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ЛІКАР ТА ЙОГО ЗВІРІ 

Жив собі лікар. Він був добрий. Звали його Айболить і була в нього лиха 

сестра, яку звали Варвара. 

Понад усе на світі лікар любив тварин. У його кімнаті жили зайці. У шафі 

в нього жила білка. На дивані жив колючий їжак. У скрині жили білі миші. 

Але з усіх своїх звірів лікар Айболить найбільше любив качку Кіку, со-

баку Авву, маленьку свинку Хро- хро, папугу Карудо і сову Бумбу. 

Дуже сердилась на лікаря його лиха сестра Варвара за те, що в нього у 

кімнаті стільки звірів. 

- Прожени їх зараз же! – кричала вона. - Вони тільки бруд розводять. Не 

хочу жити з цими поганими тварючками!  

- Ні, Варваро, вони не погані! - казав лікар. - Я дуже радий, що вони жи-

вуть у мене. 

З усіх країв до лікаря приходили лікуватися хворі пастухи, хворі рибалки, 

дроворуби, селяни, і кожному давав він ліки, і кожен одразу видужував. 

Якщо якийсь сільський хлопчисько заб'є собі руку або подряпає ніс, він 
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одразу біжить до лікаря - і, дивись, за десять хвилин він уже здоровий та весе-

лий, наче й не було нічого, грається у квача з папугою Карудо, а сова Бумба 

частує його цукерками та яблуками. 

Одного разу до лікаря прийшов дуже сумний кінь і тихо сказав йому: 

- Лама-воной-фіфі-куку! 

Лікар одразу зрозумів, що звіриною мовою це значить: „У мене болять очі. 

Дайте мені, будь ласка, окуляри". 

Лікар давно вже навчився розмовляти по-звіриному. Він сказав коневі: 

- Капуки-кануки!  

По-звіриному це значить:   „Сідайте, будь ласка“. 

Кінь сів. Лікар надів йому окуляри, і очі в нього перестали боліти. 

- Чака! - сказав кінь, замахав хвостом і побіг на вулицю. 

«Чака» по-звіриному означає «дякую». 

Незабаром усім звірам, що мали поганий зір, лікар Айболить видав оку-

ляри. Коні почали ходити в окулярах, корови - в окулярах, кішки та собаки -в 

окулярах. Навіть старі ворони не вилітали з гнізд без окулярів. 

З кожним днем до лікаря приходило все більше звірів та птахів. Прихо-

дили черепахи, лисиці та кози, прилітали журавлі та орли. 

Всіх лікував лікар Айболить, але грошей не брав ні від кого, бо які ж мо-

жуть бути гроші у черепахи та орлів! Незабаром у лісі на деревах були розкле-

єні такі об'яви: 

 

Лікарня відкрита 

для звірів весь час. 

Не треба хворіти! 

Лікуйтеся в нас! 
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Розвішували ці оголошення Ваня й Таня, сусідські діти, яких лікар вилі-

кував колись від скарлатини та кору. Вони дуже любили лікаря і охоче допо-

магали йому. 
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МАВПА ЧІЧІ 

Одного вечора, коли всі звірі спали, до лікаря хтось постукав. 

-Хто там? - спитав лікар. - Це я. - відповів тихий голос. Лікар відчинив 

двері, і до кімнати ввійшла мавпа, дуже худа й брудна. Лікар посадив її на 

диван і спитав: 

- І що в тебе болить? 

- Шия, - сказала вона і заплакала. 

Тільки тоді лікар побачив, що в неї на шиї велика мотузка. 

- Я втекла від злого шарманщика,- сказала мавпа і знову заплакала. - Шар-

манщик бив мене, мучив і всюди тягав за собою на мотузці. 

Лікар узяв ножиці, перерізав мотузку і помастив мавпі шию такою до-

брою маззю, що шия відразу перестала боліти. А потім він скупав мавпу в 

ночвах, дав їй попоїсти і сказав: 

- Живи в мене, мавпо. Я не хочу, щоб з тебе знущались. 

Мавпа була дуже. рада. Але коли вона сиділа за столом і гризла великі 

горіхи, що ними її почастував лікар, до кімнати забіг злий шарманщик. 

- Віддай мені мавпу! - закричав він. - Ця мавпа моя! 

- Не віддам! - сказав лікар. - Нізащо не віддам! Я не хочу, щоб ти мучив її. 

Оскаженілий шарманщик хотів схопити лікаря за горло. Але лікар Ай-

болить спокійно сказав йому: 

- Забирайся геть негайно! А якщо ти битимешся, то я покличу собачку 

Авву, і вона покусає тебе. 

Авва вскочила до кімнати і грізно сказала: - Рррр... 

Звіриною мовою це значить: «Тікай, бо вкушу!» 

ІІІарманщик злякався і втік не озираючись. Мавпа залишилась у лікаря. 
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Звірі скоро полюбили її і назвали Чічою. Звіриною мовою „чічі“ значить „мо-

лодчина". Як тільки Таня й Ваня побачили її, то в один голос вигукнули: 

- Ой, яка вона мила! Яка вона чудова! 

І зразу ж почали гратися з нею, як з своєю найкращою подружкою. Вони 

гралися і в квача, і в м'яча, а потім усі троє взялися за руки і побігли на берег 

моря, і там мавпа навчила їх танцювати веселий мавпячий танок, який звіри-

ною мовою зветься „ткелла» 
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ЛІКАР АЙБОЛИТЬ ЗА РОБОТОЮ 

 

Щодня до лікаря приходили звірі лікуватися. Лисиці, кролі, тюлені, ка-

бани, верблюденята - всі приходили до нього здалека. У одного болів живіт, 

у іншого зуб. Всім їм лікар Айболить давав ліки, і вони одразу видужували. 

Одного разу прийшло до лікаря безхвосте козеня і лікар пришив йому 

хвіст. 

А потім з далекого лісу прийшла, вся в сльозах, ведмедиця. Вона жалі-

бно стогнала й пхикала: з лапи в неї стирчала велика колючка. Лікар витяг 

колючку, промив рану й помастив  своєю чудодійною маззю. 

Біль у ведмедиці вмить минув. 

- Чака! - закричала ведмедиця і весело побігла додому- в рідне лігво, до своїх 

ведмежаток. Потім до лікаря приплентався хворий заєць, якого мало не за-

гризли собаки. А потім прийшов хворий баран, який дуже застудився і каш-

ляв. А потім прийшли двоє курчат і привели індика, який отруївся грибами 

поганками. Кожному з них лікар давав ліки, і всі в ту ж мить видужували, і 

кожен казав йому „чака“. А потім, коли всі хворі пішли собі, лікар Айболить 

почув, ніби щось шарудить у нього під дверима. 

- Увійдіть! - гукнув лікар. 

Тут метелик увійшов та заквилив: 

Я на свічці собі крильце обпалив. 

Поможи мені скоріше, Айболить: 

Дуже крилечко обпечене болить! 

Лікар Айболить пожалів метелика. Він узяв його двома пальцями, пок-

лав на долоню і довго розглядав обгоріле крилечко. А потім усміхнувся й ве-

село сказав метеликові: 
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- Не журися, друже мій! На бочок лягай мерщій; полікую вмить тебе і при-

шию голубе, чудове, крилечко шовкове! 



13 
 

 

І пішов лікар до сусідньої кімнати і приніс звідти цілу купу різноманіт-

них клаптиків: оксамитових, атласних, батистових, шовкових. Клаптики були 

різнокольорові: голубі, зелені, чорні. Лікар довго рився в них, нарешті вибрав 

один - яскраво-синій з червоними цяточками. І одразу ж викроїв з нього но-

жицями чудове крилечко і пришив його метеликові. 

Тут метелик вмить зрадів, танцювати полетів разом з бабкою та бджіл-

кою під березовою гілкою. 

А веселий Айболить із вікна йому кричить; 

- Добре, добре, веселись, тільки свічки бережись! 

Так порався лікар коло своїх хворих аж до пізнього вечора. Увечері він 

приліг на диван і солодко заснув, і йому стали снитися білі ведмеді, олені, 

моржі. 

І раптом хтось знову постукав до нього в двері. 

 

КРОКОДИЛ 

У тому місті, де жив лікар, був цирк, а в цирку жив великий Крокодил. 

Там його показували людям за гроші. 

У Крокодила заболіли зуби і він прийшов до лікаря лікуватися. Лікар 

Айболить дав йому чудових ліків і зуби перестали боліти. 

- Як у вас гарно! - сказав Крокодил, озираючись на всі боки та облизую-

чись. - Скільки тут зайчиків, пташок, мишей! І всі вони такі гладенькі, смач-

ненькі! Дозвольте мені залишитись у вас назавжди. Я не хочу повертатись до 

господаря цирку. Він погано годує мене, б'є та знущається. 

- Залишайся, - сказав лікар. - Будь ласка! Тільки дивися ж мені: якщо ти 

з'їси хоч одне зайченя, хоч одного горобчика, я прожену тебе геть. 

- Гаразд, - сказав Крокодил і зітхнув. - Обіцяю вам, лікарю, що не їстиму 
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ні зайців, ні птахів. 

І став Крокодил жити у лікаря. Був він тихий. Нікого не займав, лежав 

собі під ліжком і все думав про своїх братів та сестер, що жили далеко-далеко, 

в гарячій Африці. 

Лікар полюбив Крокодила і часто розмовляв з ним. Але лиха Варвара 

терпіти не могла Крокодила і вимагала, щоб лікар прогнав його. 

- Бачити його не хочу! - кричала вона. - Він такий огидний, зубатий. І все 

псує, до чого не торкнеться. Вчора він з'їв мою зелену спідницю, яка валялася 

в мене на вікні. 

- І добре зробив, - сказав лікар. - Одяг треба ховати в шафу, а не кидати на 

вікні. 

- Через цього поганого Крокодила, - продовжувала Варвара, - багато хто 

боїться заходити до нас. Приходять самі бідняки і ти не береш з них платні. 

Ми тепер так збідніли, що нам нема за що купити собі хліба. 

- Не треба мені грошей, - відповів Айболить. - Мені й без грошей добре. Звірі 

нагодують і мене й тебе. 

ДРУЗІ ДОПОМАГАЮТЬ ЛІКАРЕВІ 

Варвара сказала правду: лікар залишився без хліба. Три дні він сидів го-

лодний. У нього не було грошей. 

Звірі, які жили в лікаря, побачили, що йому нема чого їсти, і почали його 

годувати. Сова Бумба і свинка Хро-Хро влаштували у дворі город; свинка 

рилом копала грядки, а Бумба садила картоплю. Корова щодня вранці й уве-

чері стала частувати лікаря своїм молоком. Курка несла йому яєчка. І всі по-

чали піклуватися про лікаря. 



15 
 

Собака Авва підмітала підлогу. Таня й Ваня разом з мавпою Чічі носили 

йому воду з криниці. 

Лікар був дуже задоволений. 

- Ніколи у мене в моєму будиночку не було такої чистоти. Дякую вам, 

діти й звірі, за вашу роботу! 

Діти весело усміхалися йому, а звірі в один голос відповідали: - Кара-

буки, марабуки, бу! 
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Звіриною мовою це значить: 

„Як же нам не служити тобі? Адже ти наш найкращий друг!“ 

А собака Авва лизнула його в щоку й сказала: - Абузо, мабузо, бах! 

Звіриною мовою це значить: 

„Ми ніколи не покинемо тебе й будемо тобі вірними товаришами". 

 

   ЛАСТІВКА 

Якось увечері сова Бумба сказала: 

- Хто це там шкребеться за дверима? Начебто миша. Всі прислухались, але 

нічого не почули. 

- За дверима нікого нема! - сказав лікар. - Це тобі так здалося. 

- Ні, не здалося, - заперечила сова. - Я чую, що хтось шкребеться. Це миша 

або птиця. Вже ж ви можете мені повірити. Ми, сови, чуємо краще, ніж люди. 

Бумба не помилилась. 

Мавпа відчинила двері і побачила на порозі ластівку. 

Ластівка - взимку! І що за дивина! Адже ластівки не переносять морозу і, 

як тільки надходить зима, відлітають у теплу Африку. Бідолашна, як їй холо-

дно! Вона сидить на снігу і тремтить. 

- Ластівко! - гукнув лікар. - Заходь до кімнати і обігрійся біля грубки! 

Спочатку ластівка боялась увійти. Вона побачила, що в кімнаті лежить 

Крокодил, і думала, що він її з'їсть. Але мавпа Чічі сказала їй, що цей кроко-

дил дуже добрий. Тоді ластівка влетіла до кімнати, сіла на спинку стільця, 

озирнулася навколо і спитала: 

- Чируто кісафа мак? 

Звіриною мовою це значить: 

„Скажіть, будь ласка, чи не тут мешкає знаменитий лікар Айболить?" 
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- Айболить - це я, - сказав лікар. 

- У мене до вас велике прохання- сказала ластівка. - Ви мусите якнайшви-

дше поїхати до Африки. Я навмисно прилетіла з Африки, щоб покликати вас 

туди. Там, в Африці, живуть мавпи, і тепер вони хворі. 

- Що в них болить? - спитав лікар. 

- У них болить живіт, - сказала ластівка. 

- Вони лежать на землі і плачуть. Є тільки одна людина, яка може їх поря-

тувати, - це ви. Беріть з собою ліки, і їдьмо до Африки! Якщо ви не поїдете 

до Африки, то всі мавпи помруть. 

- Ой,- сказав лікар,- я з радістю поїхав би до Африки! Я люблю мавп, і мені 

шкода, що вони хворі. Але я не маю корабля. Адже для того, щоб поїхати до 

Африки, треба мати корабель. 

- Бідні мавпи! - сказав Крокодил. - Якщо лікар не поїде до Африки, всі вони 

певно помруть. Тільки він один може вилікувати їх. 

І Крокодил заплакав такими великими сльозами, що  підлогою потекли два 

струмочки. 

Раптом лікар Айболить вигукнув: 

- Все ж таки я до Африки поїду! Все ж таки я вилікую хворих мавп! Я зга-

дав, що у мого знайомого моряка Робінзона, якого я колись врятував від злої 

лихоманки, є чудовий корабель. 

 Він одягнув капелюха і пішов до моряка Робінзона. 

- Доброго дня, моряче Робінзон! - сказав він. - Дай мені, будь ласка, свого 

корабля. Я хочу потрапити до Африки. Там, неподалік від пустелі Сахари, є 

чудесна Країна Мавп. 
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- Добре, - сказав моряк Робінзон. - Я охоче дам тобі корабель. Адже ти 

врятував мені життя, і я радий зробити тобі послугу. Тільки дивись, поверни 

мій корабель, бо іншого в мене нема. 

- Обов'язково привезу, - сказав лікар. - Не турбуйся. Мені б тільки до Аф-

рики з'їздити. 

- Бери, бери! - повторив Робінзон. - Тільки гляди не розбий його об підво-

дне каміння! 

- Не бійся, не розіб'ю,- сказав лікар, подякував моряку Робінзону і побіг 

додому. 

- Звірі, збирайтеся! - гукнув він. - Завтра ми пливемо до Африки! 

Звірі дуже зраділи, почали стрибати по кімнаті, плескати в долоні. Най-

більш за всіх зраділа мавпа Чічі: 

- Їду, їду в Африку, в Африку мою! Знов я буду в Африці, в рідному краю! 

- Я не всіх звірів візьму в Африку, - сказав лікар Айболить. - Їжаки, кажани 

та кролі повинні залишитись тут, у моєму домі. Разом з ними зостанеться й 

кінь. А я візьму з собою Крокодила, мавлу Чічі й папугу Карудо, бо вони ро-

дом з Африки: там живуть їхні родичі, брати та сестри. Крім того, я візьму з 

собою Авву, Кіку, Бумбу і свинку Хро-Хро. 

- А нас?! - закричали Таня й Ваня. - Невже ми залишимося тут без тебе?  

-Так! - сказав лікар і міцно потис їм руки. -До побачення, дорогі друзі! Ви 

залишитесь тут і доглядатимете мій город і садок. 

- Ми незабаром повернемось! І я привезу вам з Африки чудові подарунки. 

Таня й Ваня похнюпили голови. Але подумали трохи і сказали: 

- Нічого не поробиш: ми ще маленькі. Щасливої дороги! До побачення!  

А коли ми підростем, то неодмінно вирушимо з тобою мандрувати. 

- Аякже! - сказав Айболить. - Вам треба тільки трошечки підрости. 
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В АФРИКУ 

Звірі нашвидкуруч поскладали речі і вирушили в дорогу. Вдома залиши-

лися тільки зайці, та кролі, та їжаки, та кажани. 

На березі моря звірі побачили чудовий корабель. Тут же на горбочку 

стояв моряк Робінзон. Ваня й Таня разом із свинкою Хро-Хро та мавпою Чічі 

допомогли лікареві занести валізи з ліками. Всі звірі зійшли на корабель і 

хотіли вже вирушати, коли раптом лікар голосно закричав: 

- Зачекайте, зачекайте, будь ласка! 

- Що сталось? - спитав Крокодил. 

- Зачекайте, зачекайте! - кричав лікар. 

-Адже я не знаю, де Африка! Треба піти й спитати.  

Крокодил засміявся: 

- Не ходи! Заспокойся! Ластівка покаже тобі, куди пливти. Вона часто бувала 

в Африці. Ластівки літають в Африку щороку на зиму. 

- Звичайно! - сказала ластівка. -Я з радістю покажу тобі дорогу туди. 

 І вона полетіла попереду корабля, показуючи лікареві дорогу. Вона летіла до 

Африки, а лікар Айболить спрямовував 

корабель услід за нею. Куди ластівка, туди й корабель. 

Вночі ставало темно, і ластівки не було видно. Тоді вона засвічувала лі-

хтарик, брала його у дзьоб і летіла з ліхтариком, так що лікар і вночі міг ба-

чити, куди йому вести своє судно. 
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Пливли вони, пливли, раптом бачать - летить їм назустріч журавель. 

- Скажіть, будь ласка, чи не на вашому кораблі славнозвісний лікар Айбо-

лить? 

- Так,- відповів Крокодил. - Славнозвісний лікар Айболить знаходиться на 

нашому кораблі. 
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- Попросіть лікаря, щоб він плив якнайшвидше,- сказав журавель,- бо мав-

пам стає все гірше й гірше. Вони ніяк не діждуться його. 

- Не турбуйтесь! - сказав Крокодил. -Ми мчимось на всіх вітрилах. Мавпам 

не доведеться довго чекати. 

Почувши це, журавель зрадів і полетів назад, щоб сказати мавпам, що лікар 

Айболить уже близько. Корабель хутко мчав по хвилях. Крокодил сидів на 

палубі і раптом побачив, що назустріч кораблеві пливуть дельфіни. 

- Скажіть, будь ласка, - спитали дельфіни, - чи не пливе на цьому кораблі 

славнозвісний лікар Айболить? 

- Так, - відповів Крокодил. - Славнозвісний лікар Айболить пливе якраз на 

цьому кораблі. 

- Будь ласка, попросіть лікаря пливти швидше, бо мавпам стає все гірше й 

гірше. Не турбуйтесь! - відповів Крокодил. - Ми мчимось на всіх вітрилах. 

Мавпам не доведеться довго чекати. 

Вранці лікар сказав Крокодилові: 

- Що це там попереду? Якась велика земля. Я гадаю, це Африка. 

- Так, це Африка!- вигукнув Крокодил. - Африка! Африка! Скоро ми бу-

демо в Африці! Я бачу страусів! Я бачу носорогів! Я бачу верблюдів! Я бачу 

слонів! Бачу, бачу Африку, Африку мою! 

Знов я буду в Африці, в рідному краю! 

 

БУРЯ 

Але тут раптом здійнялася буря. Дощ! Вітер! Блискавка! Грім! Хвилі зро-

бились такі великі, що на них страшно було дивитись. 

І раптом - трах-тар-ра-рах! Почувся жахливий тріск і корабель похилився 

набік. 

- Що таке? Що таке? - схвильовано спитав лікар. 



25 
 

- А-ва-рі-я! А-ва-рі-я! - закричав папуга. - Наш корабель налетів на скелю і 

розбився! Ми потопаємо. Рятуйся хто може! 

- Але я не вмію плавати! - закричала Чічі. 

- Я теж не вмію! - закричала Хро-Хро. 

І вони гірко заплакали. На щастя, Крокодил посадив їх на свою могутню, 

широку спину і поплив по хвилях просто до берега. 

Ура! Всі врятовані! Всі щасливо добралися до Африки. 

Але їхній корабель загинув. Величезна хвиля налетіла на нього і розбила 

його на трісочки. Як вони повернуться додому? Адже іншого корабля в них 

нема. І що вони скажуть моряку Робінзону? 

Вже сутеніло. Лікар та його звірі дуже хотіли спати. Вони промокли до кі-

сточок і стомилися. Але лікар і не думав про відпочинок: 

- Швидше, швидше вперед! Треба поспішати! Треба врятувати мавп! Бідні 

мавпи хворі, і ніяк не дочекаються, щоб я вилікував їх! 

 

 

 

ЛІКАР У БІДІ 

Тут до лікаря підлетіла Бумба і сказала зляканим голосом:  

-Тихше, тихше! Хтось іде! Я чую чиїсь кроки. 

Всі зупинилися і прислухалися. З лісу вискочив якийсь патлатий дідок з 

довгою сивою бородою і закричав: 

- Що ви тут робите? І хто ви такі? Навіщо сюди прийшли? 

- Я, лікар Айболить, - сказав лікар. - Я приїхав до Африки, щоб вилікувати 
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хворих мавп... 

- Ха-ха-ха! - зареготав патлатий дід. - Вилікувати хворих мавп! А чи знаєте 

ви, куди ви потрапили? 

- Куди? - спитав лікар. 

- До розбійника Бармалея! 

- До Бармалея! - скрикнув лікар. - Бармалей - найлютіша людина в цілому 

світі! Та ми краще помремо, ніж здамося розбійникові! Біжімо швидше туди-

до наших хворих мавп... Вони плачуть, чекають, і ми повинні вилікувати їх. 

- Ні! - сказав патлатий дід і зареготав ще дужче. - Ви нікуди звідси не пі-

дете! Бармалей вбиває кожного, хто потрапляє до нього у полон. 

- Тікаймо! - вигукнув лікар. - Тікаймо! Ми можемо врятуватись! Ми вряту-

ємось! 

Але тут перед ними з'явився сам Бармалей і, розмахуючи шаблею, загукав: 

- Гей ви, мої вірні слуги! Візьміть цього дурного лікаря з усіма його дур-

ними звірами і посадіть у в'язницю, за ґрати! Завтра я розправлюся з ними! 

Підбігли Бармалейові слуги, схопили лікаря, схопили Крокодила, схо-

пили всіх звірів і повели їх до в'язниці. Лікар хоробро відбивався од них. Звірі 

кусалися, дряпалися, видиралися з рук, але ворогів було багато, вони були 

дужі. Вони затягли своїх полонених у в'язницю, і патлатий дід замкнув їх там 

на ключ. А ключ віддали Бармалею. Той забрав його і заховав у себе під по-

душкою. 

- Бідні ми, бідні - сказала Чічі. 

- З цієї в'язниці нам не вийти ніколи. Стіни тут міцні, двері залізні. Бі-

льше не побачимо ми ні сонця, ні квітів, ані дерев. Бідні ми, бідні! 

Свинка зарохкала, собака завила. А Крокодил заплакав такими вели-

кими сльозами, що на підлозі зробилася величезна калюжа.  
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ПОДВИГ ПАПУГИ КАРУДО 

Але лікар сказав звірам: 

- Друзі мої! Нам не можна втрачати мужність! Ми мусимо вирватись з цієї 

клятої в'язниці - адже на нас чекають хворі мавпи! Годі плакати! Давайте по-

міркуємо, як нам врятуватися. 

- Ні, любий лікарю! - сказав Крокодил і заплакав ще дужче. - Врятуватися 

Нам не можна. Ми загинемо! Двері нашої в'язниці зроблені з міцного заліза. 

Хіба ми можемо зламати ці двері? Завтра вранці, вдосвіта, до нас прийде Бар-

малей і вб'є нас усіх! 

Качка Кіка запхикала. Чічі глибоко зітхнула. Але лікар схопився і вигукнув 

з веселою усмішкою: 

- Все ж таки ми врятуємося з в'язниці! 

І він покликав до себе папугу Карудо і щось шепнув йому. Шепнув так 

тихо, що ніхто, крім папуги, не почув. Папуга кивнув головою, засміявся й 

сказав: - Добре! А потім підбіг до ґрат, протиснувся між залізними прутами, 

вилетів на вулицю й полетів до Бармалея. 

Бармалей міцно спав у себе ліжку, а під подушкою в нього був захований 

величезний ключ - той самий, що ним він замкнув залізні двері в'язниці. Тихо-

тихо підкрався папуга до Бармалея і витягнув з-під подушки ключа. 

Якби розбійник прокинувся, він неодмінно вбив би безстрашного птаха. 

Але розбійник спав міцним сном, а папуга схопив ключа і полетів щодуху до 

в'язниці. Ох, який же важкий цей ключ! Карудо мало не впустив його доро-

гою. Але все ж таки долетів до в'язниці - і просто у вікно, до лікаря! Дуже 

зрадів Айболить, коли побачив, що папуга приніс йому ключ від в'язниці! 
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- Ура! Ми врятовані! - гукнув він. - Тікаймо швидше, поки Бармалей не 

прокинувся! 

Лікар схопив ключа, відімкнув двері і вибіг на вулицю. А за ним - усі його 

звірі. На волю! На волю! Ура! 

- Дякую тобі, хоробрий Карудо! - сказав лікар. -Ти врятував нас від смерті. 

Якби не ти, ми загинули б. А разом з нами загинули б і нещасні хворі мавпи. 

- Ні! - сказав Карудо. - Це ти навчив мене, що треба зробити, щоб вибратися 

з цієї в'язниці! 

- Швидше, швидше до хворих мавп! - сказав лікар і поспішно побіг в лісові 

хащі. А за ним - усі його звірі. 

 

ПО МАВП'ЯЧОМУ МОСТУ 

Коли Бармалей дізнався, що лікар Айболить утік з в'язниці, він страшенно 

розгнівався, заклацав зубами та затупотів ногами. 

- Гей ви, мої вірні слуги! - закричав він. -Біжіть за лікарем! Впіймайте його 

і приведіть сюди! 

Слуги побігли в лісові хащі і почали шукати лікаря. А в цей час лікар Ай-

болить з усіма своїми звірами пробирався Африкою до Країни Мавп. Він ішов 

дуже швидко. Свинка Хро-Хро, що мала короткі ноги, не встигала за ним.  

Лікар узяв її на руки й поніс. Свинка була важка, і лікар страшенно стомився. 

- Як мені хочеться відпочити! – мовив  він. - Ой, хоч би якнайшвидше дійти 

до Країни Мавп! 

Чічі залізла на високе дерево і голосно закричала: 

- Я бачу Країну Мавп! Країна Мавп близько! Скоро, скоро ми будемо в 

Країні Мавп! 
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Лікар засміявся від радості і поспішив уперед. 

Хворі мавпи здалека побачили лікаря і весело заплескали в долоні. 

- Ура! До нас приїхав лікар Айболить! Лікар Айболить вилікує нас, і завтра  

ми станемо здорові! 

Але тут з лісової хащі вибігли Бармалейові слуги і погнались за лікарем. 

- Лови його! Лови! Лови! - гукали вони. 

Лікар біг щодуху. І враз перед ним з’явилась  річка. Далі бігти було немож-

ливо. Річка була широка,і її не можна було перепливти. Зараз Бармалейові 

слуги впіймають його! Ох, якби через цю річку був міст, лікар побіг би ним і 
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відразу опинився б у Країні Мавп! 

- Бідні ми, бідні! - сказала свинка Хро-Хро. 

- Як же ми перейдемо на той бік? За хвилину ці лиходії впіймають нас і 

знову посадять до в'язниці! 

Раптом одна з мавп закричала: 

- Міст! Міст! Робіть міст! Швидше! Не гайте жодної хвилини! Робіть міст! 

Міст! 

Лікар озирнувся довкола. У мавп нема ні заліза, ні каміння. З чого ж вони 

зроблять міст? Та мавпи збудували міст не з заліза, не з каміння, а з живих 

мавп. На березі річки росло дерево. За це дерево вхопилася одна мавпа, а 

друга схопила ту мавпу за хвіст. Так усі мавпи простяглись, наче довгий ла-

нцюг, між двома високими берегами річки. 

- Ось тобі й міст, біжи! - загукали вони лікареві. 

Лікар схопив сову Бумбу і побіг по мавпах, по їх головах та спинах. За лі-

карем - всі його звірі. 

- Швидше! - гукали мавпи. - Швидше! Швидше! 

Важко було йти по живому мавп'ячому мосту. Звірі боялися, що ось-ось 

вони посковзнуться і впадуть у воду.Та ні, міст був міцний, мавпи добре три-

малися одна за одну - і лікар легко добіг до того берега з усіма звірами. - 

Швидше, швидше вперед! - гукав лікар. - Не можна баритись ні хвилини. 

Адже нас здоганяють вороги. Бачите; вони також біжать по мавпячому мо-

сту... Зараз вони будуть тут! Швидше!.. Швидше!.. 

Та що таке? Що сталось? Дивіться: на самій середині моста одна мавпа ро-

зтулила пальці, міст провалився, розсипався, і Бармалейові слуги з великої 

височини полетіли шкереберть в річку. 
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- Ура! - закричали мавпи. - Ура! Лікар Айболить врятований! Тепер йому 

нікого боятися! Ура! Вороги не впіймали його! Тепер він вилікує наших хво-

рих! Вони тут, вони близько, вони плачуть! 
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ДУРНІ ЗВІРІ 

Лікар Айболить поспішив до хворих мавп. Вони лежали на землі і стог-

нали. Вони були дуже хворі. 

Лікар почав лікувати мавп. Треба було дати кожній мавпі ліки: одній - кра-

плі, другій - таблетки. Треба було кожній мавпі покласти на голову холодний 

компрес, а на спину й груди - гірчичники. Хворих мавп було багато, а лікар 

один. Одному з такою роботою не впоратись. 

Кіка, Крокодил, Карудо й Чічі щосили допомагали йому, але і вони хутко 

стомилися і лікареві знадобилися інші помічники. 

Він пішов у пустелю - туди, де жив лев. 

- Будьте ласкаві, - сказав він левові, - допоможіть мені, прошу вас, лікувати 

мавп. 

Лев був бундючний. Він грізно подивився на лікаря: - Та чи ти знаєш, хто 

я такий? Я – лев, я - звіриний цар! I ти насмілюєшся просити мене, щоб я 

лікував якихось там поганих мавп! 

Тоді лікар пішов до носорогів. 

- Носороги, носороги!- сказав він.-Допоможіть мені лікувати мавп! Їх ба-

гато, а я один. Мені самому з моєю роботою не впоратись. 

Носороги тільки засміялися у відповідь: 

- Ач, чого схотів - щоб ми тобі помагали! Скажи спасибі, що ми тебе не 

закололи своїми рогами! 

- Дуже розгнівався лікар на лютих носорогів і побіг до сусіднього лісу - 

туди, де жили смугасті тигри. 

- Тигри, тигри! Допоможіть мені лікувати мавп! 

- Ррр! - відповіли смугасті тигри. - Забирайся, поки цілий! 

Лікар пішов від них зовсім засмучений. 
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Та незабаром лихі звірі були жорстоко покарані. Коли лев повернувся до-

дому, левиця сказала йому: 

- Наш маленький син занедужав - цілий день плаче і стогне. От якби до 

Африки приїхав славнозвісний лікар Айболить! Він чудово лікує. Недарма 

усі люблять його. Він вилікував би нашого сина. 

- Лікар Айболить тут, - мовив лев. - Он за тими пальмами, в Мавпячій Кра-

їні. Я допіру з ним розмовляв. 

- Яке щастя! - скрикнула левиця. - Біжи та поклич його до нашого сина! 

- Ні, - сказав лев,- я до нього не піду. Він не схоче лікувати нашого сина, 

бо я образив його. 

- Ти образив славнозвісного лікаря?! Що ж ми тепер маємо робити? Та хіба 

ж ти не знаєш, що лікар Айболить найкращий та найвченіший лікар? Він єди-

ний з усіх людей вміє розмовляти по-звіриному. Він лікує тигрів, крокодилів, 

зайців, мавп і жаб. Так-так, він лікує навіть жаб, бо він дуже добрий. І таку 

людину ти образив! І образив саме тоді, коли в тебе самого захворів син! Що 

ж ти тепер робитимеш? 

Лев оторопів. Він не знав, що сказати. 

Іди до цього лікаря, - закричала левиця, - і скажи йому, що ти просиш ви-

бачення! Допомагай йому, чим тільки можеш. Роби все, що він скаже, і бла-

гай його, щоб він вилікував нашого бідолашного сина! 

Що поробиш, пішов лев до лікаря. 

- Добридень, - сказав він. - Я прийшов допомагати вам... Я згоден давати 

мавпам ліки і прикладати їм всілякі компреси. 

І лев почав допомагати лікареві. Три дні й три ночі ходив він коло хворих 

мавп, а потім підійшов до лікаря і несміливо сказав: 

- У мене занедужав синок, якого я дуже люблю... 

- Прошу вас, будьте ласкаві, вилікуйте нещасне левенятко! 
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- Добре! - сказав лікар Айболить. – Із задоволенням! Я сьогодні вилікую 

вашого сина. 

І він пішов у печеру і дав його синові таких ліків, що той за годину був 

здоровий. Лев зрадів, і йому стало соромно, що він образив доброго лікаря. 

А потім захворіли діти у носорогів і тигрів. Айболить одразу вилікував і їх. 

Тоді носороги й тигри сказали: 
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- Нам дуже ніяково, що ми образили вас! 

- Нічого, нічого,- сказав лікар.- Іншим разом будьте розумнішими. А зараз 

ідіть сюди і допоможіть мені лікувати мавп. 

 

ПОДАРУНОК 

Звірі так добре допомагали лікареві, що хворі мавпи швидко видужали. 

- Ми дуже вдячні лікареві,- сказали вони. - Він вилікував нас від жахливої 

хвороби і ми за це повинні подарувати йому щось дуже хороше. Подаруємо 

йому такого звіра, якого люди ніколи не бачили. Якого нема ні в цирку, ані в 

зоопарку. 

- Подаруймо йому верблюда! - закричала одна мавпа. 

- Ні, -сказала Чічі,- верблюда йому не треба. Верблюдів він бачив. Всі люди 

бачили верблюдів в зоологічних садах і на вулицях. 

- Ну, тоді страуса! - закричала інша мавпа. - Ми подаруємо йому  страуса! 

- Ні,- сказала Чічі, - страусів він також бачив. 

- А чи бачив він тягништовхаїв? - спитала третя мавпа. 

- Ні, тягништовхаїв він ніколи не бачив,- відповіла Чічі.- Ще не було такої 

людини, яка бачила 6 тягништовхаїв. 

- Добре, - сказали мавпи.- Тепер ми знаємо, що подарувати лікареві: ми 

подаруємо йому Тягништовхая. 

ТЯГНИШТОВХАЙ 

Люди ніколи не бачили тягништовхая, бо тягништовхаї бояться людей: по-

мітять людину – і бігом в кущі! 

Інших звірів ви можете впіймати, коли вони заснуть і заплющать очі. Ви 
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підійдете до них ззаду і схопите їх за хвіст. Але до тягништовхая ви не можете 

підійти ззаду бо ззаду у тягништовхая така ж голова, як і спереду. 

Так, у нього дві голови: одна спереду, друга ззаду. 

Коли йому хочеться спати, то спочатку спить одна голова, а потім друга. 

Зразу ж увесь він не спить ніколи. Одна голова спить, друга дивиться на всі 

боки, щоб не підкрався мисливець. Ось чому жодному мисливцеві не щас-

тило впіймати тягништовхая, ось чому в жодному цирку чи зоопарку цього 

звіра нема. 

Мавпи вирішили впіймати одного Тягништовхая для лікаря. 

Вони побігли до лісу, у найбільшу гущавину, і там знайшли місце, де при-

таївся Тягништовхай. 

Він побачив їх і кинувся тікати, але вони оточили його з усіх боків, схопили 

за роги і сказали: 

- Любий Тягништовхаю! Чи не бажаєш поїхати разом з лікарем Айболитем 

далеко-далеко і жити в домі з усіма звірами? Там тобі буде добре: і ситно, і 

весело. 

 Тягништовхай похитав обома головами і відповів обома ротами: 

- Ні! 

- Лікар добрий,- сказали мавпи.- Він годуватиме тебе медовими пряни-

ками, і якщо ти захворієш, вилікує тебе від будь-якої хвороби. 

- Все одно! - сказав Тягништовхай. - Я бажаю залишитись тут. 

- Три дні умовляли його мавпи, і нарешті Тягнииштовхай сказав: 

- Покажіть мені цього хваленого лікаря. Я хочу подивитись на нього. 

Мавпи повели Тягништовхая до того будиночка, де жив Айболить. Підійшо-

вши до дверей, вони постукали. 
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- Увійдіть, - сказала Кіка. 

Чічі з гордістю ввела до кімнати двоголового звіра. 

- Що це таке? - спитав здивований лікар. Ніколи він не бачив такої ди-

вини. 
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- Це Тягништовхай,- відповіла Чічі.- Він хоче познайомитися з тобою. 

Тягништовхай - найрідкісніший звір наших африканських лісів. Візьми його 

з собою на корабель, і нехай він живе в твоєму домі. 

- Та чи хоче він поїхати до мене? 

- До тебе я охоче поїду,- несподівано сказав Тягништовхай. - Я зразу по-

бачив, що ти добрий: в тебе такі добрі очі. Звірі так люблять тебе, і я знаю, 

що ти любиш звірів. Тільки пообіцяй мені, що коли мені буде в тебе нудно, 

ти відпустиш мене додому. 

- Звичайно, відпущу,- сказав лікар.- Але тобі буде так добре, що навряд 

чи ти схочеш покинути нас. 

- Так, так! Це правда! - закричала Чічі.- Він такий веселий та сміливий, наш 

лікар! В його домі нам живеться так затишно! А по сусідству, за два кроки 

від нього, живуть Таня й Ваня - вони, ось побачиш, дуже полюблять тебе і 

стануть найближчими твоїми друзями. 

- Якщо так, то я згоден, я їду! - весело сказав Тягништовхай і довго кивав 

лікареві то одною, то іншою головою. 

 

МАВПИ ПРОЩАЮТЬСЯ З ЛІКАРЕМ 

Тут до лікаря прийшли мавпи і запросили його пообідати. Чудовий обід 

вони влаштували йому на прощання: яблука, горіхи, мед, банани, фініки, аб-

рикоси, апельсини, ананаси, ізюм! 

- Хай живе лікар Айболить! - вигукували вони. - Він найдобріша людина 

на землі! 

Потім мавпи побігли до лісу і прикотили звідти величезний, важкий ка-

мінь. 

- Цей камінь,- сказали вони,- стоятиме на тому місці, де лікар Айболить 

лікував хворих. Це буде пам'ятник доброму лікареві.  
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Лікар зняв капелюха, вклонився мавпам і сказав:  

- До побачення, любі друзі! Дякую вам за вашу любов. Незабаром я приїду 

до вас знову. А до того часу я залишу у вас Крокодила, папугу Карудо і мавпу 

Чічі. Вони народилися в Африці. Нехай в Африці й залишаються. Тут живуть 

їхні брати й сестри. До побачення! 

- Ні, ні! - закричали в один голос  Крокодил, Карудо, і мавпа Чічі. 

- Ми любимо своїх братів і сестер, але не хочемо розлучатися з тобою! 

- Мені й самому буде сумно без вас! - сказав лікар. - Але ж ви не назавжди 

залишитесь тут! За три-чотири місяці я приїду знову і повезу вас назад. І ми 

будемо знову жити й працювати всі разом. 

- Якщо так, то ми залишимось,- відповіли звірі. - Тільки гляди повертайся 

швидше. 

Лікар дружньо попрощався з усіма і бадьорою ходою покрокував дорогою. 

Мавпи пішли проводжати його. 

Кожна мавпа хотіла обов'язково потиснути лікареві руку. І через те, що 

мавп було багато, вони потискували йому руку аж до самого вечора. У лікаря 

навіть рука заніміла. 

А ввечері трапилось нещастя. Щойно лікар перейшов через річку, як він 

знову опинився в країні лютого розбійника Бармалея. 

- Тсс! - прошепотіла Бумба. - Говоріть, будь ласка, тихше!Бо нас знову мо-

жуть захопити в полон! 

НОВІ БІДИ ТА РАДОЩІ 

Не встигла вона вимовити ці слова, як з темного лісу вибігли Бармалейові 

слуги і накинулись на доброго лікаря. Вони давно чекали на нього.  

- Ага! - закричали вони. - Нарешті ми впіймали тебе! Тепер ти від нас не 

втечеш! 
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Що робити? Куди сховатися від нещадних ворогів? 

Але лікар не розгубився. Вмить він скочив на Тягништовхая, і той поскакав 

чвалом, як найпрудкіший кінь. Бармалейові слуги побігли за ними. Але за-

вдяки тому, що Тягништовхай мав дві голови, він кусав кожного, хто пробу-

вав напасти на нього ззаду. 
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 А декого бив рогами і закидав у колючий чагарник. Звичайно, сам Тягни-

штовхай ніколи б не подолав усіх лиходіїв. Але до лікаря поспішили на до-

помогу його вірні друзі й товариші. Звідкись узявся Крокодил і почав хапати 
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розбійників за голі п'яти. Собака Авва налетіла на них з страшним гарчанням,  

валила з ніг, і впиналася їм в горлянку зубами. А вгорі, гілками дерев стри-

бала мавпа Чічі і жбурляла в розбійників великими горіхами. 

Розбійники падали, стогнали від болю, і врешті-решт їм довелося відсту-

пити. Вони з ганьбою побігли геть у лісові хащі. 

- Ура! - вигукнув Айболить. 

- Ура! - вигукнули звірі. 

А свинка Хро-Хро сказала: 

- Ну, тепер ми можемо відпочити. Давайте приляжемо тут, на травичці. Ми 

стомилися. Нам хочеться спати. 

- Ні, друзі мої! - сказав лікар. - Нам треба поспішати. Якщо ми забаримось, 

то нам не врятуватись. 

І вони щодуху побігли вперед. Незабаром Тягништовхай виніс лікаря на 

берег моря. Там, у затоці, біля високої скелі, стояв великий і гарний корабель. 

І це був корабель Бармалея. 

- Ми врятовані! - прошепотів лікар. 

На кораблі не було жодної душі. Лікар з усіма своїми звірами швидко і 

безшумно пробрався на корабель, підняв вітрила і хотів вирушити у відкрите 

море. Та тільки вони відчалили від берега, зненацька з лісу вибіг Бармалей. 

- Стій! - крикнув він. - Стій! Почекай! Куди ти забрав мій корабель? Пове-

рнись негайно! 

- Ні, - відповів розбійникові лікар. - Не хочу повертатись до тебе. Ти такий 

жорстокий і лютий. Ти мучив моїх звірів. Ти кинув мене у в'язницю. Ти хотів 

мене вбити. Ти мій ворог! Я ненавиджу тебе! 

І я забираю твій корабель, щоб ти більше не вів розбою на морі! Щоб ти не 

грабував беззахисні морські судна, що проходять повз твої береги. 
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Страшенно розлютився Бармалей: він бігав берегом, погрожував кулаками, 

голосно лаявся і шпурляв навздогін величезне каміння. Але лікар Айболить 

тільки сміявся з нього. Він одразу поплив на Бармалейовому кораблі  до своєї 

країни і за кілька днів уже причалив до рідних берегів. 

ТЯГНИШТОВХАЙ І ВАРВАРА 

Дуже зраділи Авва, Бумба, Кіка і Хро-Хро, коли повернулися додому. На 

березі вони побачили Таню й Ваню, які стрибали й танцювали від радості. 

Поруч з ними стояв моряк Робінзон. 

- Здоров , моряче Робінзон! - вигукнув лікар Айболить з корабля. 

- Здоров, лікарю! - відповів моряк Робінзон. - Як твоя подорож? Чи поща-

стило тобі вилікувати хворих мавп? І скажи, будь ласка, де ти подів мого ко-

рабля? 

- Ох, - відповів лікар, - твій корабель загинув! Він розбився об скелі біля  

берегів Африки. Але я привіз тобі новий корабель, який ще кращий за твій! 

- Дякую! - мовив Робінзон. - Який чудовий корабель. Мій теж був хороший, 

але цей - напрочуд гарний: такий великий та пишний! 

Лікар попрощався з Робінзоном, сів верхи на Тягништовхая і поїхав вули-

цями міста одразу до себе додому. На кожній вулиці до нього вибігали кролі, 

гуси, кішки, індики, собаки, поросята, корови, коні, і всі вони голосно вигу-

кували - Малакуча! Малакуча! Звіриною мовою це значить: „Хай живе лікар 

Айболить!" 

З усього міста позліталися пташки; вони кружляли над головою лікаря і 

співали йому веселих пісень. 

Лікар був дуже радий, що повернувся додому. В кабінеті у лікаря все ще 
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жили їжаки, зайці та білки. Спочатку вони злякалися Тягништовхая, але по-

тім звикли до нього і полюбили його. 

 

 

А Таня й Ваня, як побачили Тягништовхая, засміялися, завищали, запле-

скали в долоні від радості. Ваня обійняв його за одну шию, а Таня - за другу. 
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Цілий день вони гладили й пестили його. А потім побралися за руки і затан-

цювали на радощах „ткеллу“- той веселий звірячий танок, що його навчила 

їх Чічі. 

- Бачите,-сказав лікар Айболить,- я виконав свою обіцянку:  привіз вам з 

Африки чудовий подарунок, який ще ніколи дітям не дарували. Я дуже радий, 

що він вам сподобався. 

Спершу Тягништовхай соромився людей, ховався на горищі і в погребі. А 

потім призвичаївся і вийшов у садок, і йому навіть сподобалось, що люди 

збігаються подивитись на нього і називають його „Чудом природи". 

Не минуло й місяця, як він вже сміливо гуляв всіма вулицями міста разом 

з Танею й Ванею, які були з ним нерозлучні. До нього щоразу підбігали діти 

і просили, щоб він покатав їх. Він нікому не відмовляв: зразу ж ставав навко-

лішки, хлопчики й дівчатка залазили до нього на спину, і він возив їх по 

всьому місту, до самого моря, весело помахуючи своїми двома головами. 

А Таня й Ваня вплели в його довгу гриву гарні різнобарвні стрічки і по-

чепили йому на кожну шию по срібному дзвіночку. Дзвіночки були голоси-

сті, і коли Тягништовхай ішов містом, то здалека було чути: дзень-дзелень, 

дзень-дзелень! І, почувши цей дзвін, усі мешканці міста вибігали на вулицю, 

щоб ще разподивитись на дивовижного звіра. Лиха Варвара теж схотіла по-

кататись на Тягништовхаєві. Вона видерлася до нього на спину та почала лу-

пцювати парасолькою. 

 - Біжи швидше, двоголовий віслюче! 

Тягништовхай розсердився, вибіг на високу гору і скинув Варвару в море. 

- Поможіть! Рятуйте! -зарепетувала Варвара. 

Та ніхто не побажав її рятувати. Варвара почала тонути. 

- Авво, Авво, люба Авво! Допоможи мені дістатися до берега!- волала вона. 
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Але Авва відповіла: «Рри!» 

Звіриною мовою це значить: «Не хочу я тебе рятувати, тому що ти лиха й 

погана!» 

Поруч плив на своєму кораблі старий моряк Робінзон. Він кинув Варварі 
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мотузку і витягнув її з води. Саме в цей час берегом проходив із своїми зві-

рами лікар Айболить. Він закричав Робінзонові: 

- Вези її кудись якнайдалі! Я не хочу, щоб вона жила в моєму домі і била 

моїх звірів! 

І старий моряк Робінзон завіз її якнайдалі, на безлюдний острів, де вона 

нікого не могла скривдити. 

А лікар Айболить щасливо зажив у своєму маленькому будиночку. 

Від світання до смеркання він лікував птахів і звірів, що прилітали й прихо-

дили до нього з усіх кінців світу. І всі були щасливі. 
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ПЕЧЕРА 

Лікар Айболить любив ходити на прогулянку. Щовечора після роботи він 

брав парасольку і йшов із своїми звірами кудись у ліс або в поле. 

Поруч із ним ішов Тягништовхай, попереду бігла качка Кіка, позаду - со-

бака Авва та свинка Хро-Хро, а на плечі в лікаря сиділа стара сова Бумба. 

Заходили вони дуже далеко, і коли лікар Айболить стомлювався, він сідав 

верхи на Тягништовхая, і той весело мчав горами та луками. 

Одного разу під час прогулянки вони побачили на березі моря печеру. 

Вони схотіли ввійти, але печера була замкнена. На дверях висіла велика ко-

лодка. 

- Як ви гадаєте, - спитала Авва, - що заховано в цій печері?- Мабуть, там 

медяники, - сказав Тягништовхай, який понад усе на світі любив солодкі ме-

дові пряники. 

- Ні, - сказала Кіка. - Там цукерки та горіхи. 

- Ні,- сказала Хро-Хро.- Там яблука, жолуді, буряки, морква... 
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- Треба знайти ключа, - сказав лікар. - Підіть пошукайте ключа. 

Звірі розбіглись і стали шукати ключ. Вони нишпорили під кожним кущем, 

під кожним каменем, але ключа ніде не знайшли. 

Тоді вони знову зібралися біля замкнених дверей і почали зазирати в щіли-

нку. Але в печері було темно, і вони нічого не побачили. Раптом сова Бумба 

сказала:  

- Тихше, тихше! Мені здається, що в печері є хтось. Там або людина, або 

тварина! 

Всі почали прислухатись, але нічого не почули. 

Лікар Айболить сказав сові: 

- Мені здається, ти помилилась. Я нічого не чую. 

- Ще б пак! - сказала сова. - Ти й не можеш чути. У вас у всіх вуха гірші за 

мої. Тсс! Тсс! Чуєте? Чуєте? 

- Ні,- сказали звірі.- Ми нічого не чуємо. 

- А я чую,- сказала сова. 

- Що ж ти чуєш? - спитав лікар Айболить. 

- Я чую, що якась людина запхала руку собі в кишеню. 

- Дивовижно! - промовив лікар.- Я й не знав, що в тебе такий надзвичайний 

слух. Прислухайся знову і скажи, що ти чуєш? 

- Я чую, як у цієї людини котиться по щоці сльоза. 

- Сльоза! - скрикнув лікар. - Сльоза! Невже там, за дверима, хтось плаче?! 

Треба допомогти цій людині. Напевно, в неї велике горе. Я не люблю, коли 

плачуть. Дайте мені сокиру. Я розіб'ю ці двері. 
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     ПЕНТА 

Тягништовхай побіг додому і приніс лікареві гостру сокиру. Лікар розма-

хнувся і щосили вдарив по замкнутих дверях. Раз! Раз! Двері розлетілися на 

тріски  і лікар увійшов до печери. 

Печера темна, холодна, вогка, і який у ній неприємний, поганий запах!.. 

Лікар запалив сірник. Як тут незатишно і брудно! Ні стола, ні лави, ані сті-

льця! На долівці купа гнилої соломи, а на соломі сидить маленький хлопчик 

і плаче. 

Побачивши лікаря і всіх його звірів, хлопчик злякався і заплакав ще дужче. 

Та коли він помітив, яке добре у лікаря обличчя, він перестав плакати і сказав: 

- То ви не пірат? 

- Ні-ні, я не пірат! - сказав лікар і засміявся.- Я лікар Айболить, а не пірат. 

Хіба я схожий на пірата? 

- Ні! - сказав хлопчик. - Хоч ви і з сокирою, але я вас не боюсь. Добридень! 

Мене звуть Пента. Чи знаєте ви, де мій батько? 

- Не знаю, - відповів лікар.-Де ж твій батько міг подітися? Хто ж він такий? 

Розкажи! 

- Мій батько - рибалка,- сказав Пента. - Вчора ми вийшли в море ловити 

рибу. Я та він, удвох на рибальському човні. Раптом на наш човен напали 

морські розбійники і захопили нас у полон. Вони хотіли, щоб батько став пі-

ратом, щоб він разом з ними розбишакував, грабував і топив кораблі. Але 

батько не схотів стати піратом. 

„Я чесний рибалка,- сказав він,-і не хочу бути піратом!" 

Тоді пірати страшенно розсердились, схопили його і повели його в невідо-

мому напрямку, а мене замкнули в цій печері. З тих пір я не бачив батька. Де 
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він? Що вони з ним зробили? Мабуть, вони кинули його в море і він потонув! 

Хлопчик знову заплакав. 

- Не плач! - сказав лікар.- Сльозами горю не зарадиш! 

Поміркуймо краще, як нам врятувати твого батька від 

 

 

розбійників. Скажи мені, який він виглядає? 

- У нього руде волосся і руда борода, дуже довга. 
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 Лікар Айболить підкликав до себе качку Кіку і тихо сказав їй на вухо: 

- Чари-бари чава-чам! 

- Чука-чук! - відповіла Кіка. 

Почувши цю розмову, хлопчик сказав: 

- Як ви смішно говорите! Я не розумію жодного слова!  

- Я розмовляю з своїми звірами по-звіриному. я знаю звірину мову,- сказав 

лікар Айболить. 

- Що ж ви сказали вашій качці? 

- Я сказав їй, щоб вона покликала дельфінів. 

Д Е Л Ь Ф І Н И 

Качка побігла на берег і голосно гукнула: 

- Дельфіни, дельфіни, пливіть сюди! Вас кличе лікар Айболить. 

Дельфіни відразу підпливли до берега. 

- Добридень, лікарю! привітались вони. Що тобі треба? 

-Трапилась біда! - закричав лікар. - Вчора вранці пірати напали на одного 

рибалку, побили його і, здається, кинули в воду. Я боюсь, що він потонув. 

Будь ласка, обшукайте все море. Чи не знайдете ви його в морській глибині? 

- А який він з себе? - спитали дельфіни. 

- Рудий, - відповів лікар. У нього руде волосся і велика, довга руда борода. 

Знайдіть його, будь ласка! 

-Гаразд, - сказали дельфіни. - Ми раді служити нашому любому лікареві. 

Ми обшукаємо все море, ми розпитаємо всіх раків і риб. Якщо рудий рибалка 

потонув, ми знайдемо його і завтра скажемо тобі. 

Дельфіни попливли в море і почали шукати рибалку. 
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Вони обнишпорили все море вздовж і впоперек, вони спустилися на самі-

сіньке дно, вони зазирнули під кожен камінь, вони розпитали всіх раків і риб, 

але ніде не знайшли потопельника. 

Вранці вони випливли на берег і сказали лікареві; 

- Ми ніде не знайшли твого рибалки. Ми шукали його всю ніч, але в мор-

ській глибині його нема. 

Дуже зрадів хлопчик, коли почув, що сказали дельфіни. – Це означає,що 

мій батько живий! Живий! Живий! - кричав він і плескав у долоні. 

- Звичайно, живий! - сказав лікар.- Ми обов'язково розшукаємо його! 

Він посадив хлопчика на Тягништовхая верхи і довго катав його піщаним 

берегом моря. 

О Р Л И 

Але Пента весь час був засмучений. Навіть катання на Тягништовхаєві не 

розвеселило його. Нарешті він спитав лікаря: 

- Як же ти розшукаєш мого батька? 

- Я покличу орлів,- сказав лікар. - Орли мають зіркі очі, вони бачать далеко-

далеко. Коли вони літають під хмарами, то бачать кожну комашку, що лізе 

по землі. 

Я попрошу їх оглянути всю землю, все всі ліси, поля та гори, всі міста та 

села - хай скрізь шукають твого батька! 

- Ай, який ти розумний!- сказав Пента.- Це ти чудово придумав. Клич тих 

орлів швидше! 

Лікар покликав орлів, і орли прилетіли до нього: 

- Добридень, лікарю! Що тобі треба? 
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- Летіть в усі кінці,- сказав лікар,- і знайдіть рудого рибалку з довгою ру-

дою бородою. 

- Добре, - сказали орли. -Для нашого любого лікаря ми зробимо все, що 

можливо. Ми полетимо якнайвище і оглянемо всю землю, всі ліси та поля, 

всі гори, міста та села і постараємось знайти твого рибалку. 

І вони полетіли високо над лісами, полями та горами. І кожен орел зірко 

вдивлявся, чи нема десь рудого рибалки з великою рудою бородою. На дру-

гий день орли прилетіли до лікаря і сказали: - Ми оглянули всю землю, але 

ніде не знайшли рибалки. А коли вже ми не бачили його, то й на землі його 

нема! 

СОБАКА ABBA ШУКАЄ РИБАЛКУ 

- Що ж нам робити? - спитала Кіка. - Рибалку треба знайти що б там не 

було: Пента дуже сумує без батька. 

- Як же його знайдеш! - сказав Тягништовхай.- Навіть орли не знайшли 

його. Значить, ніхто його не знайде. 

- Неправда! - сказала Авва.- Орли, звичайно, розумні птахи і мають зіркі 

очі, але шукати людину уміє тільки собака. Якщо вам треба розшукати лю-

дину, попросіть собаку, і вона неодмінно розшукає її. 

- Навіщо ж ти ображаєш орлів? - сказала Авві Хро-Хро. - Ти гадаєш, їм 

легко було за один день облетіти всю землю, оглянути всі гори, ліси та поля? 

Ти от байдики била, вилежувалась собі на пісочку, а вони працювали, шу-

кали. 

- Як ти смієш казати, що я байдикую? - розсердилась Авва. - Та чи знаєш 

ти, що коли я схочу, я за три дні розшукаю рибалку? 
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- Що ж, схочи! - сказала Хро-Хро. - Чому ж ти не схочеш? Схочи!... Нічого 

ти не знайдеш, тільки вихваляєшся! 

І Хро-Хро засміялася. 

- То я, по-твоєму, хвалько? - сердито вигукнула Авва. - Гаразд, побачимо! 

І вона побігла до лікаря. 

- Лікарю!- сказала вона. - Попроси Пенту, хай дасть тобі яку-небудь річ, 

що  тримав у руках його батько.  

Лікар пішов до хлопчика і сказав: 

-Чи нема в тебе будь-якої речі, яку тримав у руках твій батько? 

- Ось, - відповів хлопчик і витягнув з кишені велику червону носову хустку. 

Собака підбігла до хустки і почала жадібно її нюхати. 

- Пахне тютюном і оселедцем,- сказала вона, - Його батько палив люльку і 

їв хорошого голландського оселедця. Більш мені нічого не треба... Лікарю, 

скажи хлопчикові, що не мине трьох днів, як я знайду йому батька. Я по-

біжу на ту високу гору і понюхаю, який тепер вітер. 

- Але зараз темно, - сказав лікар. Не можеш же ти шукати в темряві! 

- Нічого,- сказала собака. - Я знаю його запах, і мені більш нічого не пот-

рібно. Нюхати я можу і в темряві. 

Собака вибігла на високу гору. 

- Сьогодні вітер з півночі, - сказала вона. - Понюхаймо, чим він пахне. 

Сніг... мокра шуба... іще одна мокра шуба... вовки... маленькі вовченята... дим 

від вогнища...береза... 

- Невже ти справді чуєш стільки запахів в одному вітерці? -спитав лікар. 

- Ну звичайно,- сказала Авва.- У кожної собаки чудовий ніс. Перше-ліпше 

цуценя чує такі запахи, яких вам ніколи не почути. 
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І собака почала нюхати повітря знову. Довго вона не казала ні слова і на-

решті мовила: 

- Цегла... молода корова... бляшаний дах... маленькі грибочки в лісі... до-

рога... курява, курява і... і... і... 

- Печиво? - спитав Тягништовхай. 

- Ні, не печиво, - відповіла Авва.  
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- Горіхи? - спитала Кіка. 

- Ні, не горіхи, - відповіла Авва. 

- Яблука? - спитала Хро-Хро. 

- Ні, не яблука, - відповіла Авва.- Не горіхи, не печиво і не яблука, а ялинові 

шишки... Значить, на півночі рибалки нема. Почекаймо, поки вітер подме з 

півдня. 

- Я тобі не вірю, - сказала Хро-Хро. - Все ти вигадуєш. Ніяких ти запахів 

не чуєш, а просто базікаєш дурниці. 

- Відчепись,- крикнула Авва,- а не то я тобі відкушу хвіст!  

- Цитьте, цитьте! - вигукнув лікар Айболить. - Годі лаятись!.. Я бачу тепер, 

моя люба Авво, що в тебе й справді чудовий ніс. Почекаймо, поки зміниться 

вітер. А тепер пора додому. Поспішайте! Пента тремтить і плаче. Йому холо-

дно. Він дуже хоче їсти. Треба його нагодувати. Ану, Тягништовхаю, підста-

вляй свою спину. Пенто, сідай верхи і міцніше тримайся за роги. Авво і Кіко, 

за мною! 

 

АВВА ПРОДОВЖУЄ ШУКАТИ РИБАЛКУ 

Наступного дня рано-вранці Авва знову збігла на високу гору і почала ню-

хати вітер. Вітер був з півдня. Авва нюхала довго і нарешті заявила: 

- Пахне папугами, пальмами, мавпами, трояндами, виноградом і ящірками. 

Але рибалкою не пахне. 

- Понюхай-но ще! - сказала Бумба. 

- Пахне жирафами, черепахами, страусами, гарячими пісками, пірамі-

дами... Але рибалкою не пахне. 

-Ти ніколи не знайдеш рибалки! - із сміхом сказала Хро-Хро – Треба було  
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не вихвалятись! 

Авва не відповіла. Але наступного дня рано-вранці вона знову вибігла на 

високу гору і аж до вечора нюхала повітря. Пізно ввечері вона прибігла до 

лікаря, котрий спав разом з Пентою.  

- Вставай, вставай! - закричала вона. - Вставай! Я знайшла рибалку! Та про-

кинься ж! Годі спати. Ти чуєш- я знайшла рибалку! Я чую його запах. Так, 

так! Вітер пахне тютюном і оселедцем! 

Лікар прокинувся і побіг за собакою. 

- З-за моря дме західний вітер, - кричала собака,- і я чую запах рибалки! 

Він за морем, на тому березі. Швидше, швидше! Авва так голосно гавкала, 

що всі звірі кинулись бігти на високу гору. Попереду всіх - Пента. 

- Швидше біжи до моряка Робінзона! - закричала лікареві Авва, - і проси, 

щоб він дав тобі корабель, і швидше, бо буде пізно! 

Лікар зразу ж кинувся бігти до того місця, де стояв корабель моряка   Ро-

бінзона. 

- Здоров, моряче Робінзон! - гукнув лікар.- Зроби ласку, позич твій кора-

бель! Мені знову треба вирушити в море в одній дуже важливій справі! 

- Будь ласка,- сказав Робінзон. - Тільки дивись, не попадайся піратам! Пі-

рати страшні лиходії, розбійники! Вони візьмуть тебе в полон, а мій корабель 

спалять або потоплять! 

Але лікар не слухав моряка Робінзона. Він скочив на корабель, посадовив 

Пенту і всіх звірів і помчався у відкрите море. 

Авва збігла на палубу і крикнула лікареві: 

- Заксара! Заксара! Key! 

Собачою мовою це значить: «Дивись на мій ніс!Куди поверну я ніс, туди й 

веди свій корабель!» 
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Лікар розпустив вітрила і корабель помчав ще швидше. 

- Мерщій, мерщій! - кричала собака. 

Звірі стояли на палубі і дивилися вперед - чи не побачать вони рибалки? 

Але Пента не вірив, що його батько може знайтись. Він сидів, похнюпивши 

голову, і плакав. 

Настав вечір. Стало темно. Качка Кіка сказала собаці: 

- Ні, Авво, тобі не знайти рибалки! Шкода бідного Пенту. та що поробиш - 

треба вертатись додому.  
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І потім звернулась до лікаря; 

- Лікарю, лікарю! Поверни свій корабель! Їдьмо назад. Ми й тут не знай-

демо рибалки. 

Раптом сова Бумба, яка сиділа на щоглі і дивилась в далечінь! - Швидше 

туди!-закричала собака. - Рибалка там, на скелі. Я чую його запах... Він там! 

Незабаром усі побачили, що з моря стирчить скеля. Лікар спрямував кора-

бель просто до неї. 

Але рибалки ніде не було видно. 

- Я так і знала, що Авва не знайде рибалки! - із сміхом сказала Хро-Хро. 

- Не розумію, як ото лікар міг повірити такому хвалькові!  

Лікар збіг на скелю і став кликати рибалку. Але ніхто не відгукнувся. 

- Гин-гин! - кричала Авва. 

- Гин-гин! - кричали Бумба і Кіка. „Гин-гин“ по-звіриному значить „агов". 

Але тільки вітер шумів над водою та хвилі з гуркотом розбивалися об ка-

міння. 

З Н А Й Ш Л А ! 

Рибалки на скелі не було. Авва стрибнула з корабля на скелю і почала бі-

гати по ній взад і вперед, обнюхуючи кожну щілину, і раптом вона голосно 

загавкала. - Кинеделе! Ноп! - закричала вона.- Кинеделе! Ноп! Собачою мо-

вою це значить: «Сюди, сюди! Лікарю, за мною, за мною!» 

Лікар побіг за собакою. Поруч із скелею був невеличкий острівець. Авва 

помчала туди. Лікар не відставав від неї ні на крок. Авва бігала туди-сюди і 

раптом шмигнула в якусь яму. В ямі було темно. Лікар спустився в яму і за-

світив свій ліхтар. І що? В ямі, на голій землі, лежав якийсь рудий чоловік, 

страшенно худий та блідий. Це був батько Пенти. 
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Лікар смикнув його за рукав і сказав: 

- Вставайте, будь ласка. Ми вас так довго шукали! Ви нам дуже-дуже пот-

рібні! 

Чоловік подумав, що це пірат, стиснув кулаки і сказав: 

- Іди геть від мене, розбійнику! Я захищатимусь до останньої краплі крові. 

Але тут він побачив, яке добре у лікаря обличчя, і сказав:  

- Я бачу, що ви не пірат. Дайте мені їсти. Я вмираю від голоду. 

Лікар дав йому хліба й сиру. Чоловік попоїв і звівся на ноги. 

- Як ви сюди потрапили?- спитав лікар. 

- Мене кинули сюди лихі пірати, кровожерливі, жорстокі люди! Вони не 

дали мені ні їжі, ні питва. Вони забрали в мене мого сина і завезли невідомо 

куди. Чи не знаєте ви, де мій син? 

- А як звуть вашого сина? - спитав лікар. 

- Його звуть Пента,- відповів рибалка. 

- Ходімо зі мною,- сказав лікар і допоміг рибалці вибратися з ями. 

Собака Авва побігла попереду. 

Пента побачив з корабля, що до нього йде його батько, і кинувся назустріч 

рибалці: 

- Знайшовся! Знайшовся! Ура! 

Усі засміялися, зраділи, заплескали в долоні і заспівали: 

- Честь тобі і слава. Молодецька Авво! 

Тільки Хро-Хро стояла осторонь сама і сумно зітхала. 

- Пробач мені, Авво,- сказала вона,-за те, що я сміялася з тебе і називала 

тебе хвальком. 

- Гаразд,- сказала Авва,- я пробачаю тобі. Але якщо ти ще раз образиш 

мене, я відкушу тобі хвоста. 
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Лікар відвіз рудого рибалку та його сина додому, в те село, де вони жили. 

Коли корабель приставав до берега, лікар побачив, що на березі стоїть 

жінка. Це була Пентина матір, рибалка. Двадцять днів і ночей сиділа вона 

на березі і вдивлялась у далечінь, в море: чи не вертається додому її син? 
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Чи не пливе додому її чоловік? 

Побачивши Пенту, вона кинулась до нього і почала його цілувати. Вона 

цілувала Пенту, вона цілувала рудого рибалку, вона цілувала лікаря. Вона 

була така вдячна Авві, що схотіла поцілувати й її. 

Але Авва втекла в кущі і пробуркотіла сердито: 

- Які дурниці! Терпіти не можу цілуватись. Коли вже їй так хочеться, хай 

поцілує Хро-Хро. 

Та Авва тільки прикидалася сердитою. Насправді вона теж була рада. 

Ввечері лікар сказав: 

- Ну, до побачення! Нам час додому. 

- Ні, ні,- закричала дружина рибалки, - ви повинні залишитися в нас по-

гостювати! Ми наловимо риби, напечемо пирогів і дамо Тягништовхаєві со-

лодкого печива. 

- Я з радістю лишився б ще на деньок,- сказав Тягни- штовхай, усміхаю-

чись обома ротами. 

- І я! - закричала Кіка. 

- І я! - підхопила Бумба. 

- От і добре! - сказав лікар. - В такому разі, і я разом з ними лишусь у вас 

погостювати. 

І він вирушив з усіма своїми звірами в гості до рибалок. 

 

АВВА ОТРИМУЄ ПОДАРУНОК 

Лікар в'їхав у село верхи на Тягнииштовхаї. Коли він проїздив головною 

вулицею, всі вклонялися йому і гукали: 

 - Хай живе добрий лікар! 

На площі його зустріли сільські школярі і подарували букет з чудових квітів. 
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А потім вийшов карлик, уклонився йому і сказав:  

- Я хотів би бачити вашу Авву. 

Карлика звали Бамбуко. Він був найстаріший пастух у тому селі. Всі лю-

били й поважали його. Авва підбігла до нього і замахала хвостом. Бамбуко 

дістав з кишені дуже гарний собачий нашийник. 

- Собако Авво! - сказав він урочисто. - Жителі нашого села дарують тобі 

цей чудовий нашийник за те, що ти знайшла рибалку, якого полонили пірати. 

Авва закрутила хвостом і сказала: 

- Чака! 

Ви, напевно, пам'ятаєте, що звіриною мовою це значить: „Спасибі!" 

 Всі почали розглядати нашийник. Великими літерами на ньому було на-

писано: «Авві - найрозумнішій і найхоробрішій собаці". 

Три дні прогостював Айболить у Пентиних батьків. Час пройшов дуже ве-

село. Тягништовхай з ранку до ночі жував солодкі медяники, Пента грав на 

скрипці, а Хро- Хро й Бумба танцювали. Але настав час їхати. 

 - До побачення! - сказав лікар рибалці та його дружині, сів верхи на Тяг-

ништовхая і помчав до свого корабля. 

Все село проводжало його. 

- Краще б ти залишився в нас! - сказав йому карлик Бамбуко.- Тепер у морі 

нишпорять пірати. 

Вони нападуть на тебе і заберуть  в полон разом з усіма твоїми звірами. 

- Не боюсь я піратів! - відповів йому лікар.- У мене дуже швидкісний ко-

рабель. Я розпущу вітрила, і пірати не доженуть мене. 

З цими словами лікар відчалив від берега. Всі махали йому хустками і ви-

гукували «ура". 
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П І Р А ТИ 

Корабель прудко мчав по хвилях. На третій день мандрівники побачили 

вдалині якийсь безлюдний острів. На острові не було видно ні дерев, ні звірів, 

ані людей - тільки пісок та величезне каміння. Але там, за камінням, ховались 

страшні пірати. Коли який-небудь корабель пропливав повз їхній острів, вони 

нападали на цей корабель, грабували й вбивали людей, а корабель пускали на 

дно. Пірати дуже сердились на лікаря за те, що він визволив рудого рибалку 

і Пенту, і давно вже підстерігали його. 

Пірати мали великий корабель, який вони ховали за високою скелею. 

Лікар не бачив ані піратів, ні їхнього корабля. Він проходжувався палубою 

разом із своїми звірами. Година була чудова, сонце яскраво світило. Лікар 

почував себе дуже щасливим. Раптом свинка Хро-Хро сказала: 

 - Погляньте, що це там за корабель? 

Лікар подивився і побачив, що з-за острова під чорними вітрилами до них 

наближається якийсь чорний корабель- чорний, як чорнило, як сажа. 

- Не подобаються мені ці вітрила! - сказала свинка. - Чому вони не білі, а 

чорні? Тільки на піратських кораблях бувають чорні вітрила. 

Хро-Хро вгадала: під чорними вітрилами мчались лиходії-пірати. Вони хо-

тіли наздогнати лікаря Айболитя і жорстоко помститися йому за те, що він 

забрав у них рибалку та Пенту. 

- Швидше! Швидше! - закричав лікар.- Розпустіть всі вітрила! - Але пірати 

підпливали все ближче й ближче. 

- Вони доганяють нас! - репетувала Кіка.- Вони близько. Я бачу їхні стра-

шні обличчя! Які в них люті очі!.. Що нам робити? ЩО нам робити? Куди 

тікати? Зараз вони накинуться на нас, зв 'яжуть і кинуть у море! 
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- Поглянь,- сказала Авва,- хто це стоїть на кормі? Невже не впізнаєш? Це ж 

він, розбійник Бармалей! В одній руці в нього шабля, в другій - пістолет. Він 

хоче згубити нас, застрелити, знищити! Та лікар усміхнувся і сказав: 

- Не бійтеся, любі мої, це йому не вдасться! 

Я придумав хороший план. Бачите ластівку, що летить над хвилями? Вона 

допоможе нам врятуватись від розбійників. І він голосно закричав: 

- На-за-се! На-за-се! Карачуй! Карабун! 

Звіриною мовою це значить; 

„Ластівко, ластівко! За нами женуться пірати. Вони хочуть нас убити і ки-

нути в море!“ 

Ластівка спустилася до нього на корабель. 

- Слухай, ластівко, ти мусиш нам допомогти! - сказав лікар. - Карафу, ма-

рафу, дук! 

Звіриною мовою це значить: «Лети мерщій і поклич журавлів!" 

Ластівка полетіла і за хвилину повернулася разом з журавлями. 

-Здрастуй, лікарю Айболить! - закричали журавлі. 

- Не журись, ми зараз тебе визволимо! 

Лікар прив'язав мотузку до носа корабля, журавлі ухопились за мотузку і 

потягли корабель уперед. 

Журавлів було багато, вони мчалися вперед дуже швидко і тягли за собою 

корабелів. Корабель летів, наче стріла. Лікар навіть за капелюх ухопився, щоб 

він не злетів у воду. Оглянулися звірі - піратське судно з чорними вітрилами 

лишилося далеко позаду. 

- Дякуємо вам, журавлі! - сказав лікар.- Ви врятували нас від піратів. Коли 

б не ви, лежати нам на дні моря. 
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ЧОМУ ПОВТІКАЛИ ЩУРІ 

Нелегко було журавлям тягти за собою важкий корабель. За кілька годин 

вони так стомилися, що ледве не впали в море. Тоді вони підтягли корабель до 

берега, попрощалися з лікарем і полетіли собі на рідне болото. 

Лікар довго махав їм услід хустинкою. 

Але тут до нього підійшла сова Бумба і сказала; 

- Поглянь-но туди. Бачищ - там на палубі щурі! Вони стрибають з корабля 

просто в море і пливуть до берега один за одним! 

- От і добре! - сказав лікар.- Щурі шкідливі і я не люблю їх. 

- Ні, це дуже погано! - зітхнувши, сказала Бумба.- Адже щурі живуть внизу, 

в трюмі, і ледве тільки на дні корабля з 'явиться теча, вони бачать цю течу 

раніш за всіх, стрибають у воду і пливуть просто до берега. Значить, наш ко-

рабель потоне. Ось послухай сам, що говорять щурі. 

Якраз з трюму вилізли два щурі, старий та молодий. І старий щур сказав 

молодому: 

- Вчора ввечері йду я до себе в нірку, коли це бачу - в щілину так і дзюрчить 

вода. Ну, думаю, треба тікати. Завтра цей корабель потоне. Тікай і ти, поки не 

пізно. 

І обидва щурі кинулися в воду. 

- Так, так,- скрикнув лікар,- я згадав! Щурі завжди тікають перед тим, як 

корабель має потонути! Ми негайно маємо тікати з корабля, інакше потонемо 

разом з ним! Звірі, за мною! Швидше! Швидше! 

Він зібрав свої речі і швидко збіг на берег. Звірі поспішили за ним. Довго 

вони йшли піщаним берегом і дуже втомилися. 
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- Сідаймо і відпочиньмо, сказав лікар.- і поміркуймо, що нам робити. 

- Невже ми тут залишимось на все своє життя? - сказав Тягништовхай і за-

плакав. Рясні сльози так і котилися з усіх його чотирьох очей. 

І всі звірі почали плакати разом з ним, бо їм усім кортіло повернутися до-

дому. Та раптом прилетіла ластівка. 
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- Лікарю, лікарю! - закричала вона.- Трапилось велике нещастя: твій кора-

бель захопили пірати! 

Лікар схопився на ноги. 

- Що вони роблять на моєму кораблі? - спитав він. 

- Вони хочуть пограбувати його,- відповіла ластівка. -Біжи швидше й про-

жени їх звідтіля! 

- Ні,- сказав лікар з веселою усмішкою,- проганяти їх не треба. Хай собі пли-

вуть на моєму кораблі. Далеко не запливуть, ось побачиш! Краще ходімо, і 

поки вони не помітили, візьмімо собі, натомість, їхній корабель. Ходімо і за-

хопимо корабель піратів!- і лікар помчався берегом. За ним Тягништовхай і всі 

інші звірі. 

Ось і піратський корабель. На ньому нема жодної людини. Всі пірати - на 

кораблі Айболитя. 

- Тихше, тихше, не шуміть! сказав лікар. Пробираймося тихесенько на пі-

ратський корабель, щоб ніхто не побачив нас! 

 

БІДА ЗА БІДОЮ 

Звірі тихо зійшли на корабель, тихо підняли чорні вітрила і попливли хви-

лями. Пірати нічого не помітили. 

І раптом трапилась велика біда. Справа в тому, що свинка Хро-Хро застуди-

лась, в неї з’явився нежить. У ту саму хвилину, коли лікар намагався нечутно 

пропливти повз піратів, Хро-Хро голосно чхнула. І раз, і другий, і третій. 

Пірати почули, що хтось чхає. Вони вибігли на палубу побачили, шо лікар 

захопив їхній корабель. 

- Стій! Стій! - загукали вони і кинулися за ним навздогін. 

Лікар розпустив вітрила. От-от пірати доженуть їхній корабель. Але він 

мчав собі вперед, і потрошку пірати почали відставати. 
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-Ура! Ми врятовані! - вигукнув лікар. Але тут головний пірат Бармалей під-

вів свій пістолет і стрельнув. Куля влучила в груди Тягништовхаєві. Тягни- 

штовхай захитався і впав у воду. 

Лікарю, лікарю, поможіть! Я тону! 

- Бідний Тягништовхай! - скрикнув лікар.- Протримайся ще трохи на воді! 

Зараз я тобі допоможу. 

Лікар спустив паруси, зупинив корабель і кинув Тягништовхаєві мотузку. 

Тягништовхай вчепився в неї зубами. Лікар витяг пораненого звіра на па-

лубу, перев'язав йому рану і знову вирушив у дорогу. Та було вже пізно: пірати 

мчали на всіх вітрилах. 

" Нарешті ми впіймаємо тебе! - горлали вони.- І тебе, і всіх твоїх звірів! Там, 

на щоглі, в тебе сидить добряча качечка! Скоро ми засмажимо її. Ха-ха, це 

буде смачна страва. І свинку ми теж засмажимо. Ми давненько не їли свинини! 

Сьогодні ввечері в нас будуть свинячі котлети. Хо-хо-хо! А тебе, лікариську, 

ми зв 'яжемо мотузками і кинемо в море - до зубатих акул! 

Хро-Хро почула ці слова і заплакала. 

- Бідна я, бідна! - казала вона. Я не хочу, щоб мене засмажили і з 'їли пірати! 

Авва теж заплакала - їй шкода було лікаря; 

- Я не хочу, щоб його проковтнули акули! 
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Л І К А Р Я ВРЯТОВАНО! 

Тільки сова Бумба не злякалася піратів. Вона спокійно сказала Авві і Хро-

Хро: 

- Які ж ви боягузи? Хіба ви не знаєте, що корабель, на якому женуться за 



79 
 

нами пірати, незабаром піде на дно? Пам'ятаєте, що сказав щур? Він сказав, 

що сьогодні корабель неодмінно потоне. В ньому велика щілина, і він повен 

води. А разом з кораблем потонуть і пірати. Чого ж вам боятися? Пірати пото-

нуть, а ми зостанемось живі та здорові. 

Але Хро-Хро плакала й далі. 

- Доки ті пірати потонуть, то вони встигнуть засмажити мене і Кіку! - казала 

вона. 

Тим часом пірати підпливали все ближче. Спереду на палубі стояв головний 

пірат Бармалей. Він вимахував шаблюкою і голосно гукав: 

- Гей ти, мавп'ячий лікарю! Недовго зосталося тобі лікувати мавп - скоро ми 

шпурнемо тебе в море! Там тебе проковтнуть акули! 

Лікар закричав йому у відповідь: 

- Бережись, Бармалею, щоб тебе самого не проковтнули акули! В кораблі 

твоєму теча, і він незабаром піде на дно! - Ти брешеш! - вигукнув Бармалей. 

-Якби мій корабель тонув, з нього втекли б щурі! 

- Щурі вже давно повтікали, і незабаром ти будеш на дні разом з усіма тво-

їми піратами! 

Тут тільки пірати помітили, що їхній корабель поволі занурюється в воду. 

Вони почали бігати по палубі, заплакали і закричали:  

- Рятуйте! 

Але ніхто не хотів їх рятувати. Корабель усе глибше опускався на дно. Не-

забаром пірати опинилися в воді. Вони бовталися у хвилях і безперестанку го-

рлали: - Рятуйте, рятуйте, ми потопаємо! 

Бармалей підплив до корабля, що на ньому був лікар, і став дертися по мо-

тузці на палубу. Але собака Авва вишкірила зуби і грізно сказала: „Ррр!..“ Бар-

малей злякався, зойкнув з переляку і полетів сторч головою назад у море. 

- Поможіть! - гукав він. - Рятуйте! Витягніть мене з води! 
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СТАРІ ДРУЗІ 

Раптом на поверхні моря з 'явилися акули - величезні, страшенні риби з го-

стрими зубами, з широко розкритою пащею. 

Вони погналися за піратами і швидко проковтнули всіх. 
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- Так їм і треба! - Адже вони грабували, катували, вбивали ні в чому не вин-

них людей. От і поплатилися за свої злочини. 

Довго плив лікар бурхливим морем. І раптом він почув, що хтось гукає: 

- Боен! Боен! Баравен! Бавен! . 

Звіриною мовою це значить: 

„Лікарю, лікарю, зупини свій корабель!" 

Лікар спустив вітрила. Корабель зупинився, і всі побачили папугу Карудо. 

Він хутко летів понад морем. 

- Карудо! Це ти? - вигукнув лікар.- Який я радий тебе бачити! Лети ж, лети 

сюди! 

Карудо підлетів до корабля, сів на високу щоглу і крикнув: 

- Поглянь-но, хто пливе за мною! Отам, біля самого горизонту, на заході! 

Лікар подивився в море і побачив, що далеко-далеко по морю пливе Кроко-

дил. А на спині в Крокодила сидить мавпа Чічі. Вона махає пальмовим лист-

ком і сміється. 

Лікар одразу спрямував свій корабель назустріч Крокодилові й Чічі і спус-

тив їм з корабля мотузку. 

Вони видряпались по мотузці на палубу, кинулись до лікаря і почали цілу-

вати його в губи, щоки, бороду,  очі. - Як це ви опинилися серед моря? - спитав 

у них лікар. Він був щасливий, що побачив своїх старих друзів. 

 - Ой, лікарю! - сказав Крокодил.- Нам так нудно було без тебе в нашій Аф-

риці! Ми скучили за Кікою, за Аввою, за Бумбою, за милою Хро-Хро! Нам так 

хотілося повернутися в твій дім, де в шафі живуть білки, на канапі їжак, а в 

комоді зайчиха з зайчатками. Ми вирішили покинути Африку, перепливти всі 

моря, добратися до твого міста і поселитися в тебе на все життя. 

- Будь ласка! - сказав лікар. - Я дуже радий. 

- Ура! - вигукнули Бумба та всі звірі. А потім побралися за руки і почали 

танцювати навколо щогли:  
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Шита рита, тіка дріка! Шивандаза, шивандику тебе, наш любий лікарю, не 

покинемо довіку! 

Тільки мавпа Чічі сиділа осторонь і сумно зітхала. 

- Що з тобою?- спитав Тягнипітовхай. 

- Ой, я згадала про лиху Варвару! Вона знов ображатиме і мучитиме нас! 

- Не бійся,- скрикнув Тягништовхай,- Варвари нема вже в нашому домі! Я 

кинув її в море, і вона живе тепер на безлюдному острові! 
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- На безлюдному острові? 

- Так! 

Всі цьому зраділи - і Чічі, і Крокодил, і Карудо. 

- Хай живе Тягништовхай! - загукали вони і знову пустилися танцювати: 

Шивандари, шивандари, фундуклей і дундуклей! 

Краще буде без Варвари для тварин і для людей! 

Тягништовхай кивав їм двома головами, і обидва його роти усміхалися. 

Корабель летів на всіх парусах, і надвечір качка Кіка, видершись на високу 

щоглу, побачила рідні береги. - Ми припливли! - загукала вона.- Ще година, і 

ми будемо вдома!.. Та що це? Дивіться, дивіться! Все місто у вогні! Чи то бува 

не наш будинок горить? Ах, який жах! Яке нещастя! 

Над містом Піндемонте стояла висока заграва. 

- Скоріше до берега! - наказав лікар.- Ми мусимо погасити це полум'я! Візь-

мемо відра і заллємо його водою! 

Але тут на щоглу злетів Карудо. Він подивився в далековид і раптом засмі-

явся так голосно, що всі подивилися на нього здивовано. 

- Вам не треба гасити це полум'я, - сказав він і знову засміявся,- тому що це 

зовсім не пожежа. 

- Що ж це таке? - спитав лікар Айболить. 

- І-лю-мі-на-ція! - відповів Карудо. 

- А що це значить? - спитала Хро-Хро.-Я ніколи не чула такого дивного 

слова. 

- Зараз дізнаєшся, - сказав папуга. - Зачекай ще десять хвилин. 

За десять хвилин, коли корабель наблизився до берега, всі відразу зрозуміли, 

що таке ілюмінація. На всіх будинках і баштах, на прибережних скелях, на 

верхівках дерев - всюди світилися ліхтарики червоні, зелені, жовті, а на березі 

палали великі вогнища, і яскраве полум'я від них здіймалося мало не до неба. 

Жінки, чоловіки й діти в святкових, гарних вбраннях танцювали навколо цих 
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вогнищ і співали веселі пісні. 

Щойно вони побачили, як до берега причалив корабель, що на ньому лікар 

Айболить повернувся з своєї мандрівки, вони заплескали в долоні, засміялися 

і всі як один кинулися вітати його. 

- Хай живе лікар Айболить! - гукали вони.- Слава тобі, лікарю Айболить! 

Слава! 
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Лікар здивувався. він не чекав такої зустрічі. Він гадав що його зустрінуть 

тільки Таня й Ваня та ще, хіба, старий моряк Робінзон, а його зустрічало ціле 

місто з музикою, смолоскипами та веселими піснями! В чому справа? За що 

його шанують? Чому так святкують його повернення? 

Він хотів сісти на Тягништовхая і поїхати до себе додому, але юрба підхо-

пила його і понесла на руках - просто на широку Приморську площу, найкращу 

площу в місті. 

З усіх вікон дивилися люди і кидали лікареві квіти. Лікар усміхався, укло-

нявся - і раптом він побачив, що до нього крізь юрбу пробираються Таня й 

Ваня. Коли вони наблизилися до нього, він обійняв їх, розцілував і запитав: 

- Звідкіля ви дізналися, що я переміг Бармалея? 

- Ми дізналися про це від Пенти,- відповіли Таня й Ваня.- Пента приїхав до 

нашого міста і розповів нам, що ти визволив його з страшного полону і вряту-

вав його батька від розбійників. Тут тільки лікар побачив, що на пагорбі, да-

леко-далеко, стоїть Пента і махає йому батьковою хустинкою. 

Помахав і йому лікар, але в цю мить підійшов, усміхаючись, старий моряк 

Робінзон, міцно потиснув йому руку і сказав таким гучним голосом, що всі на 

площі почули його: 

- Дорогий, любий Айболить! Ми такі вдячні тобі за те, що ти очистив усе 

море від лютих піратів, які захоплювали наші кораблі. Адже ж досі ми не на-

смілювалися вирушати в далеке плавання, бо нам загрожували пірати. А тепер 

море вільне, і наші кораблі у безпеці! Ми пишаємось, що в нашому місті живе 

такий хоробрий герой. Ми збудували для тебе чудовий корабель, і дозволь нам 

піднести його тобі в подарунок. 

- Слава тобі, наш любий, наш безстрашний лікарю Айболить! - в один голос 

вигукнула юрба.- Дякуємо, дякуємо тобі! 

Лікар уклонився юрбі і сказав: 

- Дякую за таку ласкаву зустріч! Я щасливий, що ви любите мене. Але мені 
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ніколи, ніколи, ніколи не пощастило б подолати морських піратів, якби мені 

не допомогли мої вірні друзі, мої звірі. Ось вони тут зі мною, і мені хочеться 

від усього серця привітати їх і висловити їм мою подяку за їх самовіддану   

дружбу! 

- Ура!-загукала юрба. - Слава безстрашним Айболитьовим звірам! 

Після цієї урочистої зустрічі лікар сів на Тягништовхая і в супроводі звірів 

попрямував до дверей свого будинку. 

Ото зраділи йому зайчики, білочки, їжаки та кажани! Та не встиг він приві-

татися з ними, як з неба долинув шум. Лікар вибіг на ганок і побачив, що то 

летять журавлі. 

Вони підлетіли до його будинку і, ні слова не кажучи, подали йому великий 

кошик чудових плодів: у кошику були фініки, яблука, груші, банани, персики, 

виноград, апельсини! 

- Це тобі, лікарю, з Країни Мавп! Лікар подякував їм, і вони зразу ж полетіли 

назад. А за годину у лікаря в садку почався великий бенкет. На довгих лавах, 

за довгим столом, при світлі різноколірних ліхтариків, посідали всі Айболи-

тові друзі:  Таня, Ваня,  Пента, старий моряк Робінзон,  ластівка, Хро-Хро,  Чічі  

Кіка, Карудо, Бумба, Тягништовхай, Авва, білки і зайці, їжаки і кажани. Лікар 

почастував їх медом, цукерками, печивом, а також тими солодкими плодами, 

що їх надіслали йому з Країни Мавп. 

Бенкет видався на славу. Всі жартували, сміялися й співали, а потім повста-

вали з-за столу й пішли танцювати в садку, при світлі різноколірних ліхтари-

ків. Раптом Пента помітив, що лікар перестав усміхатися, нахмурився і з за-

клопотаним виглядом побіг прожогом до себе в дім. 

- Що трапилось? - спитав Пента. 

Лікар нічого не відповів. Він узяв Пенту за руку і швидко збіг з ним сходами. 

Біля  дверей у передпокої сиділи й лежали хворі: ведмідь, покусаний скаженим 

вовком, чайка, поранена злими хлопчиськами, і маленьке кошлате оленятко,  
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яке весь час стогнало, бо в нього була скарлатина. Його привіз до лікаря той 

самий кінь, що йому, якщо ви пригадуєте, лікар торік дав чудові великі оку-

ляри.  
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- Поглянь на цих звірів, - сказав лікар, - і ти зрозумієш, чому я так швидко 

покинув наше свято. Не можу я веселитися, коли в мене за стійкою мої улюб-

лені звірі стогнуть і плачуть від болю! 

Лікар швидким кроком пройшов у кабінет і негайно почав готувати ліки. 

- Дозволь, я тобі допоможу! - сказав Пента. 

- Будь ласка! - відгукнувся лікар. - Постав-но ведмедеві термометра і при-

неси до мене сюди в кабінет оленятко. Воно при смерті, його треба рятувати 

раніше від усіх! Пента виявив себе добрим помічником. Не минуло й години, 

як лікар вилікував усіх хворих. Ледве тільки звірі видужали, то одразу засмія-

лися від щастя, сказали лікареві „чака" і кинулись його цілувати. Лікар повів 

їх у садок, познайомив з іншими звірами, а потім гукнув: „Розступіться!"- і 

разом з мавпою Чічі почав танцювати веселу звірину „ткеллу" та так жваво та 

спритно, що навіть ведмідь та кінь не витримали і почали танцювати разом з 

ним. 

...Так закінчились пригоди доброго лікаря. Він оселился неподалік від моря 

і став лікувати не лише звірів, але й раків, риб, дельфінів, котрі підпливали до 

берега зі своїми дітьми. 

Жилось лікарю спокійно і весело. Всі у місті Піндемонте любили його. 

Кінець 
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