
Т Р И  К Л З К И .

І. Казка про те, як у кита стала вусша горлянка.

Жив собі, був собі колись у морі кит і їв лише риби. Ковтав 
він і щук, і пліток, і вюнів, і йоршів, крабів і камбал, скатів і на- 
лимів, скумбрій і морських зьвіздань — словом, усяку ри.5ину, яка 
тільки попаде до його в пащу.

Нарешті в морі лишила ся одна-одним маленька-манїсенька 
рибина, —  маленька, але хитренька, яка  все ховала ся позаду 
правого вуха китового, щоб не втрапити до нього в пащу. І  от кит 
ляспув хвостом по водї і сердито мовив:

—  їсти х о ч у !
А маленька хитренька рибка одповідае йому тоненьким, уле

сливим голоском
—  Вельможний і ласкавий ките, а коштував ти коли людське

мясо ?
— Нї, —  каже кит. — А яке вопо?
— Смачне, — одповідае рибка. - -  Смачне, але рідко тра- 

пляеть ся.
—  Ну, то добудь мені його, —  грізно звелів кит, і знову 

ляспув хвостом по водї.
— Коли ти попливеш до 50° північної широти і 40° захід

ної довготи, —  прудко забалакала рибка, —· ти побачиш серед 
моря, на уламках із корабля, в синїх полотняних штанах, із двома 
шлийками (не забудь шлийок!) і складним ножиком, моряка з по-
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трощенего к о р аб л я ; але мушу тебе остерегти, що се людина незви
чайно бистроумна і нідприбмчива.

І  от кит поплив і все плив до 50° північної ширини і 40° 
західної довготи, і нарешті' побачив серед моря на уламках ів ко
рабля, в сииїх полотняних штанах із двома шлийками і складним 
ножиком, самітного моряка з потрощеного к о р аб л я ; він сидів і бов
тав ногами в водї.

Кит почав роззявлювати пащу все ширше й ширше, поки вона 
майже не досягла його хвоста, і ковтнув моряка з потрощеного 
корабля і дошку, па якій він сидїв, і синї парусинові штанц, 
і шлийки, і складний ножик. Вія запакував усе се в свій теплий, 
тешний, величезний жолудок, прицмакпув губами і тричі перекинув 
ся від задоволення.

Але скоро лише моряк, людина без краю бистроумна і нід- 
приемчива, опинив ся в китовім жолудку, він почав і стукати і гу
кати, і хвицати і скакати, і гриміти і шуміти, і кусати і танцю
вати, і мявчати і скавчати, і зітхати і стогнати, і нарешті кит по
чув себе недобре.

(В и певно не забули ще шлийок ?)
Тоді він сказав маленькій р и б ц ї :
—  Сей добродій нестерпний і примушує мене гикати. Що я 

маю подіяти ?
—  Звели йому вийти з себе, — сказала хитра рибка.
І  кит гукнув до моряка з потрощеного корабля:
— Виходь і заснокій ся, бо мене напала гикавка.
— Еге, н ї ! — одповів йому моряк, —  ти собі й не покла

дай, що так просто мене збудеш ся. Довези мене спершу до рід
ного берега, до білих скель Альбіона, і тоді' я ще поміркую, чи 
ВИХОДИТИ мені, ЧИ нї.

І він почав гоцати гірш як перше.
— Завези його краще до дому, — порадила маленька рибка 

китови. —  Я-ж пак. остерігала тебе, що се людина безмірно бистро- 
умна і підприємчива.

І  кит поилив і все плив та плив за помічю плавців і хвоста, 
і нарешті иобачив рідні береги моряка, білі скелї Альбіона. Вій 
ринув ся до берега, одкрив пащу широко, широко і сказав:

— Іди собі з Богом на Вінчестер, Пашуа, Кін і всі стадії 
Фітчберської зелїзпицї.
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І лише він мовив „Ф ітч“, моряк раптом виховвнув із його
паші·

Та поки кит плив, моряк, — він же був людина не
звичайно бистроумна і підприємчива, — узяв свій ножик, вирізав 
із дошки квадратові ґрати, увязав бантини своїми шлийками (тепер 
ви знаете, чому не слід було про них забу вати !) і вставив сї ґрати 
ЛІДНО і щільно в горло китови, де вени й лишили ся на віки.

І він зійшов на камянистий беріг і пішов до дому до своєї 
матери, яка йому дозволила бовтати ногами в водї скільки його 
душа забажає. Потім вій одружив ся і щасливо жив до самої смерти. 
А кит із того самого дня живе з ґратами в горлянці, не може їх 
иї викашлянути, нї виплювати, і їсть із того часу лише найдріб- 
иїиіпу рибину. От чому нині він не ковтає людий, навіть малень
ких хлопчиків і дївчат. А хитроумна рибка понлила собі і сховала 
ся під екватором: вона бояла ся, щоб кит не помстив ся на ній 
за зрадливу пораду.

Моряк узяв із собою до дому свій складний ножик і завжди 
одягав сииї полотняні штани, коли виходив на камянистий беріг на 
прохід. Шлийок у нього не було, бо він звязав ними бантини ґра 
ток. На сьому й копець казці.

II. Казка про те, як носорог здобув свою шкіру.

В глибоку старовину на одному з незалюднених островів, не
далеко від берегів Червоного моря жив собі, був собі огнепоклон
ник, шапка якого відбивала соняшне проміння з поражаючою, не
виданою навіть на Сході величністю. У нього не було нічого окрім 
сеї шапки, ножа і печурки, в якій він готував собі обід. Одного 
разу взяв він муки, цинамону, родзинків, цукру і вготував собі 
чудовий солодкий пиріг на один метер завдовшки і півтора метра 
завтовшки. Се достоту був фантастичний твір кулінарної штуки. 
Він поклав його в піч і пік, пік доти, поки він не зачервонів ся 
і не почав видавати найапететнїйший аромат. Т а  ледви він зібрав 
ся був узяти ся до сеї смаковитої страви, до берега із пустинної 
дебрі незалюдненого острова наблизив ся носоріг із великим рогом 
на самому носї, з свинячими очима і без найменьших озиак доброго 
тону. Тоді ще шкіра носорога приставала до його тулуба зовсім 
гладенько, так як добре натягнена ґлянсована р у к ав и ч к а : ніде
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жадної зморшки, нї фалди. Ну, викапаний носоріг із Ноєвого ков
чега, хиба тільки трошки більших розмірів. Але і в той час вій 
не визначав ся добрим тоном, як не визначаеть ся ним і нинї. Н о
соріг загарчав, огнепоклонник кинув свого пирога і, дрожачи від 
переляку, вирачкував на сам вершок здоровенного пальмового де
рева, не маючи на собі нічого, окрім шапки, що відбивала содяшне 
проміння з осліпляючою, невиданою на Сході величністю. А носо
ріг перекинув печурку, солодкий пиріг скотив ся на надбережний 
пісок; нездара підхопив його па свого рога, з ’їв до останньої 
крихти і пішов, вимахуючи хвостом, у пустині і пезалюдпені дебрі, 
що тягнуть ся до самих островів Мазаидерана і Сокотри.

Тодї огнепоклонник зсунув ся з пальмового дерева, підпяв із 
землї перевернену печурку і сказав ось яке речене, якого ви пе
вно не чули, і тому слід його вам повторити :

„Хто нищить пироги, спечені огнепоклонником, той робить 
непоправний злочин“.

В сьому реченю містило ся глибше зпачіне, нїж може вам 
здаеть ся.

Минуло пять тижнів, і з моря погнало до берегів горячий 
вітер, так що кожеп силкував ся скинути з себе все, що можливо., 
Огнепоклонник скинув свою величню шапку, а носоріг шкіру і ки
нувши її немов плед через плече, пішов на морський беріг, щоб 
осьвіжити себе купіллю. Тоді його шкірка застїбувала ся під че
ревом на три ґудзики і дуже нагадувала з себе непромакайку. Про 
пиріг він навіть не натякнув жадним словом, бо з ’їв його тоді 
увесь до останньої крихти, а просити вибаченя — не мав звичаю, 
він же завжди був m a u v a is  t o n !  Bin бухнув просто в воду, 
пирскаючи фонтанами водяних крапель із широких своїх н іздр ів ;  
а шкіру лишив на березі*.

Тим часом огнепоклонник угледів шкіру і злобна усьмішка 
двічи мелькнула в нього на виду. Гримасуючи і кривлячи ся, оббіг 
він тричі довкола покинутої носорогом шкіри, не перестаючи з утї- 
хою затирати руки. Скінчивши все се він зайшов до свого салашуг 
набрав повну шапру окруїиків із солодкого пирога (огнепоклонник 
ніколи не їв нічого йньшого і ніколи не замітав свого помешканя): 
Потім узяв шкіру і тер її доти, поки не стало в ній в середині 
повно сухих крихіт і зісохлив родзинків. Скінчивши сю працю він 
знову вилЇ8 на вершок пальмового дерева і слідив звідти за тим, 
як  ноборіг вйлїзатиние з води і натягати-ме свою шкіру.
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Не минуло і кількох хвилин, як він, скінчивши купати ся, 
застібнув свою шкіру під черевом на всї три ґудзики і раптом по
чув нестерпне скоботанє, ну, точнїсепько як людина, якій насипав 
хтось дрібок у простирало. Він почав чухати ся, але се не помогло. 
Тодї він ліг на нісок і качав ся, качав ся без краю, а дрібки ло
скотали його все більше й більше. Нарешті' змучений носоріг побіг 
до пальмового дерева і тер ся об його цївку так довго і так за 
взято, що вся шкіра його зібгала ся на плечах і череві в тому 
місці, де перше були ґудзики (він тер ся так завзято, що вони 
повідлітали), а на ногах утворило ся ще кілька меньших фалдів. 
Се зопсувало його гумор, але дрібки як і перше боляче лоскотали 
його. Нарешті* носоріг пішов собі геть вельми розлючений, з дріб
ками під шкірою, що лоскотали його. З  того часу всї носороги 
відзначають ся зморщками на шкірі і дуже злим гумором і все се 
через дрібки, що не дають їм спокою.

А огнепоклонник зліз із пальмового дерева, одяг шапку, що 
відбивала соняпше проміння з невиданим навіть на Сході блиском 
і величністю, взяв під паху свою печурку і пішов у сторону Амиг- 
дали, Анантаріво і болот Санотуто.

III. Ц ї к а в и й  слон.

В незапамятні часи у слонів не було труби, а замісь неї був 
тільки чорнуватий випуклий ніс, завбільшки з чобота, яким він не 
міг лапати ріжних річий. Т а  от якось народив ся на сьвіт слон, 
дитя нового покоління, переповнений ненаситною цікавістю, яка< 
змушувала його завдавати всім безконечні питання. Він жив 
у Африці і скоро заповнив усю землю своєю ненажерливою ціка
вістю. Він питав у своєї високої тїтки жірафи, чому вона вся 
в плямах, але тітка в одповідь лише копнула його своїм важким 
копитом. Він чіпляв ся до свойого вуйка струся, і хотів довідати 
ся, чому у нього на хвості виросли такі чудові пера ;  але високий 
вуйко нагородив його добрим ударом своїх міцних кіхтїв. Одначе 
незадоволена цікавість молодого слона вимагала поживи. І  він пи
тавсь у свого незграбиого родича гіпопотама, чому він має червоні 
очи, але й незграбний гіпопотам замісь відповіди лишив на йому 
слїд свого широкого копита. Тоді він звернув ся до волохатого 
навіяна, щоб довідатись, чому дині солодкі на смак, але й павіян
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дав йому ляпаса своєю волохатою лапою. А його все-ж таки му
чила невтишима цікавість. Вій завдавав питания з приводу всього, 
що лише траплялось йому видїти і чути, нюхати або дотикати, але 
тіточки, вуйки і вся його численна рідня нагороджували його в од
повідь одними ляпасами та стусанами. А цікавість його все не 
меньшала.

Одного гарного ранку цікавий слои поставив нове питапнє, 
яке до того часу ще ніколи не впадало йому на думку. Він 
с п и т ав :

— Щ о буває у крокодиля на снїданне?
— Шш І — засикали на пього з усіх боків переляканим ше

потінням і всі почали хвицати і штовхати довше і болячійіііе, як 
уперед.

Коли все се нарешті скінчило ся, він пішов до велетенського 
казкового птаха, що сидів па терновому кущі, і м овив:

— Батько, мати, тітки і дядьки, всі бють мене за ненажер
ливу цікавість, а все таки я хочу знати, що буває у крокодиля на 
снїданне ?

Птах зловіщо каркнув в одповідь
— Іди до болотяних берегів великої сіро-зеленої і каламут

ної ріки Лїмпопо і там знайдеш одповідь на своє питание.
Другого ранку цікавий слон узяв двісті кільо бананів, двісті* 

кільо цукрової тростини, сїмнацять динь і сказав своїм добрим 
р оди чам :

— Прощавайте, та не згадуйте лихом. Я йду до болотяних 
берегів сїро-зелепої каламутної ріки Лїмпопо, щоб дізнати ся, що 
їсть крокодиль на снїданне.

Вони хвицнули його ще раз на прощаннє, хоча він дуже 
ввічливо просив їх перестати.

Слон вибрав ся в дорогу, закусуючи дорогою динями і шпур
ляючи лушпайками, яких він не вмів збирати. Чи довго, чи ие довго 
він ішов, та нарешті добрав ся і до болотяних берегів ріки Лїм
попо, каламутної і сїрозеденої, як  казав йому птах.

Тепер слід вам пояснити, що до сього дня, часу і мінути ц і
кавий слон ніколи не бачив крокодиля і навіть не знав, на що він 
похожий.

Перший, хто впав йому в очи, була двохкольорова змия, яка  
скрутила ся кільцем на каменї.
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— Пробачте, що потурбував, — ввічливо звернув ся до ні /  
слон, — але чи не траплялось вам у сїй місцевости бачити кро
кодила ?

—  Бачити крокодиля ? — гнівно засичала змия. —  Чи не 
хочете ви ще іцо-небудь спитати?

— Пробачте, —  казав далі слон, — але чи пе можете ви 
мені пояснити, що він їсть па сніданок ?

Змия прудко зсунула ся з каменя і вдарила цікавого слона 
своїм холодним лускатим хвостом.

— Дивно, — подумав слон, — батько, мати і вся рідня били 
мене за ненаситну цікавість, а тепер, здаєть ся, знову почипаеть 
ся та сама історія.

Він ввічливо повитав змию, поміг їй знову виповзти на ка 
мінь і пішов далї, гризучи дорогою динї і шпурляючи лушиинами, 
яких не міг збирати, поки не добрав ся до самого берега ріки Лїм- 
попо. Там, у річному памулї затаїв ся справжній крокодиль, який 
підморгнув йому одним оком —  ось т а к !

— Пробачте, — ввічливо почав слоп, —  чи пе бачили ви 
в сїй місцевости крокодиля?

Крокодиль підморгпув другим оком і трохи підняв хвоста, 
а слон ввічливо подав ся назад, бо рішучо не хотів одержувати 
нові удари.

—  Підійди-но ближче, парубче, — кличе крокодиль. — Чому 
ти питаєш про с е?

— Пробачте, — одповів слон, — але батько, мати і всі ро
дичі штовхали і хвинали мене,за  мою цікавість, а тепер, коли ви 
не проти сього, я  пе хотїв би одержувати ще ударів.

— Підійди до мепе, — мовив крокодиль, —  бо я той, кого 
ти шукаєш.

І він утер крокодильову сльозу, щоб доказати щирість своїх
слів.

Слон завмираючи од щастя став на к о л ін а :
— Я вас так довго шукав. Скажіть мені, будь ласка, що ви 

споживаєте на снїданнє ?
—  Підійди-но ближче, дитино, я хочу се оповісти тобі на 

вушко.
Слон схилив голову до широчезної і зубатої пащі крокодиля, 

а  той не довго думавши вхопив йохо за ніс, який до того дня,
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часу і мінути був не більш звичайного чобота, хоча й незрівнано 
кориснїйший від останнього.

—  Я гадаю, —  процідив крокодиль крізь зуби, — я  гадаю 
почати сьогодні* з тебе.

Останні слова дуже стурбували слона і він муркнув у ніс:
— Пустіть ! Боляче І
Тут змия зховзла з каменя до берега і сказала :
— Любий друже, ко,ли ти зараз, у сю хвилю не почнеш тягти 

свого носа з усеї сили, то я не шуткуючи нобоюю ся, щоб зна
йомство з сим чудовищем не примусило тебе пірнути в прозірчасту 
річну струю раніш, ніж ти вспіеш зойкнути.

Слон послухав доброї ради, присів на задні лаби і почав 
тягти, тягти з усеї сили свій ніс, — ніс усе розтягував ся і роз
тягував с я ;  та крокодиль не вииускав його, а лише бовтав ся 
в водї і пінив її ударами хвоста.

Ніс у слона ставав усе довший; він напружував останні' сили, 
щоб удержати ся на березі, а ніс усе ріс та ріс, завдаючи йому 
нестерпного болю. Нарешті слон почув, що ноги його сунуть ся, 
та тут змия подвійним кільцем обмотала ся довкола них і про
мовила :

—- Легкодумний і недосьвідиий мандрівче, ми тепер не шут-; 
куючи повинні вробити останнє з ’усилє, а нї то сей сьмілий вояка,, 
закутий у панцир, зопсує тобі всю твою будуччину.

І  вони почали тягти разом, і нарешті* крокодиль пустив ніс 
слона зі своєї пащі.

Слон нехотя сїв несподівано на задиі лапи і перш за все по
дякував змпї за поміч; потім звернув увагу на свій ніс, обклав його 
сьвіжим банановим листєм, і звісив у холодні хвилі* ріки.

— Н а  що ти се робиш? — запитала змия.
—  Пробачте, — одповів слон, -  але мій ніс зіпсований, і я 

дожидаю ся, щоб він скоротив ся.
— Ну, в такім разі* тобі прийдеть ся довго ждати, — від

повіла змия.
Слон три днї терпляче дожидав, чи не поверне його ніс до 

попередньої форми. Т а  він не тільки не ставав коротший, але ще 
змушував його кривити очима. Ви певно давно вже зроьуміли, що 
крокодиль; наділив слона справжньою трубою, які ми бачимо нині 
в його нащадків.

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


Третього дня у вечері прилетіла муха і вкусила слона за 
плече; він мимохіть підвів трубу і поклав муху на місцї.

— От і перша перевага твого довгого носа, — завважила 
змия. — Ти не зміг би сього зробити за помічю звичайного. Ну, 
тепер спробуй їсти.

Слон без тямки звісив трубу, зірвав цілий пук трави, обтру
сив із коріння землю і засунув траву в свою пащу.

—  Друга перевага, — сказала змия. —  Одначе чи тобі не 
здаеть ся, що сонце нестерпно припікає нас на сьому отвертому 
місці* ?

— О, так, — сказав слон, і раніш ніж він зрозумів, що ро
бить, схопив кавалок вохкого намулу з берега сїро-зеленої кала
мутної ріки Лїмпопо І  налїпив його собі на голову на подобу про
холоджуючого компреса.

—  А от і третя перевага, —  завважила змия. — Ну, а якої 
ти думки що до нових стусанів?

— Пробачте ; але я рішучо не хотів би їх знати.
— А хотів би ти сам кого небудь провчити?
— З  найбільшою охотрю, — не думаючи довго одповів слон.
—  В такім разі твій новий ніс може бути тобі в неоцїнеиій 

послузі*.
— Дякую вам красно, і постараюсь твердо памятати ваші 

слова. А тепер мені час верїати ся до дому, де я маю намір зро
бити першу пробу пал. моїми любими родичами.

І  мовивши се слон вибрав ся в дорогу, весело помахуючи 
трубою. Коли йому забагло ся скоштувати смачних соковитих пло
дів, він без натуги зривав їх із дерева, не дожидаючись, як колись, 
щоб вони самі впали; коли прииадала охота пощипать травиці, він 
доставав її трубою, не завдаючи собі труду ставати для сього на 
колїна; коли дуже дошкуляли мухи, він любісїнько відламував 
із дерева гиляку і обмахав себе иею, немов віялом; а як нестер
пно пекло палюче африканське сонце, він робив собі ярмулку 
з вохкого річного намулу. А як нудно було бристи в самотипї по 
непролазній гущі, він стиха виспівував якої будь пісеньки, і звук, 
переходячи крізь трубу, здавав ся голоснїйшим цілої духової ор- 
хестри. Р аз  він навіть навмисне збочив, нагнав здоровенного гіпо
потама, і хоча він не був йому зріднї, ляпнув його з усеї сили, 
щоб переконати ся про справедливість слів змиї. Окрім того він
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збирав лушпайки, які розкидав по дорозї під час першої своєї по
дорожі, бо його з малечку привчили до опрятности і порядку.

Одної гарної дііини, зрештою се було у вечері, він вернув ся 
до гурту своєї любої родини, підняв до гори трубу і спитав ся :

— Як ся маєте?
Родичі зраділи його поворотови і збирали ся провчити його 

за ненаситну цікавість.
— Ну, не зпаю, чи з’умієте ви зручно вдарити кого. Ліпше 

вже я вам покажу, як се роблять.
Він розвернув трубу і дав спробувати двом братам двох здо

ровенних ляпасів.
—  Де се ти павчив ся таким ж артам ?!  — запитали здиво

вані брати. — І  звідки в тебе така носюра ?
— Я одержав її від крокодиля па березї сіро-зеленої кала

мутної ріки Лїмпопо. Я спитав його, ідо він їсть на сніданок, а він 
подарував мені на памятку сю прикрасу.

— Вона гидка, —  завважив його дядько, волохатий павіян.
— З г о д е н ; та за те надзвичайно корисна, — і він ухопив 

дядька павіяна за задню ногу і вкинув у гніздо шершенїв.
Потім він забрав ся до вуйка струся і тіточки жірафи і швидко 

задивував усіх своїх родичів.
Нарешті' жити з ними стало так незручно, що всі його брати 

один по одному постановили вибрати ся до болотяних берегів сїро- 
зеленої каламутної ріки Лїмпопо і одержати там і собі від кроко
диля нові носи. Коли вони повернули до дому, то жаден із них уже 
не насьмілював ся вдарити другого, і з того часу всі слони мають 
таку саму трубу, яку цікавий слон одержав перший від крокодиля.
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