самі вуха.

Знову вдягати дівчаче пальтечко й шапочку, 
взувати ненависні білі черевички! Максимко мурк
нув, що йому не хочеться гуляти (та ще й 
з бабусею!), бо в нього болить голова і, мабуть, 
горло. Бабуся стривожилася і вже хотіла викли
кати лікаря, а то було б ще гірше, і Максимко 
відразу одужав.

Бабуся сіла на лаві біля будинку, а Максимко 
заходився вивертати залізного прута з отих гра
ток, об які чистять ноги. Прут, хоча й був уже 
зігнутий, та не схотів вивертатися, зате затріщала 
й надірвалася підошва з черевичка. Максимко 
витяг ногу, черевичок роззявив рота. Ага, так тобі 
й треба! Він знову запхнув ногу за гратки й 
ретельніше відірвав підошву. Потім одірвав на 
другому, щоб обидва знали: з Максимка знущати
ся годі!

— Що ти накоїв? — зойкнула бабуся.— От ли
шенько з таким неслухняним хлопчиськом! Такі 
черевички пропали!

Нехай пропали, зате й Максимка більше не 
мордуватимуть. Він зловтішно заляскав на ганку 
відірваними підошвами. То було так смішно, що 
Сашко, Маринка та Лесик аж за живіт ухопилися. 
Та не сміялася бабуся.

— Не сміятись, а плакати треба! Ти розумієш, 
скільки людей працювало, щоб твої черевички 
зробити, а ти враз перевів... Ану, марш додому! 
Ось нехай мама прийде, знатимеш!
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— Бабусю,— заквилив Максимко.— Бабусень
ко, я більше не буду...

— Що там — «не буду», як ти їх вже знівечив. 
Додому іди!

Максимко захлипав.
— Я в  старих черевичках ходитиму... Ну, ба

бусенько...
— Біда мені з тобою. Тоді сиди тут, чекай на 

мене. І гляди — ні кроку звідси, чуєш?
І бабуся поїхала ліфтом на восьмий поверх по 

старі черевики.
Максимко покірно сів на лаву, але саме тут 

надбіг Рудий і запитливо глянув на Максимка: 
«Чи не забув мені гостинця?» Максимко, звісно, 
не забув і пригостив Рудого коржиком. Собака 
ковтнув коржик, ніби муху. Щоб потішити Рудо
го, Максимко скочив з лави й заляскав підошва
ми. Рудий здивувався, схилив набік голову, 
а далі розвеселився й почав гасати навколо 
Максимка. Сашко, Маринка та Лесик і собі 
стали вистрибувати. Максимко ляскав підошва
ми, черевички роззявляли роти, і всі вони 
веселилися.

Ото якби ліфт зупинився десь по дорозі з 
восьмого поверху і бабуся посиділа там трохи! Та 
ліфт, на жаль, не зупинився, й бабуся занадто 
швидко повернулася з сумкою — привезла старі 
зимові черевички. Максимко перевзувся, але зи
мові черевички йому були вже затісні.

— Ну що його робити? — засмутилась бабуся, 
і сховала до сумки білі, роззявкуваті, хоча Мак-
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симко їх просто б викинув.— Бачу, доведеться 
нові купувати.

І Максимко з бабусею пішли до магазину по 
нові.

Зустріч

У магазині «Взуття» на довгих полицях стояли 
всякі черевики та чобітки. Були тут і такі малень
кі, аж смішно на них дивитись, і такі, як на 
Максимкову ногу, й зовсім великі. Бабуся виріши
ла купити Максимкові чобітки й почала добирати. 
Але всі вони були не ті. Максимко розумів, що 
то н е й о г о  чобітки. Бабуся все приміряла — то 
такі, то інші, але жодні Максимкові не подобали
ся, а чому — він і сам гаразд не знав.

Нараз він побачив ї х. Червоні, блискучі, вони 
посміхалися з полиці до Максимка, як до свого 
доброго товариша. Так, це були справді вони!

— Оці! Бабусю! Оці! Хочу!
Продавщиця зняла з полиці червоні чобітки, 

і вони самі наскочили Максимкові на ноги. Мак
симко побіг по- магазину, ніби на крилах його 
понесло.

— Прривіт! — радісно привітався правий — 
Чап.

— Здоррров! — любенько рипнув лівий — Ча
лап.

А продавщиця сказала:
— Якраз на парубка чоботи. І не думайте 

довго — беріть.

186



Бабуся пішла до каси платити за чобітки. 
Максимко не став їх знімати, а в коробку з-під 
чобітків продавщиця впакувала старі зимові че
ревики.

Потім вони з бабусею пішли гуляти.
Бабуся вже не боялася, що Максимко ступне 

у калюжу, а Максимко, на радощах, звісно, не 
оминав жодної. Бо чобітки зовсім не боялися 
води, а від болота, сказала бабуся, їх можна легко 
відмити.

Якщо ж на дорозі не траплялось калюж, чобіт
ки несли Максимка до низеньких пагорків підта- 
лого снігу, вони де-не-де ще біліли. От здорово — 
місити ногами той сніг! Максимко сміявся, чобіт
ки сміялися, навіть бабуся, трохи перегнівавшись, 
теж засміялася.

Чап і Чалап знайомляться 
з новим своїм житлом

Чапа з Чалапом після прогулянки добре поми
ли, і вони знову заблищали; все ж бабуся сказала, 
що під ліжком чобіткам не місце, бо це ж таки 
гумові чобітки, а не білі черевички. Отож нехай 
стоять у куточку в передпокої.

Максимко насурмився. Бач воно як! Можна 
подумати, що ці осоружні черевички кращі за 
чобітки: вже чобіткам і місця в кімнаті немає...

Він тихенько витяг з бабусиної сумки своїх 
білих мучителів,— зараз він їм ще й не таке
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зробить! Вискочив на площадку сходів до сміт
тєпроводу і тільки хотів їх туди вкинути, як 
бабуся наздогнала і схопила за руку.

— Ти що надумав? Мало тобі, що ти їх подер? 
Зроду-віку в мене не було таких ловких черевич
ків, і в тата не було, і в мами... А ти? Немов паненя 
вередливе!

— Я не паненя...
— А хто ж ти такий? Нічого не вмієш цінувати. 

Ні, вже тепер як не проси, як не моли, а таки 
поскаржуся мамі!

Поскаржитися мамі — то було для Максимка 
найгірше.

— Краще татові... Мамі не треба...
— Тоді я сама тебе покараю. Не підеш сьогодні 

гуляти і станеш у куток. Ач який!
Став Максимко в куток у передпокої — там, де 

стояли його чобітки. Хто-хто, а вони його зрозу
міють! Але чобітки якось невесело червоніли 
й докірливо порипували. Може, за Максимкову 
провину, а може, й тому, що їх поставлено 
у передпокої, а не в кімнаті.

— Нічого, що не підемо сьогодні гуляти,— 
шепнув їм Максимко.— Зате я вам покажу всю 
нашу квартиру.

— Нам гуляти розхотілося,— рипнув Чап.
— А ти не здумаєш і нас повкидати в сміттє

провід? — підрипнув Чалап.
— Я! Вас? Та ніколи в світі! Я вас нізащо не 

скривджу!
— Будемо сподіватися,— стримано рипнув 

Чап.
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— Побачимо,— мовив Чалап.
Максимко ніскілечки не дивувався, що чобітки 

вміють розмовляти: про це він дізнався, як уперше 
побачив їх уві сні.

— Максимку! Виходь з кутка, мий руки та йди 
обідати!

І ото ж ніколи не забуде бабуся нагадати про 
руки. Мабуть, якби її збудили вночі, вона б 
насамперед звеліла мити руки.

По обіді бабуся таки не пустила Максимка 
гуляти: «Сказано — не підеш!» — а сама сіла в 
кріселко й заходилася плести панчоху. Добре, хоч 
не примусила Максимка розмотувати вовну.

Максимко тихенько виніс чобітки з передпо
кою — показати квартиру, як він обіцяв.

У квартирі — три кімнати й кухня. У спальні не 
було нічого такого цікавого, хіба що радіоприй
мач. Максимко натиснув на білу клавішу, залуна
ла весела музика. Чап з Чалапом залюбки потан
цювали трохи, а тоді Максимко натиснув на іншу 
клавішу й вимкнув радіо. Це він умів.

Він переніс чобітки до другої, найбільшої, кім
нати — з телевізором, татовим письмовим сто
лом, книжковими шафами й балконом. Телевізо
ра Максимкові суворо заборонено вмикати, то він 
просто розповів чобіткам, що телевізор може 
показати все на світі.

— Ви ж його ніколи не бачили, правда?
Чалап зарипотів, що вони бачили ще й не таке,

але Чап чесно признався, що справді — не ба
чили.

— А оце татові книжки. В них намальовано
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всякі-всякі машини. Мій тато їх добре знає, але 
найкраще знає автомашини. Він про них навіть 
книжку пише — про автомашини.

— Ого! — з повагою рипнув Чап.
— Твій тато дуже розумний,— похвалив Ча

лап.
— Але в мене є свої книжки, вони ще кращі за 

татові,— сказав Максимко.— Там є такі ма
люнки...

— Покажи їх зараз! — заволав Чалап.
— Там...— Максимко хотів сказати, що в тій 

кімнаті сидить бабуся, а вона заборонила заноси
ти туди чобітки, але змовчав.

- — Ще встигнемо побачити,— заспокоїв не
терплячого брата Чап.

Показав Максимко чобіткам і татового стола. 
На ньому багато паперів і аж три авторучки: синя, 
червона й зелена, вони сторчма стоять у сірому 
косячку. Щоб показати, як вони пишуть, Мак
симко поставив чобітки на стіл, узяв чистий 
аркуш паперу і синьою ручкою вивів: 
«МАКСИМКО».

Чобітки захоплено дивились, як вправно Мак
симко виписує літери.

— Це я,— пояснив Максимко.— А оце,— чер
воною ручкою написав «ЧАП»,— ти, Чале, а за
раз...— зеленою вималював «ЧАЛАП»,— це ти, 
Чалапе.

— А чому моє ім’я зелене? — образився Ча
лап.— Я ж червоний.

Максимко перекреслив зелене «ЧАЛАП» і на
писав червоним чорнилом. Чалап заспокоївся.
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г
Далі Максимко виніс чобітки на балкон 

і показав їм з восьмого поверху будинки й 
дерева. Навіть річку Дніпро, бо Сокорівка 
побудована понад самим Дніпром. Чап з Чала- 
пом здивовано рипотіли, а Максимко прочи
нив двері до третьої кімнати. В цій кімнаті 
стояло Максимкове ліжечко та бабусине ліж
ко, і, спиною до дверей, у м’якому крісельці 
сиділа зараз бабуся. А ще тут, крім Максимка 
та бабусі, було багато Максимкових іграшок. 
Та що — іграшки? Вони ж розмовляти не 
вміють.

Ще зазирнули до комірчини, де стояв Максим- 
ків ворог — хижий пилосос. Максимко поскар
жився на нього. Чап зневажливо відвернувся, 
а Чалап луснув пилососа по круглій голові. Еге, 
тепер у Максимка є двоє вірних друзів, побачимо, 
чи наважиться цей ревун ковтати Максимкові 
скарби!

У ванній Максимко показав, як пускати воду — 
гарячу й холодну.

, — Може, хочете скупатися? — гостинно за
просив він.

\ — Купатися! Купатися! — радісно закричав
Чалап.

[ — Але ж нам тоді доведеться довго сохнути, бо
наковтаємося води,— зауважив розумний Чап.— 
Ні, купатися не будемо.

— Пхі! — пирхнув Чалап.— Максимко не ска
же бабусі, що ми зсередини мокрі, от і все. Я буду 
купатися!

— Ти що, хочеш, щоб Максимко брехав?
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Присоромлений Чалап замовк. А Максимко, 
аби чобітки не сперечалися, швиденько поніс їх до 
кухні.

Диво дивнеє!

Від раковини з гарячою та холодною водою Чап 
з Чалапом одвернулися, щоб не піддаватися спо
кусі, а посудом — різними там каструлями та 
сковородами Максимко зроду не цікавився. На 
його думку, варта уваги була тільки газова плита.

Прислухавшись, чи не йде бабуся, Максимко 
поставив Чапа з Чалапом на кухонному столику- 
шафці, хитро їм підморгнув, черкнув сірником, 
повернув на плиті один з п’яти ручок-кранів 
і підпалив газ.

Що й казати, Максимко порушив найсуворішу 
заборону, але ж йому так хотілося довести чобіт
кам, що він уже не маленький і сам може 
впоратися з газовою плитою. Над конфоркою 
розцвіла синя квітка — полум’я. Чобітки занімі
ли. Синя квітка палахкотіла. Чап з Чалапом, як 
заворожені, дивились, а Максимко пояснював:

— Це газова плита. На ній варять, смажать 
і навіть печуть у духовці, але духовку я ще не вмію 
запалювати. Бачите, як гарно горить газ!

Чобітки враз почали підстрибувати й при
танцьовувати на столі.

— Газ! Газ! — вигукував Чап.
— Наш газ! — веселився Чалап.
І чого вони так розходилися? Подумаєш — газ!
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4 Як у Чубасика сміх украли>



«Як у Чубасика сміх украли*



«Г олуб ий  олень*



* Чап Чалап*



4Як Вовк був Невовком*



<Як Вовк був Невовком*



* Ч а п  Ч а л а п >



У кожній квартирі є газові плити, але ніхто з того 
не витанцьовує. Навпаки, Максимка завжди ляс
кають по руках, щоб не ліз до плити й не накоїв 
лиха. Ну, нехай уже Чалап, він, здається, любить 
погаласувати, але ж Чап! Чап витанцьовує й 
радіє, ніби вздрів рідну матінку!

— Чого це ви так вистрибуєте? — здивовано 
запитав Максимко.

— Як же нам не радіти, це ж газ! Наш 
газ! — вихилясом ходив Чап.

— Нас із нього зробили! — вибивав дрібушеч
ки Чалап.

Із газу? Зробили? Як же можна з газу зробити 
гумові чобітки?! В них і ноги відразу б спеклися, 
аби підпалити. Або чобітки просто розвіялися б 
у повітрі. Вони, напевне, дурять. Максимко вим
кнув газ, але йому стало моторошно, а що як 
зненацька вони стануть не тугі й холодні, а 
запалахкотять синім полум’ям? Ой, ма-а...

— Навіщо ви мене дурите? — крикнув Мак
симко.

— Ні, ми кажемо чистісіньку правду: нас і 
справді зроблено з цього газу,— вже поважніше 
відповів Чап.

— Ти що, нам не віриш? — півником підстриб
нув Чалап.

Та хіба ж такому можна повірити? Чобітки 
з газу! Якби Максимко про це сказав Сашкові, 
Маринці чи Лесикові — ото б сміялися!

— Ми з газу! Ми з газу! — вигукував невгамов
ний Чалап.
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— А я вас і слухати не хочу. Не вірю. Як ви 
доведете?

Чап зупинився і став пригадувати, але пригада
ти не зміг.

— Бачиш... Мабуть, ми не відразу народилися 
з газу, а було ще багато-багато...

— Чого?
— Всього! — підстрибнув Чалап.— То дуже 

довго розповідати.— Чалап не хотів признавати
ся, що теж нічого не пам’ятає.— Може, ми тобі 
колись розкажемо.

— Не вихваляйся марно,— зупинив брата 
Чап.— Ми ж бо тільки чули на фабриці, як 
майстер сказав: «А ці чобітки зроблено з газу, 
з того, що горить на кухні». На фабрику саме 
прийшло багато школярів, і майстер їм поясню
вав. Вони пішли далі, і ми вже більше нічого не 
чули. Слухай, Максимку, запитай у тата, може, він 
знає.

— Мій тато знає все!
— Запитай! Запитай! — вискнув Чалап.— І 

нам розкажи!
Чобітки знову розвеселилися, скочили зі столу, 

затупцяли по кухні. Максимко насилу їх половив 
і поставив у куток передпокою.

— Стійте тут тихенько, ні до кого не озивай
тесь. І не вискакуйте!

Чап з Чалапом погодилися стояти спокійно, але 
Максимко неодмінно повинен випитати у тата: чи 
справді вони народилися з газу.

Коли мама прийшла з роботи, вона оглянула 
нові чобітки й усміхнулася.
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— От і добре! Я вже й сама збиралася купити 
гумові чобітки, щоб ноги не промочив. Тепер буде 
на душі спокійніше.

Але в Максимка не дуже було спокійно на душі: 
що як бабуся розкаже про знівечені черевички?

Бабуся пильно глянула на Максимка й похита
ла головою.

— Бабусенько,— стиха шепнув Максимко.— 
Ти ж мене вже сама покарала...

— Мамі не хочу завдавати прикрощів, а не тебе 
жалію, паливодо,— махнула рукою бабуся.

„Дерев’яні сльози**

— Тату, а з чого роблять гумові чобітки? — за
питав увечері Максимко.

— З гуми, звичайно.
— А гума з чого?
Тато відсунув набік книжку і посадовив Мак

симка собі на коліно.
— З чого? Найпершу в світі гуму добували 

з дерева.
— З такого, як дуб чи береза?
— Ні, зовсім з іншого. У нас воно не росте.
— А де ж воно росте?
— Дуже далеко, за океаном, у теплій країні. 

Таке величезне, а зветься — гевея.
— З неї вирізають гуму?
— Ні, не вирізають, а роблять із соку. Ну... ти 

знаєш кульбабу?
— Знаю! Вона жовта, а потім пухната. Як
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добре дмухнути — всі пушинки розлітаються. З 
неї тече молочко, як зірвати.

— Молочко — то сік кульбаби. І у гевеї такий 
білий сік, із соку й добувають гуму або каучук. 
По-тамтешньому — «кау» — дерево, а «чау» — 
сльози. По-нашому можна перекласти так: 
«Сльози дерева».

«Ну от,— подумав  ̂ гіркотою Максимко,— ви
ходить, що мої чобітки брехунці й насмішники. 
А я їм мало не повірив... Якби це ще вигадав 
Чалап, я б не дивувався, але ж Чап! Чап теж 
обдурив мене».

— Чого ти насупився, синку?
Татове обличчя враз набрало грізного вигляду, 

він легенько буцнув Максимка лобом, а потім 
засміявся. Ні, зараз Максимкові було не до жар
тів. Він любив «воювати» з татом, іноді вони 
вчиняли такі баталії, що перевертали догори нога
ми усе в квартирі. Але зараз Максимкові було 
сумно.

— Тату... а мої нові чобітки, вони теж із 
дерев’яних сліз?

— Е ні, твої чобітки не з природної гуми, вони 
були б надто дорогі. Вони із штучної, зробленої на 
заводі.

Максимкові трохи полегшало.
— А на заводі з чого роблять?
— Ото який допитливий! Давай я тобі краще 

розповім про автомашину.— Звісно, тато хоче 
перевести на свою улюблену розмову.

— Ні, тату, я хочу тільки про гуму. З чого ЇЇ 
роблять?
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— Гм... як би тобі пояснити? Ти знаєш, що 
таке нафта?

— Ні. А для чого вона?
— Та хоча б для того, щоб виробляти бензин. 

А без бензину жодна автомашина не може ру
хатись...

Ну от, про що б не почав тато розмову, завжди 
зведе до своєї автомашини! До чобітків йому 
байдужісінько.

— Та-ату, я ж прошу тебе розповісти не про 
бензин, а про гуму!

— А я й розповідаю. Бо з нафти, коли її добре 
переробити, можна здобути й гуму.

— І гумові чобітки?
— Авжеж. І шини для автомобільних коліс.
Максимко аж образився на тата: навіщо йому ті

колеса? А Чап з Чалапом його таки обдурили, про 
нафту навіть не згадували. Вони казали про газ! 
Ні, не казали, а брехали! Брехали, брехали... 
Максимко мало не заплакав. А тут ще тато угледів 
його писанину.

— Знову порався на моєму столі? Що то за 
«МКСИМКО», де ти подів літеру «а»? І що це за 
«ЧАП» і «ЧАЛАП»?

Максимко хотів признатися, що Чап і Чалап — 
його нові чобітки, які вміють розмовляти... 
Але ж вони брехунці! Він мовчки зліз з татових 
колін і хотів піти геть. І все-таки не витримав: 
нехай вже краще тато посміється з нього, але ж 
він повинен знати правду!

— Тату, а з... газу? З того, що горить у нас на 
кухні, можна зробити мої чобітки?
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— Можна,— відказав тато, гортаючи книж
ку.— 3 такого газу теж роблять гуму. Ну, біжи, 
синку, не заважай мені.

Можна! Отже — правда! Максимко хотів одра
зу ж побігти до Чапа з Чалапом, але його 
перехопила мама. Вона звеліла йому вмиватися 
й лягати спати.

Еге, мама — не бабуся, з нею не поспереча
єшся.

Не годиться 
кепкувати з друзів

Другого дня, вранці, Максимко швиденько по
снідав і метнувся до своїх чобітків. Він ускочив 
у них, але бабуся змусила зодягнути й застебнути 
на всі гудзики пальтечко і зав’язати під підборід
дям шапочку. Чал з Чалапом нетерпляче дрі
ботіли.

— Ото дзига! Ти можеш спокійно постояти? — 
дорікнула бабуся.

Максимко, може, й зміг би, та не могли чобітки: 
вони аж дригалися з нетерплячки. Поминувши 
ліфт, чобітки миттю пронесли Максимка по схо
дах униз, через усі вісім поверхів. А перед будин
ком вони заскочили за кущі жовтої акації, котра 
ще була не жовта, і навіть не зелена, а просто 
колюча і гола. Тут Чап спитав:

— Ну? Довідався?
— Кажи швидше, довідався? — сіпнувся Ча

лап, підбив Максимка, і той дав сторчака просто
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в акацію і боляче подряпався. Тому він розгнівав
ся на Чалапа і вирішив трохи покепкувати, щоб не 
був такий бистрий.

— Еге ж, довідався: вас зроблено із штучної 
гуми.

— Ну такі Ну так! — притупував Чап.— А гуму 
з чого?

— З чого? З чого? — нетерплячився Чалап, аж 
Максимко знову спотикнувся.

— З дерев’яних сліз, он із чого!
Чап з Чалапом спинилися, ніби вкопані. Вони 

й зроду були червоні, а зараз, здається, ще дужче 
почервоніли. Потім Чап зробив повільний крок, 
Чалап — другий, і вони перевальцем повели Мак- 
симка до найглибшої калюжі — мабуть, хотіли 
втопитися з сорому. Максимко насилу виліз із 
калюжі й побачив, як по чобітках скочуються 
краплини води: здавалося, чобітки плакали.

Максимкові стало шкода їх.
— Не плачте. З дерев’яних сліз теж можна 

зробити чобітки, але вас зроблено не з сліз, 
а таки, мабуть, з газу. Це сам тато ска
зав.

— Уххх! — з полегкістю зітхнув Чап.
— Ххха! — радо відгукнувся Чалап.
І вони понесли Максимка навколо будинку 

і скрізь знаходили чудові калюжі.
«Чап!» — з розгону плюхкався в калюжу пра

вий чобіток. «Чалап!» — задерикувато плюскався 
лівий. І сонячні зайчики бавились у бризках, 
пірнали в калюжу і втішалися з рипких чо
бітків.
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Ні, такі веселі чобітки не могли народитися 
з сліз, хоча б і дерев’яних. І ніколи не треба 
кепкувати з друзів.

А вночі...

Вночі Максимко прокинувся.
Бабуся тихенько підхропувала на своєму ліжку. 

Але до Максимка ще долинуло якесь дивне тупо
тіння: ніби хтось грався м’ячем. Та де?

Максимко прислухався^ тихцем вийшов із кім
нати. М’яч так і підскакував у кухні.

Підкрався до кухні: знадвору яскраво світив 
ліхтар, і Максимко побачив... Чапа з Чалапом. 
Вони стрибали біля газової плити, підбиваючи 
крани.

— Що ви робите? — пошепки, щоб не збудити 
бабусю, засичав Максимко.— Як ви смієте випус
кати газ? Ви що, хочете нас усіх потруїти?

— Ми нікого не хочемо труїти,— збентежено 
відказав Чап.— Але ти нам показував газ, що 
горів, а ми боїмося вогню.

— Ми хотіли зустрітися з холодним газом,— 
бурмотів Чалап.— Та він не хоче до нас ви
ходити.

Тут Максимко з жахом побачив, що капосні 
чобітки вже повідбивали-відкрутили всі чотири 
чорні крани, і навіть п’ятий — синій, від духовки! 
Біда! Але газ чомусь не шипів. Ага, на щастя, 
бабуся чи мама ще звечора перекрили газ угорі, 
щоб часом не скоїлось лиха.
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— Ось я вам покажу холодний газ! — Максим- 
ко ретельно закрутив усі крани.— Добре, що газ 
не пішов: ми ж усі могли повмирати!

Чап з Чалапом злякалися. Вони зовсім не 
хотіли, щоб хтось умирав.

— Ми ж не знали...
— Ти ж нам не сказав...
— Ви будете по ночах бігати? Ви будете випус

кати газ? — гнівався Максимко.— Ось я вас за
мкну. В коморі. З пилососом!

Максимко схопив Чапа з Чалапом, відніс їх 
у куток передпокою і, щоб затямили, стукнув їх 
трохи ногою. Це чобіткам сподобалося: вони 
залюбки побуцалися б із Максимком, але той 
хотів спати, аж очі злипалися.

Добре, хоч ніхто не знав, якого лиха мало не 
накоїли вночі невгамовні чобітки!

„Побігли до Дніпра!**

Тепер бабуся перестала боятися, що Максимко 
промочить ноги й застудиться, і йому вільніше 
дихалось.

Сонце все дужче пригрівало, по всій Сокорівці 
сніг розтанув зовсім. Щезли й калюжі, хіба що 
дощем поналиває.

Максимко познайомив Чапа й Чалапа з безпри
тульним собакою — Рудим. Рудий прихильно об
нюхав їх і помахав хвостом, а Чап з Чалапом 
увічливо рипнули. І вони всі четверо, тобто — 
Максимко, Чап, Чалап і Рудий вирішили піти
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десь трохи далі, а не товктися на асфальтовому 
майданчику перед будинком, де Рудого завжди 
проганяє сердитий дядько комендант.

Чап порадив побігти туди, де зводять новий 
висотний будинок, а Чалап захотів побігти до 
великої води.

Найбільша вода, яку знав Максимко, то — Дні
про. До Дніпра зовсім близенько, треба тільки 
поминути чотири будинки і — вниз, поміж вербо
лозом, до піщаного берега. Правда, над узбереж
жям ще треба махнути через шосе, де бігають 
автобуси та автомашини, але то справжня дур
ниця.

Раніше Максимко не зважився б на таку манд
рівку, але тепер у нього були чарівні чобітки! Та 
ще й Рудий з ними — кого їм боятися?

Чобітки миттю пронесли Максимка повз будин
ки, перенесли через шосе і пірнули в кущі вербо
лозу. Рудий мчав поруч.

На тонких гілочках верболозу вже проклюну
лися сріблясті котики. Максимко хотів було їх 
наламати, але Чап з Чалапом дуже квапилися до 
Дніпра, а Рудому ті котики були ні до чого.

Крига на Дніпрі давно вже скресла, і сонце 
гойдалося в сивих хвилях. Чап обережно торкнув
ся води і сказав, що вода ще дуже холодна. Чалап 
і собі хотів похлюпатися водою, але Рудий хапнув 
Максимка за полу пальтечка і відтяг від води.

— Не заважай! — заверещав Чап.— Чого тяг
неш?

«Гррр!» — відказав Рудий, хоч не сердито, але 
рішуче.
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— Не сваріться,— мовив Максимко.— Мені не 
дозволяють лізти у Дніпро. Дозволяють тільки 
влітку купатися, і то з татком чи мамою.

— Еге, влітку,— зітхнув Чап.
— Хіба ж ти влітку нас візьмеш? — коверзував 

Чалап.— Візьмеш?
— Не візьму,— відверто признався Максим

ко.— Влітку я бігаю в тапочках або й зовсім 
босий.

Максимко не хотів брехати своїм друзям: чого 
не буде, того не буде. Хто ж улітку ходить 
купатися в гумових чобітках?

З досади Чалап підстрибнув, підбив Чапа, пісок 
під ними осипався, і Максимко замалим не шуго
нув у воду.

«Гррр! Гав-гав!» — Рудий удав, що хоче вкуси
ти Чалапа. Чалап присмирнів. Тоді Рудий скочив 
поміж водою й Максимком, і вони пішли вздовж 
берега. Чап ступав рівно, а капосний Чалап усе 
намагався перечепити Максимка.

Так вони дійшли до човна і побачили дядька, 
що заводив мотор.

Усі четверо зупинились. Чап з Чалапом зацікав
лено розглядали човен, а Рудий побоювався дядь
ка. Хтозна, може, нажене? Адже Рудому частень
ко перепадало від дорослих...

Але цей дядько був не просто собі дядько, 
а Іван Романович, з Максимкового дому, з першо
го поверху. Іван Романович нікого не кривдив. Він 
одразу впізнав Максимка і озвався до нього:

— А чого це ти, козаче, сам собі блукаєш понад 
Дніпром?
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— Я не сам собі, зі мною...— Максимко про
мовчав про Чапа з Чалапом і тільки сказав: — Зі 
мною Рудий.

— Таке,— покрутив головою Іван Романо
вич.— Ану, катайте з Рудим зараз мені додому!

— Так у Рудого дому немає,— пояснив Мак
симко.

Іван Романович засміявся, і Максимко збагнув, 
що саме зараз, коли Іван Романович так приязно 
сміється, можна спробувати...

— Проси! — шепнув Чап.
— Проси! Проси! — і собі Чалап.
Тільки Рудий одвернувся: він боявся чогось 

просити.
— Іване Романовичу, ви на човні поїдете?
— Поїду. А хіба що?
— Ви хочете покататися?
— Ні, поїду на Острів, накопаю молоденьких 

вербичок, щоб посадити біля нашого будинку.
Острів був недалеко — переїхати протоку, і 

вже.
Чап з Чалапом затупцяли з нетерплячки.
— Візьміть і мене,— якомога сумирніше по

просив Максимко.
— Я можу пізно повернутись. Ніхто ж не 

знатиме, що ти поїхав зі мною, переполоху на
коїмо.

— Проси дужче! — домагався Чап.
— Проси, проси,— рипотів Чалап.
— Іва-ане Романовичу! Ви тільки одненький 

разочок перевезіть мене до Острова і назад. 
Однесенький! — благав Максимко.
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— Та вже добре,— погодився Іван Романо
вич.— Сідай у човен. Прокатаю тебе трошки, але 
гляди мені — відразу біжи додому.

Чобітки вправно вскочили з Максимком у чо
вен. Рудий сумно дивився на них.

— Іване Романовичу, а Рудого?
— Собаку? Е ні, то вже витребеньки. Нехай 

краще тут посидить, тебе почекає. А потім додому 
проведе. Чуєш, Рудий? Чекай туті Зрозумів, со
бачко?

Рудий зрозумів, що йому треба тут, на березі, 
чекати Максимка. Він ліг на піску, простяг перед
ні лапи і поклав на них голову: мовляв, чекатиму, 
про що мова!

— Розумний пес,— похвалив Іван Романо
вич.— Шкода, не має хазяїна, бідаха. Ану, лови, 
Рудий!

Іван Романович кинув Рудому чималий окраєць 
хліба. Пес гречно зловив гостинець і вдячно 
замахав хвостом.

Човен, тарахкаючи мотором, швидко поплив.
— Я — капітан! Повний вперед! — гукав Мак- 

симко.
Човен проплив мимо Острова й став завертати 

до Сокорівки.
— Просися на Острів! — тихенько рипнув Чап.
— На Острів! На Острів! — аж затрусився 

Чалап.
— Іване Романовичу, візьміть мене на Ост

рів. Я хочу побачити, як ви вербички ви
копуватимете.
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— Еге, тобі як мед, то й ложкою. Мені вже 
й так перепаде від твоєї бабусі.

— Не перепаде. Одну-однісіньку вербичку ви
копаєте — і назад.

— Багато навикопую, як стану возити тебе 
туди та сюди. Не вигадуй.

— Іва-а-не Романовичу!
— Ну й смола! Та вже гаразд: одну вербичку 

викопаємо — й назад.
Човен завернув до Острова. Чобітки вискочили 

разом з Максимком на вогкий пісок.
Іван Романович швидко знайшов молоденьку, 

тонку вербичку. Він узяв з човна лопату й почав 
викопувати деревце.

— Іване Романовичу, гляньте, а он там — ще 
краща.

— Гм...— Іван Романович глянув на вербичку, 
вона й справді була дуже гарна. А поряд — іще 
одна...

— Ні, одвезу тебе спершу назад, а тоді й 
копатиму.

— Ну ще тільки ці дві! Такі гарні! Іва-ане 
Романовичу!

— Добре. Сідай отут на пеньку і нікуди не 
бігай.

— Я нікуди!
Те казав Максимко, але по-іншому гадали його 

чобітки.
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Чап з Чалапом 
посварилися

Максимко вже не раз бував на Острові, з нього 
добре видно всю Сокорівку. Але завжди бував 
з бабусею або мамою. З татом — не був, у тата 
завжди багато роботи. І на роботі — робота, 
і вдома пише свою книжку про автомашини — 
теж робота.

Влітку на Острові завжди багато людей: гуля
ють, купаються, засмагають на сонці. А ще п’ють 
ситро і їдять морозиво.

Зараз на Острові не було нікого. Дерева ще сірі, 
а на пагорках зеленіє трава. Чи то вона вже 
виросла, а чи зелена зимувала під снігом? Мабуть, 
таки зимувала.

Максимко слухняно сидів на пеньку й дивився, 
як Іван Романович викопує вербички. Але Чап 
з Чалапом почали нудитися. До того ж вони 
ніколи не бували на Острові і просто не могли 
витерпіти й не побігати хоч трохи.

Під ними шаруділо руде торішнє листя і хруща
ли сухі стеблини. Потім Чап захотів зазирнути до 
порожнього павільйону, де Максимко з мамою 
торік їли морозиво, а Чалапові заманулося зміря
ти — яка завдовжки асфальтова доріжка і куди 
вона приведе. Доріжка привела їх до зеленої 
ребристої лави. А що на лаві ніхто не сидів, то 
Максимко схотів трохи по ній побігати.

Але чобіткам швидко набридло бігати по корот
кій лаві. Вони сплигнули й помчали вперед — 
хтозна-куди.
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Набігавшись досхочу доріжками й без доріжок, 
Чап вирішив, що вже годі, пора повертатися до 
човна, певне, Іван Романович вже давно викопав 
усі три вербички. Та Чалап не погодився.

— Ще трошечки побіжімо туди, а потім туди, 
а далі — отуди!

— Ти нерозумний,— рипнув Чап.— Максим- 
кові треба хутчіше повертатися, ми й так за
барилися.

— Не хочу повертатися,— закомизився Чалап 
і ляснув Чапа. Тут уже розсердився Чап і підбив 
Чалапа. Чалап злетів з ноги й заховався в кущах.

— Зараз же вернися! — закричав Максимко.
— А от і не вернуся,— дражнився Чалап.
Чап зірвався з правої Максимкової ноги й побіг

наздоганяти Чалапа. Максимко сів на колоду, 
а чобітки все ганялися один за одним. Вони зовсім 
забули, що мають бігати з Максимком, а не без 
нього, бо та біганина аж занадто затяглася. 
Максимко сердився, гукав до них, бо ж на Острові 
вони дуже забарилися, і нічого доброго з цього не 
буде.

— Ну зачекайте! Я вам покажу! Я вас сьогод
ні ж вкину до сміттєпроводу! — почав погрожу
вати Максимко.

Почувши таку страшну погрозу, чобітки прича
їлися десь у кущах. Це вже було зовсім погано: 
погрозами не допоможеш, бо налякані Чап з 
Чалапом можуть зовсім утекти від нього. І тоді він 
завів іншої:

— Як же вам не соромно? Як же ви могли 
покинути мене? А я думав, що ви мої друзі!
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— А ти нас не вкинеш до сміттєпроводу? — не
сміливо озвався збоку Чап.

— Не вкидай! Не вкидай! — рипнув з другого 
боку переляканий Чалап.

— Та вже добре, не вкину. Тільки повер
тайтеся швидше, я й не знав, що ви такі 
неслухняні!

— Ми більше ніколи не будемо,— присоромле
ний Чап виліз із кущів.

— Не будемо, але ти обіцяй, що дізнаєшся 
у тата, як саме нас зроблено з газу,— набивав собі 
ціну Чалап.

Це сподобалося Чапові.
— Еге! Ми зараз віднесемо тебе до човна, 

але ж ти дізнайся.
Максимко пообіцяв. Йому й самому цікаво було 

про це знати. Чап з Чалапом прибігли й миттю 
понесли його до човна. Сам Максимко, напевне, 
не втрапив би й заблудився на Острові.

Оце вскочили!

Біля човна нікого не було. Нікогісінько! Он 
і викопані три вербички лежать на піску, а Івана 
Романовича немає. Як у воду впав.

— Іване Романовичу! — тоненько і жалібно за
кричав Максимко.

Ніхто не озивався.
— Може, він утопився? — захвилювався Чап.
— Напевне втопився,— захлипав Чалап.
— Ні, Іван Романович добре плаває,— сказав
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Максимко.— Він одним махом може переплисти 
з Острова на наш берег, я сам торік бачив.

— То куди ж він подівся? — заквилив і Чап.
— Не знаю... От бачите, що ви наробили!
І Максимко зарюмсав разом із чобітками.
— Я думаю, він пішов нас шукати,— мовив 

нарешті догадливий Чап.— Нам треба чекати йо
го біля човна.

— Навіщо чекати? Я зосім не люблю чекати,— 
підстрибнув нетерплячий Чалап.— Ходімо йому 
назустріч.

Але куди саме йти назустріч Івану Романови
чу — ні Максимко, ні чобітки не знали.

— Треба йти праворуч,— вирішив Чап.
— І зовсім не праворуч, а ліворуч,— перебив 

Чалап.
Засмучений Максимко рушив назустріч Івану 

Романовичу. Чап тяг праворуч, Чалап — ліворуч, 
тільки й знай, що спотикатися. Хтозна, як би воно 
закінчилося, аж зненацька до них вибіг Рудий 
і загавкав.

Звідки Рудий узявся на Острові? Його ж зали
шили на тому боці! Та це ще було не все: за Рудим 
вибіг з-за дерев Іван Романович, а слідом бігла 
перелякана і заплакана бабуся.

— Знайшовся!!!
Бабуся схопила Максимка на руки, ніби рятую

чи від наглої смерті. А Іван Романович дуже 
гнівався, не знати на кого більше: на Максимка, 
що втік, чи на себе, що взяв Максимка на Острів.

— Ну, хлопче, тепер і близько до човна не 
підходь. Чуєш?
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А хіба ж то Максимко винен?
Іван Романович допоміг бабусі сісти в човен. 

Максимко теж тихесенько сів біля неї,— чобітки, 
тямлячи свою провину, зовсім принишкли. І тоді 
Іван Романович свиснув до Рудого.

Рудий сміливо скочив у човен, він уже не боявся 
Івана Романовича. А Іван Романович завів мотор 
і, забувши на березі викопані вербички, швидко 
погнав човна до Сокорівського берега.

— Ви забули вербички,— несміливо нагадав 
Максимко.

— Не твій клопіт,— сердито буркнув Іван Ро
манович.— Через твої вибрики і голову забудеш.

Вже згодом, коли Максимко таки перепросив 
бабусю і вона зовсім заспокоїлася, то розповіла, 
як усе було.

А було так: Маринка побачила, як Максимко 
з Рудим чимдуж чкурнули до Дніпра. Коли бабуся 
кинулася шукати Максимка, вона й призналася. 
Звісно, дівчисько, Сашко б із Лесиком промовча
ли. Бабуся побігла до Дніпра, знайшла Рудого, 
а Максимка — ой лишечко! — ніде не було. Вона 
побігла понад Дніпром, шукала й гукала, аж доки 
її не помітив з Острова Іван Романович. Він уже 
й сам схаменувся, що нема Максимка, і давно 
його кликав. Хотів бігти шукати по Острові, але 
передумав, переїхав на цей бік, узяв бабусю 
й Рудого, і всі разом вони поїхали шукати згубу.

— Добре, що Іван Романович здогадався узяти 
собаку,— сказала бабуся.— Без нього ми б, на
певне, й досі шукали.
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Помиті чобітки сором’язливо червоніли в ку
точку.

— Пррробач,— тихенько рипнув Чап.
— Не серрдься,— попросив і Чалап.
Ну що з ними вдієш...

Слова треба 
дотримувати...

— Невже тобі не шкода бабусі? — запитала 
мама.— Ти ж знаєш, як вона перелякалася. А 
якби захворіла?

Мама ніколи не кричить на Максимка, але 
завжди, коли гнівається, її голос стає спокій
ний і холодний. А лагідне обличчя — су
ворим.

Нехай би краще кричала! Бо від такого мамино
го голосу і такого обличчя Максимкові й душа 
холоне.

— Я не хотів... Я думав...
— Що ти думав? Бабуся старенька, а ти її не 

жалієш і не любиш.
Це ж неправда, Максимко любить бабусю. 

І зовсім не хоче, щоб вона захворіла. А мама не 
вірить... У Максимка закапали сльози.

Мамине обличчя трохи пом’якшало, і голос 
полагіднішав.

— Дай мені слово — до Дніпра ніколи не бі
гати.

І Максимко те слово мамі дав.
Тепер доведеться гуляти тільки близько будин-
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ку, щоб бабуся, як визирне у вікно, відразу 
побачила Максимка.

— Нудно,— рипнув Чап.
— Геть перехотілося гуляти,— зарипів і Ча

лап.
— Я мамі слово дав,— сумно відповів Максим- 

ко.— А слова завжди треба дотримувати!
— Правда,— зітхнув Чап.
— Треба дотримувати? — підскочив Чалап.— 

А ти дотримав те слово, яке дав нам?
— Еге, ти обіцяв, що дізнаєшся, як саме нас 

зроблено з газу,— нагадав Чап.
— Ну... ось нехай трохи перегніваються на 

мене, тоді запитаю. Почекайте.
Чобітки погодились трохи почекати. Вони по

несли Максимка до Маринки, яка грала з чужою 
дівчинкою в класи. У Маринки й русяві кіски 
розтріпалися, так старанно вона вистрибувала.

— І я з вами! — гукнув Максимко.
— Це не хлоп’яча гра,— пхенькнула чужа дів

чинка.— Не заважай.
Але Маринка прийняла Максимка до гри, бо ж 

і Максимко з Сашком та Лесиком завжди при
ймали її в свої хлоп’ячі ігри. Маринка навіть 
більше любить гратися з ними, аніж зі своїми 
подружками.

Чап з Чалапом заходилися стрибати по «кла
сах». Вони все стрибали й стрибали, ні разу не 
збилися, а дівчатка ніяк не могли дочекатися 
своєї черги. Врешті побачили, що з Максимком їм 
годі змагатися, покинули гру і побігли на гойдал
ку. Чобіткам теж набридло стрибати, бо ж на них
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ніхто не дивився. І до того ж Максимко побачив 
Сашка з Лесиком: вони бігали наввипередки.

У хлоп’ят і чуби змокріли, у Сашка — рудий, 
а в Лесика — чорний. У Сашка все кругле обличчя 
у ластовинні, а очі веселі. Лесик — схожий на 
дівчинку: рум’яний, гарненький і завжди червоніє. 
Ні, Максимкові більше до вподоби Сашкове об
личчя: відразу видно, що справжній хлопець! 
Йому й самому таким хотілося б бути. Але волос
ся Максимкове біляве, мов льон, а очі сині, як 
у мами. А в дівчачому пальтечку та шапочці 
з помпоном Максимко скидається на дівчинку ще 
більше за Лесика. Ну й нехай! Он Маринка — дів
чинка, та хіба вона чимось гірша за хлопців.

— Ану! — крикнув Чап.
— Зараз ми покажемо, як треба бігати! — гук

нув Чалап.
І чобітки кинулися наздоганяти хлоп’ят. Мак

симко враз наздогнав і перегнав обох, тільки 
чобітки замелькали. Перегнав раз, вдруге, втре
тє... Звісно, хлоп’ята визнали б його за безпереч
ного переможця, якби не пустун Чалап. Він не 
стримався і перечепив Лесика. Той упав, об нього 
спіткнувся Сашко, покотився й розбив коліно. Це 
вже були не жарти, бо Лесик дуже образився, 
а Сашко аж скипів. Не минути б Максимкові 
духопеликів, якби не нагодився сердитий комен
дант.

Комендант ніколи не дозволяв битися біля 
свого будинку і відразу ж розборонив хлоп’ят. 
Максимко був дуже лихий на Чалапа, бо завжди 
через нього мав прикрощі. Він стукнув Чапом по
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Чалапові і сам мало не впав, бо в ту ж мить Чалап 
дав здачі — луснув Чапа. Сашко з Лесиком заре
готали, дивлячись, як кумедно підстрибує, підби
ваючи сам себе, Максимко, і приятелі помири
лися.

Тільки бігати наввипередки Сашко з Лесиком 
більше не схотіли. Та й Максимко не хотів: хто ж 
його знає, що можуть утнути його чобітки?

Рудий
має хазяїна

Пройшов буйний дощ, і в повітрі запахло 
справжньою весною. Вранці приятелі зібралися 
й посідали на лаві біля ганку, міркуючи, у що б їм 
погратися.

Тут клацнули двері на першому поверсі, і 
з будинку вийшов... Рудий. Він по-дружньому 
помахав хвостом до приятелів.

Максимко, як завжди, кинув Рудому коржика. 
Той ковтнув, але не пожадливо, як раніше, а ніби 
з увічливості. Тепер він був не дуже худий і зовсім 
не брудний.

— Гляньте, який гарний став Рудий,— сказала 
Маринка.

— Весь аж блищить! — вигукнув Сашко.
Лесик поплескав собаку по спині. Рудий лизнув

йому руку, але підійшов до Максимка і поклав 
голову йому на коліна.

— Ага, він мене любить найдужче! — похва
лився Максимко.
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Рудий погодився — помахав хвостом.
— Знаєте що? Давайте збудуємо Рудому ха

ту,— надумав кмітливий Сашко.
— Давайте,— зрадів і Максимко.
— А де ми її побудуємо? — спитав Лесик.
— І з  чого? — додала Маринка.
Приятелі задумалися. Звісно, можна було б 

назносити паліччя й гілок, щоб збудувати Рудому 
курінь. Але ж курінь одразу розкидає сердитий 
комендант. Ще й нагримає.

А комендант, ніби його кликали, тут і вродився. 
Він закричав, щоб не принаджували собаку, і 
замахнувся ціпком на Рудого. Але несподівано 
з вікна першого поверху визирнув Іван Романович 
і гукнув:

— Гей, не женіть Рудого! Це мій собака.
Комендант здивовано закліпав, приятелі теж

здивувалися. Проте Максимко швидко збагнув, 
чому Іван Романович вирішив узяти Рудого 
собі: бо побачив, який це добрий і розумний 
собака.

— Але ж він приблудний,— пробуркотів ко
мендант.

— Був приблудний, а тепер хазяйський,— Іван 
Романович відчинив вікно.— Рудий, додому!

Рудий присів і спритно стрибнув — просто у 
вікно до свого хазяїна. Максимко, Сашко, Марин
ка та Лесик заплескали з радощів у долоні, а що 
вже чобітки! Чап з Чалапом заходилися вити
нати такий танок, що Максимко насилу їх 
спинив.
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— Якби не ми, не мав би Рудий хазяїна! — ра
дісно рипотів Чап.

— Якби ми не втекли на Острові, Рудий був би 
безпритульний! — вихвалявся Чалап.

Мабуть, їхня правда. Треба швидше розпитати 
в тата — як саме чобітки зроблено з газу: слова 
треба дотримувати.

А цього навіть 
тато не знає

Тато раніше, ніж завжди, повернувся з роботи, 
сів до свого столу й заходився писати. А коли тато 
пише, то заважати йому не можна, те Максимко 
добре знав.

Зате надвечір тато гукнув до Максимка:
— Ходімо, погуляємо. Треба голову трохи про

вітрити.
— От і добре,— мовила бабуся.— Тепер я мо

жу не визирати щохвилини у вікно. Погуляйте, 
погуляйте.

— Весна! — сказав тато.— Незабаром зазеле
ніє наша Сокорівка.

— А я буду бігати босий,— необережно вигук
нув Максимко, бо Чап відразу ображено рипнув, 
а Чалап скривджено зітхнув. Щоб їх потішити, 
треба було починати ту розмову.

Тато міряв широкими кроками дорогу, Максим
ко дріботів чобітками.

— Тату, а пам’ятаєш, як ти мені розповідав про 
дерев’яні сльози?
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— Умгу,— тато примружився і підставив об
личчя під сонце.

— А про гуму...— Максимко сіпнув тата за 
руку, щоб привернути увагу. Здається, тато вирі
шив справді тільки провітрити голову, а розмовля
ти охоти не мав.— Про гуму! Як її роблять з газу? 
Розкажи.

— Гм...— тато торкнувся напуклих бруньок на 
берізці.— Що ти питаєш?

— Розкажи мені, я к  і з  г а з у ,  що  г о р и т ь  
на  н а ш і й  к у х н і ,  р о б л я т ь  т а к і  
ч о б і т к и ,  я к  у м е н е .

Тато поминув берізку і знову примружився на 
сонце.

— З газу? — він задумався.— Того тобі ще не 
зрозуміти...

— Я зрозумію! Розкажи!
— Давай краще я тобі розповім про автомаши

ни, бо про чобітки я гаразд і не знаю.
Максимко остовпів. Він повірити не міг: це тато 

не знає? Як же так? Тато завжди і про все знав. 
Максимко засоромився за тата й навіть одвер
нувся.

— Чого ти, синку? Втомився?
Максимко не втомився, просто чобітки не схо

тіли далі йти.
— Що ж, давай посидимо тут, на бульварі.
Тато підійшов до лави й сів. Максимко насилу

доплентався до лави, чобітки стали важкі, мов 
чавун.

Але Чап з Чалапом не схотіли й сидіти. Обра-
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жені, вони вимахували Максимковими ногами, 
мало не позлітали.

— Ти можеш спокійно сидіти і не метляти 
ногами? — вже невдоволено сказав тато.— 
Хто ж так сидить?

— Еге... а як ти не розповів... Я думав, що ти 
знаєш про все на світі.

— Жодна людина не може знати про все на 
світі. Цілого життя замало, щоб знати про все. 
Розумієш? Треба добре знати про свою роботу 
і про найголовніші події на світі.

— А я хочу знати, як зробили мої чобітки! Це 
мені найголовніша подія.

Тато здивовано глянув на Максимка й засмі
явся.

— Он як! Ну, коли це для тебе найголовніша 
подія, то раджу тобі запитати в мами. Вона 
працює на фабриці — саме там роблять гумове 
взуття.

Чап з Чалапом аж підстрибнули, підхопили 
Максимка, помчали бульваром — праворуч, ліво
руч, заходилися вибивати дрібушечки навкруг 
лави, де, сміючись, сидів тато.

— Ого! Я й не знав, що ти в мене такий 
танцюристий.

Чобітки пройшлися навприсядки, мало не загу
бивши Максимка: так вони раділи, що тепер-то 
вже напевне дізнаються, як саме вони народи
лися.

Гуляли з татом вони ще довгенько, навіть пішли 
до Дніпра, де зустріли Івана Романовича з Рудим. 
Тато розмовляв з Іваном Романовичем про рибо-
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ловлю і все бідкався, що сам не має часу поїхати 
порибалити. А Максимко з чобітками наздоганя
ли Рудого, а потім він наздоганяв їх. Всім було 
весело, і срібні вербові котики вилискували на 
весняному сонці.

Мама розповідає

Минуло два дні, а Максимко все ще не зміг 
розпитати у мами, як роблять на її фабриці гумові 
чобітки, бо мама пізно приходила з фабрики, 
казала, що в неї саме багато роботи.

Чап з Чалапом нетерпляче ждали, бо що день, 
то надворі теплішало, і незабаром вони стануть 
Максимкові непотрібні. Може, Максимко тоді про 
них забуде, і вони так нічого й не дізнаються.

Аж ось у неділю мама сама покликала Мак- 
симка.

— Ану, неси сюди свій чобіток!
Максимко кинувся по чобіток. Та який взяти?
— Мене візьми! — вимагав Чап.— Чалап може 

не втямити або щось забуде.
— Ні, мене! — наполягав Чалап.— Я все втям

лю й нічого не забуду. Візьми мене, бо ображуся!
Врешті Максимко взяв обидва чобітки, щоб не 

ображалися.
Мама простягла руку, Чалап рвонувся і перший 

ускочив мамі до рук. А Чап залишився у Мак- 
симка.

— Отже, ти хочеш знати, як роблять із газу 
такі чобітки?
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— Еге ж! Я хочу знати про все-все.
— Ну, про «все-все» я тобі не розповім. Вирос

теш — вивчишся. Але про найголовніше я тобі 
спробую розповісти.

Максимко й віддих затамував.
— Ти знаєш, із чого добувають природну гуму?
— Знаю: «з дерев’яних сліз». Мені тато сказав.
Мама усміхнулася, і Максимко подумав, що

його мама таки найкраща за всіх мам. Кажуть, що 
Максимко схожий на неї, але мама все ж краща! 
Вона ніколи не коверзує, як інколи він, і, звичай
но ж, їй і на думку не спадає пустувати або не 
слухатися бабусі...

— Не з «дерев’яних сліз», а із «сліз дерева». Ті 
«сльози» мають білий колір.

— Такий, як у кульбаби сік!
— Молодець,— похвалила мама.— Гуму мож

на добувати і з рослин, що мають білий сік. Але 
тепер навчилися робити гуму зі спирту, нафти, 
газу. Це вигідніше і набагато дешевше.

Тут шалапутний Чалап буцнув Чапа, а Чап 
і собі ляснув Чалапа. Але то була не бійка, то вони 
так раділи.

— Мамцю, ти розкажи, як роблять із газу!
Чобітки заніміли і стали уважно слухати.
— Той газ спочатку обробляють на великому 

заводі, готують із нього густу рідину, схожу на 
«сльози дерева».

— То чому ж чобітки не рідкі, а тугі й рипучі?
— Цю рідину перемішують з коротенькими 

й тонкими нитками-волоконцями і дають їй загус
нути й затвердіти.
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— І зробиться гума?
— Так, зробиться гума. Її везуть на взуттєву 

фабрику...
— На ту, де ти працюєш?
— І на ту. Фабрик багато, бо дуже багато треба 

гумового взуття. Воно оберігає ноги від води, від 
електричного струму...

— То чобітки й електрики не бояться? — зди
вувався Максимко. Сам він боявся електрики: 
всадив колись мамину шпильку в електричну 
розетку, то як бахнуло, як сіпонуло, мало не вмер 
з переляку й болю.

— Не бояться. Гумою захищають дроти, щоб 
електрика з них не втекла. Та слухай далі про 
чобітки. До нашого цеху привозять гуму вже 
розкраяну на частини для чобітків.

— А ви ті частини зшиваєте? Еге?
— Не зшиваємо, а склеюємо на колодці. Ця 

колодка не така, як дерев’яний копил у шевців, 
а металева. І сама вона схожа на чобіток.

— На залізний чобіток, правда?
— Правда. Але спершу на колодку накладають 

не гуму, а підкладку. Ось дивись,— мама виверну
ла на Чалапові халявку,— всередині чобіток не 
твердий, а м’який і пухнастий.

Максимко шугнув рукою в Чапа. Той теж 
усередині був м’який і приємний на дотик.

— На таку підкладку накладають частини від 
чобітків і склеюють. А тоді...

В цю мить у двері подзвонили, хтось при
йшов.
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Добрі гості, 
та не в пору

То прийшла до мами тітка Марія з дочкою 
Наталкою, Максимковою двоюрідною сестрою. 
На жаль, Наталка не така бойова, як Маринка,— 
крім своїх ляльок і знати нічого не хоче.

— Біжи, синку, погуляй з Наталкою надворі,— 
звеліла мама.

— А коли ти розкажеш?
— Іншим разом розкажу до кінця. А тепер 

погуляйте.
Звісно, Наталка прителющила з собою ляльку, 

яка вміла лупати очима. Наталка теж була в 
гумових чобітках, тільки не в червоних, а в 
біленьких. Чап з Чалапом вмить познайомилися із 
своїми родичами і погодилися побігти гуляти, бо 
все одно мама зараз не розповідатиме.

Максимко ревно благав Наталку залишити 
ляльку вдома, та де там! І на хвилину не схотіла 
розлучатися з лупоокою. Він одвів свою двоюрід
ну сестру до гойдалки, але Наталка не стала сама 
гойдатися, а почала гойдати ляльку. Добре, хоч ні 
Сашка, ні Лесика близько не було, а то б ще 
засміяли. Максимко хотів утекти від Наталки, 
таж капосні чобітки не дали. Все рипотіли, ма
буть, розповідали Наталчиним чобіткам, про що 
самі щойно дізналися в Максимкової мами. Воно 
й добре, що не дізналися про все до кінця, бо не 
відпустили б Максимка ні на крок від Наталки. 
Мав би собі мороку!

Надбігла Маринка і — маєш тобі! Стала грати-
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ся з Наталкою Ті дурною лялькою. Максимко 
обурився: ніколи не чекав од Маринки такого. 
Ні, що там не кажи, а дівчисько — то дів
чисько...

Тітка Марія просиділа з мамою до самого 
вечора. Засиділася б, либонь, і довше, але Натал
ці вже пора було спати. Вони пішли. Але й 
Максимкові теж пора спати...

— Завтра розкажу. Спати,— твердо сказала 
мама.

Чалап загинув!

Максимко дав слово не ходити до Дніпра. 
Але ж до кінотеатру можна? Це ж зовсім бли
зенько.

Біля кінотеатру, в новому сквері, повикопували 
ями. Для чого їх викопали — Максимко не знав, 
бо ями зяяли самі — людей біля них не було. 
Мабуть, про них просто забули.

Дуже цікаво перескакувати через такі ями! А їх 
викопали рівним рядом, то перескакувати було ще 
цікавіше: стриб через одну, через другу, через 
третю... Понад кожною ямою височів горбик 
свіжої землі: та земля слухняно осипалася, коли 
зачепити ногою.

Спочатку Максимко стрибав сам, а далі позбі
галися хлопчаки з навколишніх будинків. Всі 
намагалися перескочити якомога більше ям і не 
впасти. Прибігла навіть одна дівчинка, трошки 
більша за Максимка, і стрибала вона краще за
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всіх, але не за Максимка: хіба ж Чап з Чалапом 
комусь поступляться?!

Всі розстрибалися, аж гаряче стало. Але при
їхав грузовик. На кузові лежали дерева — вже 
чималі й голі, бо навколо дерева тільки-но зби
ралися зеленіти.

— А що це ви тут витворяєте? — закричав 
водій грузовика.— Ану, геть мені звідси!

Стрибуни зупинилися. За грузовиком набігло 
багато старшокласників із Сокорівської школи — 
всі з лопатами, і швидко стали знімати з машини 
дерева.

Деякі хлопчаки злякалися водія й порозбігали
ся. Але Максимко вирішив востаннє стрибнути, 
і те ж саме надумала стрибуча дівчинка. Вони 
розігналися з протилежних боків, боляче стукну
лися лобами, аж іскри зблиснули, і впали у яму. 
На них зверху посипалася земля.

Максимко перший вихопився з ями, дівчинка за 
ним. Старшокласники побрали лопати й стали 
садити в ями дерева. А що яма, через котру хотіли 
востаннє стрибнути дівчинка з Максимком, була 
крайня в ряду, то в неї насамперед і посадили 
дерево.

Дівчинка обтрусила з себе землю й побігла, а за 
нею решта хлоп’ят.

Максимко ж... Максимко теж побіг, але якось 
чудно — спотикаючись: права нога поспішала, лі
ва відставала. Все ж забіг за будинки, де не видно 
було скверу. Коли ж глянув на свої ноги, то 
похолов з переляку: Чалапа на нозі не було. Він
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дострибав із самітним Чапом до лави, а бідолаш
ний Чалап залишився похований в ямі...

Це було жахливо! Максимко заголосив. Піді
йшла якась тітонька в зеленому пальті і з картоп
лею в сітці.

— Чого ти плачеш, дитинко?
Максимко заплакав ще дужче, бо тепер було 

для кого плакати.
— У тебе щось болить?
— А-а-а-а...
— Може, хтось набив?
— Ні... У-у-у-у...
— То що ж із тобою? — тітонька сіла поряд 

з Максимком на лаву. Він показав свою ліву ногу 
в забрудненій землею шкарпетці.

— А де ж твій другий чобіток? Загубив?
— Ні-і... Він під деревом...
— Під котрим деревом? Покажи, де ти його 

загубив?
— Я не загубив... Він у землі...
— Нічого не розумію,— стенула плечима ті

тонька.— Ти з якого будинку?
Ридаючи, Максимко показав пальцем на свій 

будинок.
— А з  якої квартири?
— З нашої. На восьмому поверсі...
— Ну, не плач, посидь, а я піду знайду 

твою квартиру. Тільки сиди тут і нікуди не 
бігай.

Спробуй побігти в одному Чапі!..
Тітонька поклала на лаві сітку з картоплею 

і пішла шукати Максимкову квартиру. Максимко
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плакав, Чап гірко рипів, здається, навіть картопля 
сумувала.

Сто годин просиділи, мов сироти, Максимко 
з Чапом,— тітонька в зеленому пальті, мабуть, 
забула про них. Нарешті прибігла бабуся з зеле
нок) тітонькою.

Бабуся насилу втямила, яким робом загинув 
Чалап. Добре, хоч Максимко пам’ятав, у котрій 
ямі — у крайній.

— І хто ж тобі дозволив сюди бігати? Горе ти 
моєї — бідкалася бабуся.

Дерев уже посадили багато, старшокласники 
працювали швидко. Бабуся з зеленою тітонькою 
стали прохати, аби відкопали Чалапа. Двоє дівчат 
погодилось відкопать чобіток, хоча й сердилися, 
казали, що їм немає часу. Але, як глянули на 
Максимка, що стояв на одній нозі, засміялися.

І відкопали загиблого Чалапа.

Мама
розповідає далі

Максимко так наплакався, що бабуся не стала 
картати, а навпаки — потішала. Нічого ж лихого 
не скоїлося, чобіток знову вдома. Тільки помити 
Чалапа треба було не лише зверху, а й зсередини, 
бо в нього набралося повно землі. Тому Чалапові 
довелося довго сохнути, і Максимко по обіді не 
зміг піти гуляти.

Зате його порадувала мама. Прийшовши з 
роботи й пообідавши, вона сказала, щоб Максим-
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ко слухав уважно, бо вона розповість до кінця — 
як роблять гумові чобітки.

Максимко приніс мамі Чапа,— мокрий Чалап 
і не просився: він все ще ніяк не міг прийти до 
тями з переляку.

— Пам’ятаєш, на чому ми закінчили? — запи
тала мама.

— Пам’ятаю! Чобітки наліплюють на колодку.
— Так. А потім чобіток лакують, тобто роблять 

таким гладеньким та блискучим, як оце твій.
— І все?
— Е ні, головне попереду. Чобітки треба стис

нути і дуже-дуже нагріти.
— А чим їх стискають?
— Повітрям.
Мама жартує? Хіба ж повітрям можна тисну

ти? Оце б Максимко взяв та й натиснув повітрям 
на Сашка. А той — на Лесика... Ні, такого не 
буває.

— Не можна тиснути повітрям! — уперто за
перечив Максимко.

— Ще й як можна! Не тільки тиснути, а й що 
завгодно роздушити. Ось підеш до школи, до
відаєшся.

Довелося повірити, бо мама вигадувати не буде.
— А далі? Ну, натиснуть на чобіток повітрям...
— Ще й дуже гарячим!
— Таким, як окріп?
— Набагато гарячішим.
Максимкові аж дух перехопило. Нещасні Чап 

з Чалапом, і як вони витримали? Он Чалапа 
сьогодні закопали в землю, і то було страшно.
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А коли тебе отак припікають? Максимкові б 
зроду такого не витримати.

— Ой, мамо, а для чого їх так мучать?
— Бо інакше не можна: без цього чобітки не 

годяться. На морозі вони б тріскалися й криши
лися, а в теплі ставали б липкими, до всього б 
прилипали.

— І до підлоги?
— Звичайно. В них не можна було б ходити. 

Зате по всьому вони стали міцними й гнучкими, не 
бояться ні спеки, ні морозу.

— Вогню теж не бояться, еге?
— Ні, сину, вогню вони все-таки бояться. 

Але ж ти не збираєшся ходити в них по 
вогнищу?

Добре, що мама попередила, а то б Максимко 
міг спробувати. Він згадав, як Чап з Чалапом 
зраділи, що зустрілися з газом, але боялися його 
полум’я. Вони хотіли зустріти холодний газ. 
Справді, досить з них, і так натерпілися.

Чап-Чалапова рідня

Чап завжди був розумніший за баламута Чала- 
па. Він дуже уважно вислухав мамину розповідь, 
зрозумів усе, либонь, краще за Максимка, і розка
зав Чалапові.

— Я думаю, у нас тут повнісінько родичів. 
Сьогодні вночі одвідаємо їх.

Чалап зрадів. Він уже майже висох і зовсім 
заспокоївся. Про всяк випадок, знаючи братову
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вдачу, Чап наказав йому слухатися й не витинати 
коників. Чалап пообіцяв.

Коли в квартирі всі поснули, Чап з Чалапом 
тихенько вистрибнули із свого куточка. Насампе
ред вони наскочили на татові черевики з гумовими 
підошвами.

— Добрий день! — привітався Чалап.
— Який уночі день,— буркнули черевики.
— Він хотів сказати — доброго здоров’я,— 

мовив Чап.
— Е, яке там здоров’я,— скривився правий 

черевик.— Цілу зиму ми вірно служили хазяїнові, 
а зараз про нас забули.

— Давно треба віддати нас у майстерню пола
годити,— поскаржився лівий.— Підошви вже від
риваються.

— Не журіться, ми попросимо Максимка, він 
нагадає татові,— запевнив їх Чалап.

— Бо ваші підошви — то наші родичі,— пояс
нив Чап.— А за родичів треба дбати.

Черевики відразу полагіднішали: що не кажи, 
а родичі!

— Ми будемо вам дуже вдячні, коли нагадаєте. 
Нехай хоч на ту зиму полагодять.

— Неодмінно полагодять,— заспокоїв Чап. 
Але Чалап не втримався й похвалився:

— А нас і лагодити не треба, ми ще нові!
— Ну й що з того? Влітку Максимко вас не 

носитиме, а восени, може, ви станете йому затісні: 
у нього ж ноги ростуть.

Чобітки розгубилися. Он що, виходить... А як 
буде з ними?
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Цього черевики не знали. У тата ноги вже не 
ростуть, вони знадобляться й надалі, аби тільки 
полагодили.

Чап з Чалапом засмутилися. Та веселі чобітки 
не вміли довго сумувати. Коли ще та осінь наста
не! А може, її зовсім не буде? А може, Максим- 
кові ноги не дуже виростуть? Чого наперед су
мувати!

І Чап з Чалапом побігли далі по квартирі.
Вони скрізь, мало не на кожному кроці, зустрі

чалися з своїми родичами. Не кажучи вже про 
мамині боти і про плащі, які висіли у передпокої 
на вішалці, чобітки зустріли свою рідню на всіх 
чисто електричних приладах, що мали донгі шну
ри, заховані в тонку й міцну гуму, щоб електрика 
з них не втекла. Залюбки погралися з м’ячем 
і подружилися з ним — то був найвеселіший 
родич. Заскочили й до комірчини, де жив Максим- 
ків ворог — головатий пилосос, і наріть порозумі
лися, бо пилосос пояснив, що не сердитий він і не 
хижий. Хіба винен, що так грізно гуде, коли 
працює? А якби Максимко не розкидав скрізь 
своїх скарбів, а прибирав їх на місце як годиться, 
то й ніякої прикрості не мав би. І хоча чобітки 
співчували Максимкові, вони погодилися з пило
сосом. За це старий і мудрий пилосос розповів їм, 
що якби зненацька зникла уся гума, то скоїлося б 
велике лихо. Не тільки позникали б усі плащі та 
чобітки, а вмить втекла б електрика, погасло б 
світло, замовк телефон і радіо, зупинився б сам 
ліфт! А про автобуси і всякі автомашини то годі 
й казати.
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Так, рідня у Чапа з Чалапом була велика 
й знаменита! Такою ріднею можна було пиша
тися!

Вже стало світати, коли чобітки потупцяли 
у свій куточок. За ними пострибав і Максимків 
м’яч, і вони втрьох ще довго рипотіли, про щось 
змовляючись.

Футбол

Сашко з Лесиком ганяли по майданчику перед 
будинком порожню консервну бляшанку. Лесик 
бив обережно, а Сашко на повну силу. І чому це 

' нагримав на них сердитий дядько комендант? 
Адже бляшанка так дзвінко брязкала! До того ж 
хлоп’ята змагалися: хто більше заб’є голів у 
ворота, тобто у гойдалку.

Сашко був спритніший, він частіше влучав 
бляшанкою у ворота, а Лесик раз у раз «мазав». 
На майданчику зібралося багато дітвори, всі го
лосно верещали, коли бляшанка потрапляла у 
ворота, і це теж не сподобалося сердитому ко
мендантові.

— Від вашого брязкоту вже й голова тріщить! 
Знайдіть собі іншу забавку. І що його робити 
з цією дітворою!

Якби комендант міг, він, напевне б, повиселяв 
усіх чисто дітей з будинку, а може, й з усієї 
Сокорівки.

Максимкові вже давно кортіло побігти до при
ятелів, але бабуся, мов на злість, насипала йому
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здоровенну тарілку манної каші і примушувала 
з’їсти всю. Такої мисюри каші, мабуть, і Рудий не 
здолав би!

— Нікуди не підеш, поки все не з’їси,— не
вблаганно сказала бабуся.

— Я потім доїм.
— То потім і підеш.
Довелося давитися — доїдати кашу.
— Чого ти так довго? — нетерпляче запитав 

Чап, коли Максимко, напханий кашею, пішов 
озуватися.

— Кашу їв,— поскаржився Максимко.
— Тобі каша миліша за нас,— дорікнув Ча

лап.— Цілий ранок на тебе чекаємо.
Максимко відкотив м’яча, що плутався під 

ногами, і хотів нищечком вискочити без пальта. 
Бабуся, звісно, не дозволила.

Аби швидше, Максимко вскочив у ліфт і — 
вниз. Вибіг з будинку саме тоді, коли сердитий 
комендант вже відняв бляшанку в хлоп’ят і поніс 
її геть. Аж тут — бац! З розчиненої кватирки 
восьмого поверху вискочив м’яч і прудко поскакав 
до Максимка.

«То, мабуть, бабуся кинула мені м’яча»,— вирі
шив Максимко.

Чап з Чалапом хитро перезирнулись, але не 
сказали ні слова.

Сашко, побачивши Максимка з м’ячем, дуже 
зрадів. Це вже не порожня бляшанка з консервів, 
це справжній м’яч, і комендант не має права його 
віднімати.

— Будемо грати у футбол! — гукнув Сашко.

235



— У футболі У футболі — закричали всі.
Максимко радо пристав. Але хто стоятиме на

воротях? Бо досі там була гойдалка, її нікуди 
не подінеш. А без воротаря — який може бути 
футбол?

Та кмітливий Сашко знайшов раду: він узяв 
Маринчину скакалку, прив’язав її до двох тонких, 
у майже розпуклих бруньках, кленочків, і вийшли 
чудові ворота.

Грати взялися по-справжньому.
Кожен, по черзі, стояв за воротаря, а інші, теж 

по черзі, забивали м’яча. Воротар міг стояти на 
воротях доти, доки йому не заб’ють гол.

Перший став на воротях Сашко. Два м’ячі 
зловив, а третього пропустив. Після нього — Ле- 
сик, один тільки раз зловив м’яча. Далі — Марин- 
ка, а вона зловила аж тричі! Максимко хотів стати 
четвертим, але Чап лукаво шепнув:

— Не поспішайї
— Будеш стояти останнім,— додав Чалап.
Щось вони, видно, надумали.
Усіх гравців, як і в справжній футбольній 

команді, було одинадцять. Та всі, після Маринки, 
жодного разу не вловили м’яча: він просто викру
чувався з їхніх рук. Тому дуже швидко настала 
Максимкова черга.

Отут і почалося! Куди б не зафутболили м’яч, 
хоча б і поза ворота, він підскакував то до Чапа, 
то до Чалапа, й ті враз одбивали його. Спочатку 
Максимко пильно стежив за м’ячем, а далі вже 
й не дивився: все одно м’яч прилетить до котро-
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гось із чобітків. Тут би позаздрив і найкращий 
воротар київського «Динамо»!

Успіх був такий великий і бучний, що на галас 
знову прибіг комендант. Спершу він аж заплескав 
у долоні, а тоді схаменувся:

— А це що таке? Дерева псувати? Хто вам 
дозволив?

Він одв’язав од кленочків скакалку, хотів її 
навіть одняти, та Маринка заплакала — то ж її 
скакалка. І тоді непокірливий Чалап щосили вда
рив по м’ячу, м’яч стукнув коменданта в спину, 
відбився й відлетів до вікна. Брязь! Шибка розби
лася, а Максимко аж присів од страху. Тепер-то 
вже не минути тяжкої кари. Та ще й м’яч залетів 
до чужої квартири...

Цього разу комендант розгнівався так, як ніко
ли. Він схопив Максимка за руку, щоб той не втік, 
і повів до бабусі. Звичайно, вести Максимка пішки 
на восьмий поверх комендант не схотів, він затяг 
його до ліфта й натиснув кружальце з цифрою 8. 
Чап з Чалапом затупотіли, зарипотіли і... ліфт 
зупинився поміж п’ятим і шостим поверхами. 
Тепер з нього ніхто не міг вийти. Коменданта аж 
затіпало.

— Через тебе, поганий хлопчиську, я повинен 
висіти в ліфті! Мало тобі, що шибку розбив, а ще 
невідомо скільки отут доведеться сидіти. Ні, цього 
я тобі не подарую!

Спересердя він зовсім забув, що не Максимкова 
у тому вина, що несподівано не стало електрики 
і ліфт зупинився. Хіба ж Максимкові охота сиді
ти у ліфті, немов у замкненій клітці?
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Чобітки захихотіли. Ой, тут, мабуть, не обійш
лося без їхньої витівки: чого б ото їм так зловтіш
но хихотіти? Максимко присів навпочіпки і ти
хенько спитав:

— Це ви зупинили ліфт? Признавайтесь!
— Хі-хі-хі,— зарипотів Чалап.— То наша ро

дичка нам допомогла.
— Гума випустила електрику, і ліфт перестав 

працювати,— пояснив Чап.— Тепер комендант 
нехай посидить.

Комендант гукав щосили, щоб викликали 
електрика. Та на сходах саме нікого не було.

— Але ж і я сиджу в ліфті, не сам комендант,— 
вже розсердився Максимко.— Зараз же мені 
пустіть ліфт! Бо я з вами назавжди посварюся.

Чобітки вже й самі зміркували, що не дуже 
добре вийшло. Чап голосно рипнув, Чалап підрип- 
нув, ліфт рушив з місця й довіз їх до восьмого 
поверху. Комендант кулею вискочив з пастки.

— А тепер мерщій зачиняйся і втечемо дони
зу,— вискнув Чалап.

— Ні, тоді Максимкові ще дужче нагорить,— 
не погодився Чап.— І так ти лиха накоїв: відфут- 
болив м’яча на коменданта. А навіщо?

Максимко знехотя виліз із ліфта. Комендант 
уже додзвонився і гнівно кричав до бабусі:

— Розбестили! Дерева ламають, шибки б’ють! 
Скоро й голови нам порозвалюють! Неподобство!

Насилечки бабуся вмовила, що розбите вікно 
засклять, а Максимко за пустощі буде покараний. 
І комендант пішов униз пішки — ліфта він зараз 
побоювався.
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— Ну,— сумно мовила бабуся.— Що з тобою 
робити?

Вона безпорадно розвела сухенькими руками.
Максимко сам роздягнувся, перевзувся у тапоч

ки, поставив у куток Чала з Чалапом і мовчки став 
сам туди. Кару треба відбути.

Винний Чалап вибачився й обіцяв, що ніколи 
такого не буде. А коли Максимко відстояв своє, 
розумний Чап попросив нагадати татові, щоб 
віддали полагодити старі татові черевики. «Неод
мінно нагадай!»

Несподівана
радість

Весна набирала сили, дерева зазеленіли, хоча 
й не в повний лист. На трьох вербичках, посадже
них Іваном Романовичем, теж вигулькнули ясно- 
зелені листочки, а сріблясті котики стали дов
гастими сережками, жовтими, як курчата-пу- 
ховички.

А сьогодні вранці розквітла ще й вишенька,— її 
теж посадив Іван Романович біля будинку.

Але... мама принесла Максимкові нові легенькі 
черевички, і знову ж таки — білі. «Гумові чобітки 
вже пора скидати».

Може, й справді пора, а Максимкові так шкода 
розлучатися з ними! Хоча й завдали йому чимало 
клопоту, особливо Чалап, все одно — шкода!

Чап з Чалапом і собі зажурилися.
Правда, бабуся вже не наказувала вдягати
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осоружне дівчаче пальтечко і шапочку з помпо
ном, але примусила взути нові черевички. Мак- 
симко боявся навіть заглядати в куток, де стояли 
покинуті й самотні Чап з Чалапом, наче був винен 
у зраді. Бабуся, звісно, не розуміла, чому Максим- 
ко не радіє новим ловким черевичкам, а все 
просить дозволити взутися в чобітки.

— Вже тепло, ноги спариш. Гумові чобітки 
годяться тільки на ранню весну чи на осінь.

Вишенька одцвіла, бо вже кінчилася весна, 
наступало літо...

Одного дня, невеселий, вийшов Максимко з 
дому. Окрім білих черевичків на ньому ще й був 
чепурний новий костюмчик, та те було не на 
радість, а на сльози. Його зустрів Рудий приязним 
гавкотом.

Від того часу, як Рудий став не безпритульний, 
він має нашийника з номерком. Навіть сам серди
тий дядько комендант іноді плеще собаку по 
спині — перегнівався.

— Чого зажурився, козаче? — озвався, вихо
дячи з вудками, Іван Романович.

— Ви їдете рибу ловити? — позаздрив Мак
симко.

— Та ось поїдемо з Рудим, може, на юшку 
наловимо.

— Іва-ане Романовичу, візьміть і мене з собою!
Рудий і собі замахав хвостом і став зазирати

хазяїнові в очі, ніби просив за Максимка.
— Куди ж я тебе, такого чепуруна, рибалити 

візьму? Тобі тільки у вітрині стояти.
Максимко глянув на свій новий костюмчик, на
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білі черевички й понурився. Він справді скидався 
на хлопчика з вітрини у магазині дитячого одягу.

Мабуть, Іванові Романовичу стало шкода Мак- 
симка.

— Бачиш, хлопче, якби ти був слухняний і не 
втікав хтозна-куди, я б тебе взяв. Але ж ти...

— Я більше не втечу!
— Гм... Правда, з нами буде Рудий, він не дасть 

тобі загубитися. Але візьму тебе, хлопче, тільки 
тоді, як дозволить бабуся.

— Вона дозволить!
— Та й переодягнутися тобі треба у щось 

стареньке.
— Я переодягнуся! Неодмінно! Тільки... Іва- 

ане Романовичу, попросіть самі бабусю.
Максимко так жалібно кліпав, Рудий так бла

гально повискував, що Іван Романович махнув 
рукою і поїхав разом з Максимком на ліфті — 
просити бабусю.

Спочатку вона й слухати не хотіла: чи мало тоді 
настрахалася, як Максимко втік на Острові? Але 
Іван Романович таки вмовив бабусю. Бо його всі 
поважають. Тільки бабуся сказала, що зараз 
складе до кошичка для Максимка їжу, щоб не 
зголоднів.

Доки щасливий Максимко переодягався в ста
рий костюмчик і, головне — бабуся дозволила — 
перевзувався у гумові чобітки, бабуся напакувала 
повного кошичка, ніби Максимко збирався в 
далеку дорогу. Пляшку кефіру, цілу гору бутер
бродів з ковбасою і ще всяке таке. На три дні 
вистачило б, але нехай: Рудий допоможе поїсти.
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Чап з Чалапом страшенно зраділи. Вони помча
ли сходами вниз, і навіть випередили Івана Рома
новича, що з бабусиним кошичком спустився на 
ліфті. Пританцьовуючи, побігли з Рудим до Дніп
ра. Там Іван Романович завів мотор, і вони 
помчали човном по Дніпрі далеко-далеко, де 
Максимко ніколи не бував.

Іван Романович — 
добрий чоловік

Здається, Іван Романович не дуже поспішав 
приставати до берега й ловити рибу. Він сам радів 
з Максимкової радості. Човен голосно тарахкотів 
мотором, мабуть, теж радів за Максимка.

А Іван Романович — весь такий приємний: і 
засмагле обличчя з ласкавими зморшками біля 
очей, і великі вузлуваті руки, навіть лисина в нього 
якась усмішлива. Він дуже щасливий, бо вільний. 
Ніхто йому не боронить, коли схоче, тоді й поїде 
рибалити, не так, як тато чи мама. Вони завжди 
поспішають на роботу, а навіщо їм та робота? 
Краще б жили так, як Іван Романович, то й 
Максимкові веселіше було б.

І чому одні люди живуть вільно, а інші з ранку 
й до вечора на роботі?

Максимко голосно, перекрикуючи мотор, запи
тав про це.

— Е, хлопче, та я ж на пенсію вийшов,— відка
зав Іван Романович.— Чи ти гадаєш, що я всеньке 
життя вудками бавився?
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— А чому мої мама й тато не вийдуть на 
пенсію? На пенсії ж краще.

— Отакої! Таж твої мама з татом ще зовсім 
молоді, чого ж їм на пенсію виходити?

По правді кажучи, Максимко над тим ніколи не 
думав — старі чи молоді тато з мамою. От бабуся 
справді стара: сива, сухенька, зморщена. А Іван 
Романович? Хіба ж він старий?

— Ви теж не старі!
— Та ще не такий і старий,— погодився Іван 

Романович.— Але робота моя була дуже важка, 
тому й на пенсію рано вийшов.

— А яка була ваша робота?
— Я, хлопче, шахтар, під землею весь час 

працював, вугілля видобував. Розумієш? То дуже 
важка робота — під землею.

Максимко подумав, що під землею не тільки 
важко, а й страшно. Це ж не на Дніпрі рибу 
ловити!

Іван Романович і собі про щось задумався, 
а далі й признався:

— Нудно мені без роботи. Не звик я, хлопче, 
відпочивати. Набридло.

«Трах-тах-тах!» — намагався заглушити роз
мову мотор, але Максимко не піддався.

— Хіба на роботі веселіше? — закричав він.
— Звісно, веселіше. Оце порибалю літо, а во

сени піду працювати.
— Під землю? — злякався Максимко.
— Та ні, під землю мене вже не візьмуть. Десь 

на легшу роботу.
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Бач воно що! Добре, коли людина вільна, але 
й воля може набриднути...

— Ви не журіться, Іване Романовичу. Ось 
я попрошу маму, щоб вона взяла вас 
на свою фабрику. Там дуже цікаво й ве
село, чобітки роблять такі, як мої. Не жу
ріться!

Іван Романович поглянув на Максимка й 
усміхнувся.

— А ти, я бачу, добрий хлопець.
Хтозна, чи добрий Максимко, чи ні, йому 

завжди дорікають, що він неслухняний. А от Іван 
Романович — справді добрий чоловік.

«Так-так-так!» — підтакнув мотор.

Лелека

Човен торкнувся піщаного берега. Рудий виско
чив, чобітки, що досі лежали на дні човна, наско
чили Максимкові на ноги й так стрибонули, аж 
Іван Романович засміявся.

— Та й спритний ти, хлопче: стрибаєш, мов 
заєць.

Хіба так стрибнув би у білих черевичках?
— Ну, побігайте собі з Рудим, а я порибалю. 

То добре, що взяв чобітки — не поріжеш ноги 
осокою, та й болота не страшно. Рудий! Не 
відходь од Максимка!

«Гав!» — тобто «Слухаюсь!» — відказав Рудий. 
Йому й самому кортіло побігати. А що вже 
казати про Чапа з Чалапом! Вони ж застоялися.
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Тому підскакували, притупували, хотіли полізти 
у воду, але Рудий не дозволив.

«Грр! Гав-гав!»
Чап з Чалапом подалися від води і помчали, 

спочатку зариваючися в сипкий пісок, а далі й по 
твердому березі. Рудий не відставав ні на крок. 
Максимко зрозумів, що собака не дозволить чо
біткам бешкетувати — можна не боятися при
крощів.

— Тут можна гратися в піжмурки,— гукнув 
Максимко.

— Граймося! — зрадів Чап.
— Граймося! Граймося! — підхопив Чалап.
Але Рудий гратися в піжмурки не схотів. Бо він

би відразу знайшов Максимка, хоч би як добре 
той заховався, а Рудого знайти Максимкові — 
зась! Та ще й загрузне, чого доброго, в комишах, 
загубить Чапа або Чалапа, а то й обох разом.

Максимко трохи образився на Рудого і вирішив 
потихеньку втекти. Тільки то була марна справа: 
Рудий удавав, ніби не помічає МаксимковоТ втечі, 
і коли той був певен, що втік, пес одразу прибігав 
до нього і голосно гавкав. Ось який хитрий Рудий!

Аж тут Рудий зненацька завмер. Незважаючи 
більше на Максимка, пес прислухався, принюхав
ся і побіг у комиші. Максимко вже не бачив його, 
тільки гавкіт чув — то ближче, то далі. Ой... а це 
що таке?! З комишів вискочив величезний довго
ногий птах і, махаючи одним крилом, побіг просто 
на Максимка. Максимко з ляку дав драла. Але 
Рудий все гнав птаха до човна, де вудив рибу Іван 
Романович.
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Той уже залишив вудку і вийшов назустріч, 
прислухаючись до гавкотіння собаки. А коли по
бачив птаха, закричав:

— Тубо, Рудий! Не смій! Тубо!
Рудий відскочив од птаха, але не спускав з 

нього ока. Максимко кинувся до Івана Романови
ча: хіба ж не страшно такого величезного і дзьо
батого?

Птах зупинився, якось дивно зашипів і закла
цав дзьобом — мабуть, хотів ще дужче налякати.

— Лелека,— сказав Іван Романович.— Пора
нений, летіти не може.

Максимко придивився: одно крило в лелеки 
звисало, а на пір’ї червоніли плями крові.

— Якийсь поганець підстрелив,— насупив бро
ви Іван Романович.— Треба зловити, бо загине.

— А він не кусається? — з острахом запитав 
Максимко.

— Не підставляй лице і бережи очі. Стань отам 
і махай картузиком. Тубо, Рудий! Не можна!

Іван Романович почав підкрадатися до лелеки. 
Лелека побіг у той бік, де стояв Максимко. Чап 
з Чал^пом підскочили, а Максимко пронизливо 
заверещав і замахав картузиком. Птах кинувся 
в другий бік, а тут на нього загарчав Рудий. Тим 
часом Іван Романович все ближче підступав до 
лелеки. Ось кинувся вперед і схопив лелеку за 
цибаті ноги.

Лелека виривався, бив здоровим крилом, і, 
мабуть-таки, здорово подзьобав Івана Романови
ча. Але той, не звертаючи уваги, обхопив птаха за
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тулуб і затиснув дзьоба рукою. Мовляв, не дзьо
байся, ніхто тобі лиха не вдіє.

— Максимку! Ану витрушуй мою сумку!
Максимко кинувся до великої сумки, розпустив

на ній «блискавку», висипав на берег усе, що там 
було, і приніс до Івана Романовича. Той спершу 
всадив у сумку цибаті лелечі ноги й обережно 
натиснув на спину. Лелека хоча й пручався, але 
присів. Іван Романович оглянув поранене крило.

— Шротом стріляли. Рана не одна, але, здаєть
ся, неглибокі. Гадаю, що загоїться, вдома зроблю 
йому перев’язку. Поживе в мене, поки одужає. 
Ану, затягни «блискавку».

Максимко допоміг Іванові Романовичу затягти 
«блискавку», сама голова на довгій шиї лишилася 
вільна. Тепер Максимко не боявся лелеки, і навіть 
хотів погладити по шиї.

— Помалу! — крикнув Іван Романович.— Ле
лека дикий, може око виклюнути.

— Скажи йому, що ми його рятуємо,— шепнув 
Максимко Чапові.

Але Чап скрипнув у відповідь, що з живими 
лелеками розмовляти не вміє. От якби лелека був 
гумовий...

— То він би не клювався, й не треба було б 
з ним розмовляти,— махнув рукою Максимко. 
Він навчився махати рукою точнісінько так, як 
Іван Романович.

— А якби ми не побігли до комишів, то 
й лелеку б не зловили! — хвальковито рипнув 
Чалап.
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Чалап Чалапом, він просто не міг не вихва
лятися.

— Пора обідати,— сказав Іван Романович. Він 
позбирав пакунки з їжею, що їх витрусив із сумки 
Максимко. Рудий теж хотів їсти, та й Максимко 
вже зголоднів.

Як добре, що бабуся напакувала цілий кошичок 
їжі! Здогадалася, що на Дніпрі Максимко нагуляє 
собі апетит. Тільки... ось вони їдять, Рудий уминає 
за двох, а бідний поранений лелека, напевне, 
голодний.

— Я дам йому шматок ковбаси,— сказав Мак
симко.

— Ні, ковбаса завадить лелеці, вона надто 
солона. У мене є для нього чудовий обід — свіжа 
рибка. Кращого йому й не треба.

Іван Романович узяв довгу комишину, начепив 
на неї рибку й простягнув до лелеки. Спершу птах 
боявся брати рибу, та Іван Романович все хитав 
перед лелечим дзьобом рибиною, аж доки той не 
схопив і не проковтнув її.

— О! Тепер не пропаде. Маю для кого рибу 
ловити.

— А ви ж хотіли йти на роботу,— нагадав 
Максимко.— Хто ж тоді лелеці рибу ловитиме?

— То я ж восени на роботу піду, а до того часу 
крило в лелеки загоїться, і ми випустимо його на 
волю. Нехай собі летить у вирій.

Пообідавши й нагодувавши лелеку рибою,— 
у нього теж був добрий апетит,— вони рушили 
додому.
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Можна було б погуляти до вечора, якби не 
поранений лелека.

— Крило треба уважно оглянути, може, яка 
шротина застрягла. Та й змастити йодом, щоб не 
загноїлася рана, і перев’язати,— сказав Іван Ро
манович.— Бо птах може лишитися однокрилий 
або й зовсім загинути.

Максимко дуже вболівав, щоб лелека не став 
однокрилий або й не загинув. Рудий теж того не 
хотів. Він зрозумів, що має подружити з лелекою. 
Лагідно помахавши хвостом, він наблизився до 
птаха... Понад усім Дніпром прокотилося жалібне 
собаче скавуління: лелека довбонув Рудого в 
самісінький ніс.

Аж до Сокорівки Рудий ображено позирав на 
птаха і тихенько повискував.

— Нічого, нічого, помиритесь,— посміювався 
Іван Романович.— Скажи спасибі, що не видовбав 
ока.

Аж ось зависочіли нові багатоповерхові будин
ки — під’їхали до Сокорівки.

Який же це був чудовий і радісний день!

Комендант 
знову гнівається

Що було того крику і гомону, коли вони при
йшли до будинку, несучи у сумці лелеку! Позбіга
лася вся дітлашня, навіть багато дорослих зі
йшлося. Сашко, Маринка та Лесик страшенно 
заздрили Максимкові, Чап з Чалапом пританцьо
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вували, Іван Романович показував лелеку, тільки 
Рудий ображено відвертався і з острахом позирав 
на птаха.

Ніс, мабуть, у нього й досі болів.
— А це що за новина? — скрикнув сердитий 

комендант, уздрівши лелеку.— То ви собаку собі 
завели, а тепер птаха! Зоопарк хочете зробити 
з квартири?

— А кому завадить лелека? — спокійно відпо
вів Іван Романович.

— Бо не дозволено в кооперативній квартирі 
розводити всяких тварин і птахів.

— Я ж не розводжу свиней чи гусей. А про 
лелеку... де це написано?

Комендант трохи збентежився, бо про лелек 
справді нічого не написано, але поступатися не 
хотів.

— Ось поставлю про вас питання на правлінні, 
тоді знатимете, де написано!

— Ставте! Хоч два питання зразу: одне про 
Рудого, а друге про лелеку,— засміявся Іван 
Романович і поніс птаха до своєї квартири. За ним 
потрюхикав Рудий.

— І чого ви напалися на людину? — з докором 
сказав дядько з дев’ятого поверху.— Якби всі такі 
були, як Іван Романовичі

— Іван Романович добра душа, жаліє тварин, 
а ви, мабуть, нікого не жалієте,— похитала голо
вою Лесикова мама, бо й вона вийшла подивитися 
на лелеку.

Комендант щось буркнув, але пішов собі. Мак- 
симко подумав, що то він пішов «ставити питан
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ня». Ну й нехай собі ставить, все одно Іван 
Романович те «питання» перекине. А лелека жи
тиме в нього, доки не одужає.

Максимко був усенький заляпаний болотом, бо 
в комишах було грузько. Він походжав, порипую
чи гумовими чобітками, як справжній мисливець. 
Приятелі дивилися на нього з повагою.

— А важко ловити лелек? — запитала Ма- 
ринка.

— Спробуй сама, тоді знатимеш,— гордовито 
відказав Максимко.

Сашко з Лесиком перезирнулися й тяжко зі
тхнули.

І щастить же цьому Максимкові!
Бабуся з розчиненого вікна давно вже кликала 

Максимка додому. Про лелеку вона нічого не 
знала.

— Максимку, ходи обідати!
— Я на Дніпрі наобідався! — відгукнувся Мак

симко. Він добре знав, що бабуся відразу ж 
заходиться його відмивати й переодягати. То вже 
нехай увечері.

— Гайда знову до Дніпра!'— рипнув Чап.
— Може, ще кого зловимо,— спокушав Ча

лап.
— А слово? — згадав Максимко. До того ж не 

годиться досвідченому мисливцеві гасати, як дур
ному хлопчиськові. Він перевальцем походжав 
серед своїх товаришів, а їх збігалося все більше та 
більше, і все розповідав, як ловили лелеку. Звісно, 
про те, як злякався птаха, він не казав, бо вже 
й сам забув. Надвечір нові слухачі довідалися, що
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І

лелеку зловив не хто інший, а сам він, Максимко.
і

А віддав його Іванові Романовичу тільки тому, що 
Іван Романович ловитиме рибу для лелеки. Бо 
так — нізащо б не віддав]

Нарешті бабусі ввірвався терпець, вона з’їхала 
вниз і, вжахнувшися, що Максимко такий забрьо
ханий, силоміць повела додому.

Нічого не вдієш, довелося скидати старенький 
костюм і чарівні чобітки... А коли він їх ще взує?! 
Бабуся не шкодувала мила, воно налізло 
в очі, й Максимко тільки сичав. Потім, увесь 
чистий і переодягнений, побіг до Івана Ро
мановича.

Лелека з прибинтованим до тулуба крилом 
боязко чапав по кухні і Максимка до себе не 
підпускав.

— Не полохай його,— наказав Іван Рома
нович.— Прийдеш через кілька днів, нехай 
лелека спершу звикне до нового житла і до 
людей.

— А його не вижене комендант?
Іван Романович махнув рукою й засміявся.
— Не бійся, не вижене.
Максимко попрощався й пішов собі. В під’їзді 

зустрів Рудого: собака боявся лелеки і сумно 
никав біля дверей своєї квартири.

— Нічого,— погладив його Максимко.— Ось 
побачиш, ви швидко подружите. Нехай йому 
переболить крило, він тебе більше не буде дзьо
бати.

Рудий вдячно заметляв хвостом і пішов за
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Максимком — прогулятися. Але без чобітків не 
дуже гулялося.

Хіба замінять Чана з Чалапом якісь там че
ревички!

Під вікном квартири Івана Романовича по
ходжав комендант.

Здається, йому дуже кортіло зазирнути у вікно 
і подивитися на лелеку.

Прощання

Мамі, татові й бабусі Максимко цілий вечір 
хвалився, як зловив лелеку: «Отакенного, цибато
го, дзьобатого, завбільшки мало не з тата!»

— Невже отак сам і зловив? — примружився 
тато.

— Ну... не зовсім сам,— признався Максим
ко.— Мені допомагали Іван Романович з Рудим. 
«І чобітки — Чап з Чалапом»,— хотів додати 
Максимко, але змовчав. Бо ж ніхто, крім нього, не 
знає, що його чобітки — чарівні.

Мама схотіла піти до Івана Романовича — 
побачити лелеку, та Максимко суворо попередив:

— Зараз до лелеки не можна. Нехай спершу 
звикне до нового житла й до людей. Згодом я вам 
усім його покажу.

Цілий вечір панувало Максимкове свято. Бабу
ся навіть назвала його героєм.

Приємно бути героєм! І навіщо так швидко лине 
час і настає та нудна година, коли треба лягати 
спати?
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Могли б хоч сьогодні не дивитися на годинник
— Ну от що, сину: навіть героям треба спати,— 

рішуче сказала мама.— До речі, герої ніколи не 
коверзують. Затямив?

— На добраніч,— покірно сказав Максимко 
й пішов до своєї кімнати. Але заснути ніяк не міг, 
бо все згадував і згадував сьогоднішні пригоди.

Вже бабуся, здається, й заснула, а Максимко 
все не спав.

Він тихенько скочив з ліжка і побіг у передпо
кій до чобітків.

Чап з Чалапом — умиті й чисті — стояли, як 
завжди, в куточку. На диво, Максимко намацав 
біля них і свого м’яча. Того самого, що проскочив 
крізь розбиту шибку до чужої квартири. Напевне, 
його віддали, бо тато давно знайшов скляра — 
а той засклив розбите вікно.

— На добраніч,— шепнув їм Максимко.
— До побачення,— сумно рипнув Чап.
— Прощай,— схлипнув Чалап.
— Чому — прощай?
— У тебе ноги ростуть? — запитав Чап.
— Мабуть, ростуть...— розгубився Максимко.
— Ми на осінь, може, станемо тобі затісні. 

Тому й прощай.
Максимко присів навпочіпки, але не знав, як 

потішити своїх завжди веселих, а зараз смутних 
друзів. Та ще перед розлукою...

— Я буду вас щодня відвідувати. Навіть по 
кілька разів!

— Нас, напевне, заховають до комірчини...— 
мовив Чап.
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— А ти ж боїшся пилососа,— рипнув Чалап.
— І зовсім не боюся! Чи я маленький? Тільки 

нехай він не ковтає нічого мого. Он знову — мар
ку ковтнув.

— Він інакше не може,— пояснив Чап.— А ти 
не розкидай.

— Та що мені та марка? Подумаєш! Я ж 
лелеку зловив.

Чобітки не витримали й засміялися. Максимко 
засоромився: не перед Чапом і Чалапом йому 
вихвалятися, вони ж бо знають, як воно насправ
ді було, як перелякався Максимко лелеки. Але він 
не образився на їхній сміх, вони ж були йому 
добрими друзями.

— Я подарую вам м’яча. Назавжди.
— Максимку! Ти де подівся? — покликала з 

кімнати бабуся.
— Зараз іду! — Максимкові не хотілося розлу

чатися з чобітками.— Скажіть, ви можете все, 
правда?

— Правда,— погодився Чалап.— Ми можемо 
все!

— А чого б ти хотів? — обережно запитав Чап.
— Я б хотів, щоб і ви підросли. Ну хоч 

трішечки! Аби тільки восени на ноги налізли. 
Розумієте? Тобі б ми не розлучились.

— Треба подумати,— помовчавши, відказав 
Чап.

Тут у передпокій зайшла бабуся, забрала Мак- 
симка й поклала в ліжко:

— Спи мені зараз же!
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„Чуки! Чаки!! Чак!!!44

Максимко заплющив очі. Поволі на нього почав 
напливати сон, аж зненацька хтось скочив до 
нього у ліжко. А за тим — другий... Та це ж Чап 
з Чалапом!

— Ви сьогодні ночуватимете зі мною? — зра
дів Максимко.

— Ми прийшли сказати тобі ще раз до поба
чення,— рипнув Чап, але не сумним голосом.

— Не прощай, а до побачення! — весело доки
нув Чалап.

— Ви надумали, як вам вирости?!
— Надумали,— ствердив Чап.— Взавтра бабу

ся сховає нас у комору, тому нам хочеться 
сказати усім-усім до побачення.

Максимко здивувався:
— Вночі?
— А ти не бійся,— сміючись, рипнув Чалап.— 

Сьогодні буде не проста, а казкова ніч. Тобі не 
треба навіть одягатися, тільки взуй нас.

Максимко, як був — у піжам ці — вскочив у 
чобітки, і вони винесли його з квартири.

На небі сяяв повний і теплий, як літнє сонце, 
місяць, і навколо було ясно-ясно. Три вербички 
й вишенька, посаджені Іваном Романовичем, ви
гинаючи зелені гіллячки, кружляли в танку! Чо
бітки піднесли Максимка до вікна квартири Івана 
Романовича й проскочили всередину. Рудий не 
загавкав, бо вони ж — свої. На кухні спав лелека. 
Він прокинувся, але вже не боявся Максимка,
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навпаки, привітно схилив свою довгу шию — 
вклонився.

— У тебе вже не болить крило? — спитав 
Максимко.

— Ще трохи болить, але менше. Швидко воно 
загоїться, і я полечу. Бо ж на мене чекають моя 
лелечиха з лелечатами там, у комишах. Ах! Які 
в мене прегарні лелечата! — зітхнув лелека.

— Ну не сумуй, швидко одужаєш,— потішив 
Максимко.— Тільки не дзьобай більше Рудого, 
він хороший.

— Не буду,— пообіцяв лелека.— Даю лелече 
слово!

— До побачення,— рипнули чобітки лелеці й 
Рудому. Івана Романовича будити не стали, винес
ли Максимка знов крізь розчинене вікно і помча
ли Сокорівкою — прощатися до осені.

Було тихо-тихо, бо люди вже спали, й ніхто не 
побачив, як легко та гарно витанцьовують чобітки 
на поснулих доріжках.

Зате до них з неба посипалися зірки, навіть сам 
місяць спустився на землю, і стали танцювати 
разом.

Який це був прекрасний танок!
Зірки дзвеніли кришталевим дзвоном, а місяць 

весело примовляв срібним голосом:
— Ех, і натанцююся ж я сьогодні! Гоп-гоп! 

Отакечки, отак!
На сході зарум’янилось небо. Місяць похапцем 

попрощався й  пірнув за обрій. За ним відлетіли 
й зірки.

10 Л Письменна 257



Максимко з чобітками зупинилися перед мага
зином «Взуття».

— Слухай,— урочисто промовив Чап.— Во
сени ми з тобою зустрінемося тут! Зрозумів?

— Ви сюди прийдете?
— То вже наша справа,— рипнув Чалап.
— Головне, щоб ти нас упізнав,— вів далі 

Чап.— Ми стоятимемо на полиці, але станемо 
трохи більшими. Поряд буде багато таких чобіт
ків, і щоб нас упізнати, ти мусиш запам’ятати три 
слова: «Чуки! ЧакиП ЧакШ»

— Я запам’ятаю! Чуки! Чаки!! Чак!!!
— Ще треба тричі підскочити. Так: спершу 

підскочиш на одній нозі і скажеш:«Чуки!», далі на 
другій нозі і скажеш:«Чаки!!» і востаннє на обох 
ногах: «Чак!!!». І тоді ти відразу впізнаєш нас, бо 
я тобі усміхнусь.

— А я підморгну,— запевнив Чалап.
— І ми будемо знову разом?
— Знову разом. А тепер — гайда додому.
Чап з Чалапом помчали додому, віднесли Мак-

симка до ліжка, а самі знову скочили до свого 
куточка в передпокої.

І Максимко спокійно заснув: А чого б мав 
журитися? Адже восени він знову знайде Чапа 
з Чалапом і неодмінно впізнає. Бо для цього 
досить тричі підскочити і сказати три чарівні 
слова: «Чуки! Чаки!! ЧакШ»



як вовк
БУВ НЕВОВКОМ

1. Хто оселився 
в Заозерному Пралісі

Золотоокий Яструб таки був виродком.
Чаклуни у тій країні, де вони водилися, назива

ли своїх дітей іменами звірів або птахів. А що 
новонароджене хлоп’я аж світилося вродою, то 
й дали йому щонайкраще ім’я — Золотоокий Яст
руб. Та коли хлопець підріс, то батьки й уся 
чаклунська рідня вжахнулися: дитину Яструбом 
не можна було називати! На якогось там Голуба,



а то й на Білу Ворону тягнув цей виродок, який не 
сприймав нічого злого, а визнавав саме тільки 
добро. Це було так непристойно для чаклуна, що 
Яструбом його вже ніхто ніколи не називав. 
Просто Золотоокий, та й годі. Бо ж золотооким 
може бути й звичайнісінький задрипаний півень.

Проте Золотоокий удався навдивовижу тямко- 
витий і швидко перевершив не те своїх ровесників, 
а й старих досвідчених чаклунів. Він умів творити 
чудеса найскладніші, найнеймовірніші. Але не 
лихі. Жодна сила не могла примусити його вчини
ти зло. То хіба потрібен чаклунському племені 
такий тюхтій?! Його зневажали, з нього сміялися, 
од нього назавжди відвернулася рідня. Плем’я 
людей також оминало Золотоокого. Бідняки боя
лися вдаватися по допомогу й накликати на себе 
гнів лихих чаклунів. Багатіям же він був ні до 
чого, адже відомо — які наміри в багатіїв: захопи
ти майно свого сусіда чи подолати інше плем’я. 
А Золотоокий ненавидів усе лихе. Сказано ж — 
виродок.

Зрештою він став безробітним чаклуном. Прав
да, чаклуни з голоду не гинуть. Перетворити 
грудку сухої землі на шмат свіжого хліба — те 
для них простіше простого. Але безробітному 
Золотоокому було сумно жити склавши руки. Еге, 
то було невеселе життя.

Тому Золотоокий страшенно зрадів, коли одно
го вечора до нього прийшов старий чоловік і 
сказав:

— Ти нам дуже потрібен, ходімо зі мною. 
Тільки обережно, щоб нас ніхто не помітив.
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Золотоокий напустив на землю густого тума
ну — за крок не побачиш — і поспішив за старим. 
Нарешті він комусь знадобився!

Старий завів його до глибокого й темного 
підземелля, яке Золотоокий яскраво освітив своїм 
чарівним поглядом. І побачив велику громаду 
блідих і виснажених людей, що дивилися на нього 
з острахом і надією.

— Що ви хотіли від мене, люди?
Наперед виступив юнак і промовив:
— Ходять чутки, що ти ніколи не допомагаєш 

тим, хто замислив лихе. Але те, чого жадаємо 
ми,— не лихе. Ми бідні й знедолені, хочемо 
визволитись од своїх гнобителів, але в нас немає 
зброї. Дай нам зброю!

— Я ненавиджу зброю,— відказав Золото
окий.— Але розумію, що допомогти вам — то 
добре діло. Гаразд, знесиленим я надам сили, 
несміливим — хоробрості.

— Таж наші вороги добре озброєні. Хіба ж ми 
подолаємо їх голими руками? — загомоніла юр
ба.— Нам потрібна зброя!

— Ні. Я відберу силу у ваших ворогів, вони 
стануть немічними та боягузливими. Зброя сама 
випаде з їхніх рук, і ви переможете. Обіцяю 
вам. Сьогодні ж на світанку' я прийду сюди. 
Чекайте.

Ой, навіщо було Золотоокому чекати світанку? 
Адже добре діло не слід одкладати ні на мить! Бо 
коли Золотоокий повертався до себе, родичі-чак- 
луни перейняли і схопили його.
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— Ми про все знаємо. Не забувай, що нас, 
чаклунів, одурити не можна.

— Але ж і я не можу одурити людей,— 
з гідністю відказав Золотоокий.— Я ніколи не 
ламаю свого слова.

— Якщо не скоришся, ми засудимо тебе на 
кригу. Подумай сам!

Треба сказати, що навіть уся чаклунська зграя 
не має сили вбити чаклуна-чародія, зате може 
перетворити його на високогірний льодовик. Він 
існуватиме тисячоліття, холодний і непоруш
ний, все чутиме й бачитиме, та сам неспро
можний буде діяти. То гірше за найлютішу 
смерть.

Тоді мати Золотоокого, хоча й давно зреклася 
свого сина, все ж ублагала рідню не чинити 
такого страхіття бодай до світанку. Якщо ж він 
не одумається, тоді нехай карають.

Золотоокого ув’язнили до чаклунської темниці, 
крізь її стіни досі не міг пройти жоден наймудрі- 
ший чаклун. І залишили Золотоокого там до 
світанку.

Тяжко тужив Золотоокий, знаючи, як ждуть 
того світанку знедолені люди, мимоволі одурені 
ним, і перед світанком вирішив утекти.

Розпач надає неймовірних сил. Золотоокий 
зосередив усю силу свого чарівного хисту, втупив
шись у непроникливу досі стіну своєї темниці. 
Стіна стояла непорушна, а він що далі, то дужче 
вдивлявся у малий клаптик стіни. І от, коли 
в нього майже не лишилося сили, в стіні осипався 
невеличкий, завбільшки з долоню, отвір. Цього
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було досить: Золотоокий миттю проник за межі 
темниці й кинувся до людей, та було вже пізно... 
Він опинився в непроглядних хащах Заозерного 
Пралісу, куди лихим чаклунам входити було забо
ронено Природою. Тепер він міг вільно жити 
серед звірів та дерев, іншого собі не бажав. 
Не бажав і знати, що відбувається на білому 
світі.

Так збігали роки, століття за століттям. Золо
тоокий вже постарів, хоча чаклуни живуть дуже 
довго, бо вміють омолоджуватися. Та Золотоокий 
того не схотів. Сумирно жив собі в глухій глушині 
і навіть був щасливий, бо своїм існуванням не 
чинив нікому зла. Рішуче викреслив із пам’яті 
минуле й заспокоївся.

І ніхто про нього не знав, хіба що хворий чи 
покалічений звір, якому Золотоокий повертав 
життя та здоров’я. Або лісові нетрі, охоплені 
пожежею, коли блискавка влучала з розгніваної 
грозової хмари в беззахисне дерево. Тоді Золо
тоокий впиняв огонь і віднімав у нього силу. 
Вогонь вгортався димом, припадав до землі 
і щезав.

Заозерний Праліс люди вже давно називали 
заповідником. Чутки про Золотоокого переходили 
в казки, а відгомін казок розносило шумування 
дерев. Отак би, проживши довге-довге життя, 
Золотоокий перетворився б на пагорок, порослий 
крилатою папороттю, остаточно злившися з при
родою, якби не одна, несподівана для нього, 
зустріч.
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2. Лісник Андрій

Ставний, широкоплечий, з веселими очима 
(проте ті очі могли ставати й дуже суворими), 
Андрій любив ліс. Він-бо й народився тут, на 
лісовому кордоні,— адже й батько був лісни
ком,— отож ліс і правив йому за рідну домівку. 
Хлопець саме повернувся з армії, коли з батьком 
скоїлася непоправна біда: втопився, рятуючи ло
ся, що провалився в озері на молодому льоду. 
І залишився Андрій у рідній хаті-лісничівці, по
сівши батькове місце, став добрим і дбайливим 
хазяїном. Нагледів уже й наречену в одному 
селі — собі гарну дружину, старій матері — по
міч. Мав ще й знаменитого на всі околишні села 
вірного пса. А той пес був не собакою, а вовком. 
Бо натрапив якось Андрій на вовче лігво з чотир
ма сліпими, вже мертвими вовченятами. Проте 
одне вовченя трохи дихало, його Андрій і забрав 
собі.

— Що це ти, сину, приніс? — зустріла вдома 
мати.— Цуценя? То воно ж ніби неживе.

— Не цуценя, мамо, а вовченя,— пояснив Анд
рій.— Вовчиця, видно, загинула, сліпчуки повми
рали, а одне ще живе. Покладіть-но його в тепле 
кубельце.

— Навряд чи житиме...
— Житиме. Відпоїмо спершу молоком. Спро

буймо!
Мати похитала головою.
— Та й нашо тобі, сину, цей вовчук? Женитися
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треба, а не вовчуків виходжувати.— їй зовсім не 
хотілося мати в хаті вовка.

— Собака ж мій десь пропав, ото й вирощу собі 
пса.

— З вовка?
— Не знатиме, що він вовк.
Отак і виріс Сірко — вірний, розумний і добрий, 

кращого собаки годі й бажати. Не відав того, що 
народився вовком, і понад усе на світі любив свого 
хазяїна. Він охоче супроводжував його, коли той 
щодня обходив свою ділянку лісу. Там Андрій 
знав кожне дерево, кожен кущик. Тепер знав 
і Сірко.

Якось наскочили вони на веселу компанію, що 
вигідно розташувалася навколо багаття. Три стов
бурці зрубаних молодих берізок правили за три
ногу, з якої звисав над вогнем чималий казан 
з духовитою юшкою. Навколо розкидані порожні 
пляшки, консервні бляшанки, пожмакані клапті 
газет. Отоді веселі очі хазяїнові враз стали суво
рими, а завжди добрий голос — гнівливим.

— Гуляємо? Спочиваємо? Нищимо природу? 
Чи тут вам звалисько, що смітник розвели?

«Грр!» — озвався і Сірко. Він знав, що кусати 
людей не можна, але погарчати в таких випадках 
годиться.

Весела компанія почала виправдовуватись. 
Мовляв, сміття вони приберуть, вогнище загасять, 
все буде як слід.

— А берізки теж порятуєте? — наступав Анд
рій.

А Сірко вдруге сказав: «Гррр!!» — і так промо-
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висто, що дівчата завискотіли, а хлопці кинулися 
похапцем збирати сміття і кидати у вогонь, а 
пляшки з бляшанками закопувати в землю. Потім 
залили вогнище юшкою з казана та притоптали 
землею. Лишилися тільки три мертві берізки.

— Документи! — наказав Андрій, а Сірко втре
тє видав своє «Грр!»

— Пробачте! — з острахом косуючи на Сірка, 
заволала компанія.— Простіть нас, добрий чоло
віче, ми ніколи, ніколи не будемо...

— Свинячити? — глузливо кинув Андрій.
— Свинячити,— покірно погодилися вину

ватці.
— А, лихий з вами! Забирайтеся геть, та коли 

ще хоч єдиний раз я вас застукаю, так легко не 
одбудетесь.

За веселою компанією лише кущі залопотіли.
Отак вони й жили: Сірко від Андрія ні на крок.
Аж ось якась дивна, нездоланна сила потягла 

Сірка в глиб лісу. Він зник, і довго його не було. 
Лісник Андрій дуже бідкався — пропав такий пес! 
Коли ж ні — повернувся.

Схудлий, покусаний, але не подоланий — при
біг переможцем. Андрій одразу збагнув, що то за 
покликом Природи вовк Сірко прибився до вовчої 
зграї, зустрів свою Прекрасну Вовчицю, боровся 
за неї, переміг суперників, і зграя визнала його. 
Так Сірко дізнався, що він насправді — вовк, але 
й хазяїна не зрадив: любив його глибоко та вірно.

Якось під час чергового обходу лісу вони почу
ли, як заляскали постріли. Андрій кинувся в той
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бік, Сірко ж випередив хазяїна, вискочив на 
галявину. І...

Перед ним блищав чорним лаком довгастий 
автомобіль. Автомобілі Сірко бачив не раз, тому 
не здивувався. Здивували двоє чужинців, що затя
гали до машини вбиту тонконогу косулю. Сірко 
загарчав, але не посмів кинутися на людей. Саме 
тут і надбіг лісник Андрій.

— Стій! Стій! Я впізнав тебе, Браконьєре, не 
вперше бачу. Стій, кажу! — І, розкинувши руки, 
став перед автомобілем.

Обоє чужинців притьмом ускочили до машини, 
один з них — старший і дебелий — ухопив кермо, 
подав трохи автомобіль назад... М’ясисте, налите 
кров’ю обличчя дебелого Сірко добре розгледів, 
другого чужинця роздивитися не встиг. Мить — 
і дебелий, розігнавши машину, збив Андрія і 
помчав геть.

Сірко рвонув услід, проте, хоча й бігав швидко, 
наздогнати машину не зміг. Він повернувся до 
хазяїна, але той був уже мертвий. І окрім собаки- 
вовка не було свідків того жахливого, незбагнен
ного вчинку, коли людина вбила людину.

Ц ь о г о  не  м о г л о  б у т и ,  а л е  це  
с т а л о с я !  Сірко завив голосно та розпачливо, 
як виють тільки вовки...

Нарешті надбігли люди та забрали мертвого 
лісника. Сірко ж ліг на тому місці, де щойно 
лежав його добрий хазяїн, бо нічого не міг 
розповісти людям про злочин. Він кілька днів 
лежав непорушно, не їв, не пив, хотів сам помер
ти. Тільки думка — помститися Браконьєрові —
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відігнала смерть. Бо що не кажи, а народився він 
хижим звіром, нехай і виріс із не властивою для 
вовка доброю душею. Тепер його опанувала 
гостра зненависть до вбивці, він уже був не 
Сірком, ні, він став справжнім Вовком. Треба 
неодмінно знайти Браконьєра! Але — де шу
кати?

І тоді пригадав дивну казку, яку чував серед 
вовчої зграї, про Золотоокого чародія, що прожи
ває буцімто в Заозерному Пралісі. Ось хто може 
допомогти! Правда, в наші часи навіть серед 
вовків водитися з чародіями вийшло з ужитку, але 
іншої ради наш Вовк не мав. Адже був серед 
вовків білою вороною.

Та й подався шукати чародія.

3. Вовк стає Невовком

Хоча й довго розшукував чародія Вовк, а таки 
знайшов. Старий-старезний став уже Золотоокий, 
навіть мохом поріс. Ні з ким не спілкувався, вже 
й чаклувати майже забув. Та найгірше було те, що 
він просто н е  х о т і в  ні про що знати. Проте 
Вовка зустрів привітно, мову тварин не розучився 
розуміти.

Золотоокого давно пообсідали старечі хвороби, 
особливо дозоляла одна, котру він називав краси
вим словом «склероз». Хоч як уважно він вислу
хав Вовка, та чогось певного порадити не зумів. 
На щастя, в нього ще лишилася найостанніша 
можливість омолодитися. Тому чемно попросив
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гостя почекати днів зо три, заки він омолоджува
тиметься. Бо тоді напевне щось путнє порадить.

Довелося Вовкові чекати не три, а сім разів по 
три дні біля землянки Золотоокого, бо старий 
призабув і те, яким робом має омолоджуватись. 
І от нарешті з землянки вийшов прекрасний 
золотоокий юнак. І хоча вже впав темний вечір, 
очі юнакові освітили ліс.

— Пробач, Вовче, що примусив тебе так довго 
чекати. Зате омолодившись, я майже повністю 
відновив своє давнє вміння чаклувати. А зараз 
пожди ще трохи, я повинен дізнатися — що ж 
відбулося в світі за ці довгі сотні років, які я, 
можна сказати, проспав. Сподіваюся, що розум 
людський сягнув так далеко, що створив за цей 
час на землі щасливе життя.

З цими словами Золотоокий знову зник у своїй 
землянці. Коли ж повернувся, то був такий по
хмурий і стривожений, що Вовк аж відсахнувся 
від нього. Бо погляд Золотоокого віщував щось 
страшне.

— Що з вами? Розум людський не сягнув 
далеко?
• — Сягнув. Боюся, що далі, ніж треба. Але 

розум, Вовче, то не мудрість. Те, про що я зараз 
довідався, вжахнуло мене. Я завжди ненавидів 
зброю, відчував, що вона принесе загибель усьому 
живому.

— А що сталося?
— Тобі цього не збагнути. Прохання твоє 

я вдовольню: підеш до людей і знайдеш Браконьє-
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ра. Ти зумієш розмовляти і навіть читати люд
ською мовою. Засни!

Вовк міцно заснув, а омолоджений Золотоокий 
заходився обробляти його розум і мову. Минула 
ніч, стало світати. Вовк прокинувся і заговорив, 
хоча й глухим басом, зате цілком нормальною 
людською мовою:

— Спасибі вам. І що мені далі робити?
— Повертайся до свого лісу й виходь на шосе. 

Побіжиш на схід, до мосту через річку,— місто 
стоїть по той бік річки. Але зваж, що вбити вовка 
в місті для людей не злочин, а я не хочу посилати 
тебе на певну смерть. Тому ти будеш невидимий. 
Лише троє людей,— вони стануть твоїми друзя
ми,— зможуть тебе побачити. Один з них знає 
Браконьєра, хто саме, я ще не можу сказати, бо 
надто довго не вправлявся у чародійстві. Тому ти 
розшукай усіх трьох.

— А хто ж вони такі, ті люди?
— Один — з чистою, незаплямованою душею. 

Другий — Людина, що закохана в казку. Затям, 
злі ніколи по-справжньому не кохаються в каз
ках. Третій той, хто береже й любить тварин. 
Описати, які вони з себе, я поки що не можу, але 
є одна спільна прикмета, я вже про неї сказав: усі 
троє мусять тебе п о б а ч и т и .  Вони зовсім не
схожі поміж собою і живуть нарізно. До міста 
заходь не мостом, а перепливи річку: вона змиє 
твій вовчий запах, аби собаки не кидалися. Ходи
тимеш містом, воно невелике, і матимеш нагоду 
трапити на очі усім трьом своїм майбутнім 
друзям.

271



— А що, як не траплю на очі?
— Я дам тобі змогу цілий місяць прожити 

в місті. Рівно місяць! Якщо запізнишся, то зали
шишся навіки невидимим. Довше чекати не можу, 
мені треба обміркувати й братися до важливої 
справи. Запам’ятай усе, що я тобі кажу.

— Запам’ятаю.
— Відтепер ти зватимешся Невовком. Тож не 

пізніше ніж через місяць повертайся. Он бачиш 
величезний дуб із стовбурами, що зрослися доку
пи? Під цим дубом-Тридубом ми з тобою знову 
зустрінемося.

Вовк, чи тепер уже Невовк, із вдячністю низько 
вклонився Золотоокому й кинувся в місто до 
людей шукати Браконьєра.

А Золотоокий чародій сів під могутнім дубом- 
Тридубом і поринув у глибоку задуму. За місяць, 
що чекатиме Невовка, він мусить повернути собі 
все своє колишнє високе вміння чаклувати. 
І твердо вирішити — що робити.

4. Зустріч з першим другом

Невовк стояв на людному перехресті вулиць 
і пильно вдивлявся в перехожих: чи помічає його 
хто? Отут біля нього й зупинився Миколка.

— Ой, яка гарна вівчарка!
— Я не вівчарка, я — Невовк.
— Не... хто?
— Невовк. Власне, це я зараз Невовк, а взага- 

лі-то я вовк.
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— Жартуєш! Вовки живуть у лісі, це я точно 
знаю.

— Я також живу у лісі, але сьогодні прийшов 
сюди... Ой! — Невовк підскочив, бо якийсь пере
хожий наступив йому на лапу.

— Обережно, дядю, йому боляче,— дорікнув 
Миколка.

— Кому боляче? — здивувався перехожий.
— Ну... от йому! — Миколка не зважився ска

зати «вовкові». Перехожий спантеличено глянув 
туди, куди показував Миколка, стенув плечима та 
й пішов собі далі.

— Він не може мене бачити,— пояснив Не
вовк.

— Чому? Я ж тебе добре бачу.
— То — ти.
Невовк уже переконався, що цей маленький, 

худорлявий хлопчик з великими чорними очима, 
які здавалися волохатими від довгих пухнастих 
вій, і є одним із трьох його друзів, котрих він 
сьогодні півдня розшукував по місту. Адже хлоп
чина його побачив.

— А інші чому не можуть бачити? І чому ти так 
добре розмовляєш? Хіба ж вовки розмовляють?

— Бо так зачарував мене добрий чарівник 
Золотоокий.

— Зачарував?! Ой, як цікаво! А навіщо за
чарував?

— Щоб я міг прийти сюди і знайти Браконьєра. 
Ти знаєш Браконьєра?

— Браконьєра? А хто він?

273



— Той, хто злочинно вбиває тварин. Ну, пика
тий такий.

— Ні, не знаю,— зітхнув Миколка.— Давай 
підемо до цього скверика, щоб знову на тебе не 
наступили.

Вони відійшли. Миколка сів на вільну лаву, 
поклавши поряд свій шкільний портфелик, а Не- 
вовк приліг на землю так, аби добре бачити 
Миколчине обличчя. Коли хлопчик лагідно всміх
нувся до нього, Невовк запитав:

— Ти згоден стати моїм другом?
Миколка розгубився.
— Я ще не знаю — який ти... Не гнівайся, але 

я не люблю казати неправду. І чому в тебе таке 
дивне ім’я? Це все одно, якби мене назвали 
Немиколкою.

— Та ні, Невовком мене звати тільки тепер, 
поки я зачарований. Мій хазяїн, якого вбив 
Браконьєр, кликав мене Сірком, а у вовчій зграї 
я довідався, що вовкові дають таке ім’я, яке той 
сам собі заслужив. Наприклад, Дужий, Сміливий, 
Прудкий, Підлабузник чи навіть Боягуз. То вели
ка біда, коли назвуть Боягузом, бо такого виганя
ють зі зграї, щоб не ганьбив вовчої честі. У лю
дей, мабуть, так не ведеться.

— Тебе по-вовчому, певне, назвали Розум
ним,— вирішив Миколка.

— Ні, у зграї мене прозвали Білою Вороною,— 
зітхнув Невовк.

— А чому?
— Бо мене виростила й виховала людина. 

Я навіть не знав, що я вовк. Вже дорослим
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дізнався, потрапивши до зграї, і вовки мене доти 
не визнавали, доки я не переміг найдужчого з них. 
І стали поважати, хоча ім’я так і залишили.

Саме в цю хвилину до скверика притупав моло
дий рудий здоровило й підійшов до лави, на якій 
сидів Миколка. Йому сподобалася молоденька 
струнка тополька, недавно посаджена, і Здорови
ло, недовго думаючи, взявся ламати її собі на 
ціпок. Це так обурило Невовка, що він рвонув 
поторочу за джинси. Той гепнув на землю.

— Таку топольку зламав! — зойкнув Миколка.
— Ти чого, шмаркатий, штовхаєшся? — тирк

нув Здоровило на Миколку, хоча той у кілька 
разів був менший за нього.— Ось я тобі зараз так 
вріжу!

Миколка злякано зіщулився, бо Здоровило, 
схопившися на ноги, кинувся на хлопчика. Роз- 
махнувся...Тут йому заступив дорогу Невовк. Здо
ровило перечепився і знову впав. Перехожі рего
тали, дивлячись, як качається по землі Здоровило. 
Невовка вони не бачили.

Подавшися геть, Здоровило вже здалеку погро
зив Миколці кулачищем.

— Ну зачекай, поганцю! Я тобі цього ніколи не 
забуду! Ти в мене ще наплачешся!

— Не бійся,— заспокоїв хлоп’я Невовк.— По
ки я з тобою — нікого не бійся.

— Знаєш, я хочу бути твоїм другом,— рішуче 
мовив Миколка.— А тепер розкажи мені про себе 
й про Золотоокого чародія.

І Невовк розповів геть усе, що було в його 
собако-вовчому житті.
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Миколка пожурився над смертю Невовкового 
доброго хазяїна. Але дитина ще не може довго 
журитися, до того ж його страшенно зацікавив 
Золотоокий чародій.

— А знаєш, я б також хотів, аби й мене 
зачарували. Ото прийшов би до школи: всіх бачу, 
а мене ніхто. Здорово!

— То не так весело, як тобі здається,— запере
чив Невовк.— От мене, невидимого, не приймуть 
до вовчої зграї, не признає Прекрасна Вовчиця. 
А я хочу повернутися до зграї... Ой, щось ми 
занадто забалакались, а на тебе ж, певно, вже 
давно чекає мама.

Чорні «волохаті» Миколчині очі повив смуток.
— Еге, якби ж то чекала! Мама й тато мої 

геологи, вони майже завжди в експедиціях. Ото 
й зараз хтозна-коли повернуться, я живу з бабу
сею. Якби ти знав, Невовчику, як мені хочеться, 
аби й мене взяли в експедицію! Таж не беруть, бо 
маю ходити до школи.

— Ну не журись, колись же повернуться.
— Повернуться, а тоді знову поїдуть. Отак 

і живи... Я хотів би тебе привести додому, але 
бабуся може того не дозволити. Та де ж ти 
ночуватимеш, Невовчику?

— Бабуся мене взагалі не побачить, побачити 
мене можуть лише двоє з людей, крім тебе, але ви 
всі живете нарізно. Та не хвилюйся, я піду 
ночувати до парку понад річкою: коли перепливав 
річку, со нагледів парк.

— Але ж ти, мабуть, голодний?
— Що правда, то правда, я з учорашнього дня
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ще нічого не їв. Розумієш, я не знаю — яким 
чином здобувати в місті їжу.

— Зараз я тебе нагодую. Бабуся дала мені 
гроші, аби я купив собі гарну книжку, але обійду
ся, зате куплю тобі чогось попоїсти. Зачекай мене 
тут.

І Миколка побіг до найближчого гастроному. 
Незабаром повернувся з великим кільцем дешевої 
ковбаси, яку господарі породистих собак прозва
ли «собачою радістю».

— Я сховаю тут, у кущах, щоб ніхто не помі
тив, як ти їстимеш. А мені й справді час додому, 
бабуся вже хвилюється. Коли ми знову зустрі
немося?

— Завтра вранці.
— Е, вранці мені треба до школи. До того ж 

завтра я ще й черговий у класі.
— А що, коли я разом з тобою піду до школи? 

Може, мене там хтось побачить?
— Правильно! — зрадів Миколка.— Тільки 

ти ж не знаєш, де я живу.
— Назви адресу, знайду. Адже я вмію не лише 

розмовляти, а й читати. Чекатиму тебе вранці біля 
твого дому.

Невовк поліз у кущі до ковбаси, а Миколка 
побіг додому.
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5. Бувають люди хороші, 
бувають лихі, 

а ще які?

Шукаючи нових друзів, Невовк до ночі бігав 
вулицями міста, та все даремно. Він дивувався 
з однаковісіньких новозбудованих висотних бу
динків. У лісі немає жодного однакового дерева, 
а яка там краса! Чому люди не вчаться у Приро
ди? І ще зрозумів, що в лісі когось знайти значно 
легше: там не зводять цих стін, за якими можна 
сховати не лише двох друзів, а й цілих півміста. 
Придивлявся він і до огрядних, червонощоких 
дядьків, але вони не були Браконьєрами, лише 
трохи схожими на них. Це йому ще дуже пощас
тило — зустріти в перший же день Миколку. 
Згадалися слова Золотоокого: «Людина з чистою, 
незаплямованою душею». Певне, саме така душа 
в дитини. Але як може Миколка допомогти злови
ти Браконьєра?

Хоч як кружляв містом Невовк, але ніхто 
з людей не бачив молодого, гарного, розумного 
вовка, і йому довелося раз у раз вивертатися з-під 
ніг пішоходів або автомобільних коліс. Проте 
швидко збагнув, що машини рухаються за певни
ми правилами, й навчився безпомилково перети
нати вулиці. З пішоходами ж справа ускладнюва
лась: здається, вони не визнавали жодних правил, 
а йшли, як їм заманеться. І коли натикалися на 
Невовка, здивовано ойкали, не розуміючи, що 
саме трапило їм під ноги.
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Пора шукати ночівлі, бо вже й людей на 
вулицях не стало.

Невовк подався до парку, що розлігся понад 
річкою. Там знайшов великого крислатого клена 
з сімейкою кучерявих клененят довкола. Отут 
і буде йому гарна ночівля, бо й вода поряд. 
Уночі ж у парку, напевне, зовсім безлюдно, адже 
всі люди ночують у будинках.

Та Невовк помилився: на березі річки непоруш
но сидів рибалка. Схоже було, що цей чоловік 
глибоко поринув у свої думки.

«Мислитель»,— з повагою вирішив Невовк.
Він спустився до річки і майже поряд з рибал

кою напився води. Той не звертав на Невовка 
жодної уваги. Таки мислитель, і прийшов сюди до 
тиші думати свою думу. Шкода, що темно, може, 
рибалка-мислитель побачив би Невовка.

Поникавши навколо клена, Невовк надибав на 
згорнутий спальний мішок. Не відразу втямив — 
що воно таке, але, гребонувши лапою, збагнув, 
що штука дуже вигідна до спання. Ото й заліз 
усередину, адже тепер був не зовсім вовком. Ух, 
як зручно! І миттю заснув, бо втомився.

Хоча вовки мають дуже чуйні вуха, та цього 
разу зморений Невовк занадто глибоко поринув 
з головою в затишний обладунок і прокинувся 
лише тоді, коли рибалка-мислитель впритул підій
шов і став обмацувати спальний мішок. Невовк 
завагався. Вискочити? Адже людина в темноті 
може й не помітити, що хтось вискочив. Але 
запізнився, бо рибалка вже встиг намацати йому 
голову й не випускав з мішка.
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— Овва! Це ти, Пірате! А таки ти. Знову 
знайшов мене? Знову заліз у мішок? Дурненький, 
невже й однієї ночі не можеш без мене побути?

Невовк не знав, що робити. Широка долоня 
людини погладила йому голову й почухала за 
вухами. Так голубив його тільки хазяїн. Невовк 
заплющив очі, згадав про загибель лісника Андрія 
і стиха проскімлив. Вилазити з мішка йому розхо
тілося. Він розумів, що людина має його за свого 
собаку, бо ж темно-темнісінько, а навпомацки 
він, певне, схожий на того Пірата.

— Ну чого ж ти скімлиш? Якщо комусь і треба 
скімлити, то це мені. Та де скімлити,— вити!

Рибалка гірко зітхнув. Невовк висунув голову 
з мішка. Він добре бачив у темряві, то й розгледів 
сумного мислителя, що присів біля нього. Але 
люди в такій пітьмі бачити не можуть, тому 
мислитель продовжував пестити Невовка, не ба
чачи його.

— Напосілися, дихати не дають. А того не 
хочуть знати, що, може, чоловіка нудьга заїла. 
Що, може, чоловікові світ немилий. Не розуміють, 
тільки й знають, що ганьбити. Ні, Піратику, цього 
життя я не витримаю.

І рибалка-мислитель так тяжко зітхнув, аж 
Невовкові замлоїло на серці.

— А за віщо вони вас так тяжко кривдять? — 
запитав, забувши: доки не пересвідчиться, що для 
цієї людини він видимий, розмовляти не варто. Бо 
й справді рибалка зірвався на рівні ноги, озирнув
ся довкола, нікого в темряві не побачив і гукнув:
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— А хто тут підслуховує? Та що за лиха 
година, вже й уночі од вас спокою немає.

Невовк тим часом швиденько вислизнув із 
спального мішка й причаївся в кущах. Йому 
невимовно шкода було нещасливця, але ж треба 
діждатися світанку й з’ясувати: видимий він для 
рибалки чи ні.

— Ач, уже шпигувати почали, не дають людині 
вільно дихати. Один ти, Піратику, мене любиш, 
а всі інші з’їли б без солі...

Тут рибалка захлипав так жалібно, що Нево- 
вкові теж захотілося плакати, але він не вмів. 
Плакати вміють лише люди, а Невовк не був 
людиною, хоча зараз і вовком не був. «Цей 
рибалка, мабуть, не мислитель, але дуже нещас
лива людина»,— вирішив він.

Рибалка потягнувся до спального мішка, але 
той був порожній. Витрусивши мішок, він сів під 
розлогим кленом і заходився щось там собі 
порядкувати. Розпалюючи багаття, журливо ви
співував:

Нема гірш нікому, як тій сиротині,
Ніхто не пригорне при лихій годині...

Невовк і собі почав тихенько, але влад, підвива
ти бідоласі. Отак вони вдвох і «співали».

Тим часом у свіжому нічному повітрі попливли 
такі смачні пахощі, що Невовк мимоволі облиз
нувся. Від Миколчиного підвечірку лишився са
мий солодкий спогад: адже у Невовка апетит був 
вовчий. Та як не кликав його рибалка (власне, не
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його, а свого собаку Пірата), підійти Невовк не 
наважився. Лише тихенько поскімлював у кущах.

— І чого це ти раптом став такий несміли
вий? — здивувався сумний рибалка. Проте він 
уже був не сумний, навпаки — повеселішав. Його 
обличчя ставало все добрішим, аж розпливалося 
доброзичливою усмішкою. Мабуть, тому, що не 
лише Тв, а й щось таке пив. Не докликавшись 
Пірата, рибалка пожбурив геть порожню пляшку 
й ушкварив пісні:

По дорозі жук-жукі 
По дорозі чорний.
Подивися, дівчинонько,
Який я моторний.
Який я моторний.
Який чорнобривий.
Подивися, дівчинонько,
Який я щасливий!

Невовк тільки розгублено кліпав очима. Дивно. 
Рибалка явно не мислитель, як спершу було 
подумав, і не нещасний, як у тому переконався 
зовсім недавно. Який же він насправді? Невовк 
не розумів. У лісі все простіше: якщо щасливий, 
то таки щасливий, а якщо нещасний, то такому не 
вижити. А в людей?

— Гей, Пірате, ось я тобі тут попоїсти зали
шив,— гукнув донедавна нещасний, а зараз щас
ливий рибалка.— І якщо ти вже прителющився 
сюди, то й стережи мене. А я спатиму. Ось 
так.

Рибалка голосно позіхнув, заліз у спальний
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мішок і за хвилину так голосно захріп, аж лапате 
листя на кленові затремтіло. Тоді Невовк вийшов 
зі своєї схованки. Його «хазяїн» спав так міцно, 
що нехай би й грім гримнув над головою — не 
прокинувся б.

Невовк пожадливо з’їв усе, що йому залишили. 
Треба віддати належне — рибалка був не скупий 
чоловік, а Невовк — чесний звір, тому й заходив
ся пильно сторожувати: треба ж відробити за 
харчі.

Ясного ранку рибалка прокинувся і виліз із 
мішка.

— Пірате! Ти де?
Невовк не став ховатись, навіть ствердно ви

скнув у відповідь. Рибалка, позіхаючи та потягаю
чись, озирнувся.

— Та де ж ти, собачий сину?
Він дивився просто на Невовка, але не бачив 

його, як і всі ті люди, що вчора мало не наступали 
на нього. Не озираючись, Невовк тихцем побіг до 
міста — на побачення з Миколкою.

6. Невовк у школі

Рівно о восьмій ранку Невовк уже чекав Микол- 
ку навпроти входу в будинок.

— Здоров! — радісно вигукнув Миколка, вибі
гаючи з під’їзду.— А я вже боявся, що ти не 
прийдеш.

— Добридень,— чемно відповів Невовк.— 
Я завжди дотримую свого слова.
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— Ну то — бігцем! Я ж сьогодні черговий 
у класі.

Невовк і помчав. Коли озирнувся, Миксшки 
й близько не було. Ішли-поспішали люди: дорослі 
на роботу, дітвора до школи. Невовк одійшов убік, 
чекаючи, доки надбіжить Миколка.

— Ти чого так рвонув? — дорікнув хлопчик.— 
Я зовсім захекався...

— Сам же сказав — бігцем.
— Добре, хоч далі не забіг, бо ось наша школа. 

Я проведу тебе до класу. Якщо вчителька поба
чить, то подумає, що я привів вічарку.

— І на тебе нагримає?
— Ні, вона добра. Правда, може тебе вивести, 

але це ще краще: в коридорі ти зможеш їй 
сказати — хто ти.

— А коли вона не побачить?
— То сидітимеш біля мене до перерви. А на 

перерві вийдеш і покажешся геть усім. Може, тебе 
хто й побачить.

— А як об мене хто спіткнеться?
— Не страшно. На перервах у нас така колот

неча, що ніколи не знаєш — хто тебе штовхнув. 
Тільки не трапляй під ноги вчителям, а голов
не — директорові.

Та й повів Невовка до свого 2-Б класу. Там 
посадовив його поміж стіною та своєю партою 
і пригостив бутербродами. Мовляв, він бутербро
ди не любить, краще купить собі в буфеті пиріж
ків. Далі повідчиняв вікна, провітрив клас, витер 
вогкою ганчіркою дошку, одне слово — повівсь, 
як годиться черговому. Та й побіг на зарядку.
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Невовк же лишився слухняно сидіти на місці та 
підлизувати крихти з бутербродів.

Продзвенів дзвінок, і до класу повбігали учні, 
Миколчині ровесники. Зайшла й учителька — зо
всім молоденька, схожа на школярку-старшо- 
класницю. Невовк одразу відчув, що молоденька 
вчителька побоюється своїх неспокійних вихован
ців, а що вони неспокійні, те зрозуміло: яка 
дитина з другого класу може тихо висидіти аж 
сорок п’ять хвилин?!

— Здрастуйте,— привіталася вчителька.
— Здра-а-а...— хором і трохи невлад відказали 

учні. Невовк і собі не втримався і мимохіть прогув 
басом: «Здрастуйте!»

Вчителька зашарілася. Певне, подумала, що на 
її урок прийшов хтось із начальства, але зробила 
вигляд, ніби не дочула Невовкового баса. Тут 
Миколка вийшов наперед і чітко відрапортував:

— Людмило Михайлівно, клас до уроку приро
дознавства готовий!

І зиркнув на Невовка. Невовк схвально закивав 
головою, а Миколка ще й підморгнув: мовляв, 
знай наших! Підморгнув, правда, ледь-ледь, та 
все ж... Учителька розгублено глянула в той бік, 
куди чомусь дивився Миколка, нікого там не 
побачила і звеліла Миколці сідати на місце.

Він сів. У цю хвилину з задньої парти вилетів 
паперовий голуб, майнув над головами учнів і впав 
просто на класний журнал. Людмила Михайлівна 
строго звела брови.

— То Бориско-ледарюга,— шепнув Невовкові 
Миколка.— Уроків не вчить, тільки пустує і тягне
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нашу жовтенятську зірочку вниз у змаганні з 
дівчатками. Ще й нахаба.

Невовк, звісно, не знав, що таке жовтенятська 
зірочка, але розпитувати зараз було ніяк.

Вчителька теж здогадалася, чия то витівка, 
й викликала пустуна до дошки.

— Розкажи нам про живу й неживу природу.
Бориско почав лупати очима, ворушити губами,

навіть нащось намагався одкрутити від своєї курт
ки гудзика. А сам пильно дослухався, що йому 
підкаже з першої парти Миколка.

— Нежива природа — сонце, земля, вода,— 
прошепотів Миколка.

— Що за дурниці? — обурився Невовк.— Як 
можуть бути сонце, земля й вода неживими! Без 
них і життя немає. Це жива природа.

— Нежива. І взагалі, не заважай. Чуєш, Борис- 
ку? Вода, земля...

— Ні, жива! — загарячкував Невовк. Миколка 
затнувся, бо Невовк заважав йому підказувати. 
Не розуміючи, чому Миколка сьогодні підказує 
якимось дивним подвійним шепотом, Бориско аж 
засіпався.

— Замовкни і більше ні слова! — звелів Невов- 
кові Миколка.

Зачувши таке, Бориско намертво занімів біля 
дошки.

— Я сподівалася тобі хоч сьогодні трійку по
ставити,— докірливо мовила вчителька.— Сідай.

І поставила Борискові чесно зароблену ним 
двійку. А Миколка пошепки дорікнув Невовкові:

— Ти нащо молов дурниці? А ще й розумний.
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— Це я мелю дурниці? — спалахнув Невовк.— 
То ви кажете дурниці. Земля — «нежива»! Ну 
й ну!

Він зовсім забув, що розмовляти можна тільки 
пошепки, й вигукнув свої слова на повний голос.

Усі учні отетеріли. Миколка засичав, мов гусак, 
а бідолашна Людмила Михайлівна зовсім розгу
билася. Адже гукав дорослий чоловік, а зовсім не 
учень. То де ж він?

Вона пройшлася по класу, навіть позаглядала 
попід парти. Звісно, ніякого басовитого дядька не 
знайшла й мовчки сіла. До речі, їй самій здавало
ся, що якось негоже називати Землю неживою, бо 
це слово призводило до тих страхітливих уявлень, 
про які щодня чула по радіо, телевізору або 
читала в газетах: атомна війна, і внаслідок — 
мертва Земля. По-справжньому мертва...

Коли задзеленчав дзвінок на перерву, Людмила 
Михайлівна з полегкістю зітхнула й вийшла з 
класу. За дверима пристояла трохи, пропускаючи 
учнів, бо хотіла врешті побачити того басовитого 
чоловіка, який обурився, що землю назвали нежи
вою природою. Але так нікого й не примітила.

Невовк же вискочив з класу разом з Миколкою, 
та швидко загубив його. Хлопчик таки сказав 
правду про колотнечу на перерві: на нього не 
тільки не звертали уваги, спотикаючись та нати- 
каючися, а геть затовкли, повідтоптувавши вовчі 
босі лапи. Невовк мужньо терпів усі штурханці та 
ступаки, але марно: ніхто його так і не побачив. 
Тепер жадав єдиного — швидше вибратися зі 
школи.
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Перерва скінчилася, учні кинулися по своїх 
класах. Потовченого Невовка припхнули до две
рей, на котрих виблискувала табличка з грізним 
написом — «Директор». Нараз ці двері відчинили
ся і з них вийшов хтось у дуже великих та твердих 
черевиках. Ноги ті мало не перечепилися об 
Невовка, й тому не було іншої ради, як ускочити 
до розчиненого кабінету.

Клац! Двері за ним зачинилися, а ошелешений 
Невовк угледів за великим столом поважного 
чоловіка, мабуть, директора, бо чому б він так 
отут розсівся? Він Невовка не побачив, хоча 
й глянув на нього, а точніше, крізь нього.

Найкраще було б вискочити у вікно, але на 
підвіконні хижо розкарячилася якась м’ясиста 
колюча рослина у глиняному вазоні. Такої Невовк 
зроду не бачив, вік би її не бачити! Бо розкаряка 
враз засичала всіма своїми гострющими колючка
ми: «Не випущу звідс-с-си!»

В двері постукали. «Заходьте»,— сказав дирек
тор, а Невовк швиденько відскочив од порога, аби 
об нього не спіткнулись.

— Доброго здоров’я,— привітався відвіду
вач.— Ви мене викликали? Я батько Павлика 
Бойка.

Директор привітався і сказав:
— Викликав. Ви знаєте, що витворяє ваш 

улюблений синок?
— А що таке? — злякався батько Павлика 

Бойка.
— Ви ще й питаєте! Ваш розбещений синок- 

п’ятикласник курить!
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— Не може бутиі — вжахнувся батько Павли- 
ка-курця.— Я ніколи не помічав.»

— .Я сам, сам, власного рукою відняв у нього 
сигарету. Правда, він запалив її не з того кінця, 
але це не має значення. Де ваше батьківське 
виховання? Цілковита безвідповідальність!

Директор так розійшося, що механічно схопив 
сигарету й запалив. Приголомшений батько Пав- 
лика Бойка тремтячими руками дістав з кишені 
сигарету-й собі запалив. У цей час знову по
стукали.

— Заходьте! — сердито крикнув директор, ви
пускаючи з ніздрів цілу хмару тютюнового диму. 
До кабінету поважно зайшов другий одвідувач. На 
вигляд страшенно заклопотаний, з грубезним 
портфелем у руці...

— А-а-апчхи!!!
То Невовк не витримав такого густого тютюно

вого диму. Всі троє перезирнулися. Невовк чхнув 
удруге й метнувся до вікна: треба було звідси 
рятуватися, поки не задихнувся. Директорів кабі
нет містився на другому поверсі, поверхи — неви
сокі, а Невовк звір спортивний — йому було за 
дурницю вистрибнути з вікна. Та на біду ота 
розкаряка, що росла на підвіконні, вчепилася 
своїми гострими колючками в густу вовчу шерсть, 
нехай і невидиму. Глиняний вазон з грюкотом 
покотився на підлогу, а рослина, верхи на Невов- 
кові, вимайнула з вікна.

— Що за неподобство! — вигукнув директор.
— Кактус полетів...— розгублено мовив батько 

Павлика Бойка.
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— Чиїсь пустощі, звісно,— буркнув директор.
Всі троє підійшли до вікна й побачили, як

широким шкільним подвір’ям, мов на крилах, 
летить підступний кактус. Що за дивина???

— Ану відчепись,— гарчав тим часом Не- 
вовк.— НахабаІ

— Хи-хи-хи! — кихкотів кактус, не виявляючи 
жодного бажання злазити зі спини.— Ха-ха!

Невовк навіть зубами клацнув, але на кактуса 
це не справило належного враження. Можливо, 
він надумав пустити в Невовка коріння та поманд
рувати по білому світу. Стояти непорушно на 
підвіконні йому вже набридло.

Тут Невовк здогадався загнатися в щільну 
шпалеру бузку. Сам проскочив, а колючий верш
ник зачепився лапами-розкаряками за кущі й 
залишився на них. Кактусам дано вміння 
безкарно колотися, але не дано вільно манд
рувати.

Отямившись з дива, директор з обома батьками 
вирішили, що то хтось прив’язав мотузочок та 
й висмикнув кактуса з вазона. Але хто? А Невовк 
знову заходився кружляти вулицями міста.

7. Тітонька Марина

Обійшовши всі центральні вулиці, Невовк опи
нився на околиці. Там нагледів невеличкий мага
зинчик, з-за чисто промитих вітрин якого яскраві
ли веселі дитячі іграшки. Він сів на протилежному 
боці вулиці, якраз навпроти дверей магазину, аби
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кожен, хто входитиме чи виходитиме ЗВ ІД Т И , МІГ 

його бачити.
З радісним гамором вибігали малюки з іграшка

ми в руках, за ними — дорослі. Але ніхто не 
помічав Невовка, хоча він, аби привернути увагу, 
ввічливо кивав усім головою.

Доведеться іти далі, бо магазин спорожнів. Аж 
тут Невовк зачув брязкіт ключів і озирнувся.

Магазин замикала жінка — то вона продавала 
іграшки. Замкнула та й пішла собі, мабуть, до
дому.

Вона накульгувала на одну ногу. Але від цього її 
хода видалася Невовкові веселою — жінка ніби 
пританцьовувала. Він подався услід і так опинився 
на маленькій, дуже затишній вуличці з табличкою 
на розі: «Вулиця Дачна». Вона нагадала йому ліс, 
бо тут були самі сади, машини не гуркотіли й не 
смерділи. Лише в самому кінці вулички стояла 
старенька, зовсім не міська хатина. Аж дивно 
було бачити цю малу хатку в місті, де зводили 
стільки багатоповерхових будинків-близнят. Яка 
затишна хатка! Вона- навіть пахла затишно.

Жінка зупинилася біля хвіртки, але не зайшла 
до двору, а сіла на лаві під парканом. Видно, 
стомилася за день. Невовкові сподобалося її ла
гідне, вже не дуже молоде обличчя з добрими 
очима: з них аж вихлюпувалася синя-синя злаго
да. Правда, придивившися, можна було помітити 
в глибині тих очей і прихований смуток. Певне, 
інші люди його не помічали, а Невовк помітив. Ах, 
яка чудова людина! Він стояв, ніби вкопаний, та 
милувався нею.
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Жінка також глянула на Невовка, привітно 
усміхнулася, без найменшого остраху підійшла 
й погладила його по голові. Він навіть примружив
ся, такою теплою та приємною була її рука. Далі 
жінка знову сіла на лаву й поманила Невовка до 
себе. Той, не вагаючись, послухався.

— Ти схожий на вовка,— сказала жінка, й 
голос її був теплий, як і рука.— Зустрівши тебе 
в лісі, я б подумала, що ти — вовк.

— А я і є вовк. І... ви добре бачите мене?
— Добре. У тебе дуже розумні очі, але не такі, 

як у собаки. В собаки також розумні очі, але він 
завжди прагне належати людині. А з твоїх очей 
видно, що ти не належиш нікому. Звісно, вовки 
людям не служать, вони вільні звірі.

Вона нітрохи не здивувалась, що Невовк добре 
розмовляє людською мовою, ніби то було цілком 
звичайне явище.

І Невовк зрадів, що йому пощастило знайти 
другу людину, яка його б а ч и л а .

— Скажіть, будь ласка, як вас звати?
Жінка посміхнулася, але смуток в очах по

глибився.
— Я знаю, що з мене часто сміються, тому 

позаочі прозивають дивачкою, а то й Білою Воро
ною. Бо я не тільки люблю, а й вірю в казки. Тебе 
це не дивує?

— Ні, Адже казки й справді живуть на 
світі.

— Я рада, що ти це розумієш. А взагалі моє 
ім’я Марина. Можеш називати мене тітонькою 
Мариною. Ну, а твоє як ім’я?
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— У вовчій зграї мене також прозвали Білою 
Вороною. А зараз мене звати Невовком, бо я 
зачарований вовк.

Від захоплення очі тітоньки Марини аж за
світилися.

— Знаєш, я завжди вірила, що прийде до мене 
нарешті жива казкаї То розкажи ж мені, Невовчи- 
ку, про себе.

Невовк розповів геть про все. Навіть про те, що 
Золотоокий чомусь був дуже стривожений, коли 
дізнався, що зараз відбувається на світі: «Мені він 
про це не сказав, а я ж хочу знати!»

Тітонька Марина понурилась і довго мов
чала.

— Золотоокий не марно стривожився,— вреш
ті промовила вона.— Бачиш, людина найрозумні
ша й найдосконаліша істота на землі, але... Трап
ляється, що жоден хижий звір не може бути 
таким лихим і жорстоким, як людина. Але тобі 
цього не збагнути.

— Ви кажете про Браконьєра? Ви його знаєте?
— Браконьєра? Ні, не знаю. Скажи краще, що 

ти збираєшся робити?
— Шукатиму третього друга, який змож° 

п о б а ч и т и  мене, він повинен Браконьєра зна
ти. А я повинен помститися.

— Що ж, пильніше шукай того третього друга, 
а житимеш у мене. Я й годуватиму тебе.

— Тоді ночами я у вас сторожуватиму. Я 
добрий сторож!

— Бач, який гордий! Та нема в мене чого 
стерегти,— засміялася тітонька Марина.— Про-
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те, як хочеш — сторожуй, мені веселіше буде. До 
речі, приведи сюди того хлопчика, Миколку, він, 
видно, хороший.

8. Невовк знайомить 
своїх друзів

Вранці Невовк поснідав: тітонька Марина при
гостила його повним баняком борщу зі сметаною. 
Вилизавши баняк, Невовк майнув до Миколчино- 
го дому.

Вибіг Миколка, радо всміхнувся до Невовка.
— Привіт! А я приніс тобі сніданок.
— Дякую, але не треба: я вже поснідав і жити 

маю де.
— Ти знайшов ще одного друга? — здогадався 

Миколка.
— Так. І чудового друга.
— Кращого за мене? — заревнував Миколка.
— Не кращого, але дорослого. Ось ти не мо

жеш взяти до себе жити, а тітонька Марина...
— Яка тітонька Марина?
— Вона той друг, що вчора п о б а ч и л а  мене. 

Я тебе надвечір до неї поведу, вона така гарна — 
замилуєшся! А чому в тебе під оком синець?

— Та... То я доводив ледарюзі Борискові, що 
вовк може бути таким розумним, яким Борискові 
зроду-віку не стати. Ну, ми трошки побилися, але 
то пусте. Зате я йому показав!

— Та вже бачу, як показав. Ну, біжи швидше 
до школи.
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Миколці було страшенно цікаво — хто ж вона, 
ота тітонька Марина. Він був певний, що їхній 
друг має неодмінно бути якщо не могутнім дядь
ком, то сивим мудрим дідом. А тут — маєш то
бі — тітонька! Мабуть, учителька або вихователь
ка дитячого садка. Чесно кажучи, Миколка цього 
не хотів: почне відразу виховувати.

Надвечір, зустрівшися з Невовком, Миколка 
пригостив свого сірого друга морозивом. Такої 
смакоти Невовк зроду не куштував! Потім вони 
пішли на околицю до тихої зеленої вулички 
Дачної.

— А он і тітонька Марина! — озирнувшись, 
зрадів Невовк.— Наздоганяє нас.

І справді, забачивши Невовка з хлопчиком, 
тітонька Марина зашкутильгала швидше. А Ми
колка... голосно засміявся.

— Ти ж казав, що вона дуже гарна, а вона ж 
зовсім крива!

— Що ти тямиш,— зачув Миколка докірливий 
бас Невовка, але його самого чомусь не побачив.

— Гей, Невовчику, ти куди подівся? — закру
тився на місці хлопчик.

— Тут я, поруч з тобою, хоча мені зараз не 
хочеться бути біля тебе. Ти що, перестав мене 
бачити?

— Розумієш... Я сам нічого не розумію...— 
збентежено промурмотів Миколка.— То бачив, 
бачив, а це...

До них підійшла тітонька Марина й приязно 
усміхнулася. Коли Миколка глянув у її сині, такі 
добрі очі, то йому здалося, ніби небо торкнулося
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його обличчя і сонце засвітило яскравіше, хоча 
й мало вже заходити. У відповідь він і сам 
усміхнувся, забувши, що хвилину тому сміявся з її 
каліцтва. Бо зараз таки збагнув, яка насправді 
гарна людина оця тітонька Марина.

— Мені Невовк говорив, що тебе Миколкою 
звати. А чого ти так весело реготав?

— Ну так, здуру...— спаленів Миколка.— Ви 
мені пробачте...

— За що тобі вибачити?
— Він знає за що, забудьмо про те,— відказав 

Невовк. Миколка знову його бачив.
— То чого ж ми на вулиці спинилися? Ходімо 

швидше до мене, треба тебе, Невовчику, нагодува
ти, ти ж за день он як вибігався і зголоднів. 
І Миколку у мене є чим пригостити.

— Ні, ні, мене бабуся нагодувала.
— Не відмовляйся: саме достигли найсолодші 

яблука.} Ну — гайдаї
У тітоньки Марини Невовк залюбки заходився 

вечеряти, а Миколка хрумкотів солодкими яблу
ками. Далі Невовк сказав, що хоче сьогодні ще 
пробігтися містом, може, таки знайде третього 
друга. А Миколці хазяйка насипала повну торби
ну соковитих запашних яблук: передаси бабусі 
Він подякував і подався додому.

Та Невовк не був би вовком, якби не звик 
завжди й скрізь озиратися. Озирнувся і цього 
разу. Що ж він побачив!

Миколка, безтурботно тягнучи торбу з яблука
ми, прямував Дачною вулицею. Аж тут поряд із 
ним з найрозкішнішої дачі вискочив Здоровило.
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Той самий, що калічив у сквері молоду топольку 
і нахвалявся помститися Миколці за те, що 
хлоп’як буцімто звалив його на землю. І ось 
тепер...

Здоровило, хоча й не був вовком, теж мав 
звичку озиратися на всі боки. Ото й зараз, озир
нувшися, нікого крім Миколки на вулиці не поба
чив. І злорадо загорлав:

— Ага, попався, шмаркач нещасний! Тепер 
я тобі покажу, як мене на посміх перед людьми 
виставляти! Тепер не вивернешся!

Миколка остовпів з переляку. Зараз Здоровило 
відлупцює його, як собі схоче... Він уже наготу
вався плакати, як угледів, що до них мчить 
Невовк. Тому відразу заспокоївся і навіть за
кричав:

— Ану, відчепись! Якщо ти мене хоч пальцем 
торкнеш, то залетиш в оті шипшинові кущі!

— Що??? — вишкірився Здоровило.— Ах 
ти ж поганець, аж ти ж нахаба, ах ти ж...

Останнє «ах ти ж» Здоровило прохрипів уже 
в повітрі, бо Невовк ухопив його ззаду за пасок 
і так швиргонув, що Здоровило приземлився, 
а точніше, пришипшинився в густих колючих 
кущах — ніби навмисне туди цілив. Завивши з 
болю, а головне — з ляку, весь подряпаний, Здо
ровило кинувся тікати. Яка сила швиргонула його 
в шипшину? Не хлоп’як же, той до нього і не 
доторкнувся.

— Держи його! — ще гукнув навздогін Невовк, 
хоча й не збирався гнатись. Здоровило так при-
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пустив, що на змаганнях з бігу здобув би собі 
титул чемпіона.

— Ой, Невовчику, ну й спасибі тобії — дякував 
Миколка.— І чого він за мною вештається?

— Та ні, не за тобою, він же вийшов з цієї 
хвіртки. Он який сад великий! А в саду будинок 
новісінький,— придивлявся Невовк.

— І гараж,— додав Миколка.— Оце-то дача!
— Ну, тепер заспокойся, він тебе не зачіпати

ме,— запевнив хлоп’яка Невовк.— Навпаки, ще 
й утікатиме, угледівши тебе.

Вони розійшлися. Миколка додому, де вже, 
звичайно, хвилювалася бабуся, а Невовк розшу
кувати третього друга. Треба ж нарешті викрити 
Браконьєра!

9. Чорна «Волга»

Хоча Миколку та тітоньку Марину Невовкові 
пощастило дуже швидко відшукати, зате третій 
друг, саме той, котрий знав Браконьєра, немов 
крізь землю провалився. Час спливав, вже незаба
ром треба повертатися до лісу, щоб не лишитися 
назавжди зачарованим, але ні Миколка, ні тітонь
ка Марина не змогли нічим йому зарадити. Як
би ж то Невовк випадково зіткнувся на вулиці 
з Браконьєром, то, звісно, впізнав би його, але 
й Браконьєра не бачив. Ну що його робити? Вже 
минав третій тиждень життя у місті...

Отак нудьгував Невовк, лежачи вночі на подвір’ї 
у тітоньки Марини. Аж раптом почув, що на
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Дачну вулицю завертає автомобіль. Він вийшов за 
хвіртку і побачив яскраві фари. Машина зупини
лася десь посередині вулиці, й фари погасли. 
Невовк підійшов ближче і добре розгледів чорну 
«Волгу», таку самісіньку, яка збила його хазяїна. 
З «Волги» виліз горе-знайомий Здоровило, а за 
ним... Браконьєр! Так, так, помилки бути не 
могло: надто добре Невовк запам’ятав його, буду
чи ще вовком, коли Браконьєр запихав у машину 
вбиту косулю. А потім розігнав машину і збив 
лісника Андрія.

У Невовк овій душі заклекотіла лють. Отже 
й без третього друга він знайшов душогуба. На 
каркові здибилася шерсть, ошкірилися гострі ік
ла: зараз він був хижим звіром, що жадає крові 
свого ворога.

— Віднеси мерщій до погреба цю дику сви
ню,— звелів Браконьєр.— Та швидше відчиняй 
ворота, не тупцяй на місці.

Здоровило кинувся до двору тієї самої розкіш
ної дачі, біля якої сталася сутичка з Миколкою, 
відчинив ворота та допоміг Браконьєрові витягти 
з машини дикого кабана.

Невидимому Невовкові зараз нічого не заважа
ло кинутися на Браконьєра та вчепитися йому 
в горло. Але Невовк був благородний звір, він 
гребував нерівним боєм. Тому й гукнув:

— Гей, Браконьєре, обороняйся, бо я зараз 
з тобою сквитаюсь! І за мого хазяїна Андрія, і за 
всі твої інші злочини.

Браконьєр злякано озирнувся, але нікого не 
побачивши, просичав:
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— Який там чорт мене лякає? — Але ножаку 
вихопив.

Тоді Невовк кинувся на Браконьєра, але саме 
тут йому підвернувся Здоровило. Невовк рвонув 
його за стегно. Здоровило заревів не своїм голо
сом, намагаючись одбитися від чогось, бо намацав 
щось таке волохате.

— Не репетуй, дурню, чи ти хочеш, щоб сюди 
люди назбігались? — сичав Браконьєр.

— Тут напало щось невидиме,— хрипів Здоро
вило.— І це вже не вперше... Відв’яжись од мене, 
нечиста сило, здаюся!

І скусаний Здоровило покотився на землю 
й замовк, боячися поворухнутись.

Збагнувши, що справи погані, Браконьєр навпо
мацки замахнувся ножакою і вцілив у Невовка. 
Поранений Невовк кинувся на ворога, але за 
горлянку вже не зміг ухопити, а вчепився у плече. 
А Браконьєр усе бив та бив ножакою звіра, аж 
доки той не впав на землю.

Хоча Браконьєр та його синок Здоровило були 
дуже покусані вовчими зубами, проте, ойкаючи та 
стогнучи, затягли на подвір’я дачі кабана й загна
ли «Волгу» в гараж. Не забули й ворота надійно 
замкнути.

А на тихій, безлюдній вуличці залишився непо
рушно лежати на прим’ятій траві Невовк.
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10. Третій друг

Тітоньці Марині не спалося. Вона одягнулася 
й вийшла з хати — погомоніти з Невовком. Але 
його чомусь не було. Що таке? Адже він 
завжди ночував на подвір’ї. Чи не скоїлося 
чого?

Стривожена тітонька Марина вийшла на вули
цю і покликала Невовка. Тиша. їй чомусь стало 
дуже тривожно, й вона поволі пішла вулицею, 
доки не дійшла до того місця, де лежав Невовк.

— Невовчику, ти чого тут лежиш?
Вона торкнулася до сірої, зараз мокрої од крові 

шерсті свого друга і злякано скрикнула:
— Ой лишенько! Невовчика вбили! — І зарида

ла голосно та розпачливо.
Якийсь чоловік, що проїздив на мотоциклі 

з коляскою близько Дачної вулиці, зачув той плач 
і завернув на голос. Під’їхавши, у світлі фари 
впізнав тітоньку Марину й зупинив мотоцикл.

— Що з вами, Марино? Чого ви плачете?
— Ой, це ви, Аристарховичу! — впізнала мото

цикліста й тітонька Марина. То був її старий 
приятель ветеринарний лікар, котрого знало все 
місто, так він добре лікував тварин.— Ось по
гляньте сюди, він живий чи мертвий?

Аристархович заглушив мотор, зіскочив з мото
цикла й присвітив ліхтариком на Невовка.

— Вівчарка? Хто ж її так порізав? Ще ніби 
жива.

— Не знаю, але рятуйте, благаю вас! 1 не 
вівчарка це...
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— Так, бачу вже, що не вівчарка, а справжній 
вовк. Як він сюди потрапив?

— Потім усе розповім. Ви справді бачите Не- 
вовка?

— Тобто, ви хотіли сказати — вовка? Звісно, 
бачу.

Отже, Аристархович був саме тим третім дру
гом, якого так довго розшукував Невовк. Адже він 
п о б а ч и в !

— То порятуйте! Це не простий вовк.
Аристархович підняв Невовка, поклав у коляс

ку свого мотоцикла й завіз до двору тітоньки 
Марини. Далі вони вдвох обережно перенесли 
тяжко пораненого звіра до хати й поклали на 
тапчан. Аристархович узяв свій саквояж з ліками, 
котрий тримав завжди при собі — бо ж зненаць
ка можуть викликати до хворої тварини.

11. Нарешті зібралися 
всі Невовкові друзі

Саме була неділя, і Миколчина бабуся вирішила 
порадувати онука — повести його в кіно на дитя
чий пригодницький фільм. Вона знала, як любить 
малий такі фільми, вона й сама їх дивилася 
з охотою, але Миколка здивував її своєю відмо
вою. Ні, в кіно не хоче йти, адже надворі така 
чудесна погода.

День і справді був немов літній, навіть кращий: 
теплий, сонячний, але не спекотний і без 
комарів.
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— Тоді ходімо до парку. Нарихтуй швиденько 
вудочки.

Але й до парку Микола не схотів іти.
— Чи не захворів, боронь боже? — захвилюва

лася бабуся.— Ото горенько з тобою! Де наш 
термометр?

— Не захворів. Просто мені дуже треба піти... 
В мене дуже важлива справа... Мене дуже чека
ють...— Миколка затнувся і замовк.

Бабуся трохи образилася. їй же так хотілося 
побути разом зі своїм улюбленим онуком, а він, 
бач, забажав бути з кимось іншим.

— Що ж то за важлива справа? Хто на тебе так 
дуже чекає?

— Ну... ну... Невовк,— видушив із себе Ми
колка.

— Ще бракувало б, аби вовк! Чого це ти з мене 
смієшся? І взагалі не розумію, що з тобою остан
нім часом діється? То біжиш хтозна-куди, то, 
казали сусіди, сам із собою на вулиці розмовляєш. 
Це мене дуже тривожить. Доведеться-таки повес
ти тебе до лікаря. Ото завтра й підемо в по
ліклініку.

— Та не хворий я, не хворий, не хворий!
— То чому ж ти такий? Стривай, чи не зв’язав

ся ти з якимись поганими хлопцями? Дитино моя, 
у мене аж серце крається, так боюся за тебе. Що 
мені мама з татом скажуть? Признайся зараз же, 
куди зібрався бігти?

І завжди лагідна бабуся набрала суворого ви
гляду.

— До... тітоньки Марини,— пробурмотів Ми-
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колка. Повторювати про Невовка вже не зва
жився.

— Хто вона?
— Кульгавенька така, але дуже-дуже хороша. 

Живе на Дачній вулиці у старенькій хатці. 
Пам’ятаєш, вона ж тобі яблука передавала?

— А-а, Дивачка,— з полегкістю зітхнула бабу
ся.— Певне, хочеш її казок послухати?

— Умгу...
— Вона хороша людина, тільки дивакувата. 

Все життя своє вигадує казки, аж деякі люди 
сміються з неї.

— То погані люди сміються,— образився Ми
кол ка.

— Згодна з тобою. І все ж вона дивачка: їй 
давали хорошу квартиру в новому будинку з усіма 
вигодами, а вона відмовилася. Сказала, що звикла 
до своєї вулички.

— Бо то й справді гарна вуличка, другої такої 
в місті немає.

— Ну нехай. Але ж їй давали кращу посаду, 
вона також відмовилась. Продає іграшки й запев
няє, що наділяти дітей радістю — то найкраща 
посада. Що ж, може, її правда.

— То я побіжу до тітоньки Марини?
— Та вже біжи, біжи. Від мене не забудь 

привіт передати.
І Миколка щодуху майнув на Дачну. Побачив

ши на подвір’ї тітоньки Марини мотоцикл, здиву
вався: хто б то міг бути? Несміливо постукався, 
а коли зайшов до хати, то злякано вкляк на 
порозі.
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На тапчані, увесь забинтований, лежав Невовк, 
а добре знаний Миколці ветеринарний лікар 
Аристархович саме робив йому якийсь укол. Ко
лись Аристархович лікував сусідського собаку, бо 
той трапив під машину, і так добре вилікував, що 
собака тепер навіть не кульгає. Бабуся запевняє: 
якби всі людські лікарі так добре тямили лікувати 
людей, як Аристархович тварин, то й людські 
хвороби геть-чисто вивелися б.

— Що з Невовком? — скрикнув Миколка.— 
Невже попав під машину?

— Ні, Миколцю,— відказала засмучена тітонь
ка Марина.— Наш Невовк сам знайшов Браконьє
ра й по-геройському бився з ним. Але Браконьєр 
його тяжко поранив. На щастя, нагодився Арис
тархович і оце рятує нашого Невовчика. Як 
отямився трохи, про Браконьєра сказав.

— А Невовк... не може померти? — жалібно 
запиіав Миколка.

— Не бійся, хлопче, житиме наш Невовк,— 
потішив Миколку Аристархович.

— Як?! Хіба ви його б а ч и т е ?
— Та звісно, бачу, інакше не зміг би лікувати. 

А хто він та чому опинився тут, тітонька Марина 
мені вже все розповіла. Тижнів за два, гадаю, 
одужає.

— Аж за два тижні? Йому ж лишився всього 
один тиждень, він же повинен прийти до Золото- 
окого, Золотоокий же повинен його відчарувати, 
й Невовк знову стане справжнім вовком. Він же 
хоче жити в лісі разом зі своїми братами-вовками. 
Хіба ж вам тітонька Марина цього не сказала?
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— Ой, зовсім забула. Я так перелякалася за 
Невовка, а далі так зраділа, що нарешті знайшов
ся наш третій друг, та ще й сам Аристархович! 
Геть і невтямки, що Невовкові незабаром треба 
повертатися... Як тепер буде — сама не знаю.

— Гм... гм... тільки тиждень? — заклопотано 
перепитав Аристархович.—Є в мене одні заповітні 
ліки, якщо й вони не допоможуть, то не пощас
тить Невовкові так швидко вирушити в дорогу. 
Почекайте, я їх зараз привезу.

У дворі загурчав і затих звук мотора. Тітонька 
Марина розповіла про те, що сталося цієї ночі. 
Так, справді, Аристархович знає того Браконьєра, 
проте жодного разу його не спіймано на гарячому. 
Та ще й, виявилось, лісника вбив! А як довести? 
Де свідки?

— Таж Невовк свідок!
— Який з мене, невидимого людям, свідок? — 

кволим голосом озвався Невовк.— Та й хто мені 
повірить? Але я неодмінно помщуся...

— Не розмовляй багато й не хвилюйся, зараз 
тобі не можна,— застерегла тітонька Марина.— 
Аж ось і Аристархович приїхав!

Ветеринарний лікар привіз свої заповітні ліки. 
Дістав коробочку, з неї маленьку пляшечку, в якій 
всіма кольорами райдуги переливалася й одсвічу- 
вала якась дивна рідина.

— Ну, потерпи ще трохи, друже наш сірий, бо 
зараз знову колотиму.— І заходився кип’ятити 
великого шприца.

— Та й де ж ви були, Аристарховичу, що
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стільки часу Невовк не міг вас знайти? — запита
ла тітонька Марина.

— Об’їздив колгоспи, оглядав тваринницькі 
ферми. Звісно, там є свої зоотехніки та ветерина
ри, але в мене більший досвід. Довелося й худоби
ну від смерті рятувати — така вже моя робота. 
Добре, хоч сьогодні вночі повернувся, встиг поря
тувати Невовка. А тепер одійдіть од тапчана, не 
заважайте.

Тітонька Марина з Миколкою відійшли, і тут 
хлоп’як згадав:

— Бабуся передавала вам привіт. І... мама 
з татком теж передавали.

— Спасибі, дитино.— Тітонька Марина добре 
знала, що батьки Миколчині, як завжди, у від’їзді, 
розуміла, що хлоп’я нудьгує за ними, і лагідно 
пригорнула його до себе.

— Ой, глянь, наш Невовчик устав на всі чоти
ри... ні, поки що на три лапи!

Невовк і справді звівся з тапчана і поскакав на 
трьох лапах. Четверта була надто глибоко по
ранена.

— Молодчага,— задоволено мовив Аристархо- 
вич.— Ось-ось і четверта лапа загоїться, тоді нам 
не буде страшно ні тучі, ні грому! А Браконьєра 
я таки вистежу. Від мене більше не сховається, як 
раніше. Слово моє тверде!

— Спасибі вам, друже,— Невовк низько схи
лив свою крутолобу галову перед рятувальни
ком.— Тепер я і на трьох лапах якось дострибаю 
до Золотоокого. Тільки мені треба негайно виру
шати, щоб не запізнитись.
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— „Нікуди ти не стрибатимеш,—г строго нака
зав Аристархович.— Хочеш, щоб рани повідкри
валися? Одлежуйся поки тут, а в суботу вранці 
я сам одвезу тебе на мотоциклі до твого чародія. 
Г одиться?

— Годиться!
— Я також поїду,— вирішила тітонька Ма

рина.
— І я з вами! І я! — запросився Миколка.— 

Візьміть і мене!
— .А бабуся тебе відпустить? Ви ж повернетесь 

не раніше, як у неділю ввечері,— сказав Не- 
вовк.— Ночуватимемо ж у лісі.

Ночувати в лісі! Побачити самого Золотоокого 
чародія! І таку нагоду втратити через те, що 
бабуся не відпустить. А як почує про Невовка, то 
й поготів.

Миколка жалібно похнюпився.
— Не журися, Миколцю, ми з Аристарховичем 

умовимо її, аби відпустила тебе з нами в ліс... ну, 
скажімо, по гриби. На два вихідні вона ж може 
тебе відпустити?

— Еге, то в дорослих у суботу вихідний, а 
в школярів ні,— вже захлипав Миколка.

— Ну, не хлипай, козаче, умовимо твою бабу
сю,— мовив Аристархович.— Під мою відпові
дальність хіба не відпустить? Про Невовка ка
зати?

— Ні, ні,— злякався Миколка.— Тоді вже ба
буся нізащо не відпустить, вона боїться вовків. 
А то б я сам їй все давно розповів. А як ми всі
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вліземо до вашого мотоциклу? Ото якби у вас та 
«Волга» була.

— «Волга» є, тільки не в мене. Обійдеться, 
хлопче, і без свяченого. Ти з Невовком вмостишся 
в колясці, а ви, Марино, сядете позад мене, якщо 
не побоїтеся.

Тітонька Марина запевнила, що ніколи нічого 
не боялася. їй страшенно хотілося побачити жи
вого чародія.

— Ну то вирушимо вдосвіта в суботу. А зараз, 
Невовче, лягай, набирайся сили. Певне, до суботи 
й четверта лапа загоїться.

Невовк покірно ліг на тапчан і заснув.

12. Пригода 
срібної ночі

У суботу, ледь-ледь почало сіріти, як до под
вір’я підкотив на своєму мотоциклі бадьорий 
і такий надійний друг Аристархович.

— Гей, кінчайте ночувати! Виходьте! — гукнув 
він.

Миколка цю ніч ночував у тітоньки Марини. 
Вона зібрала в дорогу харчів, прихопила ковдри та 
кошики на гриби. Миколка вмостився в колясці 
з Невовком. Правда, було таки затісно, але то не 
біда — вони ж друзі. Хоча Невовк і запевняв, що 
може бігти сам — лапа майже загоїлася, Арис
тархович того не дозволив.

— Сиди краще в колясці та підказуй мені

310





дорогу. Бо я хоча й чимало прожив на світі, а про 
твого Золотоокого не чував ніколи.

День випогодився на славу, ліс аж горів у 
золотому багрянці. Невовк вдихав осінні лісові 
запахи, й що далі, то чутніше бриніли йому рідні 
голоси.

— Здоров, синку! — гули могутні лицарі лі
су — віковічні дуби.

Білявою піснею маяли назустріч берези.
Срібновіттям видзвонювали осики.
І сосни шуміли свою вічнозелену думу.
А ще вітали Невовка дивовижні голоси, які не 

відразу й розгадаєш. Веселі та сумні, привітні 
й застережливі,— прозорим різноголосим вінком 
кружляли й розсипалися у свіжому повітрі. Вони 
манили до себе, розповідали небувале, обіцяли 
негадане, попереджали про небезпеку... То озива
лися різнобарвні казки, без яких життя на землі 
стало б нудне та сіре.

Спершу їм траплялося багато грибників — су
бота ж. Люди впізнавали Аристарховича та ті
тоньку Марину, вітали їх. Не питали — куди 
мандрують, бачили порожні кошики, отже — по 
гриби. Дехто й Миколку впізнавав, і хлопчик радо 
махав у відповідь руками. Невовка ж, звісно, 
ніхто не бачив.

Побачили вони й того «мислителя»-рибалку, 
біля якого Невовк ночував першої ночі в парку. 
Цього разу рибалка виспівував ліричної:

Добрий вечір тобі, зелена діброво!
Переночуй хоч ніченьку мене молодого.
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Поряд з ним на траві куняв великий рудий пес, 
мабуть, Пірат. На наших мандрівників пес знехо
тя глянув і двічі гавкнув — для порядку. Невовк 
помітив, що люди стороною обходили рибалку та 
ще й головами несхвально похитували.

— Гей, Аристарховичу! Будьмо! — блиснув 
чаркою рибалка.

— Ех, Овдію, Овдію! П'єш цілу неділю, а я ж 
тобі, Овдію, та й нічого не вдію,— докірливо 
відгукнувся Аристархович.

Невовк пригадав свою першу ночівлю, збаг
нув — яка людина рибалка. Добра душею, та на 
лихо собі, п’яничка. А шкода!

Війнув вітер, закружляло в повітрі жовтогаряче 
листя, ніби жар-птиця, пролетівши, сипонула 
своїм пір’ям. З-попід дерев кивали брунатними 
шапочками боровики, червоними — червоного
ловці. Під соснами цілими родинами купчилися 
веснянкуваті опеньки.

— Ой, скільки тут грибів, я зроду стільки не 
бачив! — закричав Миколка.— Давайте збирати!

— Повертатимемося, то й наберемо,— відка
зав Аристархович.

Ночувати спинилися на сухому пагорбі. Арис
тархович назгрібав велику купу жовтого листу під 
старий дуб-нелинь, немов під розлоге шатро. Під 
таким дубом і дощу не страшно: цупке листя на 
дубі опаде тільки весною, і то не ранньою, а тоді, 
коли почнуть проростати молоденькі дубові лис
точки.

Тітонька Марина вистелила всім на пухкій 
кучугурі листя розкішну постіль. Миколка, як
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розігнався, так і втонув у тій пишній «перині». Він 
і заснув, немов убитий, не крутився з боку на бік, 
як удома. Так, напевне, й проспав би до самісінь
кого ранку, якби не збудив місяць. Він був 
круглий і так пронизливо зазирав Миколці в саме 
обличчя, що той прокинувся і хотів було затули
тися ковдрою. Але глянув навколо й про сон 
забув.

Ліс стояв увесь облитий місячним сяйвом і був 
уже не золотавий, а срібний. Ні, спати в таку 
срібну ніч — то дурне, вдома наспиться.

Миколка звівся і тихенько почимчикував у глиб 
цього чарівного лісу. Він не боявся: якщо трапить
ся яка небезпека — гукне Невовка, той оборо
нить. Проте й гукати не треба: ген на тій галявині, 
віддаля від їхньої ночівлі, він і сам прогулюється. 
Бач, і йому зараз не спиться. І вже не кульгає! 
Ну, тепер удвох їм буде веселіше.

І Миколка, радий другові, помчав на галявинку.
— Невовчику, а чому ти не покликав і мене 

з собою?
Невовк якось дивно глянув на Миколку, позад

кував і зупинився. Проти місяця зблиснули білі 
ікла. Бач, як широко посміхається! Це ж він радіє 
рідному лісові.

Хлоп’як наблизився до свого сірого друга, але 
Невовк чомусь враз сховався в гущавині.

— Невовчику, та куди ж ти? Гей, Невовчи
ку! — на повний голос закричав Миколка.— Ти 
чому сховався? Повернися!

Невовк повернувся, але з протилежного боку. 
За ним вибігли стривожені Аристархович та ті-

314



тонька Марина. Тільки тепер Миколка все зрозу
мів і страшенно перелякався.

— Я думав... я був певен, що бачу нашого 
Невовка,— заголосив він.— Хто ж його знав, що 
то — вовк...

— Щастя твоє, що то наш найлагідніший 
вовк,— невдоволено сказав Невовк.— А то все 
могло бути.

— Мені мало серце не розірвалося,— примов
ляла тітонька Марина, обмацуючи Миколку — чи 
не покусаний.— Прокинулась, а тебе немає... Роз
будила Аристарховича, тут і Невовчик надбіг, він 
саме кудись одлучався. Аж чуємо — ти гукаєш... 
Ох, якби тебе побачила бабуся, вона б цього не 
пережила. Підійти до дикого вовка!

— Бо він точнісінько такий, як наш Невовк,— 
хлюпаючи носом, виправдовувався Миколка.

Тут уже й Аристархович насупився.
— А я ж за тебе власною головою відповідаю. 

Нічого собі, оце догледів!
Тітонька Марина заприсяглася більше ні на 

крок не відпускати од себе Миколку, хоча б для 
того довелося весь час триматися за нього рука
ми. Вона навіть боялася спати лягати, щоб не 
прогавити Миколчиної втечі. Але Невовк запев
нив, що він сам стерегтиме малого, отож нехай усі 
спокійно сплять до світанку.

/
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13. Золотоокий 
чародій

До півдня добилися й до Заозерного Пралісу. 
Тут їхати стало набагато легше, бо під колеса 
мотоцикла привітно лягло широке й пряме, як 
стріла, заасфальтоване шосе. Невовк дуже здиву
вався: місяць тому тут не було навіть стежини. Та 
який же був його подив, коли на місці колишніх 
непрохідних хащів, де ховалася землянка Золото- 
окого, вони побачили дивовижної краси кришта
левий палац. Аристархович зупинив мотоцикл 
перед візерунчатою брамою і посигналив. З брами 
вийшов старенький дідусь, видно, сторож. Приві
тався і запитав — чого вони хочуть.

— Що це за палац? — у чотири голоси вигук
нули вони.

— Палац Людської Доброти,— спокійно, ніби 
те йшлося про якийсь магазин чи аптеку, пояснив 
сторож.— Сюди приїздитимуть діти, кожне жити
ме стільки, скільки йому буде потрібно, аби 
повернутися здоровим і, головне, добрим. Узавтра 
прибуває перша зміна.

— А де ж Золотоокий? — не витримавши, спи
тав Невовк.

Але сторож мовчки повернувся і зник за бра
мою. Аристархович одігнав мотоцикла у зарості 
і там зупинився. Невовк же, забувши, що він поки 
не вовк, завив з розпачу:

— Горе менії Мало того, що не помстився 
Браконьєрові, а ще й загубив Золотоокого чаро-
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дія. Я повинен знати, що з ним сталося. Невже 
його знищили разом із хащами?

— Не може того бути,— заперечив Миколка.— 
Якщо й знайшли б, то одвезли б у музей або 
зоопарк.

— Та не дався б він, не дався!
— Ось послухайте мене,— мовила тітонька 

Марина.— Ну нехай я Дивачка, нехай Біла Воро
на, але я певна, що Золотоокий чародій не тільки 
живий, а й полишив нам знаки.

— Які знаки? — здивувався Миколка.
— Оте прекрасне шосе серед дрімучих зарос

тей, отой Палац Людської Доброти Хіба ж це не 
знаки? Він же добрий чародій?

— Добрий,— ствердив Невовк.
— І мудрий?
— Так. Але він багато чого забув. Я застав 

його якимось напівсонним. Правда, потім він 
омолодився.

— От бачиш! — зраділа тітонька Марина.— 
Ти ж розбудив його, нагадав, що він добрий 
чародій і не личить про це забувати.

— То куди ж він сам подівся? — тіпався Не
вовк.— Адже призначив мені зустріч на сьогодні!

— А ти часом не заблукав? — запитав Арис- 
тархович.

Невовк розгублено озирнувся. Може, живучи 
серед людей, він утратив своє природне відчуття 
простору і вказав не той напрямок? Але — ні!

— Гляньте, он височіють три дуби-близнюки, 
що зрослися стовбурами: то Тридуб, такого немає 
ніде. Саме під ним призначено зустріч...
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В цю мить під Тридубом з’явився старенький 
сторож Палацу й поманив до себе Невовка. Той, 
ледь накульгуючи, підійшов до старого... а втім, 
вже не до старого, а до молодого прекрасного 
юнака.

— Золотоокий! — скрикнула тітонька Марина, 
а Миколка аж завищав од радості. Аристархо- 
вич же, геть онімівши з дива, пильно дивився 
на чародія. «От і не вір після цього каз
кам!»

— Спасибі вам, добрі люди! — гукнув Золото
окий і привітно помахав рукою.— А тепер — щас
ливої вам дороги. Прощавайте!..

Аристархович слухняно повернув мотоцикла, 
вивів його з заростей і за хвилину котив рівним 
шосе з Заозерного Пралісу.

— Я нетерпляче чекав на тебе,— мовив Золо
тоокий до Невовка.— Надто багато важливих 
справ постало переді мною.

— Скажіть, а оте шосе та кришталевий Па
лац — то ви побудували?

— Дрібнички. Чекаючи тебе, хотілося зробити 
хоч маленьку, та добру справу. Ну-бо, заплющ 
очі.

Золотоокий поклав долоні на Невовкову голову. 
Коли Невовк розплющив очі, чародія вже не було.

— Чи я відчарований, чи ні? — захвилювався 
він.

Тут з-за кущів вискочив зайчисько. Вгледівши 
вовка, щодуху дременув геть.

— Ага, значить, таки відчарований! І вже не 
Невовк, а справжній Вовк!
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І Вовк пружними сягнистими стрибками (він 
уже навіть не кульгав) помчав до свого рідного 
лісу.

14. Знову чорна
«Волга»

Він біг і дихав на повні груди лісом. Та нараз 
у повітрі повіяло загрозою. Вовк зупинився. Зда
лося? Ні, не здалося. Запах бензину: від Аристар- 
ховичевого мотоциклу теж несло бензином, але 
цей запах був ворожий і привів його до пагорка, 
під яким стояла чорна «Волга».

З-за сріблястих осик вибіг красунь олень. На 
високо зведеній голові гордо височіли різьбленою, 
розгалуженою короною роги. На честь красеня 
захоплено заплескали взолочені осінню долоньки 
кленового листя. Але чудові великі очі тварини 
випромінювали тривогу. І не марно: гримнули 
відразу два постріли... Олень захитався, ступив ще 
кілька кроків, стрункі ноги йому підломилися, 
і — впав. До нього підбігли... Браконьєр та його 
синок рудий Здоровило.

Вовк аж задихнувся від ненависті. Знехтувавши 
тим, що тепер його вже всі бачать, він кинувся 
просто на Браконьєра. Вчепитися в горло і знищи
ти! Та в цю мить щось блиснуло, гахнуло...

Вовк, колишній Невовк, уже не бачив ні Бра
коньєра, ні Здоровила, ні їхньої чорної «Волги».

Браконьєр копнув ногою мертвого Вовка і з 
жалем сказав:
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— Ще не перелиняв. Якби взимку — класна 
була б шкура, та зараз вичиняти — марний кло
піт. Ну, не гаймо часу, берімося до роботи, щоб 
ніхто не застукав.

І Браконьєр із Здоровилом заходилися вправно 
розчленовувати оленя і укладати м’ясо в поліети
ленові мішки. Цілим олень не вмістився б у 
машині, та й небезпечно його везти, можуть 
помітити.

Коли злочинці впоралися й віддалився шум 
автомобіля, до Вовка підбігла Прекрасна Вовчи
ця, хазяйка вовчої зграї. Його Прекрасна Вовчи
ця, за якою він тайкома тужив, соромлячись 
людям у цьому признатися. Вовчиця, ще не 
розуміючи біди, сказала Вовкові, що їхні діти 
підросли, що то хороші, дужі вовченята. І, на 
щастя, серед них немає жодного дивака чи білої 
ворони. Потім, збагнувши, що її Вовк мертвий, 
Прекрасна Вовчиця завила. І ліс шумів довго 
й тужливо.

А тим часом наші друзі — тітонька Марина, 
Миколка та Аристархович, повертаючись додому, 
заходилися збирати гриби. Хоч як намагалася 
тітонька Марина не відпускати Миколчиної руки, 
збирати гриби обоє не могли. Тому мусила таки 
відпустити руку.

Миколка, захопившися «грибним полюванням», 
непомітно для себе вискочив на просіку. Нараз 
повз нього промчала чорна «Волга». Хлоп’як 
устиг добре роздивитись, що за кермом сидить 
якийсь червонопикий дядько, а поряд нього — 
Здоровило!
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...Чорна «Волга»... Рудий Здоровило — син Бра
коньєра... «То це ж їде Браконьєр!» — блискавич
но промайнула думка. І він закричав:

— Аристарховичу! Швидше сюди, Браконьєр 
поїхав!!!

На щастя, Аристархович уже сидів на мотоцик
лі, а тітонька Марина, бідкаючися, шукала Ми- 
колку.

— Поспішайте, Марино, отак навпрошки — 
бачите? Там лісництво. Скажіть: Браконьєр... Не 
баріться... Тут близько...

І Аристархович вирвався на просіку, підхопив 
Миколку, що вчепився в нього обома руками, 
й справді побачив чорну «Волгу». Вона швидко 
віддалялася рівною просікою.

— Швидше, ой, швидше! — хвилювався Ми- 
колка.— Втече!

— Тепер не втече! Дзуськи!
Але Браконьєр уже помітив погоню і впізнав 

Аристарховича. Тому вирішив схитрувати й круто 
звернув з просіки в сосняк. Та «Волгу» заклинило 
поміж двох сосен — ні туди, ні сюди.

Аристархович і собі завернув слідом, хоча 
розумів небезпеку: один проти двох здорованів, 
а з Миколки — яка допомога?

З машини вискочили Браконьєр та Здоровило. 
Зіскочив на землю і Аристархович. Звісно, він не 
мав ні рушниці, ні ножа, як у злочинців, зате мав 
сміливу й чесну душу. Глянувши просто у вічі 
Браконьєрові, він твердо сказав:

— От і спіймався на гарячому. Нарешті.
— На якому гарячому? Де воно, те «гаря-
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1

че»? — ревонув Браконьєр.— Забирайся звідси, 
свинячий лікарю, коновале проклятий, доки сам 
живий. Бо розмова наша буде коротка! — І наці
лив на Аристарховича рушницю.

— Що ж, тобі не первина вбивати людей. 
Лісника Андрія ще не забув? То я тобі нагадаю.

Несподівано залунали-загули тонкі пронизливі 
гудки: то Миколка здогадався вхопитися за кермо 
мотоцикла й заходився сигналити.

Браконьєр розгубився. А Здоровило, угледівши 
Миколку, миттю чкурнув куди бачили очі: цього 
хлопчака він смертельно боявся після випадку 
у сквері та дряпких шипшинових кущів на Дачній 
вулиці. Миколка ж сигналив та сигналив, доки на 
його сигнал не примчала машина з лісництва. 
Тітонька Марина хоча й кульгала, та все ж 
устигла вчасно виконати пораду Аристарховича.

Браконьєр злостиво сплюнув і швиргонув на 
землю рушницю. Подітися тепер йому було ні
куди.

— Молодчага, друже! — поплескав Миколку
по плечі Аристархович.— Здорово ти мені до
поміг! \

15. Ніколи 
не будьте байдужі!

Омолодившися, Золотоокий не лише відновив 
своє колишнє надзвичайне вміння чаклувати, а ще 
за той місяць, поки чекав Невовка, набагато 
загострив свій хист чарівника. Він розумів, що
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наша Земля може загинути, бо й справді: 
р о з у м . — то не  м у д р і с т ь .  Надто далеко 
зайшло людство шляхами розуму і разом з тим — 
нехтує глибинами мудрості.

Ні, байдужим залишатися більше не можна! Не 
відступати, не бути осторонь. А він?! Змарнував 
такий довгий-довгий час. І марнував би до кінця 
свого життя, якби не сірий вовк — дивак і Біла 
Ворона. Якби не прийшов, не збудив, не заохотив 
до омолодження, то й досі дрімав би собі, не 
бажаючи нічого знати. Лише тепер Золотоокий 
по-справжньому зрозумів, для чого народжують
ся на світ диваки та білі ворони. Ніколи собі не 
простить того, що сховався в затишному Пралісі, 
рятуючи свій спокій. А ще й добрий чародій! 
Збайдужілий чародій, а не добрий. Ганьба!

Так, це — ганьба, яку має тепер із себе змити. 
1 д і я т и ,  поки не пізно, поки жива наша Земля, 
синіє небо, зеленіють ліси, живуть люди й твари
ни. Поки не настала безпросвітна вічна ніч. Бо ж 
он навіть сірий Вовк, хижий звір, кинувся карати 
злочинця Браконьєра. До речі, а як йому, Вовкові, 
зараз ведеться?

Золотоокий зосередив увагу на Вовкові. Перед 
його очима, ніби на екрані, вималювався лісовий 
пагорб. Під пагорбом щось сіріє... Вовк? Він. 
Мертвий! Бо ж сам-один не зміг перемогти Бра
коньєра,' не відступив, але загинув.

І хоча бракувало часу на г о л~о в н е, Золото
окий не зміг залишити мертвого Вовка. Він, 
спинившись поряд, пильно вдивився в осклянілі
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вовчі очі своїми чарівними, розтопив холод смерті, 
оживив.

І ще на хвилинку вирішив затриматися. Хто 
вбив Вовка? Чи не той Браконьєр, що убив 
і лісника Андрія! Золотоокий повинен його по
бачити!

І — побачив. Сите, нахабне (правда, зараз пе
релякане) обличчя Браконьєра... Золотоокий ча
родій вмить упізнав знайомі й ненависні, з пра
давнього дитинства, риси лихого чаклуна Ось 
він — їхній нащадок; адже чаклуни нерідко одру
жувалися з жінками людського племені. Тому він 
не один: блукають по Землі нащадки лихих чаклу
нів. Золотоокий пригадав про страшний присуд: 
засудити на кригу. А зараз — хіба не намагають
ся вони засудити живу Землю на мертву кригу?!

До руки Золотоокого чародія торкнувся теплим 
лобом оживлений ним Вовк — Біла Ворона.

— Спасибі, що врятували мене. Тепер ви по
вернетеся в Заозерний Праліс?

— Ні, Вовче, до Пралісу я більше ніколи не 
повернуся. Лишилися, на біду, нащадки лихих 
чаклунів, треба від них рятувати нашу Землю 
Розумієш?

— А мені що порадите?
— Тобі? У лісі також потрібно, щоб жила Біла 

Ворона. Отже — живи, Вовче!
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