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                              СКАЗКИ САВИЦКОЙ 

                      (Вступительная статья В.В. Ильина)  

 

Читаем сказки, входя в особый мир познания. 

Вот Черничный человечек, дарующий молодость. Вот 

Лучезарное существо, забирающее все, что подарило. А вот 

Пшеничные человечки в сказке «Совесть». Их голос 

нашептывает вору: «Не пахал, ни сеял, пшеничку то вернуть 

надо бы!»… 

Резкая социальная примета современности в деформации 

символического – гуманитарное выхолащивание продуктивных 

инструментов бытия, перевод науки, искусства, политики в 

режим отстраненного формотворчества. Попытаемся передать 

смысл сказанного вызывающей безудержное отвращение 

мыслью Ламетри: «… самое важное… это освободить человека 

от совести» (схожее, не в виде пожелания, а уже в виде 

предписания, практиковали громилы II Рейха, искоренявшие из 

сознания «химеру совести».) 

И вопреки этой идее с 1996 года выходят на первый взгляд 

наивные сказки «Совесть», «Головешка», «Звонкий смех». С 

самых ранних своих сказок автор твердо заявляет о собственном 

исключительном стержне нравственности. Любая из них - 

символ, как эталон совести, будит в нас «нашептывающие» 

грехи, которые не простит бог, потому что мы сами простить их 

себе никогда не сможем. 

В виду совести не может быть бутафории. Она также невидима, 

как Пшеничный человечек Савицкой. Грандиозный 

общечеловеческий материал – все народно-эпическое, 

фольклорно-мифологическое достояние автор с легкостью 

использует как  парадигму философии, что была до нее и на ней, 

как на полу (что для других потолок) выстраивает новые 

сюжеты, вводит  новых героев над-этажа, над-стройки 

нынешней действительности. А мы, пребывающие в 

современном мире, естественно, делаем выводы нового 
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времени, являющихся лишь проекцией выводов о главных 

нравственных ценностях, на которые ссылались ученые 

древности, лежащие в основе всех религий.  

Сказки Савицкой сплетены языком народных преданий, былин, 

легенд,  заповедей, сказаний. Назидания народной мудрости в 

них не забыты, а продолжены. Пересказаны иначе. На новых 

примерах работает ток заряжающий энергией жизнелюбия. 

Автор оставляет нас наедине с небом достаточно часто. Вот 

«Жадная звезда». Вот «Лети, как Киа!» А вот «Птицы-облака». 

Стимулируя сосредоточие души, автор всецело сопротивляется 

тлетворному глумотворству. Символизм ее жизни и творчества, 

отменяя жизнь в кругу посягательств на святыни, тем самым 

обуславливает ее значительность. Высшее в бытии есть 

одновременно символическое в нем. 

Очень важен лейтмотив над-ситуативности. Он неизменно 

переходит из сказки в сказку. Из мысли в мысль. Жизнь – самое 

дорогое у человека. А что дороже жизни?  

Из сказки «Золотой принц» мы видим, что любовь. Странная 

фраза цыганки, обращенная к Золотому принцу «Жизнь я 

люблю больше, поэтому выбираю смерть!» Читатель понимает, 

что в слове жизнь заключено что-то другое. И невольно задает 

себе вопрос – а что же для него жизнь? И даже не просто жизнь, 

а некая Жизнь с большой буквы, символизирующая полноту 

этой жизни. 

В сказке «Тин-Ти-Ней» олицетворение полноты жизни приходит 

через дождь. «Звезды в соломенной шляпе» щемяще 

напоминают о мечте юности.  

«Белые цветы» буквально от и до пронизаны символами над-

ситуативных ощущений. 

Изображение предметности оказывается в сказках Савицкой 

неожиданным воплощением идеалий, оформляющихся на стыке 

«романтической приподнятости», «гражданской панорамности», 

«эмоциональной сопричастности» и близких им смысловых 

линий.  Фантазия, темперамент, шлифуясь композиционно, 

изобразительно, достигают правдоподобия в сочленении 
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событийного и сентиментального измерений происходящего, 

возносят неоригинальный предмет обыденности («В 

непролазной чаще черного леса стоял когда-то угрюмый город. 

И жили в нем несчастные люди…») на пьедестал оригинального 

произведения «Белые цветы», поставленного десятками сцен, и 

переведенного теперь на 20 языков мира.  

Любой символонесущий объект ее сказок утрачивает 

идентичность, как только читатель «засасывается» в этот 

реальный-волшебный мир.  

Вместо того чтобы выражать самого себя, символ выступает в 

роли выразителя другого (других). Возьмем к примеру сказку 

«Пустой орех». Объект преодолевает путешествие от матери 

орешницы, и попадает на стол, а потом в руки мальчика, 

который из ореха мастерит президента целого шкафа 

самодельных человечков! Одна из наиболее популярных сказок 

автора «Пустой орех» выбиралась, как пример для учеников 

«вот, если не будете учиться, будете, как пустой орех». В 

одной из бывших союзных республик чуть не сняли с 

должности главного редактора газеты опубликовавшего сказку, 

потому как их президент носил очки, и его помощники вдруг 

увидели «некое» сходство. Как матрешка в матрешке в сказку 

заложен символ в символ. 

Пирамидою смыслов выступают и «Детские песенки» и 

«Бабочка с поломанным крылом» и «Клопиная история».  

В данном случае, правило тождества отступает, замещаясь 

правилом со-причастия. В реальный опыт символического 

праксиса они вовлечены как метки-заместители 

располагающихся за ними идеалий. 

Скажем, хлеб, инкорпорированный в евхаристию, 

трансформируется в просфору, фигурирующую в культе под 

видом тела Христа в качестве пищи духа. Никому и в голову не 

придет насыщаться просфорой.  

Символ у Савицкой всегда не презентант, но репрезентант, 

выразитель не себя, но иного, гносеологически он 

эксплицируется актами расщепления формы и содержания, 
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облика и наполнения, создающими предпосылки дупликации 

бытия – расслоение его на «материальный носитель» и 

«манифестацию». Традиционные формально-логические 

концептуализации в импликативной схематике «причина-

следствие» заменяются интерпретативными 

концептуализациями в схематике «причина (предмет) – 

значение», предающими сознанию специфическую 

многоликость. 

Обособленная от всех и квалифицированная в своем аспекте 

engross способность писателя Савицкой «представлять-

воплощать» оказывается не чем иным, как способностью 

параморфного моделирования действительности (выражение 

одного через другое), составляющего краеугольный камень 

символического. 

Сходна с ней сознательная операция аттестует рафинированное 

символическое сознание, выискивающее в предметности 

всякого рода «склонности», «способности». Савицкая ученый 

«видит» в осязаемом – энергии, силы; Савицкая художник – 

гармонию; Савицкая музыкант – мелодию. Говоря просто, если 

она способна в «соломенной шляпе» увидеть звезды, сказать про 

старика волшебника: «а по дороге шел мальчик с золотыми 

кудрями», - она – не охваченная необузданной фантазией 

дикарка, не живущий в мире иллюзий безумец, она - 

заслуживший уважения Homo symbolikum, осуществляющий 

свое человеческое призвание. 

Определенно, творец Савицкая с рождения пронизана 

стремлением проникновения за пределы опытной реальности. 

Последним обнаруживается ее антипозитивистский характер. Ее 

философия не может быть наглядной. В опытном мире, замечает 

Вейль, «мы живем как люди, составляющие часть природы». 

Однако, как носители символического, мы выходим за пределы 

природы – пытаемся быть сопричастными стоящему за 

чувственными данностями миру.     
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Сеансами «сказкотерапии» названы многочисленные встречи с 

писателем в школах, детских домах и домах престарелых, 

экологических и молодежных центрах… Почему? 

Некая универсальная лингвистическая терапия заложена 

Савицкой в каждую сказку. И воздействует особенно ярко в 

кульминационных символических моментах: 

«Не плач! Ты – самая добрая, самая лучшая девочка на свете!» 

– восклицает волшебник (сказка «Девочка и волшебник»). 

«..взял он в ладонь маленький МЕРТВЫЙ цветочек, оторвав от 

трубы скрюченные корешки.  И Великая тайна открылась ему. 

Он понял загадку ЖИВОГО цветка» (сказка «Мастер и 

Маргаритка»). 

«Лучезарное существо взобралось на струну и пошло по ней. 

Струна оказалась очень тонкой. Существо скоро порезалось. 

Из ножек на пол побежали капельки прозрачных слез. Но 

Существо дошло таки до окна, хотя что-то менялось в нем с 

каждой секундой» (сказка «Лучезарное существо»).  

Символическое раскрепощение души, «Немыслимой, 

невиданной свободы, неслыханной судьбы волшебство», как 

приобщение к божественной тайне, избавление сознания от 

фантомов «Лучи коснулись горба Анжелики. Внутри что-то 

звучно хрустнуло. Лопнула кожица, как бутон пиона. Из спины 

стремительно развернулись крылья. Анжелика взлетела над 

удивленной площадью…»(сказка «Замок крылатых») слезами 

благословенной радости излечат еще много душ. 

«Читай обратно!» - воскликнул четырехлетний мальчик, когда 

отец читал ему эти строки. «Ты не понял?» «Я понял! Но так 

хорошо!» - ответил ребенок.  

Академик А.Н. Малюта еще в 2000 году подчеркивал на своих 

многочисленных лекциях: «Сказки Савицкой надо издавать 

миллионными тиражами. Они несут ключ запуска 

гиперкомплексного спасения общества». 

К сожалению, мы повсеместно наблюдаем снижение 

параллельных рядов нашего культурного времени. Это: 
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- подмена образования обучением, медиаоперациональностью, к 

чему относится привитие умений проходить тесты с утратой 

креативных способностей создавать произведения; 

- упразднение творчества, содержательной иновационности, 

оригинальности, самостоятельности, замещаемых 

натаскиванием, механическим тиражированием текстов, 

передачей сообщений, приобщением к готовым результатам, 

распознаванием информации; 

- вытеснение знания сведениями, способности думать 

способностью идентифицировать. 

Современный мир доллара диктует славянскому менталитету 

переходить на систему, где «мысль» редуцируется к 

«сообщению», сознание – к имитации, генерация – к 

трансляции, продукция – к репродукции. 

Мы наблюдаем кроме того по всему земному шару 

специфическое бегство от мышления, выражаемое снижающими 

параллельными рядами нашего культурного времени.  

Движение к массомедийному социуму с характерным 

вытеснением творчества информационным потребительством 

давно и точно осмысленно  в философском сознании под видом 

становления «технического интеллекта» (Шиллер): 

«вычисляющего мышления» (Хайдеггер); «псевдомышления» 

(Фромм).  

Такого рода мышлению оппонирует подлинно символическое 

контрдвижение жизни и творчества писателя Савицкой, 

поднимающее на щит культуру как прорыв, а не распознование; 

«Я» – как свободную реализацию, а не калькуляцию; познание, 

как поиск, а не приобщение; мышление – как активность, а не 

реактивность.  

Личное участие творцов такого уровня в наращивании 

символической формации – разработка наук и искусства, - а не 

знание прежней мудрости, и определяет в конечном итоге 

прогресс мировых культур. Ее словами это выражено так: «Не 

умеем, как надо, значит, сделаем так, как не было никогда!» 

Сказка «Серебряные врата». Точка катарсиса:   
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«Не спали в эту ночь не-весты. Сели спиралями у костра. 

Взялись за руки. И давай мечтать.  

И сознание дев непорочных было столь мощным и столь 

прекрасным в своем отчаянии, что появился над землею 

огромный крылатый корабль, точно белый лебедь, украшенный 

самыми благоуханными цветами молодых не-вест. Не из бревен 

он был сбит, а из призрачных мерцающих радуг. Веслами того 

корабля управляли любовь и счастье. В высоких шелковых 

парусах – трепетали теплые весенние ветры. Вместо 

штурвала – блистательное солнце! Вместо пушек – смелые 

звезды! Оживают на том корабле самые лучшие самые веселые 

игрушки. А на палубе – все радостно смеющиеся дети земли! 

- Вперед – скомандовала Не-Веста, - постоим за наших отцов и 

дедов, баб и матерей, за наших братьев и за нашу Землю! 

И ринулся рожденной галактикой мощный непреодолимый 

энергетический сгусток - этот прекрасный коллективный сон в 

разрозненные сны врагов, которые мечтали лишь о власти, 

деньгах и славе. И те под ничтожеством своих стремлений, 

превратились в камни и пыль». 

Мир современной русской сказки формируется у нас на глазах. 

На корабле, построенном в уме «дев непорочных»,  добро 

принимает бой зла и побеждает. Вершится профессиональное 

дело, возникает нетривиальный продукт по Шиллеру: 

«В царство сказок возвратились боги, 

Покидая мир, который сам, 

Возмужав, уже без их подмоги, 

Может плыть по небесам». 

 

Виктор Васильевич Ильин - доктор философских наук, 

профессор МГУ, ВТУ им. Баумана, Тимирязевский Академии. 

Известный специалист в области эпистемологии, политологии, 

макросоциологии. Автор многих работ по фундаментальным 

проблемам философии. 
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                ІРКИ В СОЛОМ'ЯНОМУ КАПЕЛЮСІ  
 

                                  БІЛІ КВІТИ 

 

Колись у непролазній хащі чорного лісу  було розташоване  

похмуре місто. І скніли в ньому безталанні люди. Свої 

коштовності вони ховали до скринь і сейфів. Будинки 

обгороджували височезними  мурами. І люті псюги валували в 

кожному дворі. 

Але найстрашніше – люди приховували свої обличчя під 

машкарою. Коли йшли на роботу, надягали маску вченості, коли 

йшли до магазину - маску самовдоволення. На всі випадки 

життя в них  були  свої маски. Вони викручувалися, лукавили, і 

кожен націлювався обдурити ближнього свого. Згодом душі у 

всіх так зачерствіли, що перетворилися на  малесенькі 

піщинки... 

Аж ось у цьому місті з'явився будинок, геть несхожий на інші. 

Оточений садом із дивовижними білими квітами, які духмяніли 

на все місто, він зухвало височив  на центральній площі без ґрат 

і мурів, а від нього випромінювалося  біле сяйво. А серед 

квітучих  в’юнистих рослин  бавилася на гойдалці молода жінка 

з довгим рудим волоссям, що, наче багаття на снігу, палахкотіло 

серед білого саду. 

Жителі надягли маски бундючності  та байдужості, хоча, 

звичайна річ, потайки вистежували  все  до найменших  

дрібниць. Дочекавшись ночі, вони натягли маски злодіїв  і 

прийшли красти білі квіти. 

Загребущими руками видирали  рослини з корінням, а в 

квітниках безжально чавили, адже їх не можна було поцупити 

для себе. Кожний житель посадив у своєму чорному саду білі 

квіти, але до ранку вони поникли голівками і засохли. 

Удень жителі похмурого міста, надягши маски цікавості, 

прийшли до незвичайного будинку, де знову, немовби 
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незайманий, солодко пахтів білий сад, а жінка безтурботно 

каталася на гойдалці. 

-Вона  ще й знущається над нами! – подумки розгнівалися  

жителі і вночі надягли маски вбивць, аби їй помститися. 

 Коли ж вони вдерлися до будинку через відчинені вікна і двері, 

той виявився зовсім порожнім, лише тіні метушилися по стінах. 

Знавіснілі, вони ламали будинок, винищували сад, але варто 

було їм відвернутися, як усе знову з’являлося у повній  своїй 

красі. 

Змучені жителі міста провели  залишок ночі без сну. І щось 

перемінилося в них. Нестримна сила притягла всіх до 

нездоланного будинку. Вранці вони оточили його колом, навіть 

забувши надягти маски, і запитали жінку, що з посмішкою на 

личку поливала квіти: 

-Хто ти? Навіщо з'явилася серед нас? Чому ти без маски? Чому 

немає огорожі навколо твого саду? І чому тебе не охороняє 

лютий пес? 

-Я? – жінка засміялася, і всім відразу  полегшало на душі, - Я – 

ваша мрія! Я довго чекала, коли ви прийдете без масок, і ви 

прийшли. За це я подарую кожному по квітці. 

Збори одягу жінки розправилися, і всі побачили прозорі крила. 

Незнайомка почала перелітати із квітки на квітку. 

-Вибирайте, - пропонувала вона, - ось це білі хризантеми - квіти 

надії, білі орхідеї - квіти досконалості, білі гвоздики - квіти 

дружби, білі троянди - квіти чистої любові, білі півонії - квіти 

цнотливості, білі лілеї - символ чистоти... Візьміть їх, вони ваші! 

Тоді кожна людина обережно, недовірливо вибрала собі по 

квітці, аби посадити її у своїй душі. І місто відразу заблискотіло 

світлом. І зруйнувалися огорожі. І порозбігалися собацюги. І 

відкрилися ковані скрині... 

А на місці чарівного будинку здійнялося велике руде полум'я. 

Жителі зібрали усі, тепер вже непотрібні, маски і жбурнули їх у 

це полум'я, що назавжди  поглинуло їх. 

І, переможений, відступив чорний ліс. Тепер це найщасливіше 

місце на землі, яке можна назвати раєм. Пролягли до нього сто 
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шляхів. Зазирни у себе. І якщо ти знайдеш у своїй душі хоч одну 

білу квітку, тебе з радістю зустрінуть у цьому місті. 

 

                            ДІВЧИНКА І ЧАРІВНИК 

 

Почався останній день старого року, але щось дивне діялося у 

світі. 

Осінь давно роздягнула дерева, забрала із собою барвисту завісу 

і залишила сцену. Бриніли в очікуванні дроти. Пауза занадто 

затяглася. І оркестр вітрів, у котрий раз, повторював увертюру 

незрівнянної прими. Глядачі стогнали: «Де ж Зима? О! Де ж 

Зима?»... Схоже було, що красуня просто забула про свої 

обов'язки. 

Земля вже не знала, що робити їй на порожніх підмостках у 

святковий день, наче напівгола дебютантка, що не вивчила роль. 

Захолола, вона давно не приймала дощу. І дощ, доторкнувшись 

до неї, перетворювався на лід. Кригою вкрилися газони, будинки 

і машини. Багаторукими кришталевими бурульками 

наїжачилися дерева і чагарники. Машини небезпечно ковзалися 

по блискучому закрижанілому шосе... 

А чарівник спав. 

Ви знаєте, що може розбуркати чарівника? Ні? А я Вам скажу. 

Чарівника може пробудити лише перший сніг. 

І раптом, з настанням сутінків, Зима увірвалася до міста 

засапаною заметіллю. Пухнаста, нахабна і прекрасна, вона 

безцеремонно та упевнено подарувала себе відразу всім, по-

хазяйськи здмухнула останню пилюку осені, одним лише своїм 

синім поглядом скувала ріку, ажурним мереживом прикрасивши 

береги і... відімкнула сніжну браму. 

З витонченим смаком чудової художниці розвісила вона по саду 

чарівника невагомі сніжинки. Накрила святковою скатертиною 

стіл у його альтанці. І чарівник прокинувся. 

-Доброї ночі! - сказала йому Зима. 

-Доброї ночі! - відповів чарівник. 
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-Може, доста нудитися в чотирьох стінах?! Ти ж таким 

вигадником був! Чарівництво б яке створив! 

-Здивуй - створю! 

-Здивуй - здивуй! Думаєш так просто здивувати друга після 

стількох років знайомства? Втім, я сьогодні особливо 

постаралася. Вийди та здивуйся! 

Вийшов чарівник у сад. Подивився на пишноту білих ікебан 

Зими і... не зачудувався. Сніг як сніг!  

-Старію, - засмутився чарівник і повернувся до оселі. 

Ви знаєте, навіщо треба чарівникові неодмінно здивуватися? Ні? 

А я вам скажу. Якщо чарівника не здивувати в Новорічну ніч, 

світ не побачить нового чуда... 

-Все дуже мило, - сказав чарівник, - і зі смаком, - Зима ще 

дивилася з надією, - і як завжди красиво. 

Ця безнадійна кінцівка чемної промови насторожила її не на 

жарт. 

-Та це ж так і занедужати можна! Зась, доста киснути! Вийди до 

людей! Втілюйся в кого-небудь! - Зима дивилася в дзеркало, у 

якому не було відбиття. 

-Та в кого ж? У синицю? У білку? У мишку? Ні! У кішку! 

-У блошицю! - втратила терпець норовлива Зима, - Ніколи мені 

тут перед тобою викаблучуватися! Мені ще 600 чарівників 

розбудити треба! Я полетіла... - і сніжною птахою випурхнула у 

вікно. 

У будинку відразу стало порожньо і незатишно. Чарівник 

помітив, що вже давно ніхто не витирав пил з його старого 

роялю, і звивисті білі троянди розрослися по всьому будинку 

неймовірно розкішно. Картинами на стінах застигли  улюблені 

казки. 

Чарівник завів їх знову. І це трохи підбадьорило його. Він 

підійшов до дзеркала, круглого, наче самота. 

-Може, вийти хоч раз у своєму нормальному вигляді? - сказав 

він собі і відразу побачив своє відображення. 

На нього дивився пригнічений чоловік, років сорока п'яти, у 

всьому чорному, з повіками, що трохи прикривали карі  
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пронизливі очі. Він пригладив темні з легкою сивиною волосся і 

м'яко посміхнувся своєю чарівною посмішкою. 

-Треба одягти що-небудь ошатне, - із цими словами він стяг зі 

столу скатертину, подаровану йому тільки що Зимою, і обмотав 

її навколо шиї, замість шарфа... 

Сніг не рипів під ногами чарівника, тому що він ішов у 

декількох сантиметрах над ним, не залишаючи слідів. 

Місто раділо. У різнобарвні вікна будинків визирали 

тріумфуючі прикрашені ялинки, миготіли танцюючі пари, іноді 

попадалися запізнілі закохані. Звідусюди чувся сміх і приємна 

музика. Чарівні пахощі смаженини і печеного лоскотали ніздрі. 

Ляскіт хлопавок і відкупореного шампанського сповістили про 

настання Нового року. 

Опівночі грянули всі годинники на баштах. 

Раптом серед веселого галасливого міста чарівник відчув, що 

хтось скімлить. І він пішов на це чуття, як тварини йдуть на 

запах. Ви знаєте, якими чутливими можуть бути чарівники? Ні? 

А я Вам скажу. Добрі чарівники завжди приходять чутливістю 

на чиєсь нещастя. 

Посеред площі, що іскрилася радісними ліхтариками, плакала 

маленька дівчинка. Її гарячі сльози падали на благеньке 

заношене пальтечко, на завеликі розміром чорні валянки і на 

сніг, пробиваючи в ньому дірочки до самої землі. І це були  

найпекучіші сніжні дірочки в світі. 

«Це дуже бідолашна дівчинка», - вирішив чарівник, а вголос 

сказав: 

-Навіщо ти так прикро плачеш? Ти не боїшся, що твої сльози 

пропалять землю наскрізь? 

-А я й не плачу, - відповіла дівчинка, миттєво сховавши в рукаві 

солоні крапельки. 

Чарівник заглянув у дитячі очі та здивовано зрозумів, що 

дівчинка дійсно не плаче. 

Він підняв із землі її застиглу сльозинку, що у його руці відразу 

спалахнула справжнім смарагдом. 
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-Але ж ти  тільки що...- вимовив він здивовано, тримаючи в руці 

безцінну знахідку. 

-А тепер ні, - і дівчинка посміхнулася. 

І чарівник зачудувався вдруге. 

«Це дуже гідна дівчинка», - подумав він і, коли дитяча усмішка 

тихесенько затріпотіла ніжною  квіткою незабудки,  обережно 

запитав: 

- А ти зможеш розсміятися? 

-Звичайно! - вигукнула дівчинка і розсміялася. 

Тоді чарівник здивувався втретє, тому що її сміх полинув  на 

долоню чарівника маленькою веселкою. 

«Це дуже гарна дівчинка», - подумав чарівник, але, коли 

подивився уважніше, помітив, як з очей дівчинки, що так весело 

для нього сміялася, знову бігли сльози. 

Він дбайливо сховав смарагд, незабудку і веселку, зняв свій 

незвичайний шарф і загорнув у нього розсміяну-заплакану 

дівчинку. 

-Каримба! Карамба! - проголосив він, і шарф перетворився на 

комбінезончик із білого горностаю, а незручні валянки почали 

зменшуватися, поки не притислися за розміром до ніжок 

крихітними хутряними пімами. 

Очі дитини широко розкрилися: 

-Дядечко! Ти чарівник? - дівчинка перестала разом і сміятися, і 

плакати. 

-Так, - лагідно посміхнувся чарівник, - а ти хто? 

-Васька. 

-Василина Прекрасна? 

Дівчинка знову розсміялася, тільки тепер по-справжньому: 

-Це мама кличе мене Василина Прекрасна, коли гнівається, а 

хлопці Ваською. 

Чарівникові сподобалося, що його зарахували до хлопців. Тож 

дівчинка чомусь не боялася незнайомця. І Ви знаєте чому? Ні? А 

я Вам скажу. Діти, як чарівники, почувають серцем добро. І в її 

очах  чарівник прочитав лише захоплення та очікування щастя. 

-Політаємо? - обережно запитав він і простягнув їй руку. 
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І тільки-но дівчинка торкнулася руки чарівника, у той же час 

через неї ринувся приголомшливий потік шипучого газованого 

повітря, багато-багато маленьких дзвінких іскряних кульок. 

Дівчинка стала невагомою і теж піднялася над дорогою лише 

трішечки. 

-Політаємо! - хоробро погодилася вона і відштовхнулася від 

землі. 

Чарівник також радів, теж підстрибував і засміявся. І, як Васька, 

збивав з даху бурульки і  жбурляв у неї сніжки. Його зморшки 

розгладжувалися. На вигляд йому вже не можна було дати 

більше  тридцяти. 

-Дивися! - вигукнув він як хлопчисько, - а у мене виходить отак! 

-И я так можу! - дівчинка вправно переверталась у повітрі й 

стрибала під самий дах. ЇЇ щоки  почервоніли. І вона раділа 

разом зі своїм новим другом. 

Ви знаєте, як можуть бавитися діти? Ви знаєте. Вони ладні 

веселитися, не відчуваючи втоми. 

-Ти тут живеш? Який гарний будиночок! - дівчинка сміливо 

покрокувала по стежині, залишаючи крихітні сліди на свіжому 

снігу. 

Чарівник піднявся над цими слідами, боячись їх порушити і 

дивуючись, які вони гарні. Сьогодні він знову почав дивуватися 

з усього навколишнього світу: зоряним небом, засніженими 

деревами, старою вежею з живими годинниками на ній... І 

причина цього подиву йшла спереду по стежці, вигукуючи 

кожну хвилину: 

-Дивись, яка альтанка! - або, - Глянь! Глянь! Які візерунки на 

склі! 

-А в тебе є ялинка? - запитала Васька, поклавши пальчики на 

дверну ручку. 

-А як же! 

-Вона гарна? 

-Найгарніша! - і прошепотів у долоні, - Каримба! Карамба!… 

Дівчинка відкрила двері. Кімнати були ошатні та чисті. Від 

недавнього запустіння не залишилося й сліду. На стінах 
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промінилися чарівні казки і кликали у свою країну неповторною 

чарівністю. Ліхтариками перелітали з квітки на квітку живі 

світляки і метелики. А ялинка, що стояла в центрі, була 

прикрашена великими сніжинками, гірляндами з 

найтендітнішого кришталю, які врочисто і тихо дзенькотіли при 

кожному русі дівчинки. Васька, наче маленьке кошеня, 

обстежила все своїм цікавим поглядом. 

-Неймовірно! - нарешті захоплено видихнула вона. 

-Правда? - вимовив юнак-чарівник. На його кучерях станула 

сивина. Помахом руки він запалив свічки і прикрасив столик 

найкращими ласощами світу. 

-З Новим роком! - сказав він, розливаючи чай у кришталеві 

чашечки. 

-З Новим роком! - сказала дівчинка,  навіть не помітивши, як 

змінився чарівник. 

Вона поласувала шматочком тістечка і раптом дуже зажурилася. 

Вона, мабуть, згадала про своє горе. 

-Щось не так? - стривожився чарівник. 

- Ні-ні, - спробувала заспокоїти його дівчинка, - просто, просто... 

Але, навпаки, від цієї спроби вона отямилася від реального 

життя  і раптом заплакала, проявляючи це як вищий знак довіри, 

не стримуючись і не ховаючи гірких сліз. 

-Просто... мене ніхто не любить... 

Чарівник допив залишки чаю з її чашечки, аби поринути в її 

думки, в її життя. 

-Ну, ти ж знаєш, що це не так, - сказав він лагідно, - Не тужи! Ти 

найчистіша,  найдобріша, найпрекрасніша дівчинка на світі! І 

сьогодні я можу виконати будь-які твої бажання. 

-Так?!!! Ти можеш все? 

-Все, - скромно відповів чарівник. 

-Чому ж ти не зробиш всіх людей щасливими? 

-Дитинко! - відповів їй глибокий старець, - всіх людей зробити 

щасливими не може навіть Господь Бог! 

-Але чому? 

-Вони шукають щастя там, де його немає. 
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Він піднявся, мерзлякувато зіщулився, підніс руки до блискучих 

іграшок ялинки, начебто гріючись від їхнього блиску. 

-Я не можу виконувати бажання людей, якщо вони мені не 

подобаються. Багато разів я намагався допомогти ім. Але що  

зробиш, якщо свої кращі дні вони плюндрують  пияцтвом та 

байдикуванням? Як переконати їх, що в грошах немає спокою, 

інтриги гублять надії, а влада знищує мрії... Як пояснити їм? 

Маленьким... смертним...,  що вельми безглуздо витрачати час 

на здирництво, помсту і ревнощі, коли його так не вистачає для 

любові... 

На стінах, як і раніше, розквітали чарівні казки, але їх уже ніхто 

не помічав. 

Цокали ходики. 

-Виходить, вони не бажають бути щасливими, і тому нещасні? - 

тихо запитала дівчинка. 

-Так, - відповів чарівник. 

Дівчинка зняла сніжний шарф,  на ній знову були  старі великі 

валянки і пальтечко. 

-Ти вибач, мене в такому вигляді додому не пустять... 

Шарф  посипався снігом з її рук. 

Зморшки болем прорізали чоло чарівника, адже він побачив 

недовіру в дитячих очах. 

-Почекай! - затримав він її біля виходу, - Почекай! У нас ще є 

ось це! - він дістав її сльозинку, посмішку і сміх, - Пішли! 

Вони піднялися  кришталевими сходами на дах. 

Чарівник підняв обличчя до зірок, і простягненими руками 

підкинув у небо свої скарби. 

-Каримба! Карамба! - вигукував він. Небесне склепіння почало 

переливатися всіма барвами райдужного сяйва, спалахнули 

зеленими смарагдами зірки, а потім розцвіли незабудками. 

-А тепер загадуй свої найзаповітніші бажання! І все, що ти 

загадаєш, обов'язково збудеться! 

З піднебіння посипалися зірки. 

-Я хочу, - подумала дівчинка, з благанням дивлячись на небо, - 

щоб наша вчителька не лаяла Настю за те, що вона пише лівою 
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рукою. Хочу, аби бабуся не варила суп із цибулею, тому що 

братик її не любить. Щоб мама не працювала  вночі. Хочу, щоб 

повернувся батько... 

По щоках дівчинки знову побігли сльози: 

-Щоб дорослі не карали, хоча б сьогодні, дітей за розбитий 

посуд, як мене, а святкували разом з ними. І щоб сліпа кішка, що 

народила кошенят у під'їзді, прозріла та нарешті побачила, які 

вони гарні... 

Зірки перестали падати. 

-Але ти нічого не загадала для себе! - вигукнув вражений 

чарівник. 

-Хіба? - дівчинка посміхнулася, знову сховавши сльози в рукаві, 

- проведи мене додому. 

…Новорічна ніч закінчувалася. На сході займався світанок. 

Друзі миттю опинилися в її кімнаті. У дзеркалі з'явився відбиток 

дівчинки. Чарівника поруч не було. 

-Прийшов час прощатися, - сказав чарівник. 

-Ти ще прийдеш? - запитала дівчинка. 

-Про те, що ти загадала, не турбуйся, - замість відповіді сказав 

чарівник. 

-Ти прийдеш? - уперто перепитала дівчинка. 

-Ну, звичайно, - обдурив чарівник, хоча знав, що тепер дівчинка 

буде чекати на нього все життя. 

-Спокійного ранку! - сказала дівчинка. 

-Спокійного ранку, - відповів чарівник. 

Дівчинка прилягла під ялинкою біля каміну і незабаром заснула. 

Вона ще була маленька і дуже втомилася. 

-Янголів тобі уві сни! - сказав старець і поцілував її в очки. 

-Янголів тобі на долю - сказав чоловік і поцілував її в чоло. 

-Янголів тобі на щастя! - сказав юнак і, не сміючи торкнутися, 

додав, - прощавай! 

…На вулиці знову пішов сніг. Десь за містом уже прокинулося 

сонце. І сонячний сніг  падав, наче зроблений з молочно-

апельсинових крапель. Абрикосове густе повітря огортало місто, 

що заснуло після бурхливого свята. 
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А по дорозі йшов хлопчик із золотими кучерями. 

Зима наздогнала його і закружляла навколо сніжним 

нуртовинням. 

-Я ніколи не думав, що ти така дивовижно чарівна! - вигукнув 

хлопчик. 

-Овва, я така! - запишалася Зима. 

-Ти так розкішно переливаєшся! - сказав хлопчик. 

-Продовжуй, - гречно дозволила Зима. Вона любила, коли нею 

щиро захоплювалися. 

-Я щасливий! - сказав чарівник, - я знову можу  дивуватися! 

Хлопчина йшов до свого будинку, дбайливо обходячи сліди 

крихітних пім, радіючи, що не пізніше першого січня всі 

бажання дівчинки здійсняться. 

А знаєте, чому чарівник більше ніколи не зустрінеться  з 

дівчинкою? Ні? А я Вам скажу. Тому що жоден чарівник не має 

права робити чудеса двічі для однієї людини. І в житті кожного, 

хоча б уві сні, чудеса трапляються тільки вперше і востаннє.  

 

                                ПРИНЦЕСА ДОЩУ 

 

Пізньою осінню, в якийсь  дощовий ранок, раптом потеплішало. 

Із землі піднявся паросток небувалої пурпурової квітки. Бджілка 

Жаль-Жаль продзижчала: 

-Дурна! Куди ж ти  пнешся! Адже тепер осінь! Листя з дерев 

облетіло! Я відчуваю: от-от вдарять морози і погублять ніжність 

твоїх пелюсток! 

Але квітка не звертала на неї уваги. І вже до вечора розкрилася у 

всій своїй тремтливій пишноті. Вона була чимось схожа на 

найсолодший опік першого поцілунку, бо  вона вся так 

натхненно  випромінювала хвилі  щастя. 

Бджілка Жаль-Жаль залетіла в теплий вінчик, і відразу 

здригнулися чарівні тичинки. Прозора квітка почала 

розростатися, поки не перетворилася на чудовий палац. Це 

струмені дощу закрутилися у хороводі, переливаючись всіма 

кольорами райдужного фонтану срібних ниточок, утворюючи 
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стіни і зводи казкового палацу у формі квітки. І вітер умлівав 

перед ним, захоплюючись чарівною гармонією. 

Бджілка продзижчала під аркою входу: 

- Жаль-Жаль, ніхто цього не побачить! Жаль-жаль! Ніхто не 

оцінить! І ніхто не вітатиме Принцесу Дощу! 

Бджілці не терпілося довідатися, якою ж тепер народиться 

Принцеса. І дуже здивувалася, навіть відсахнулась, коли 

назустріч вийшла засмагла пишна жінка, що привітно 

посміхнулася, помітивши стару знайому. 

-Що ж? Що ж це? – пурхала здивована бджілка. 

-Дощ від дощу різниться, - багатозначно вимовила 

новонароджена, - тому не квітневу Інфанту Капелі, і не 

Травневу легковажну Фею ти бачиш перед собою. Цього разу я 

з'явилася восени, а тому треба дотримуватися всіх  правил 

етикету... 

-Ти думаєш, цього разу вдасться? - запитала бджілка Жаль-

Жаль. 

Принцеса нічого не відповіла, знизавши  плечима. 

Краплі дощу просочувалися між пелюстками палацу, неначе 

крізь дрібне сито, і піднімали в калюжах хвилясті кільця. Ці 

кола, осяяні вечірніми ліхтарями, блищали і переливалися, наче 

небо перекинулося пісковими годинниками. І тепер тремтячі 

зірки опинилися під ногами. 

Принцеса притримала вічно мокрий плащ, що розлітався 

пелюстками, і попрямувала до виходу. 

-Почекай! Почекай! - дзижчала над вухом бджілка Жаль-Жаль, - 

Вони не готові ще прийняти знання! Ти в цьому місті за ніч не 

знайдеш того, хто стане гідним! Ох! Як жаль! Як жаль, що ти 

ніколи не слухаєшся мене! 

-Життя моє - один день! - рішуче заперечила Принцеса, - Не 

скніти ж мені до ранку у цьому замку. Не для цього дається мені 

шанс... 

Принцеса занурилася у натовп міста. Її чарівне волосся 

випромінювало аромат ідеальної чистоти і свіжості, тому 
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перехожі оберталися на цей запах, вдихаючи його 

благословення, ставали спокійнішими та чистішими. 

Принцеса Дощу вдивлялася у здивовані очі перехожих  і сама 

зажурено посміхалася, коли бачила, що люди легко 

спокушаються чарівною зовнішністю. Вона пройшла  площею, 

повз  розкішні та дешеві магазини, спустилася в метро, але 

жодна душа не здалася їй настільки привабливою, щоб  довірити 

таємницю перевтілення. 

Нарешті вона з'явилася на вокзалі. Люди штовхали один одного, 

бігцем жували  пиріжки з картоплею і грибами, тягли валізи, 

тому здавалися занадто стурбованими своїми проблемами. 

Звуки флейти змусили Принцесу зайти до зали для чекання. Там 

на підвіконні сидів музикант і грав полонез. Мелодія лилася 

велично та ясно. І людські  гроші сипалися до капелюха 

музиканта.  

Його великі очі  зажурено дивилися в нікуди. Принцесі здалося, 

що вона знайшла наслідувача своїх знань,  і для початку 

створила дуже маленьке чудо - кошик з пиріжками. 

-Як тебе звуть? - запитала вона музиканта. 

-Веніамін, - посміхнувся юнак одними губами. Очі залишалися 

сумними, - Ти продаєш пиріжки? 

-Начебто так, - відповіла Принцеса, вона забула про свій 

безглуздий вигляд і простягнула Веніамінові пиріжок з 

витонченістю інфанти. 

Музикант посміхнувся. Але від частування важко було 

відмовитися, і він з'їв кілька пиріжків мовчки, двічі глянувши на 

годинника. 

Принцеса Дощу в цей час милувалася прекрасним юнаком, він 

здавався їй бездоганним ідеалом краси. Чорні великі локони, 

тонкий чутливий ніс, м'які губи, а головне, ці глибокі сумні очі, 

у яких відбивалися відразу всі переливчасті крапельки дощу. 

-Ну, і багато ти заробляєш за день? - перебив її думки Веніамін, 

запитавши знову одними губами. Очі, як і раніше, залишалися 

відлюдькуватими. 

-Нічого. І дуже багато чого. Ще одне життя. 
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Музикант подивився на настирливу, виряджену в безглуздий і 

зовсім не модний мокрий плащ, тітку з пиріжками з удаваним 

співчуттям, але Принцеса Дощу не звернула уваги на той 

погляд, тому що при цьому думала, яке гарне, мелодійне його 

ім'я  «Ве-ні-а-мін!» Наче дзвінкі крапельки  б’ються в скло: «Ве-

ні-а-мін!» 

-Я хотіла тобі розповісти... 

-Я б для тебе пограв, - зупинив її музикант, - але в тебе однаково 

немає грошей, так що відійди, не відганяй клієнток, я вже 

добряче стомився, а заробив вщент мало... - і він знову заграв 

полонез, майстерно виконуючи всю досконалість мелодії 

великого композитора. 

Але Принцеса Дощу не йшла. Вона згребла на землі пригорщу 

опалого листя, яка відразу перетворилися на купу брудних 

грошей. 

Гірко посміхаючись, жінка кинула  їх  до капелюха музиканта. І 

тільки тоді його очі спалахнули від щастя. 

-Дякую! Дякую! Мадам! Я готовий грати для Вас хоч всю ніч! 

Куди ж ви?… - гукав навздогін Веніамін. 

- Жаль-Жаль! Такий гарний юнак, - дзижчала над вухом бджілка 

Жаль-Жаль, - Він думає, що отримав більше за всіх! Він зможе 

купити тепер собі цілий замок! 

Принцеса, стримуючи почуття, як і личить коронованим особам, 

гордою ходою пройшлася  всіма вулицями міста, роздаючи зі 

свого кошика пиріжки. У руках здивованих перехожих вони 

перетворювалися і на нову стрічечку для волосся, і на теплий 

шарфик, або на золоті сережки,  а то й просто на пачку цигарок. 

Усе залежало від того, про що у цю мить мріяв перехожий. 

Нарешті, трохи заспокоївшись, вона зникла в палаці. Тепер вона 

була приречена на нове народження і пошук. Її проводжала 

бджілка, а на прощання  сказала Принцесі: 

-Не засмучуйся, прекрасна Принцесо. Поки ти шукала одного, 

щоб зробити його найщасливішою людиною на світі, дуже 

багатьох людей ти зробила просто щасливими, більш добрими, і  

багатьом подарувала надію. Хіба цього мало для одного дня? 
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-До зустрічі навесні...- востаннє долетіло легке відлуння тихого 

вітру. 

І дощ припинився. Заясніли зірки. У місті знов панував холод. 

До ранку ці зірки застигли заледенілими краплинами, що 

заклякли колами в калюжах, а вітер розвіяв по вулицях 

колючими крижинками  навіяне марево палацу Принцеси Дощу. 

 

                               ПОРОЖНІЙ ГОРІХ 

 

Стара Горішниця знала, що він порожній, але витрачала на 

нього часу стільки ж, скільки на інших своїх дітей, тільки, 

дивлячись у його бік, довго та гірко  зітхала. Горішки росли і 

зріли на дереві, обтяжуючи гілки з величезною впевненістю, не 

здогадуючись про внутрішню порожнечу свого брата. 

Коли діти дозріли, Горішниця зробила все, аби нарівно поділити 

землю між ними для наступного проростання і порозкидала їх у 

різні боки. 

-Виростайте великими деревами  і давайте плоди! - наставляла 

вона. 

Порожній горіх теж отримав свій шматочок землі. 

Але заповіт матері вдалося виконати тільки тим, хто відкотився 

у траву, оскільки їх не помітили жінки із сусіднього села. Інших 

зібрали і понесли на базар. 

Як зраділи горіхи, потрапивши в кошик. Ще б пак! Їх чекала 

велика подорож! І порожній горіх теж зрадів. 

На базарі їх здали оптом і, протримавши трохи на складі, 

повезли  потягом до великого міста. 

-Ми  їдемо в далекі краї! - запишалися горіхи. І раділи, допоки 

не потрапили на стіл. 

Це був день народження маленького хлопчика. Порожній горіх 

лежав на великому блюді разом з усіма і так само, як наповнені 

брати, бундючно надував щоки. 

-З'їж мене! З'їж мене! - пискотіли вони. 

-І мене! - повторював за ними порожній горіх. 
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Та чоловік, який трощив горіхи, відклав його убік. Адже горіх  

був порожній, тому й легкий. 

-Тримай, - він простягнув  його іменинникові після того, як 

пішли гості, - зроби що-небудь. 

У хлопчика вже була колекція саморобних чоловічків із шишок, 

жолудів, реп'яха. 

Не довго думаючи, хлопчик намалював на горісі носик, ротик, 

окуляри, прилаштував тулуб і сказав йому: 

-А ти будеш президентом! 

І посадовив його на верхню полицю, на заздрість іншим 

чоловічкам. 

Порожній горіх, звичайно, завжди  здогадувався, що він не 

такий як усі, але щоб стати президентом цілої шафи саморобних 

чоловічків!… Про таке щастя він навіть і не мріяв! 

-У мене була можливість вирости в ціле дерево, - поблажливо 

казав він своїм підданим, - була можливість подорожувати по 

всій країні, я такий смачний, що став би кращою приправою до 

будь-якої страви, але я повинен нести важкий хрест керівника і я 

буду відданий своєму обов’язку до скону... 

У панянок в спідницях з висушених квітів від такого 

проникливого речення на очі наверталися сльози, вони 

підстрибували на своїх сірниках і пищали: 

-Хай живе Горіх! Хай живе Горіх! 

І всі підхоплювали ці слова у захваті. Адже поки не розкусиш, 

важко зрозуміти, що він порожній! 

 

                               КВІТКА  ЛЮБОВІ 

 

Негатив чорно-білої ночі пожвавило сонячне світло, ще далеке, 

але поступово воно  ясно народжувалося у всьому. Прокинувся 

незримий дух весняного лісу Лель. 

Солов'ї згадали найчистіші тьохкання. І кожна травичка 

хвилююче простягала на своїх тендітних  ніжках важку 

переливчасту крапельку роси:  аж  раптом саме вона діамантом 

засяє на теплому волоссі Леля. Трилисники очитку   прикрасили 
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галявини оксамитовими килимами. Берези нетерпляче шаруділи 

шовковими спідницями. Натхненно дзюрчало по білому пісочку 

лагідне джерело. Кожний мешканець Лисячих гірок почував 

наближення гостей і намагався похизуватися в своєму 

найліпшому  вбранні. 

І вже заторохтіли разом сороки: 

-Ідуть! Ідуть! 

-По-ра! По-ра! - попередила зозуля. 

Лель дбайливо посадив у землю посеред галявини крихітне 

перлове зернятко і піднявся високо над лісом, аби не пропустити 

жодного шелесту чарівного дня. 

Назустріч один одному до заповітної галявини йшли юнак і 

дівчина. Вони багато разів зустрічалися там, не помічаючи  один 

одного. Але цей день почав зачаровувати їх ще передранковими 

снами і тепер величався міріадами сонячних зайчиків і 

невгамовним співом птахів. 

Вони ступили одночасно на живий зелений килим. І... Ой! Диво! 

На їхніх очах розпустилася чудова п’янка квітка. Вони разом 

вдихнули ці пахощі і подивилися один на одного... 

Галявина закружилася. Юнак і дівчина навколо вже нічого не 

бачили і не чули, тому що земля попливла під ногами. І два 

серця раптом закалатали одночасно... 

Пройшов день. Вияскріли зірки. Але закохані не помічали їх, 

зачаровані тонкими духмянощами квітки. 

Пролетів тиждень, за ним другий, третій, промайнуло літо, але, 

як і раніше,  закоханих пестило тепло чарівної галявини. 

Один за одним  закручувалися у спіраль роки  спільного  життя 

... 

І одного разу квітка виснажила свої сили і зів'янула так само 

несподівано, як і розпустилася. 

-Яке огидне в тебе обличчя! - сказав раптом юнак, і його волосся  

зметнулося розпатланою сивиною. 

-Який у тебе брутальний голос! - відповіла дівчина, і лице її 

прорізали глибокі зморшки... 
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Вони пішли кожний у свій бік, з подивом вдихаючи холод 

осіннього лісу. Чорні дерева колисали кострубатими руками 

порожні  воронячі гнізда. Травинки пожухли,  скарлючилися. 

Ліс знову став чорно-білим, як на негативі сну. 

-Невже все це могло відбутися з нами? - подумали старі. 

Лель провів кожного з них до межі своїх володінь. А потім 

повернувся на заповітну галявинку і змерзлими руками зібрав 

жменю нового перлового насіння із засохлої чашечки квітки 

любові. 

 

                                  ТІН - ТІ - НЕЙ 

 

Вона народилася такою ж як сотні, як тисячі дітей на планеті, 

але він покохав її відразу, з першого помаху крихітних дитячих 

ручок. Він назвав її Дін-Дін, тому що її перший дзвінкий  плач 

розбудив у його душі зворушливу пісню. 

Дощ  пролився струмінчиками у відкрите вікно, аби 

приголубити кількома заспокійливими краплями  її янгольське 

личко і підказати матері, як слід назвати дівчинку. Так пройшло 

хрещення. 

Діна виростала на втіху матері спокійною і невибагливою. Ніхто 

не зрозумів, що теплий дощ Тін-Ті-Ней упевнено оселився біля 

маленького містечка, заколисуючи околицю чарівним 

шелестінням. Від його чудодійної сили не тільки пахкотіли 

квітники, наповнювалися ріки, вмивалися дахи, від його 

прозорої світлої пісні, що лилася з неба, маленька Дін-Дін 

відразу переставала вередувати, плакати і вже незабаром 

посміхалася уві сні. 

Взимку дощу доводилося летіти далеко на південь. Але  в місто, 

де жила Дін–Дін, він тепер повертався  навіть узимку, 

приносячи себе у подарунок, розтікаючись променистою 

музикою серед холодних заметів. 

Дін-Дін жила як сотні, як тисячі інших дітей, підростала і 

вчилася. Вона нічим не відрізнялася від них. Вона дуже довго не 

розуміла, що приносить їй успіх. 
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Хтось у школі чудово співав, хтось малював, хтось посідав 

перші місця на змаганнях. Діна нічого цього не вміла, а може  не 

бажала вміти... Коли на випускному вечорі хлопчаки почали 

запрошувати подруг танцювати, Діна подивилася у дзеркало і 

засумувала. 

Без дощовика і парасольки вона вийшла під дощ. Її ніхто не 

наздогнав. Про неї ніхто не згадав. Але вона відчула чиюсь 

турботливу присутність. Струмені  дощу витирали їй сльози, 

холодили палаючі щоки. Тін-Ті-Ней, наче вірний пес, крокував 

поруч, гойдаючи гілки акацій. 

Діна обернулася, але нікого не помітивши, пішла далі. Вона все 

пришвидшувала кроки, потім побігла. І зрозуміла, відчула, як 

дощ засміявся, дивлячись на неї: 

-Ха! Ха! Ха! Від мене не втечеш! 

І дійсно. Він був навколо. І праворуч. І ліворуч. І зверху. І знизу. 

Він проникав у неї якимось заспокійливим тихим щастям, 

урочисто тарабанячи  всюди, де зупинявся погляд його 

королеви. 

Так Дін-Дін сподобалося гуляти з дощем одній. Довгоногий Тін-

Ті-Ней був від цього просто у захваті. 

Він приносив дівчинці з далеких країн пилок тропічних рослин, 

ганяв по калюжах бульбашки. Але все  ще боявся заговорити з 

Дін-Дін. 

Нарешті, одного вечора, він обережно постукався до неї в 

балконні двері. 

З якою радістю кинувся Тін-Ті-Ней її обіймати і цілувати, коли 

Діна впустила його в кімнату. Вона завмерла, наче чекала цього 

все своє життя, не відводячи від нього повні очі дощу, а може 

бути щасливих сліз. 

-Я кохаю тебе, - вперше сказав їй Тін-Ті-Ней. 

-Хто ти? - здивувалася дівчинка. 

-Дощ. 

-Дощ? І я кохаю тебе, Дощу! Мене кличуть Діна. 

-Ні! Тебе кличуть Дін-Дін. Це я назвав тебе так. 

-А тебе? Як кличуть тебе? 
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-Ти запам'ятаєш? 

-Спробую. 

-Тін-Тін-Ті-Тан-Тан-Та-Дін-Дін-Ді-Ней, мама кличе мене Тін, а 

брати Тіней. 

-Я буду кликати тебе Тін-Ті-Ней. Добре? 

-Добре. 

Вони довго розмовляли  тією ночі, розповідаючи все, чого ще не 

знали один про одного. 

-Розумієш? - говорив Тін-Ті-Ней, -  кожен дощ має свою 

мелодію. 

-Так, і свій характер, - погоджувалася дівчинка. 

-Звідки ти знаєш?  

-Я вас розрізняю. 

-Правда?  

-Правда. А тебе кохаю більше за всіх. 

Тін-Ті-Ней здивувався і зрадів: 

-Чому? 

-Ти добрий, - сказала дівчинка, - а ще веселий. А за що ти 

кохаєш мене? 

-Ти подарувала мені мелодію мого життя. 

-А можна її почути? 

-Звичайно. 

Тін-Ті-Ней злетів від вікна до проводів і награв ніжний високий 

мотив, що здався їй давно знайомим. 

Дін-Дін взяла гітару і повторила пісню дощу. Так вони 

зустрічалися все літо. 

Ніхто в цілому світі не знав, що дівчинка  закохана в  теплий 

літній дощ на ім'я Тін-Ті-Ней і грає йому по вечорах на гітарі. 

Але йшов час. Дівчинка дорослішала. 

-Чому ти сумуєш, Дін-Діно? - якось запитав у неї дощ. 

-В усіх є друзі. А в мене тільки ти. 

-Хіба цього замало? - нашорошився Тін-Ті-Ней. 

-Хіба не розумієш? На мене ніхто не звертає уваги. Коли ти 

линеш від мене, все навколо заповнює порожнеча. Мені так 

самотньо. А я так хочу, щоб у мене хтось був! 
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-Ти впевнена, що це принесе тобі щастя? 

-Звичайно ж! 

-Добре, - сказав Тін-Ті-Ней, - я виконаю твоє бажання, але тоді 

мені доведеться піти з міста. Якщо ти зрозумієш, що це не для 

тебе, назви моє повне ім'я. І я повернуся. 

-Що робити, аби мене хтось  покохав? 

-Зіграй мою мелодію. 

-І все? 

-І все. 

Так  змінилося життя Діни. Варто було їй взяти гітару і заграти 

чарівну мелодію, як юнаки забували про все, окрім неї. У Діни 

з'явився хлопець. Потім інший, третій... Нарешті, вона стала 

міняти їх, як рукавички.  

До міста прийшли неврожаї. Посіви вибило градом. Випалило 

посухою. 

Душа Діни дуже швидко втомилася від усіляких зустрічей. Їй 

стало гірко й тужливо. Вона зрозуміла, що таке кохання їй геть 

не потрібне. Від дощу до дощу пройшло не так вже багато часу. 

І наступним посушливим літом дівчина відкрила вікно і тихо 

покликала: 

-Тін–Тін-Ті–Тан–Тан-Та–Дін–Дін–Ді– Нею! Це я! Твоя Дін–Дін! 

Твоя  правда. Мені зовсім не треба того, що я просила. 

Повернися! 

І дощ повернувся, вилився теплом у її долоні. 

Вони довго розмовляли весь вечір, розповідаючи про те, що 

трапилося, поки не бачили один одного. І Тін-Ті-Ней 

розраджував  її тугу, скільки вистачило йому серця. 

-Я хочу тепер сімейного щастя. Хочу, щоб у мене були діти. І 

чоловік. 

-Хіба тобі погано зі мною? 

-Мені добре. Але розумієш... 

-Розумію. 

І все повторилося. Дівчина награла мелодію своєму 

майбутньому чоловікові. І дощ покинув її надовго. На двадцять 

років. 
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Діна плекала дітей. Латала шкарпетки. Варила борщі та узвари. 

До них у місто заходили інші дощі. Нудні осінні, холодні, 

тужливі, гнівні, грозові, літні... не було тільки теплого і тихого 

Тін-Ті-Нея. 

Здавалося, Діну більше ніхто не розумів. Діти  виросли та 

роз'їхалися. У житті начебто поталанило. Але тепер не 

вистачало  у ньому ані чарівності, ані щастя. Усе йшло 

розмірено і благочинно. 

І паскудною вітряною осінню, коли з дерев уже облетіло все 

листя, Діна відкрила вікно та відчайдушно вигукнула ім'я свого 

вірного друга. 

Тін–Ті–Ней відразу оповив теплим туманом будинки і квартали, 

обвіяв  далеким морським бризом її лице. 

-Чому ти прийшов? Адже я зрадила тебе. Адже я ніхто! І ніщо! 

Я нічого не досягла в житті! Як тисячі інших, я живу на цій 

землі! Навіщо? Навіщо ти  кохаєш мене? - ридала  вже доросла 

Дін-Дін. 

-Просто ти така. І все. 

-Ну, яка я? Яка? Скажи!  

-Не знаю. Я тебе щиросердно розумію. Адже ти - моя пісня. 

- Я не маю сили. 

-Я знаю. 

-Мені треба щось змінити. 

-Що? 

-Я хочу, поки  не запізно, щось зробити в житті. Може бути... 

стати відомою? 

-Ти ж знаєш, що треба робити. 

-Я знаю. 

-Тоді бери гітару. І йди. 

-А ти? 

-А я буду чекати, коли ти зрозумієш, наскільки ти не права. 

Незабаром з'явилася нова рок-зірка. З екранів посміхалося її 

напомаджене обличчя, а ім'я Діани кілька років не сходило з 

вуст зачарованої молоді. Новий хіт «Пісня дощу», посилений 

звучанням синтетичних сучасних інструментів, здійняв 
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шарварок. Її знімали в кліпах, передавали по радіо. ЇЇ місто  

прославилося. Друзі та знайомі вважали за честь, якщо Діана 

обдаровувала їх своєю увагою. Тільки не було самого дощу. Він 

десь блукав  далекими  країнами. 

І щось зламалося в ній. У її душі. Старіюча, потопаюча в славі та 

розкошах, вона зрозуміла, що  нікому вже не потрібна. Ані 

чоловікові,  ані дітям, ані друзям. Що її ніхто не розуміє, не чує і 

не кохає. 

І холодною зимою, кинувши всіх, вона повернулася з чудового 

маєтку у свою стару квартиру, дістала запорошену гітару. І 

заграла мелодію зовсім не так, як її грали  синтезатори, а тихо і 

ніжно, як співав колись Тін-Ті-Ней. Але дощ не приходив. На 

вулиці лютувала холоднеча. 

Дін-Дін насилу згадала забуте ім'я і прокричала його, 

захлинаючись хуртовиною. 

І в ту ж мить полив дощ. 

-Ти повернувся! Повернувся! 

Вона намагалася обійняти вірного друга, але не змогла.  

-Та ти хмільний! 

-Тому що ти поруч, - відповів Тін-Ті-Ней. 

-Ти  кохаєш мене до нестями? 

-Кохаю! 

-Ну, за що? Адже все, що було в моєму житті, зробив ти! А я  

така ж сама, як сотні, як тисячі інших! 

-Ні! Ти така, а вони не такі, - повторив він старі слова. 

-Ти ж  зможеш  залишитися, Серденько моє! Мені так тебе не 

вистачало! Все життя мені не вистачало тебе! 

-Надворі  зима. Думаєш, легко було долетіти до тебе? Я 

повернуся навесні. Добре? - пестливо погладив її по голові Тін-

Ті-Ней. 

-Добре, я буду чекати стільки, скільки ти захочеш. 

І він повернувся, коли в Діни народилася перша онука. 

Повернувся у тисячу перший раз, як тисяча перша казка 

Шахеризади, утішаючи перший дитячий плач. 

-Тепер ти будеш любити її? - запитала зовсім посивіла Дін-Дін. 
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-Ні! Я не можу любити її як тебе. 

-Але, чому? 

-Тому що вона не така як ти, моя Дін-Дін!… 

А потім Тін-Ті-Ней довго побивався на її могилі, обмиваючи 

сльозами  самотній хрест. Він знав, що тепер ніхто серед людей 

ніколи не  почує і  на зрозуміє його пісню. 

 

 

                                         ІКРИНКА 

 

Одна з мільйону, а може, мільярду, Ікринка вродилася золотою. 

І мати рибка дбайливо закопала її в чистий пісочок подалі від 

інших простих ікринок. 

Але трапилася посуха. Озеро відступило. І маленька Ікринка 

залишилася на березі зовсім самотня. Вона не знала, що волею 

долі могла здійснювати бажання. 

Раптом  вона побачила зграйку жабенят, що тільки-но 

вилупилися з пуголовків.  

-Агов, ти! Золотий пуголовку! Ти чому не перетворився на 

жабенятко? 

-Я зараз! Я спробую! - сказала Ікринка і перетворилася на золоте 

жабенятко. 

-А тепер стрибай як ми і кумкай! Ось так! -  повчали жабенята. 

Тоді Ікринка застрибала, заскрекотала, як вони, тільки трохи 

подалі і трохи краще. Адже вона була золота! 

Жабенята відразу вибрали її своїм ватажком і поскакали до лісу. 

У лісі меж гілок гадюка народжувала маленьких гадючат. 

-Повзіть! Повзіть скоріше звідси! - засичали зміючки жабенятам, 

- зараз мама нас усіх з'їсть! 

Так і трапилося. Не встигла Гадюка породити останню дочку, як 

відразу її наздогнала та зжерла, а разом з нею і декількох 

жабенят. 

Урятувалася лише маленька Ікринка, тому що послухалася 

зміючок, перетворилася на золоту змійку і швидко приповзла  до 

березового гаю,  де на  всі голоси співали птахи. Ікринці дуже 
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сподобався їхній спів. І вона відразу обернулася  золотою 

пташкою та заспівала в тисячу разів гарніше, ніж усі птахи в 

лісі. 

Тривалий час жила пташка під покровом прохолодних дерев. 

Але птахи не приймали її до своєї зграї. Адже вона  була 

найкращою. Їй подобалося літати високо у небі. Але згодом 

Ікринка стала відчувати самотність і нездоланний потяг до 

чогось, яке  досі ще не пізнала. 

Одного разу у ліс прийшла прекрасна дівчина. 

-Ах! - вигукнула вона, - які незвичайні лілеї! 

Ікринка відразу перетворилася на квітку з тонкими золотими 

пелюстками. 

І дівчина зірвала цю квітку, викинувши всі інші квіти, що 

назбирала раніше. 

Назустріч їй ішов, посміхаючись, юнак. Він почав обіймати й 

цілувати дівчину, а золота квітка впала у траву. 

-Хто ж я? - подумала в розпачі Ікринка, - Може, я - людина? 

Не було на світі гарнішої дівчини. Із золотою шкірою та золотим 

пишним волоссям дівчина пройшла мимо закоханих, а  парубок 

відразу забув про свою наречену та кинувся слідом за Ікринкою. 

-Ти богиня? - запитав він її, коли наздогнав. 

Ікринка вагалася з відповіддю. 

-Я не знаю, - промовила вона, підходячи до озера. 

Хлопець виявився дуже наполегливим. Він боляче схопив її за 

руку і потягнув до себе. Ікринка насилу вирвалася, стрибнула в 

озеро і попливла. 

З яким же вона задоволенням занурилася  в глибокий блакитний 

прохолодний вир. Так погляди поринають у небеса. Так діти 

поринають у казки... 

Ікринка набрала повні зябра чистої води лісового озера й 

відчула, що сама стала рибкою. 

-Я рибка! Я рибка! Я знаю тепер, що я рибка! - хлюпалася 

Ікринка на сонячному плесі. 

Рибки із усього озера шанобливо оточили  її з усіх боків. 
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-Ні! Ти не рибка, - сказали вони Золотій Рибці, - ти щось інше. 

Але ти прекрасна! 

 

                             ПРОМЕНИСТА ІСТОТА 

 

Животів собі один нездара письменник. Тобто йому справді  

здавалося, що він дуже талановитий. Не раз він торочив 

навколишнім, та й самому собі, як гарно він володіє словом. 

Дружина слухала його, затамувавши подих.  Щоправда,  треба 

додати, що вона не мала свого глузду, бо сама була ще 

дурнішою, тому  їй доводилося миритися з «талановитістю» 

свого чоловіка. Діти теж нехтували ним, тому що від  

писарництва письменника не було для сім'ї ніякої практичної 

користі. Жили-голодували у забрудненій старій халупі, якій  

наш «талант» ніколи не міг дати ради. Ночами він сидів за 

столом  з  пером у руці, накурювався до запаморочення 

цигарками, впивався чаєм,  перегортав останні видання своїх 

друзів і багатозначно крутив носом. А коли дружина йшла на 

роботу, а діти до школи - він лягав спати. 

І от якось, у такий  зубожілий  день, чи то сонячний промінь 

заплутався в причмеленому мареві сигаретного диму, чи то 

вітер, б’ючись у фіранку, приніс у сон письменника чарівництво 

якоїсь гарячки, та примарилося нашому «таланту», що він  

майже не спить, а, як звичайно, сидить за столом, збираючись 

що-небудь  написати отакезне. І кімната начебто та, а  може не 

та, а глибша, ширша, об'ємніша. І він начебто той же, та не 

такий, а молодший, гарніший і безмежно талановитий. А замість 

вікна начебто двері. І ось вони  відкриваються, а на порозі стоїть 

маленька ПРОМЕНИСТА ІСТОТА. 

І письменник зрозумів, що в цій істоті міститься увесь світ. І 

життя. І сон. І всі стихії. Вогонь. Земля. Вода. Вітер. Ця 

маленька Промениста мрія стояла на порозі і посміхалася. Вона 

була так близько, що письменник не роздивився її обличчя, а 

тільки струменисте ангельське світло, що жило десь усередині 



  

36 

 

Золота серія «Письменник в інтернет-просторі» 

її. Ця істота, як кошеня,  стояла на порозі, ще не вирішивши для 

себе,  чого ж вона тут... 

Нарешті письменник примудрився і спробував упіймати 

Променисту Істоту. Мить - і вона вже в його долонях. І ця мить 

була сліпуча і прекрасна. 

Істота хитромудро дозволила себе піймати. Насправді ж вона 

була невловимою, як думка. Променистій Істоті закортіло все в 

будинку переставити, поміняти, почистити. А потім побавитися, 

як слід, адже ця Істота була ще дитиною. І спочатку  

письменник  дозволив гості  робити все.  

До чого б не торкалася рука Променистої Істоти – все  

змінювалося. Здавалося, і борщ той же, що завжди варила 

дружина, та не той, а начебто настояний  на небесних травах. 

Замість стелі утворився кришталевий купол, такий же 

променистий і світосяйний як і сама Істота. Пісні, які колись 

намагався співати  письменник, тепер мали геть інший зміст і 

мелодію, а душа вже передчувала нові сцени, образи  і дихала 

всіма грудьми. Промениста Істота, взявши письменника за руку, 

підвела до тих самих дверей, через які прийшла до нього. Там 

письменник побачив увесь неймовірно-величезний космічний 

простір, заглянув у історію народів і всесвіту. Він уже знав, про 

що буде писати. І боявся тільки одного - що йому не вистачить 

навіть десятка життів, аби написати про все, що він побачив за 

порогом  свого будинку в цю мить. Він сів за стіл і почав 

працювати. 

Проходили дні за днями. Істота любила гойдатися на маятнику 

годинника, як на гойдалці, полюбляла видувати пилюку  з-під 

піаніно, їй подобалося будувати лабіринти з дитячих кубиків. 

Коли ставало нудно, Промениста Істота просилася на волю. Але 

письменник не хотів її відпускати. 

-Не лізь! Хіба ти не бачиш? Я працюю! – гримав  він. На що 

Істота не ображалася, а лише посміхалася своєю променистою 

посмішкою. 

Нарешті дружині з дітями набридла непрохана гостя. Діти були 

роздратовані, що істота будує з кубиків набагато краще. А 
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дружина… зрозуміла справа – жінка! Адже до приходу Істоти 

вона хоч і була нікчемною дружиною нездари-письменника, зате 

тепер стала взагалі ніким. І, як водиться,  потихеньку почала 

набріхувати  на Променисту Істоту. Ген вона  пилюку  розганяє, 

ламає годинники тощо. Істота, звичайно, все це бачила і 

ховалася по кутках. 

-Послухай, - сказав одного разу письменник гості, - ти  отут не 

ходи, осьде не сиди, там не співай, ну загалом, можна тільки тут, 

тут і осьтамочки. 

І Промениста Істота послухалася. 

Справи письменника покращали. Виходив роман за романом. 

Діти почали батьком пишатися. А дружина, як і раніше, 

ревнувала, правда і це робила вона бездарно. 

Променистій Істоті залишили лише маленьке дозволене місце на 

краю між книгами і друкарською машинкою, де вона змогла б 

гуляти. Але Істота, як і раніше, була слухняною. 

А письменник усе писав і писав свої романи, та якось  

ненавмисно скинув рукавом  зі столу склянку  чаю. 

Ну, звичайно ж, у цьому обвинуватили бідну Променисту 

Істоту. 

-Прийдеться  призвичаїти  тебе до нового  правила, - сказав 

письменник. Він натягнув тонку струну від стола до вікна. 

-Тепер ти будеш жити тут. Ти задоволена? 

І знову істота  погодилася. Вона вилізла на струну і пішла по ній 

босими променистими ніжками наче канатоходець. Струна 

виявилася дуже тонкою. Отже Істота незабаром порізалася. З 

ніжок на підлогу побігли крапельки прозорих сліз. Але Істота 

дійшла таки до вікна, хоча щось змінювалося в ній з кожною 

секундою. Вона витерла сльози з порізаних ніжок і, весело 

розсміявшись, злетіла над напнутою струною. 

Вся сім'я з обуренням дивилася на невпокорену Істоту. Як 

насмілилася  вона не послухатися!?  

А вона наважилася на більше. Підлетівши до столу 

письменника, Промениста Істота, наче граючись, надавила 

пальчиком на кінчик склянки, і та розбилася вщент, аж 
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задзвеніло. Потім вона демонстративно покачалася на маятнику 

годинника, зруйнувала дурні  будиночки  прителепкуватих 

дітей, лише зиркнула  з-під лоба на тісто господарки – і воно 

прокисло. 

Істота глумливо подивилася на всіх мешканців будинку. І ціла 

буря відбилася в її очах! Вона ж мала  силу покарати їх і 

набагато жорсткіше, та не стала, і, відновивши  свій звичайний 

чудовий настрій, вилетіла в, тільки для неї, розкриті двері. 

І в цю мить все навколо почало змінюватися. Один за одним зі 

стола  зникли рукописи і книги, написані нашим «талантом», 

променистий купол  перетворився на низьку закіптюжену стелю. 

Облізли шпалери. Перекосилися стіни. Двері  зникли, і замість 

них зі сну в дійсність почало неминуче  проявлятися вузьке 

брудне вікно, загиджене мушвою. 

І письменник прокинувся. 

Він нічого не пам'ятав із того, що написав уві сні. Він навіть не 

пам'ятав обличчя Променистої Істоти. 

Гримнули двері - це прийшла з роботи дружина,  повернулися зі 

школи діти. 

Письменник схопився за голову й гірко заплакав. Йому 

здавалося, що він прожив ще одне життя - багате, талановите, 

прекрасне, тільки, на жаль, уві сні. І це життя загубилося. 

 

                             ОЗЕРО НАРОДЖЕННЯ 

 

Там, де народжуються хмари, стихає вітер. Зачаровані дерева 

дбайливо тримають на своїх кришталевих гілках переливчасті 

сніжні гірлянди. Там, де народжуються хмари, вкриті памороззю 

трави бережуть тепле озеро... 

Пішов якось Дмитрик кататися на лижах, та й заблукав 

ненароком у незнайомому місті. Дивиться - дідусь старий, 

борода сива довга - дбайливо піднімає новонароджені хмари і 

розвішує, як пелюшки, над чарівним лісом. А хмари всі різні: ця 

білим оленяточком  скаче, ота  кізкою, а там лебідонькою 

розправляє крила. 
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Стоїть Дмитрик, від замилування очі розкрив. Помітив його 

дідусь, посміхнувся у свої довгі вуса. «Заходь, - каже, - гостем 

будеш». 

Увійшов Дмитрик  за дідом до сніжної печери. А ця печера  

незвичайна, бо в ній було сім дзеркал, що різними кольорами 

виграють, наче  веселка. 

Заглянув Дмитрик в перше. Бачить, начебто він - не він. Замість 

плечей терези погойдуються. І права шалька переважує. 

-Гарною ти будеш людиною, - каже йому дід, - добра в тобі 

більше, - і підвів його до іншого дзеркала. 

Дивиться Дмитрик - мале немовля росте, дорослішає, ось вже й 

на  Дмитрика перетворилося, ось він і форму військову 

надягнув, ось і весільний костюм приміряє. Ось він вже 

дорослою людиною зробився. От і постарів зовсім. Раптом 

почорніло дзеркало. 

Злякався Дмитрик, але не виказав цього. Підійшов до третього 

дзеркала, тут і зовсім  отеретів. Дивиться на нього дракон 

семиголовий. 

-Це що? Теж я? - діда запитує. 

-Ти, - любче, ти. А це не голови драконові, це сім складових 

людських, що борються між собою за твою душу. Але я бачу, 

розум у тобі сильніший за пристрасті. 

Підійшов Дмитрик до наступного дзеркала, геть вже нічого не 

розуміє. 

Бачить у дзеркалі двох Дмитриків.Тільки один - чорниий, а 

інший - білий, спиною один до одного притулилися. Один 

дивиться з ненавистю, інший - з любов'ю. 

-Це - твої хранителі. Один тобі  шлях  нагору прокладає, інший - 

униз. Білий - на правому твоєму плечі, чорний – на лівому, 

тільки без дзеркала  їх не побачиш. А це твої  шляхи, - сказав 

дідусь і підвів його до п'ятого дзеркала. 

Дивиться Дмитрик, перед ним карта розстелилася. А на ній не 

вся земля, навіть не вся Москва, а тільки частина її, і ще його 

підмосковне місто поруч. І як ниточки, наче залишає за собою 
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крихітний павучок білі доріжки, вишиває життєвий шлях 

Дмитрика. 

-Гарна зірочка вийшла, - сказав Дмитрик і підійшов до шостого 

дзеркала. - А це що? 

-А це те, для чого ти народився. 

Дивиться Дмитрик — мишки поле зорюють, розривають, ходи 

прокладають. Потім зерна кукурудзяні посіяли, почали паростки 

сходити. І відразу, начебто, качанами із землі. 

-Чудно, - сказав Дмитрик, - Ким же я буду?  

-Будівельником. 

Підійшов Дмитрик до сьомого дзеркала, що на підлозі лежало, 

побачив себе, який він є насправді. У кумедній лижній шапці і 

смугастому шарфі. Моргнув, а це зовсім і не дзеркало, а озеро, і 

він у ньому відбивається. І діда поруч немає. А з озера й справді 

хмари народжуються. Якесь - оленяточком, якесь - кізкою, якесь 

лебідонькою білою величається. 

Зітхнув Дмитрик глибоко, став на лижі та й поїхав геть від 

озера, додому дорогу шукати. 

 

                                ПАЛАЦ КРИЛАТИХ 

 

Від усіх її відрізняла одна особлива риса. Дівчинка могла 

залюбки  дивитися на сонце, довго не відводячи погляду. І очі їй 

не сліпило до болю. Сонячні промені наповнювали всю її 

тремтливу від захоплення  душу надзвичайною гарячою ласкою. 

Саме від цього в синіх сумних очах Олесі навколо зіниць  

промінилося золотаве сяйво - маленькі сонечка.  

Вона бачила  чарівні та казкові сни. Там  вона могла літати 

мовби пташка. Але інколи  вранці, якщо сонячний промінь 

ніжив смагляву щічку, їй снилася дивна істота з легкими, наче 

повітряний легіт, крильми за спиною. Це був виняткової краси 

мовчазний юнак. Він прилітав у веселкових променях сонця, 

сідав край ліжка і захоплено заглядав Олесі в очі, милуючись 

ними. І чим довше крилатий юнак дивився на неї, тим сильніше 

запалювалося серце, наче від променів сонця, тільки  болісніше 
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та ніжніше.  І вона чекала цих чудових снів, намагалася раніше 

лягати спати, і дуже засмучувалася, коли похмура погода не 

давала сонячному променю завітати в спальню.  

Вона дорослішала, все  шукала такого ж юнака у житті. Тільки 

всі оточуючі  дуже програвали перед неймовірним другом  зі 

сну. Вона відмовляла геть усім, поки примхи доньки так 

розлютили батьків, що вони вирішили примусово  видати її 

заміж. За день до  весілля, крилатий юнак знову наснився Олесі. 

У його променистих очах бриніли сльози. Але й цього разу він 

мовчки дивився на неї. «Візьми мене з собою!» - благала Олеся. 

Але юнак розтанув від голосу матері, що принесла в спальню 

нареченої весільну сукню. 

Весь день непокоїлася дівчина. Навіть вночі  не заплющила 

очей. А заснула лише вранці, з першими променями сонця. І 

тільки уві сні знайшла вихід. Адже вона може літати! Точно 

сновида, з відкритими очима, піднялася Олеся з постелі. Рішуче 

жбурнула осоружне весільне плаття в камін. Легка тканина 

відразу спалахнула у вогні. Олеся відштовхнулася від землі й 

злетіла в повітря. Попливла над сходами, не торкаючись їх 

ніжками. І, піймавши найніжнішу течію ранкового повівання, 

граційно полинула  разом з ним із кватирки. 

Довго летіла дівчина, побоюючись, що, не дай Боже, 

прокинеться та втратить змогу літати. Але вона не прокидалася. 

От земля вже зникла далеко за хмарами, і Олеся ступила ногою 

на сонце. Вона опинилася на широкій сяючій дорозі, всіяній 

діамантами. Праворуч ярилася вогненна лава, а ліворуч – 

променилося світосяйне лазурне море. Дорога привела її до 

кришталевої хащі дивовижних  дерев. Олесі здавалося, що все 

це вона вже десь бачила: заповідну дорогу, мертве море і 

застиглий ліс. Вона йшла, поки дорога не  звузилася,  і дерева не 

закрили її своїми гілками. Тоді Олеся відштовхнулася від сонця  

та піднялася над сонячним лісом. У гущавині  чарівного лісу  

дівчина побачила високий палац, рушила до нього. Доріжки так 

само ряхтіли діамантами. На кришталевих кущах, які 
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переливалися кришталевими крапельками кришталевої роси, 

пишнотно яскріли кришталеві троянди. 

Раптом біля завмерлого фонтану  Олеся побачила незвичайну 

статую. Це була дівчина, дуже схожа на неї, тільки майстерно 

виконана з якоїсь невідомої породи, схожої на антрацит, 

діаманти, або гірський кришталь. Тільки за спиною дівчини 

були крила, дуже-дуже тонкі і тендітні. Очі, мовби сині 

крижинки, а навколо зіниць – сонечки, як у неї,  Олесі. Поруч із 

першою статуєю Олеся побачила другу, третю. Всюди у парку 

були  схожі статуї завбільшки з людину: юнаки, дівчата, 

чоловіки й жінки, наче  ельфи, зупинені чарівником у повітрі,  

наповнювали простір парку сонячної країни. 

Але душа кликала Олесю до палацу. Відштовхнувшись від 

діамантової доріжки, дівчина обминула фонтан і направилася 

прямо у відкриті двері палацу. Всі зали були населені такими ж 

крилатими статуями, що завмерли в повітрі. І лише в одній 

кімнаті сидів перед дзеркалом живий древній старець, склавши 

благенькі крила.  

Олеся неймовірно зраділа, побачивши живу істоту. Старець, 

навпроти, відвернувся й затулив обличчя  руками. Але цієї миті 

вистачило, аби вона впізнала у посивілій крилатій істоті юнака 

зі своїх снів, тому що від його погляду знову затремтіла у 

захваті душа. 

«Це ти! - вигукнула вона, - це ти! Мій прекрасний крилатий 

янголе! Я впізнала тебе! Мене обходить, що ти старий і не 

можеш підняти крила. Я люблю тебе всім серцем і залишуся тут 

з тобою, поки смерть не розлучить нас!» Із цими словами вона 

повернула до себе його зморшкувате обличчя, подивилася в 

світосяйні очі, повні сліз, обійняла з усією силою та всієї тугою, 

що виплекала у своїй душі, поки жила на землі, і ніжно 

поцілувала його прямо в  кволі мляві старечі губи. Старець 

здригнувся всім тілом від цього дотику.  

А Олеся прокинулася. І зрозуміла, що більше не зможе літати. 

Вона, як і раніше, перебувала в палаці крилатих. Тільки звідкись 

із верхніх високих поверхів залунала чарівна музика, все 
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навколо зарухалося, залеліло веселковими барвами. Чулися 

звуки живого фонтану і літаючих крил. Зал був наповнений 

щасливими крилатими істотами. Олеся глянула на свого 

обранця, і серце її солодко защеміло в грудях. Старець 

посміхався крізь сльози достеменно такий, яким приходив до неї 

уві сні: молодий і небесно прекрасний. 

І в ту ж мить зійшлися могутні води моря і вогненної лави. 

Зникла дорога, вкрита діамантами. Замість неї здійнявся вгору 

потужним салютом на честь всіх, хто знайшов своє щастя, 

величезний вогненний протуберанець. 

 

                         МАКС -  ІНОПЛАНЕТЯНИН 

 

Я й сама вмію розповідати казки... але таке. 

Я поверталася з конкурсу журналістів «Вся Росія 2000». День 

був спекотний. Москва вже майоріла спереду своїми 

закрученнями й замороками, і не хотілося поринати в її 

умовності, але довелося. 

У голові ще лунали веселі пісні Казані, десь на дні сумки грів 

самолюбство заслужений диплом, а руки заздалегідь нили перед 

майбутньою біганиною через метро з гітарою, подарунками  для 

дітей, фруктами та екзотичними татарськими солодощами. 

Грошей майже не залишалося. Тому навіть не уявляла, як самій 

тягти  п'ять місць. Я вийшла з вагону і взяла носія. Він провів 

мене до метро. А далі? 

Раптом  на сходах я побачила безхатченка. Звичайного типового 

якнайроззамазуреного безпритулька з тих багатьох, які 

підробляють на вокзалах носіями. Людина невизначеного віку зі 

світлим волоссям і дуже ясними блакитними очима на 

засмаглому обличчі  дивилася на мене з бажанням допомогти. 

Ми швидко домовилися на ціні. Він  закинув за плече мою 

дорожню сумку, і ми спустилися в метро. 

Чесно кажучи, мені було зовсім не до нього. Але, знаючи, 

наскільки важка сумка, я поступово почала співчувати своєму 
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вимушеному попутникові, коли помітила краєм ока, що він 

похитнувся на повороті. 

На першій  зупинці я запитала: 

-Бажаєш соку? 

Для Макса, так він представився, питання здалося несподіваним: 

-Де ти його візьмеш, тут у метро? 

Я знизала плечима. 

-Ананасовий? - запитав він. 

-Персиковий. Підійде? 

-Я вже років двадцять не пив сік... 

Я дістала два пакетики з персиковим соком, чим здивувала 

Макса. Очі його засвітилися, і він, наче дитина коштовну 

іграшку, дбайливо взяв у свої величезні почорнілі від 

непосильної роботи руки мініатюрний пакетик із соком і 

благоговійно випив напій. 

-Ти - янгол! - вигукнув він у захваті. 

«От і маєш, - подумала я, - за якийсь пакетик із соком, та ще  

янгола заробила...» Моє внутрішнє «Я» відразу скинуло мене з 

хмар на землю. «В тобі янгола, як льоду влітку, - сказало воно, - 

і це звання ти одержала  нізащо». Може тому пожаліла Макса. 

Але  сховала в собі  зовнішні прояви цих почуттів,  заговорила з 

ним не як пані з носієм, а так, наче  він був моїм приятелем. Я 

швиденько розповіла, що їду з конкурсу, і що я письменниця. Це 

примушувало до взаємної відвертості. Але Макс не бажав 

розповідати про себе. 

-Я вважав, тобі років двадцять, - сказав він, як звичайно казали 

мені чоловіки, аби підкреслити свою симпатію, і додав, - але ж 

ми з тобою однолітки. 

Ми вже вийшли з метро, коли я помітила, що Макса хитнуло ще 

раз. 

-Ти що-небудь їв? - запитала я стурбовано. 

Тепер знизав плечима він, якось винувато посміхаючись. Я 

дістала із сумки величезний банан. 

-Звідки ти їх береш? 
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За все своє життя я бачила тільки  один випадок, коли їдять 

настільки швидко. Так миттєво заковтують млинець собаки. Не 

встигла я взяти  другий банан для себе, а Макс вже тримав у 

долоні  тільки шкірку. У цей момент я твердо вирішила 

нагодувати його досхочу. 

День розжарювався спекою. Ранкове маршрутне таксі, у яке ми 

пролізли зі своїми сумками,  чекало пасажирів. 

-Знаєш? У мене є таємниця. І я відкрию її тобі. Ти така 

незвичайна... 

Я зупинила жестом потік, що затопив мене численними 

компліментами. 

-Що за таємниця?  

-Я - інопланетянин, - змовницьки  прошепотів Макс. 

Я ледве не впала з крісла: 

-Хто? 

-Я с планети Эфіар біля зеленої зірки Панзери. 

-А я іспанський пілот на вихилясах. 

-Ти мені не віриш? - образився Макс, його губи скривджено 

затремтіли, наче у дитини. Він ладен був заплакати. 

-Вірю, вірю, - спробувала я виправити становище, - розповідай. 

Ми всі на цій планеті інопланетяни. Так? 

-Звичайно, - зрадів Макс. 

Так був знайдений компроміс. «Що це? Параноя? - думала я.- 

Або примарне життя, у якому знаходить прихисток ця викинута  

за  межі суспільства людина? Він дурить мене? Намагається 

заробити на моїй наївності, як це робили чортма-які  Мавроді та 

інші дурисвіти?» Але  зацікавлення маленької п'ятирічної 

Світланки, що жадібно вбирає  всі казки та історії, вже смикало 

мою нетерплячку й жадало від мене, від дорослої Світлани 

Василівни, щоб я уважно вислухала  розповіді Макса. 

І я прислухалася. 

                                     *** 

Я жив раніше на планеті Эфіар. Це найгарніша планета в системі 

Панзери. Ваша система Сонця  має тільки одну живу планету - 
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Землю. А в нас такі чотири: Келора, Кіфара, Алерат і Эфіар. 

Правляча влада  усіма  ними керує з Эфіару. 

Я теж був можновладцем. У мене був цілий континент, дружина 

Джуна і дочка Юна. Мені було 927 років, коли це трапилося. 

Люди на Эфіарі живуть довго, довше, ніж на Землі. Вони вміють 

лікувати всі хвороби, тому що на одній із планет росте чудесна 

квітка Руно. Його сік Сизока має цілющі властивості. Варто 

помістити тіло в подібний розчин, як затягуються найтяжчі 

рани, можна навіть мертвого оживити. Квітка світиться в 

темряві. Пам'ятаєш казку про червону квіточку? Це не казка. Це 

правда. Руно існує насправді. 

Я вже казав, що біля вашого Сонця тільки одна жива планета - 

Земля. Але вона Панзеру не цікавить. Ваша цивілізація дуже 

примітивна, можна сказати, периферія галактики, і люди на ній 

народжуються, щоб  відбувати терміни за колишні злочини на 

інших планетах. Їм дається шанс. Вони тут одержують новий 

скафандр (так він називав тіло) і намагаються себе реалізувати. 

Не має значення, чи у шкірі оленя прийшли вони на землю, чи у 

шкірі кішки. У  Сонячній системі  Панзеру  цікавить тільки  

планета Марс. Там видобувають рідкісний мінерал діамантин. 

На Землі наші його часто шукають, бурять свердловини, але 

поки що не знайшли. Він м'який, наче пластилін, і прозорий, 

наче скло. Якщо через діамантин пропустити високочастотний 

струм, він стає твердіше  за алмаз. Діамантин використовується  

для захисного покриття космічних кораблів. Його знаходять 

тільки на Марсі. І діамантин дуже цінується в космосі. 

За тим діамантином і полетів наш корабель. В екіпажі  ми були  

втрьох. Я був капітаном, моя дружина Джуна - пілот і помічник, 

та ще робот Бладекроп, що обслуговував корабель, вів його 

самостійно, прибирав і виконував іншу роботу. Він реагував  

тільки на цифри та мої команди. 

Але це був незвичайний  політ між усіма іншими експедиціями  

за  діамантином. Ще  раніше, на змаганнях з біопортації, брат 

Джуни Зерес попросив мене на зворотньому шляху з Марсу 

заскочити на Землю за смугастими кішками. У нього був  
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величезний звіринець з усіх планет. А такі кішки водяться 

тільки на Землі. Але я не знав, що вони хижі. Тварини на Эфіарі 

великі, волохаті, добрі, ніжні, наче няньки. Вони нагадують 

ваших чортів і мавп. Тільки їх можна навчити говорити, як ви 

вчите папуг. 

Я погодився, не передбачаючи  небезпеки. Хоч  розумів, що 

Зерес все життя заздрив мені, і коли я закінчив на відмінно 

Міжпланетний Магістрат, і коли Джуна поставила мені на 

головній площі біля Магістрату золотий монумент. Золото там 

не цінується, використовується як жовтий нержавіючий 

матеріал. Там цінується діамантин. 

Здобули ми його п'ять тонн, і успішно приземлилися на цій 

планеті. Це сталося на Далекому Сході 500 років тому. Тепер це 

місце називають Затока Петра Великого. От над його гирлом і 

зупинився корабель, побачивши декількох тигрів. Я зрадів, тому 

що майже виконав прохання Зереса. Вимкнув захист. Зненацька 

тигр напав на мене, роздерши на шматки. Він уже пожирав моє 

м'ясо, а я бачив це, вийшовши з тіла. Моя дружина Джуна 

покинула корабель, коли розстрілювала тигра і ще  кількох 

таких же кішок. Розбурхалася гроза, і корабель, залишившись 

без керування  та захисту, поринув на дно затоки. Джуна 

викликала  допомогу. Від несподіваної блискавки загинув на 

підході борт 388  рятівного корабля. Вдалося прорватися на 

Тигрову сопку тільки 389  борту. Він привіз Джуну і моє 

напівобгризене тіло на Эфиіар. Мене відразу оживили в сизоці. 

Але інтриги Зереса тривали. Він зібрав на Панзері суд 

Магістрату, який звинуватив мене в загибелі двох кораблів і 

втраті 5 тонн найціннішого діамантина, тому засудив мене до 

спалення «скафандра». 

Як страждали Джуна і Юна, коли привселюдно на головній 

площі Эфіару палили мій «скафандр». Моя душа метушилася 

поряд, але вони не бачили мене. Не чули. Я, втративши тіло, 

намагався увійти в свій золотий монумент, але, відчувши 

моторошний холод, відразу покинув його. Страждаючи від 

образи й самотності, я  поневірявся по Эфіару серед будинків, 
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які  височили у вигляді дерев, серед його жителів, одягнених у 

звичайні прозорі вбрання,  не знаходячи притулку і заспокоєння. 

Я підлітав до космічних кораблів, які приземляли на Эфіарі мої 

друзі. До них відразу приєднувалися комунікації від метро та 

банків, але й вони не бачили мене. 

Тоді я вирішив полетіти до Магнезера Бога Космосу. Я молився 

і благав дати мені шанс повернутися на Эфіар. І Магнезер 

зглянувся наді мною. Він відправив мене на Сонце. Знаєш? Воно 

не жовте усередині, а синє. Тому й атмосфера у вас блакитна. І 

на ньому живуть три людини: Христос, Будда та Іслам. І от я 

опам'ятався на Землі. У тілі дорослого чоловіка. Це була 

тюремна лікарня. У палаті хворих на тиф з 24 чоловік  вижив 

тільки я. Мій новий скафандр виявився гіршим і 

хворобливішим, ніж колишній. Але точно такий же. Адже люди 

на всіх планетах однакові. Всі люди - зірки. В усіх п'ять пальців, 

дві руки, два ока. Після хвороби в ув'язненого змінилася група 

крові й колір очей. Я, в його тілі, не впізнав свою матір і брата. 

Минуле на Эфіарі верталося до мене уривками, поки не 

вишикувалося в логічний ланцюжок. Виявляється, я відсидів у 

в'язниці 10 років. Мої родичі росіяни. І живуть в Узбекистані. 

А тут, на Казанському вокзалі я просто виживаю. Я повинен 

поїхати на Далекий Схід і підняти корабель. Спочатку 

викупатися в сизоці, стати молодим і здоровим. Навчити 

жителів Землі багато чого, і про їхні приховані можливості,  і 

про інші планети. Але якісь-то сили пригноблють мене. Невже 

знову  Зерес? Або Магнезер випробовує мене? Не хоче 

відкривати коридор для іншої цивілізації?  Іноді я розмовляю уві 

сні з Джуною і Юною. Вони, як і раніше, люблять мене і 

чекають, коли я повернуся... 

 

                                       *** 

Так ми приїхали до мого будинку. 

-Коли ти їв востаннє? - запитала я. 

-Ми їмо в монастирі  два  рази на тиждень. І миємося по черзі  

раз на тиждень. 
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-А де ти спиш?  

-На вокзалі. Якщо є чим заплатити провіднику, сплю у вагоні, 

якщо ні, так лягаю, де прийдеться... 

-Хочеш, зайдемо до мене, поснідаємо? - запитала я, коли ми, 

нарешті,  прийшли до мого під'їзду. 

-Знущаєшся? - Макс несміливо глянув на мій біленький 

дорожній костюмчик. 

-Я тебе з дітьми познайомлю... Ти ж будеш добре поводитися. 

Правда? 

                                        *** 

-Мама, хто це? - прошепотів Юрко, коли заяложений брудний 

безпритулько ретельно відмивав у нашій ванній кімнаті руки й 

лице. 

-Макс. Він - інопланетянин. 

У Юрка розплющилися до максимального розміру очі. Потім він  

зрозумів, що я жартую, і посміхнувся. Але мої слова 

заінтригували. І Юрко прямо так і прилип до Макса. 

-Сестричка, мені тільки чаю. Більше нічого не треба, - 

засоромився Макс, ховаючи ноги під стілець. 

-Розберемося. 

Я витягла із сумки гостинці. Діти теж приготували до мого 

приїзду сюрприз – п’ятилітрову каструлю найпершої, величезної 

полуниці  з  дачі,  дбайливо помитої й очищеної від хвостиків 

їхніми дитячими ручками. 

Я швиденько  розігріла якісь залишки вчорашньої вечері, чи то 

картоплю, чи то макарони, залила це діло яйцями, підігріла суп, 

прикрасила стіл фруктами. І запросила Макса снідати. 

-Кава? Чай? Вино? Коньяк? Горілка? - я грала роль офіціанта. 

-Я не сплю? - Макс почував себе ніяково й сперечався з 

голодом, потім здався, - кава! 

-Розкажи  їм про свою планету, - попросила я обережно і  взяла 

робочий записник. 

І Макс повторив дітям усе, що говорив мені. Василина, не 

дослухавши, пішла до своєї кімнати, Юрко, навпаки, залишився 

до кінця, неначе випивав чарівну казку. 
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Коли Макс побачив мої малюнки, він ледве не задихнувся.  Це 

вперше так емоційно реагували на мою творчість. Його очі  

жадібно впивалися в розмиті акварелі, груди здіймалися, наче 

міхи  органу: 

-Зізнайся! Ти теж! Ти теж з нашої зеленої зірки! Навіщо ти тут? 

Адже ти янгол!? 

-Я не знаю, напевне, щоб погодувати тебе сніданком... 

Ми проводили його з Юрком до станції. Я дала Максу візитку. 

-Я подзвоню, тільки, якщо в мене буде все добре. Візьміться за 

руки, - попросив він, - загадайте бажання  і не розчіплюйтеся як 

можна довше, тоді все здійсниться! 

Я загадала, щоб скоро  вийшла моя книга казок, у якій би було  

написано про Макса  та  його далеку планету. 

-Янголи! – гукнув він нам, коли ми пішли, - Бувайте! Я ніколи 

вас не забуду! 

Макс поцілував мою візитку. 

Ми йшли, тримаючись за руки до самого будинку, і говорили 

про робота Бладекропа, який донині  на борті 370ВКК  чекає 

команди на дні затоки. Ми говорили про рідину сизока, у яку 

можна було б помістити дідуся, щоб він не  хворів, а ще й 

бабусю, та й маму з татом, а в першу чергу, звичайно, Макса... 

Але він так і не подзвонив. 

 

                                 ЧАРІВНА КНИГА 

 

Скосили жито. По колючих стернях важко  було ходити 

босоніж. Але дітлахи бігали  напрямки в далекий ліс за 

грибами–ягодами. І Павлиночка з ними. Увечері її ніжки горіли, 

і бабуся змащувала їх сироваткою від молока, примовляючи: 

-Хай  сороці болить, хай  вороні болить, а в Павлинки нехай 

заживе! 

І біль проходив. Одного разу Павлинка запитала: 

-Бабуся, а ти все знаєш? 

-Ні. Не все. 

-А хто все знає? 
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-Той, хто з книгами дружить. 

-А навчи... 

Відкривши стару рипучу скриню, бабуся дістала блакитну 

оксамитову книгу із золотим тисненням і химерними завитками, 

дбайливо поклала на стіл біля вікна. 

-Це не звичайна книга, - прошепотіла вона, - чарівна. Її  всю 

прочитати неможливо, тому що вона - життя. Вічне життя! От 

дивися, це Аз, це Буки, це Веді... 

Павлинка швидко подужала Абетку. І, коли вчителі набирали 

діточок до класів, прочитала блакитну книгу від початку до 

кінця. 

Та ось розбуялася в садах черемшина. Зацвіли в лісі полуниця, 

костяниця, вишняки. Пава отримала атестат і поїхала до міста 

вчитися далі. Там вона вийшла заміж. І, коли трохи підросли її 

діти, вирішила їм почитати. Яким чудовим здалося їй 

хитромудре плетиво казкових сюжетів. Тільки було незрозуміло, 

чому бабуся казала їй у дитинстві, що цю книгу прочитати 

неможливо. Бо, здавалося, знала її напам'ять! 

Швидко чи коротко пройшов час, але у дітей теж народилися 

діти, забажали навчитися читати. Задзенькали сніжинки у вікно 

хмарочоса. Дістала Павлина зі скрині своєї бабусі блакитну 

оксамитову книгу і стала вчити  їх грамоті. Читає Павлина, не 

може начитатися. Як написано! Диво! Слово за словом в 

ланцюжок складається, як слідок за слідком. І краще не скажеш! 

А роки швидше летять поперед слів. Ось і правнуки просять  

навчити читанню. Дістала прабаба Павелина заповітну книгу, та 

їй вже читати скрутно. 

Що ж трапилося? Начебто  написано знайоме, та наче вже й не 

те. Вона б зараз по-іншому сказала, розумніше, а де й гарніше. 

Але ж правнуків, правди ніде діти, по ній читати вивчила. 

Отак швидесенько полетіли роки. Ані втримати, ані зберегти: 

яскраві, червоні, жовті, немов осіннє листя  за вітром  

розлітаються. 

Понад силу зібралася Павелина, вирішила повернутися на рідну 

землю. Взяла із собою блакитну оксамитову книгу та й 
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попрощалася з рідними. Чи довго, чи коротко, але приїхала 

вчасно. 

Дивиться - скосили жито. Зняла взуття. Пішла босоніж  

навпростець по колючій стерні до покинутого села. Знайшла  

свою хату.  Підійшла до столу. Поклала на нього блакитну 

оксамитову книгу і відкрила тремтячими руками. А в тій книзі  

всі аркуші білі, чисті, жодної літерки немає. 

Зрозуміла баба, що їй одній з усього Роду було до снаги 

прочитати і зрозуміти  книгу до кінця. Зітхнула вона глибоко, 

низько вклонилася рідній землі, та й почала писати книгу 

наново. 

 

                                ПІВТОРА ІВАНА 

 

Іван їв лук від семи недуг. От і виріс більш за всіх. Коли рідня 

збиралася поруч, він мав змогу всю численну сім'ю обійняти 

руками. І був найвищим  за всіх. 

Так і називали його Півтора Івана. 

Коли він спав, мати підкладала йому під ноги скриню. А 

хатинка була така мала, що доводилося Іванові спати поперек. 

Набридло Півтора Іванові так жити. Вирішив він собі окрему 

хату побудувати. І пішов  місце шукати. 

Ішов він, ішов. Заблукав у лісі сосновому, стрункому, високому. 

А посеред нього - галявина. Квіти на тій галявині  лазурові. А 

під ними - джерельце жебонить, звивається. Зрадів Півтора Івана 

красі надзвичайній. Здивувався, що ніхто  у такому райському  

місці не поселився. Давай дерева валити. 

Раптом земля загуркотіла, задвигтіла. Розступився жовтий пісок, 

відкрилася печера темна, а звідти голосом жахливим щось як 

ревоне на всю околицю: 

-Хто ти є, і навіщо прийшов у мій ліс? 

-Я? Півтора Івана. Скрутно мені жити в рідній хаті. От і 

вподобав собі  оцю галявину. Хочу хату побудувати. 
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-Збудуєш, - говорить голос, - тільки, насамперед, прийдеться 

тобі силою із мною посперечатися. Коли здолаєш - живи в лісі, а 

впадеш із ніг – служитимеш  мені  цілий рік! 

-Ну, що ж, - відповідає Півтора Івана, - виходь на білий світ, 

давай битися. 

Вийшов з печери Чарівник, Півтора Іванові по коліно зростом, 

схопив його, та й кинув об землю так, що  нашому богатиреві в 

очах почорніло! 

Став Півтора Івана на нього в лісі працювати. Було в того 

Чарівника багато підземних таємних ходів по всьому лісі, тисячі 

кімнат з тисячами скринями  золота, срібла, хутра. Але 

найкоштовніше, що було в Чарівника - дві красуні дочки, а третя 

Безряха. І всі три покохали Півтора Івана. 

Ось  прослужив він рік, зважився  найстаршу дочку розпитати  

про  силу Чарівника. Не хотіла старша втратити богатиря, тому 

говорить: 

-У лазурових квітах. Як скуштуєш ту квіточку, станеш сильніше 

за тата й переможеш його. 

З'їв Півтора Івана лазурову квітку. А сили  не додалося. 

Знову бився Чарівник з ним за можливість жити в лісі. І знову 

переміг Півтора Івана. Довелося тому ще на рік залишитися. А 

як час минув, він у середньої сестри запитує: 

-Як мені твого батька  перемогти? 

-А ти квіточку лазурову  з'їж, глицею  закуси з наших сосонок. У 

них і сила вся, - обдурила середня дочка, бо теж не хотіла 

богатиря від себе відпускати. 

Так і залишився Півтора Івана  ще рік працювати на Чарівника.  

Але час швидко в казках  спливає.  Минув і третій рік. Підійшла 

до нього Безряха та й каже: 

-Не мають сили нашого батька ні глиця соснова, ні квіточки 

лазурові.  

-А в чому ж вона? 

-Коли візьмеш мене за дружину, тоді скажу. 



  

54 

 

Золота серія «Письменник в інтернет-просторі» 

Подумав, подумав Півтора Івана, як же йому з такою Безряхою 

жити, та геть  набридло  на Чарівника гарувати не розгинаючи 

спини. 

-Добре, - погодився Іван, - кажи! 

-А сила його у  лазуровій квіточці, і у глиці сосновій, і в нашому 

кришталевому джерелі. 

Повірив Півтора Івана Безрясі. І легко переміг у битві. 

-Хто ж навчив здолати мене? - здивувався чарівник, - Дотепер це 

не вдавалося жодному смертному. 

-Твоя молодша дочка Безряха підказала. За це я обіцяв на ній 

оженитися, - зітхнув Іван. 

Тут чарівник глибоко зітхнув, він зрозумів, якщо дочка рідного 

батька покарала, значить вартий того чужинець. 

-Кохаєш? - запитав він її. 

-Кохаю. 

-Ще на твого одного  любові вистачить? 

- Вистачить на півтора. 

-Ну що ж, - сказав тоді Чарівник, - живіть, коли так. А моєю 

нагородою  буде  подарунок весільний. 

Змахнув він рукою, і  з’явилася на галявині велика і гарна хата. 

Змахнув другий раз, і розцвів навколо зелений сад. Змахнув 

третій раз, і Безряха здалася  Півтора Іванові красунею та 

рукодільницею небаченою, хоча, як і раніше,  залишалася 

Безряхою. Це  її величезна любов на нього перейшла. 

Від щастя Півтора Івана сам не свій. Дякує Чарівникові і за хату, 

і за сад, але головне, за чудову дружину. 

З того часу  жили вони поживали, краще нікуди! Вся рідня 

приїздила  гостювати. І все їй невтямки було: що у Безрясі 

знайшов такий добрий та величезний богатир Півтора Івана. 

Дихає на неї - не надихається, тішиться - не натішиться, за двох 

працює, за двох по хазяйству порається. 

А вона його коханням тримала. Та таким великим, що на двох 

вистачало. І на себе, і на Півтора Івана. 
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                           ЗОЛОТЕ ПІР’ЯЧКО 

 

Втопила ріка чоловіка. Довго плакала-побивалася жінка на 

білому піску. Та сльозами лихо не вмилостивиш. Витягла сітки 

сама. А в них - ні однієї рибки! Знесилилася, сердега, та й 

заснула. Не відала вона, що по вечорах прилітає до тієї ріки 

Золотий птах щастя. 

Злетів птах на землю, змилостився над сплячою жінкою та 

поцілував її. 

А незабаром народився у тієї жінки хлопчик, та не звичайний, а 

з трьома золотими пір’їнками на грудях. Мати  наказала ці 

пір’їнки  нікому не показувати, сорочку завжди носити. Та якось 

хлопчик  пішов  на ріку рибалити. А сонечко все припікає. 

Хлопчик і скинув сорочку. Заграло сонце в його пір’їнках, і 

прилетів на берег Золотий птах щастя. 

-Сідай, - кличе, - Золоте пір’ячко, мені на спину й тримайся 

міцніше! 

Хлопчик так і зробив. І полетіли вони далеко  на край дня. 

Так повторювалося щодня. Увесь світ побачив хлопчик: високі 

холодні гори і бурхливі ріки, зелені пагорби і дрімучі ліси. Але 

вони, як і раніше, бідували зі своєю матінкою біля ріки, і ніхто 

не знав про те, що хлопчик був безмежно щасливий. Але сам 

хлопчик цього не розумів. Він підріс і почав сумувати: 

-Ми так бідно живемо з моєю матінкою, - сказав він птахові, - чи 

не можна зробити так, аби ми жили як усі, щоб у нас був 

великий будинок, і досхочу риби, і багато грошей? 

-Є в мене сестра Синя птаха, - відповів птах щастя, - лише вона 

може виконати твої бажання. Зроби для неї все, що вона 

попросить, тільки не віддавай свої пір’їнки... 

І друзі полетіли на край ночі, де жила Синя птаха щастя. 

-Буде у вас із матінкою великий будинок, - сказала пихата Синя 

птаха, - тільки сідай мені на спину. 

Пересів хлопчик із Золотого птаха на Синю, і полетіли вони до 

місяця. Багато дивовижних місць показала йому Синя птаха, але 

були вони не такі гарні, як на Землі. 
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-Я виконаю твоє друге бажання, у вас завжди  буде досхочу 

риби, тільки дозволиш мені твої пір’їнки перефарбувати у синій 

колір? 

Хлопчик погодився. 

І вже під ранок, коли вони повернулися додому, хлопчик 

запитав: 

-А як же третє бажання? Я хочу бути заможним! 

-Для цього мені потрібно малу дрібничку - три пір’їнки на твоїх 

грудях. 

Забув хлопчик, про що застерігав Золотий птах, видер пір’їнки 

без жалю ы віддав їх птасі. Миттю спурхнула Синя птаха і 

полетіла, глузуючи. 

З того часу  зажили вони з матір'ю у великому просторому 

будинку. У них було достатньо риби і грошей. Але більше 

ніколи не залітав до них Золотий птах щастя. А хлопчик кликав 

його на березі все життя, котре прожив буденно, як усі. І від 

нього нічого не залишилося. Ось тільки, можливо, ця казка. 

 

                         МАЙСТЕР І МАРГАРИТКА 

 

Він був великим Майстром. Він міг зі шматочків оксамиту, 

шовку чи гіпюру робити вражаючі квіти. Не дивно, що саме 

йому на весілля Інфанти замовили троянду. І Майстер 

марудився, роблячи сотні троянд, одну за одною, залишаючись 

незадоволеним своєю працею. Такі квіти доводили його майже 

до відчаю. Вони могли прикрасити пралю, кастелянку або 

перекупку на королівському ринку. Та він вважав, що ні одна із 

троянд не була гідною чарівної Інфанти, що в 14 років видавали 

заміж. Він придивлявся у крамницях до коштовних тканин. Він 

тинявся по міських парках, дивлячись на впевнені у своїй 

надзвичайній красі шляхетні троянди. І розумів: досконалість 

живої квітки має свою таємницю. І він її шукав. 

А Вона була маленькою Маргариткою, що проросла з 

насіннячка, занесеного незрозуміло звідки яким вітром, котре 
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випадково зачепилося за стару іржаву водостічну трубу 

навпроти вікна Майстра. 

Маргаритка, не маючи сили відвести очі, дивилася на нього, 

благоговіючи й захоплюючись. А Майстер кидав спересердя в 

куток чергові витвори своїх рук. Маргаритка старіла від 

розпачу. Повірте! Вона знала те, Що було потрібно Майстрові! 

Але Він зітхав, не помічаючи лагідної  квітки. 

І Маргаритка почала в'янути. Там на іржавій трубі їй було сухо, 

зимно, самотньо. 

Якби в цю мить полив дощ, Вона б змогла випустити зі своїх 

корінців сотні маленьких маргариток. Але труба була, хоча й 

ближче до зірок, зате далеко від землі, і зовсім не пристосована 

для життя. 

Коли Майстер все-таки відчинив вікно, Маргаритка зовсім  

висохла, простягнувши стеблинки до майстерні і поклавши 

голівку на підвіконня Майстра. 

- Ах ти, сердешна, - він поклав на долоню маленьку мертву 

квіточку, відірвавши від труби покручені корінці. 

І велика Таємниця відкрилася йому. Він зрозумів таємницю 

живої квітки. 

Майстер повернувся до робочого столу і відразу же створив 

дивовижну шляхетну троянду,  додавши їй вираз зацікавленості, 

довірливості й тендітної витонченості Маргаритки. 

…А через тиждень відбулося королівське вінчання. І на грудях 

цнотливої царственої особи граційно величалася пелюстками, 

мовби жива, троянда з простого білого ситцю. 

   

                 ЗІРКИ В СОЛОМ'ЯНОМУ КАПЕЛЮСІ 

 

Жив один мисливець. Це був дуже гарний мисливець. 

Майстерно впольовував  лося і без остраху міг подивитися у 

ведмежі очі. Із сусіднього села підібрали йому батьки гідну до 

пари дівчину - сердешну і роботящу. Народила вона йому трьох 

синів. Гарно жила сім'я. Побудували  хату. Сіяли пшеницю. 

Ростили дітей. 
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 Так би й далі тривало. Але одного разу пішов мисливець до лісу 

і загубився  далеченько у нетрях,  куди не заходив раніше. Він 

багато днів блукав, поки не вийшов з лісу  на берег широкої 

ріки. 

Припав мисливець  до прохолодної води і раптом, поруч із 

собою, побачив відображення  прекрасної діви в солом'яному 

капелюсі. 

Синьою тінню відбивалася в зажурених очах прохолодна ріка. 

Солом'яне  волосся переплетене вітром. Вуста ледь розтулені і 

не знають, чи посміхатися їм, чи гніватися. Та ось затріпотіли 

вії. Дівчина відскочила і пішла, залишаючи  на піску легкі, 

майже невагомі сліди. 

-Зачекай! - мисливець наздогнав її і взяв за руку. 

-Хіба тобі не лячно поряд зі мною? - запитала дівчина. 

-Ти хто? - насупився мисливець. - И чому це я повинен тебе 

страхатися? 

-Я? - дівчина замислилася, потупила очі, - я сама не знаю, хто я. 

Але мене всі остерігаються. А ти, справді, не боїшся? 

-Я нічого не боюся. 

-Це добре, - сказала дівчина. 

Вона зняла з голови свого капелюха і мовила: 

-Подивись! Подивись на небо! Навіть удень через солом'яний 

капелюх можна побачити зірки! 

Мисливець заглянув у її чарівний капелюх і забув про сім'ю, про 

дітей і рідне село. 

Дівчина привела його до себе в солом'яну хатину. Усе там було 

із соломи: стіни,  дах, килимки, гамак...,  і ними бавився 

шелесткий теплий вітер. 

Цілий тиждень прожив мисливець у прекрасної діви. Навіть 

стомився від неробства. І відразу згадав, що треба йти додому, 

де його чекають діти і сімейні турботи. 

Ще більш засумували очі  прекрасної діви. Зняла вона капелюха 

і віддала мисливцеві. 

-Візьми, якщо забажаєш знову до мене, зазирни у нього, 

побачиш зірки, і ноги самі приведуть тебе сюди. 
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Прикро було розлучатися мисливцеві, бо встиг покохати  лісову 

німфу. Сховав він  капелюх і пообіцяв повернутися. 

Швидко знайшов мисливець своє село. А там уже три роки 

пройшло. Радісно привітала його сім'я. 

І життя знову полинуло своїм шляхом. Мисливець ходив на 

полювання. Сини росли. Разом сіяли та збирали хліб. 

Тільки іноді він сумно згадував про Солом'яну діву. 

-Ось, - міркував, - пооремо поле, потім, - там, зберу врожай... - а 

далі - зима, полювання, діти, дружина, турботи... І все 

повторювалося по колу. 

Пройшло багато років. Старший син виріс, зробився непоганим 

мисливцем, майже як батько. Шукав він якось топорище у 

старому сараї і знайшов шкіряну батьківську сумку, а в ній 

капелюх. Заглянув він у нього й побачив зірки! 

-Батьку! Батьку! - заскочив він до хати, - Дивись-но! Я бачу в 

капелюсі зірки! Батьку! Відпусти мене в далекий ліс на 

полювання! Як же рветься, як же кличе душа! 

Нічого не відповів старий мисливець, дивлячись на гарного і 

завзятого юнака. Такі з далеких мандрівок не повертаються. 

Поки немає сім'ї, немає турбот, немає поклику до рідного 

вогнища. Відібрав капелюха і кинув у піч. Хрустко зайнялися 

сплетені хитрим візерунком соломинки. Тужливо посміхнулося 

серед вогню прекрасне обличчя. Зметнулося світле волосся і 

розсипалося зоряним салютом.  

І все згасло, начебто нічого й не було.  

 

 

                                    МУДРІ ДУМКИ 

 

За товстим склом у шафі жили книги. Вони були різні. На 

нижній полиці пихкали від пилу неповороткі енциклопедії, які 

знали все. Оці вже  мали хист відповісти на будь-яке запитання! 

На полицях вище розмістилися романи, повісті, оповідання. 

Вони теж давали відповіді, тільки більш довші та детальніші. З 

такими книгами господиня  куняла в кріслі біля каміну, 
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обіймаючи їх, наче улюблену подушку. А з найвищої полиці 

визирали маленькі томики віршів. У їхніх очах блищало багато 

запитань. Бо господиня рідко виймала вірші, тому що давно 

вивчила їх напам'ять. 

Господиня не купувала нових книг. Їх здебільшого їй  дарували. 

І от, на день народження, хтось приніс збірку «Мудрі думки». З 

якою насолодою прочитала жінка сузір'я найкращих талантів під 

однією обкладинкою! І, як це трапляється, коли читаєш відразу 

багато розумних речей, вщент забула все  прочитане. Але 

залишилася в захваті! І, звичайно, визначила  новій книзі  

найкраще місце в шафі. 

Йшов час. До господині приходили гості, і вона знайомила їх із 

книгами у шафі. Або ж гості самі знайомилися з ними, поки 

господиня накривала білою скатертиною стіл. На  одному з 

таких прийомів господиня люб'язно запропонувала комусь 

почитати «Мудрі думки». Так збірка цитат потрапив до інших 

рук. 

Господиня, швидше за все, не втямила, що у кожної книги є свій 

характер. Вони звикають до людей. А деякі дуже ображаються, 

якщо їх виносять із будинку, і вже не повертаються. Образилися 

й «Мудрі думки». До того ж вони трохи вміли чаклувати. 

Довго пригадувала господиня, кому ж вона віддала свої «Мудрі 

думки», але так і не пригадала. А книга після прочитання 

потрапила до третіх рук, потім до четвертих. І всі забували 

попередніх і наступних її хазяїв. Так «Мудрі думки» обійшли 

все місто, не залишивши сліду у жодній голові, жодним 

натяком. Обкладинка добряче пошарпалася, сторінки 

заялозилися і позагиналися. Корінець втратив міцність. Але 

«Мудрі думки» залишалися, як завжди, мудрими, тому що якось 

припинили гніватися і повернулися до будинку господині через 

соті, а, може, тисячні руки. 

Перечитавши їх знову від першої до останньої сторінки і 

поміщаючи за товсте скло шафи, господиня сказала: 
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-Так! Дивовижна книга! У мене колись давно-давно була така ж 

сама. Тільки нова. Їх тепер не випускають. У кого ж я її 

брала?… 

 

                   ГІЛОЧКА ІЗ САДУ ДАРІАЧАНГІ 

 

У всіх були батьки, а в Ое тільки мачуха та старий сад, що 

майже всихав. Щоночі хлопчик бачив чарівні сни. То насниться 

країна Девів і алмази під ногами. То в Багдаді хлопчик 

опиниться. З одного боку - місяць сидить, з іншого - сонце. То 

вмивається він, а ранкова зірка срібну воду ллє на руки із 

золотого глечика. Або потрапить у кришталевий палац. 

Тому він довго не хотів прокидатися. Але мачуха штурхала і 

била його, поки Ое не починав розповідати новий сон. 

-Віддай мені свої сни! - гнівалася мачуха. 

-Як же я тобі їх віддам? Це ж сни! 

-Якщо не віддаси - з будинку вижену! - розлютилася одного разу 

мачуха і пішла до чаклуна. Розпустила волосся, плаче, 

розповідає про чарівні сни хлопчика з невимовною заздрістю. 

Заманулося й чаклунові мати такі сни. Він хутко второпав, що 

це покійна мати  щоночі синові казки розповідає. А мачусі 

наказав - нехай скаже пасинкові, щоб уві сні він відібрав  у 

казкових істот їхню силу й приніс у дійсність. 

Уклала мачуха пасинка спати, а сама не лягла, чекає, що 

станеться. І чаклун не спить, під вікнами ходить. 

А хлопчик заснув. І бачить  чудовий сон. Начебто він потрапив  

у чарівний сад Даріачангі. Гнуться  від  плодів з одного боку 

гілки, а з іншого вони - у квітах! Біля вікна  високої  вежі сидить 

сама красуня Даріачангі, розпустила своє  золоте  волосся. 

Полинули вони до самої землі, а на кінчиках волосинок - квіти 

райдужні світяться! І впізнав він у ній свою матінку. Оповила 

його мати волоссям, підняла у вежу, пригорнула до грудей. 

-Наказала мені мачуха твою чарівну силу  забрати, - сказав Ое, - 

щоб їй також сни снилися казкові, а інакше - вижене вона мене з 

будинку! 
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-Знаю, знаю, - відповіла матінка, - не вижене, не засмучуйся, 

синку. Я могутніша за неї, і все буде за моїм бажанням.  Передай 

їй від мене подаруночок на подяку за те, що плекає тебе. 

З цими словами взяла вона одну свою волосинку, уквітчану на 

кінці, і висмикнула з голови. 

-Як прокинешся - віддай їй. І ще. Не забудь мою хусточку у 

віконце викинути. А тобі я подарую гілочку. Посади її серед 

дерев, які сохнуть за мною. Тепер прокидайся, не чекай, коли 

розбудять! 

Прокинувся Ое на світанку. Бачить, мачуха сидить,  сон  його 

стереже. Простягнув він їй довгу волосинку з квіткою на кінці: 

-Це подарунок зі сну. 

Прийняла його мачуха, почала на очах гарнішати й лагіднішати 

- і про сни чужі забула. 

Кинув хлопчик хустку за віконце, і перетворився чаклун на 

камінь. 

Сам же приніс гілочку до материнського саду  і посадовив її 

серед в’янучих рослин. І відразу сад Даріачангі зі сну перенісся 

у дійсність, як це буває тільки в казках. 

Гарно зажила сім'я. Мачуха  подобрішала, і більше не била 

хлопчика. А чудесні сни продовжують йому снитися дотепер, 

тільки він їх нікому не розповідає 

 

                                      СНІЖНІ ЛЮДИ 

 

Повертався мужик додому. Раптом закушпелився сніг. І 

перекрив дорогу  величезним заметом. З боків його не об'їдеш - 

все росте й росте! Вийшла з нього Сніжена-снігова діва,  білою 

рученькою  до себе вабить. 

-Що тобі  потрібно від мене, снігова діво? - запитує мужик, сам 

тремтить від холоду. 

-Красу твоєї дружини і молодість! А не віддаси - прощайся з 

життям! Живцем вистуджу! 

Нікуди дітися. Погодився мужик. Приїжджає додому. Бачить -  

старезна бабця його зустрічає замість рідної  дружини. Шкіра 
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обвисла. У роті - один зубик. А очі молоді - радіють, що чоловік 

повернувся. 

Гірко заридав мужик, усе розповів  дружині й дітям. Та хіба 

сльозами біду розрадиш! 

А  того мужика  доля трьома синами нагородила. Хоч і маленькі 

ще, але моторні. Зібралися вони,  пішли до лісу материнську 

красу і молодість додому вертати.  Як жити без неї? 

І дала їм матінка із собою пирогів-подорожників та глечик 

молока. 

Ось ідуть  діти хащею. Сніг по коліна. Дивляться - хатинка. 

Навколо величезні сліди великих ніг Сніжної людини. 

Вмостилися брати біля входу - чекають. Вийшов Сніжний  

чоловік. Примудрилися брати - і впіймали його. Старший за 

праву руку тримає, молодший - за ліву, а середній  коліном його 

до землі притискає. 

-Не вбивайте, добрі молодці! Забирайте всі мої скарби! 

-Нащо нам твоє добро! Допоможи, як повернути красу і 

молодість нашої матінки. Викрала її Сніжена-снігова діва. 

-То сестра моя старша. А як повернути красу - не знаю. Про це 

може знати моя молодша сестра. 

Подякували брати Сніжному чоловікові  та  пішли до його 

молодшої сестри. Бачать - озеро закрижаніле. Гладеньке, немов 

дзеркало. А на ньому дівчинка ковзається-розважається, 

крижинками-бурульками грає. Покликали її брати. Прибігла 

дівчинка. Запитали вони її, як материнську красу і молодість 

повернути. 

-Ти бач, які розумні! - тупнула дівчинка ніжкою по льоду. 

Закружляли крижинки, шпичаками у братів впиваються, - 

спочатку ви нагодуйте  мене, напоїте, а  потім запитуйте! 

Дістали брати торбинки, пригостили пирогами- подорожниками, 

і молоком поділилися. 

Наїлася дівчинка, напилася: 

-А тепер звеселіть  мене! 
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Почали брати разом з нею на льоду ковзатися. З незвички 

падають. Сміється дівчинка, аж сніг з дерев струшується. 

Досхочу насміялася  і  каже: 

-Нагодували ви мене, напоїли, розсмішили, а тепер налякайте 

мене! 

Не зрозуміла вона, що немає нічого простіше, ніж налякати 

сніжну людину. Тернули брати сірниками всі троє разом. 

Спалахнули вогні. Замружилася дівчинка від жаху, що розтане. 

-Говори, - шарпнули її брати, - доста нам з тобою панькатися! 

-Якщо ви підете  прямісінько понад тим струмком, - показала 

дівчинка, - то побачите крижаний терем. У ньому спить Сніжена 

в кімнаті із сімома дзеркалами. 

-А  може не спить? 

-Спить, спить, вітру немає і сьогодні не буде. Відображення в 

дзеркалах всі різні. Як побачите відображення своєї матінки, 

беріть його обережно, щоб не задзвеніло, і біжіть чимдуж. 

Встигнете дотемна - ваше щастя. А не встигнете - нарікайте на 

себе! 

Подякували брати Сніжну дівчинку і пішли по замерзлій річці в 

крижаний терем. Бачать - спить у ньому прекрасна Сніжена. 

Тиша така, наче все  навколо вимерло. У дзеркалах різні 

відображення. І серед них немає їхньої матінки. 

Розгубилися брати. Не знають, що робити. Дивиться молодший, 

а над ліжком сьоме дзеркало, і в ньому матусине лице 

замороженим серпанком  застигло. 

Зняли брати обережно ту вуаль і побігли геть. Біжать, ніг під 

собою не чують.  

Добігли до озера. Сніжна дівчинка тільки-но намірялася  

завірюху підняти, та згадала, як шанобливо поставилися до неї 

брати, всі  її забаганки виконали, і лише долонькою помахала 

вслід: 

-Щасливої дороги! Заходьте на гостини! Ще поковзаємося! І 

пирогів приносьте..., і молока! 

-Добре! - пробігли повз неї брати. 
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А на шляху Сніжний  чоловік стоїть. Хотів  дітей у сніжну кулю 

закатати, та згадав, що не забрали вони  його  скарбів та 

подякували за науку. Помахав їм рукою: 

-До побачення, молодці! Будете в моїх краях, заходьте в гості! 

-Неодмінно! - квапляться брати. Бігли-бігли. Не встигли. Лише 

ґанку торкнулися - зайшло сонце за синій ліс. Випала вуаль із 

рук і розбилася. 

Вибігли батьки. На порозі лише крижані іскринки палають! 

Гірко заплакали діти  від такої біди. Полилися  ті гарячі сльози 

на ґанок, розтопили матусину красу й молодість. А  матінка 

вмить змінилася й стала ще гарнішою, ніж у минулому! 

А сніжних людей  вони часто потім бачили у лісі. Але тільки це 

вже зовсім інша казка.  

 

                                   ЧЕРВОНА ЛІНІЯ 

 

На краю між Світлом і Темрявою проходила колись Червона 

лінія. По один бік жив янгол Дар, по другий - бісеня Тринькало. 

Серед служників своїх хазяїв вони не хапали зірок з неба, і якщо 

вже жили на рубежі світла, то не цуралися один одного, а 

ходили по-сусідськи на гостини,  чесали  язики про володарів 

Світла й Темряви, грали в кості... Дійшло до того, що тонка 

межа між ними майже стерлася. 

Але вийшло так, що про це довідалися головний Бог разом з 

головним Демоном і вирішили покласти край  такому 

зарозумілому кумпанству. 

Побалакали проміж собою і вирішили підіслати до приятелів 

лукавого кота Шкодничка, аби той придумав таку-сяку веремію  

і пересварив їх назавжди.  

Прибіг  Шкодничок по Червоній лінії до Тринькала й Дара, а  ті 

чай розпивають. Сідай, запрошують, з нами. 

-Та ні, хто між вами верховодить, до того й  прихилюся, - 

зиркнув зеленими очима Шкодничок. 

-Я головний! - сказав Дар, - махну крилом - усі засміються! 

-Ні! Я найпанівніший! Ворухну хвостом - і всі заплачуть! 
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Майже чубляться  приятелі, аж лихоманка їх трусить, не можуть 

розібратися, хто з них  вище за іншого. Таки дочекався 

пройдисвітський  кіт своєї користі. 

-Я гляну - сад зацвіте! - кричить один. 

-А я плюну, і він обсиплеться! 

-Так, звісно, тобі тільки  капості до наснаги! Травичку, і ту, не 

втямиш посіяти! 

-Ти диви! - розлютився Тринькало, - От візьму й створю що-

небудь! Отакезне! 

-Це ж якезне? 

-Таке! Ось  та-ке-е! Кругле! Світ свій створю! І буду в ньому 

Головним Богом! Дзуськи тобі! 

-Мій світ однаково буде краще! - кричить Дар. 

-Ні, мііій! 

Та спересердя почали чаклувати, ліпити, витворяти. Половину 

роботи  майже закінчили, та кіт перешкодив. Змахнув хвостом, і 

зрослися дві половинки різних світів: біла Дара й чорна 

Тринькала, злилися в одну круглу кулю. 

-Земля! - вигукнули всі троє. 

-Я її створив! - кричить Чорт. 

-Ні, я! - доводить Янгол. 

А кіт сидить збоку, пильнує, що далі буде. Втомилися творці, 

пішли відпочити. Не спав тільки Шкодничок. Поцупив він у 

Тринькала цигарку й запхав її глибоко до центру Землі. 

Зажевріла Земля. Задвигтіли на ній вулкани. Навколо 

утворилося маленьке небо з хмарами. 

Весь наступний день гризлися янгол і чорт через цигарку, але 

загасити Землю так і не наважилися, пішли спати. Земля тепер 

жила своїм власним  життям! 

А вночі знову кіт наробив шкоди. Почухався об кулю, блохи з 

нього на кулю і пострибали. 

Вранці продерли очі  Дар і Тринькало, бачать – на Землі життя 

бігає... 

-Що це? - запитує Дар, - чорне! Стрибає й літає! Тьху! Погань 

яка! 
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-Давай потоп ушкваримо! - запропонував Тринькало. 

-А давай! 

Взяли приятелі цеберко води і вихлюпнули на своє  творіння. 

Вода до Землі океанами  поприлипала. 

-Добре! - вигукнули творці. 

-Давай що-небудь посадимо!? 

-Давай! Ой, глянь! Там ще хтось вошкається. Не всіх змило! 

-Трясця з ними. Нехай живуть! 

          Дар прикрашає планету  різноманітними квітами і 

деревами, травами, а Тринькало натицяв кактусів та колючок. 

-Що це ти  посадив? - обурився Дар. 

-Не бачиш? Колючичка! - розтяг мармизяку  млинцем 

задоволений Тринькало. 

-Біда  мені з тобою! Ну добре, давай розумних істот там 

оселимо, - запропонував Дар. 

-Можна! 

-И нехай вони Богу моляться. Мені нехай моляться! 

-Ні, мені! 

-Тоді ти своїх роби, а я своїх створю, щоб вони нам окремо 

молилися! 

Дар  розумних істот за своїм образом зробив добрими, 

справедливими і гарними. А Тринькало по своїй подобі 

підступними, заздрісними, злими, ну, як серед люциперової 

сили водиться. 

Стомилися, замордувалися, ледве сили вистачило, аби приспати 

чоловічків на Землі  цілющим сном, і пішли  відпочивати. 

Тим часом Шкодничок не ловив гав. Вперше штовхнув він 

Землю лапкою - опритомніли люди на ній. Вдруге штовхнув 

лапкою - перемішалися між собою. Втретє штовхнув лапкою - 

почали плодитися і розмножуватися. 

Прокинулися творці. Глип! На Землі народу сила-силенна! 

Перемішалося Добро і Зло. В кого більше Добра, а в кого Зла – 

катма зрозуміти. Бігають люди по Землі, не знають - кому 

молитися!  

-Молитеся мені! Я - Бог! - вигукнув Дар. 
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-Молитеся мені! Я - Бог! - заперечив відразу Тринькало. 

-Мені! 

-Ні! Мені! 

Знову докоряють один  одному - та й побилися. Шкодничку того 

й треба. 

-Наших вбивають! - репетує. 

Прибігли тут усі бісенята і боженята та почали бійку. Так 

гамселили один одного, поки головний Бог і головний Демон не 

прийшли та не розігнали всіх по своїх місцях. 

-Вдалося тобі? Посварив? - обидва кота запитують. 

-Авжеж, Ваші Найвищості! 

-Що це? - запитали разом Бог і Демон, показують на планету, що 

оберталася. 

-Де? 

-Осьдечки, кругле й крутиться? 

-Ну, це. Та,  це... 

-Ну, точніше, Земля це. 

-Так, Земля! 

-Так, я й сам бачу, що Земля. Я запитую, хто все це накоїв? 

-Він! 

-Ні! Він! 

-Та-ак! Зрозуміло. Продукт спільної діяльності, - опустив хвіст 

головний Демон. 

-Побічний ефект веремії, - знизав плечима Шкодничок. 

-Дар! - розгнівався Бог. 

-Так. Господи, Ваша Світлість. 

        -Три тижні відбування на Землі у вигляді людини! Потім 

повернешся, побалакаємо. 

-Тринькало! - насупив брови правитель Темряви. 

-Так. Ваша Темність. 

-Тобі цигарки на який ляд були  видані? Гаспиди б  тебе 

вхопили!  

-Відкрити нову філію пекла! 

-Невже? Тоді  гайда, вшивайся на Землю - і відкривай! 
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Сіли два найголовніші правителі Всесвіту біля Землі. Один з 

одного боку Червоної лінії, інший – з другого. Милуються. 

-І чому ця ідея мені самому в голову не прийшла? - почухав  

потилицю  Бог. 

-А мені не подобається, - насупився Демон. 

-Тю! 

-Ну, не люблю я так! Раніше все ясно було. Осьде Зло. Там 

Добро. Між ними Червона лінія. І треба ж було цій Заразі! А 

якщо й далі все перемішається? Ні! Все це діло потрібно до ноги 

винищити! 

-Перегоди! Не гарячкуй! – лагідно заперечив  Бог, - краще 

поласуй  булочкою з родзинками. 

-Айй! - відмахнувся від нього правитель Темряви. 

-Ну, давай залишимо. 

-Ні. 

-Ну, у вигляді експерименту. 

-Ні. 

-Ну, під мою відповідальність. 

-А! Роби що хочеш, тільки потім знову почнеш мене у всьому 

звинувачувати. 

-Добре. День важкий видався. Агов! Шкодничок! Простеж, щоб 

там ні-ні! Ну, ти зрозумів! І кульку цю охороняй, щоб не 

поцупили. На ній наші люди, - подивився з прикрістю на 

булочку, від якої відмовився Демон, і кинув її коту, - тримай, за 

роботу. 

Пішли правителі. Розлігся кіт на стертій лінії. Хитро так собі у 

вуса посміхається, родзинки з булочки виколупує. Подивився на 

Землю і замуркотів різними голосами: 

-Я - Бог!  

-Ні! Я - Бог! 

-Ф! Ф! Ф! «Наші люди»... 

-Атеїсти! 

-Я - БОГ! - і почав наминати булочку. 
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          ПТАХИ  ПРОЖИТИХ  ЛІТ  (вірші в прозі) 
 

                                       ЄСЕНІАНА 

 

Жінка до самого серця розкритими  очима дивилася в синє небо 

на синій воді і вдихала тепле світло зірок, що розгорялися. 

Вона відчула, як разом з повітрям її огортає безмежне 

зачарування, таке п’янке, що скільки  не бажай, то неможливо 

було напитися. 

Жінка завмирала, благоговіючи від несподіваної, солодко 

прилинучої спраги.  Над нею танули хмарами крила 

легендарних гігантських птахів. Далекий дівочий сміх 

перегукувався радісно з білим передзвоном беріз, 

видзвонюванням верб, плачем глухарів, заливистих 

балабончиків і дрімотною рибальською піснею. Шуміли 

очерети, чулися чи то тальяна, чи то ливенка. Пахло яблуками і 

медом. Ялини з м'якими колючками лили запах ладану... 

Нарешті тепла зелень заголубіла в небесному піску. 

Розплескався черемховий дим. На воді висвітилися жовті 

поводдя 

 

місяця. Синє, блакитне, червоне, зелене, руде, золоте - 

замерехтіло останнім сполохом дня. Запереливалося, перш ніж 

гай не вкрив всю цю красу синім мороком. 

«Береза забирає біль, верба вгамовує сльози, осика очищає, дуб 

дарує силу»...- пригадувала вона билинні перекази. «Ой! Ні! 

Гріх же який! Не можна вірити в неживе! Прости мене, 

Господи!» - перехрестилася жінка нишком. Але не витримала - 

обійняла маленькими дитячими руками березу так, що та 

застогнала, заворушила листям. А від самого берега вже кликала 

верба, і двоє  дубочків войовничо стовбурчилися, простягаючи 

коряві міцні гілки. «Дайте сили мені! Дайте сили!» - шепотіла 

вона в нестямі. 

Повільно розкривалися нічні запашні квіти для небесного 

вінчання. І, перш  ніж повернутися до  хати, вона вдихнула в 
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себе ненаглядний синій вечір з усіма звуками, духмянощами, 

рухливістю, світлом. 

І від цього подиху зародилася в ній синьоока душа російського 

поета. 

 

                                ЧОРНИЦЯ І БРУСНИЦЯ 

 

Благословенне рідне Підмосков'я! Скільки битв пережила рідна 

земля! Тут свої сліди і германці  залишили, і татари, і лютий гун. 

Бають старі, що  все Підмосков'я тричі кістками людськими 

вкривалося! 

Ще багато віків назад захищали наші прадіди землю руську! Але 

вороги - не пироги, приходили  знову і знову! Вони грабували 

поселення, вирубували ліси, гнали у полон найгарніших жінок і 

міцних підлітків. 

Виснажливі, запеклі битви  окропили ліси. Ворожа кров чорно-

синіми  краплями падала в траву, перетворюючись на чорницю-

ягоду. 

Кров же наших пращурів  проростала брусницею в ялинниках... 

Ти скуштуй стиглу чорницю! Нехай зуби від неї поголубішають! 

Хіба є на світі щось солодше за кров переможеного ворога ! 

Надкуси і брусницю яскраво-червону. Хіба є щось найцілющіше  

за святу могутність рідних мощей?! 

 

                                      ЧУДО - РИБА 

 

Amore і море звучало однаково, тому що робило її легше. І море, 

і любов піднімали на крилах  щастя.  Ах, море! Світлонька 

відчувала себе невагомою, коли йшла по довгій мокрій смужці 

піску, яка не провалювалася під її вагою. І Світлонька не 

залишала слідів. 

Дівчинка співала високо і ніжно, як співають, напевно, тільки 

янголи... 

Цей спів слухали хвилі, схиляючись до ніг Світлоньки. Слухала 

жар-птиця, що розметалася в небі жовтогарячими 
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перламутровими крильми  і  поглядала на дівчинку вогненним 

оком-сонцем. А ще слухала якась велетенська риба, що пливла 

за двадцять метрів від берега. 

Коли Світлонька побачила величезний плавець, вона зупинилася 

від несподіванки. І риба зупинилася. Ні. Вона не пірнула під 

воду. Вона у воді жадібно  ловила звуки, які лунали з берега. 

Світлонька знову пішла. І риба попливла за нею. Тоді 

Світлонька вирішила проспівати  особисто для риби свою 

найулюбленішу пісню. І вона її проспівала. І риба весь цей час 

пливла за нею. 

На пустельному дикому пляжі давно нікого не було. Лише 

спереду бовваніло кілька рибалок. 

Дівчинка раптом згадала, що рибу можна ловити, бо вона 

призначена для того, аби всю її споживати у вареному або 

смаженому вигляді. Але таких великих рибин, як ця, вона ніколи 

не бачила. І, тому їй здалося, що таку рибу неможливо піймати. 

Дівчинка гукнула рибалкам: 

-Дивіться, яка риба! Ви можете піймати її? 

Рибалки зойкнули  і почали розгортати сітки. 

Риба зупинилася у воді. Її плавець розвернувся на 90 градусів і, 

повільно розсікаючи ледачі вечірні хвилі, поплив у глибини 

розплавленого бурштину. 

Дівчинка глянула на небо. Та навіть птаха  відвернулася від неї, 

закрила вогняне око-сонце, розчинилася в надвечір'ї, 

розкидавши пір'я по воді. 

На Світлоньку налетіла хвиля, замочила ніжки. І дівчинка 

раптом  провалилася на мокрій доріжці, що розділяла море і 

сушу. 

Дівчинка давно виросла, але й досі не  розуміє, чому  ця казка 

ніколи більше не поверталася до неї. 

 

                            БАТЬКІВЩИНА ЦИГАНА 

 

Помирала мати на дев'ятому поверсі білої лікарні. Просила в 

гарячці  вкласти їй у руки жменю землі з Батьківщини. 
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Циган сидів і думав: де ж її Батьківщина? Може,  місто 

Орджонікідзе? Мати казала, що коли він народився, падав 

рясний суцільний сніг, і вітер не колихав його. 

А, може бути, Каспійськ?  Чи послати дітей, нехай привезуть 

жменю піску з узбережжя моря-озера? 

-Ні-ні! Це Курган! Поля-поля... А в підлісках з-під землі сирани-

сухани лізуть! 

Зітхнув циган. Все життя мати блукала світом. Зовсім це не 

Сибір, а Підмосков'я. Берези білі! Запах конвалій і осик після 

дощу. Розкішний килим трави, як у Берендєєвому царстві. 

«Де ж її Батьківщина?» - думав циган. Згадував байкальські 

сопки, підніжжя яких пестить кришталева вода. Там, де ростуть 

духмяне багно та лісова лілея, де у тайзі шумлять  кедри. 

Пригадався йому Пітер, холодний, кам'яний, величний. Буйні 

вітри  Фінської затоки. 

І раптом  його сподобило: Батьківщина циган - Дорога! Де б не 

були вони, куди б не їздили - у пам'яті залишалися або стукіт 

потягу, або іржання коня, або шурхотіння автомобільного 

колеса. 

Спустився циган униз, зібрав пилюку придорожню, піднявся в 

лікарню до матері й вклав їй у руки. 

-Оце тобі, - мовив, - земля з Батьківщини. 

Посміхнулася мати в маренні, як уві сні. Міцно-міцно землю 

руками затисла. 

Наступного дня очі відкрила. А через тиждень на ноги встала і 

забула хворіти. 

Дотепер, кажуть, живе. Тільки мандрувати не мандрує, а 

жадібними очима на дорогу дивиться. 

 

                                 ЯНГОЛ І ДЕМОН 

 

І треба ж було мені зненацька  закохатися у Демона! Я думала, 

вони жахливі. А цей був гарний. Я випадково побачила його в 

юрбі, і зрозуміла - мені без нього не жити! 
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Я думала, вони ненажерливі до наших душ. І, щоб зробити йому 

подарунок,  я чорною ніччю  вийняла свою душу з тіла. І душа 

моя кинулася туди, де мешкав Демон, тягнучи мене за собою. 

Звідкілясь вона  знала, де його шукати. 

Душа сяяла від кохання. Мій Демон здивовано глянув на мене і 

на мою душу. 

- Тобі туди не можна! - сказав він і зачинив переді мною браму 

Пекла. 

Обійнявшись зі своєї неприкаяною душею, я  поверталася 

додому, але раптом побачила Янгола. 

Він дивився на мене закоханими очима, повними сліз. Він 

приніс мені в подарунок свої крила. Але я відмовилася від них. 

       -Тобі туди не можна, - мовила я. І зачинила перед Янголом 

двері у свою спальню. 

 

 

                                          ПРОТЯГ 

 

На сьомому поверсі хмарочоса жила чарівна дівчина, яка навіть 

не розуміла, наскільки вона гарна. Довгими вечорами 

милувалася дівчина згасаючими відблисками вечірньої зорі: то 

рожевими, то  бузковими, то ліловими, і в її очах  відбивався 

пурпур хмар. Вона відчиняла вікно і простягала руки до зірок, а 

ті з радістю сідали їй на долоні, сміючись та підморгуючи. 

На її підвіконні буяли численні квіти, які раділи, коли дівчина 

поливала їх, називала ім’я кожної рослинки, сама їх про щось 

запитувала, сама ж за них відповідала, тому що не розуміла 

мови квітів. Квіти любили, коли її легкі руки замріяно пурхали  

над клавішами старенького піаніно, бо від голосу дівчини довго 

і тремтливо зітхали, та росли…, росли... 

Побачив якось дівчину всюдисущий вітерець, на ім'я Протяг, і 

до смерті закохався в неї з першого погляду. 

-Ах! - сказав він, - Яка гарна! – закрутившись пустотливо 

навколо маленької фігурки. 
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-Ох! - вигукнув, - Яка дивовижна! - граючи м'якими кучерями її 

русявого волосся, визолоченого останнім променем сонця. 

-Ух! - видихнув, - Яка чарівна! - підслухавши вірші, що злітали з 

її ніжних  вуст. Але дівчина зачинила вікно. І Протяг бився об 

кватирку всю ніч, вивчаючи кожний подих, в якому 

відобразився сон дівчини. 

Вранці він залетів у кімнату знову, зірвав, мовби хлопчисько, з 

піаніно ноти і закружляв по кімнаті. 

Дівчина не розсердилася, а розсміялася, хапаючи неслухняні 

листки паперу. Протяг роздмухував її спідницю і рюші на 

рукавах, цілував її променисті очі, ніжні щічки і блискучі зуби в 

ясній посмішці... 

Кілька квітів, обурені таким неподобством, хотіли зупинити 

бешкетника, схопили його за фалди плаща, що розвівався, і, не 

втримавшись на підвіконні, із брязкотом упали на підлогу. 

-Мої бідолашні квіти! - зойкнула дівчина, закриваючи від 

Протягу всі ходи і виходи. 

Але було вже  пізно. 

Наступного дня дівчина занедужала. Може це була  Ангіна, 

може це був Грип. 

А  ви як думали? Хіба щось путяще могло народитися від 

Протягу? 

 

                            ПТАХИ ПРОЖИТИХ ЛІТ 

 

Мені назустріч йшов старий. Він  ніс на плечах прожиті літа. 

Втомленими, замордованими грифами сиділи вони на сірому 

пальто та мудро дивилися навсібіч. І я бачила їх, як бачу тебе. 

Старий згорбився під тягарем  і насилу пересував ноги. Раптом 

прожиті літа зметнулися з  його плечей перепелами. Старий 

виструнчився, озирнувся, побачив когось у вікні третього 

поверху, і лице його помолодшало від доброї посмішки. Там, за 

шторою, знаходилося джерело його щастя. І це, звичайно, була 

жінка. Він пройшов мимо, весь обернувшись до неї. Хто був 
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там, за вікном?  Може то були онуки? Або дочка? Дружина? 

Приятелька? Остання любов? 

Він зник за рогом вулиці. 

А птахи прожитих літ ще довго літали навкруги  і співали від 

щастя. І я чула їхню пісню, як чую тебе. 

 

                                       ЕЛЕГІЯ 

 

Я думала, що мені робити із сином, який знову приніс двійку з 

поведінки... 

Ми ледве помістилися в ліфті. Я зі своїми  примхами і сусідська 

дівчинка з віолончеллю у великому чорному футлярі і 

портфелем для нот. 

Дівчинка мугикала під ніс слабеньким дитячим голосом елегію 

Масне, зовсім не звертаючи на мене уваги. Звуки якось 

непомітно  проникли в моє серце, і я піймала себе на тому, що 

чую густий і хвилюючий спів віолончелі: «О, де ж ви, дні 

любові...» Ні про яку любов я й не думала, але музика вже 

проростала в мені запашним суцвіттям. 

Ліфт відкрився. Я забарилася, розглядаючи мимовільну 

попутницю. 

Дівчинка сміливо вийшла на захурделену вулицю під  крижаний 

вітер, наче стрибнула в холодну воду. І я, зіщулившись, за нею. 

Я подумала, що тендітній віолончелі, напевно, холодно там, у 

чорному футлярі. Інструмент під рвучким  вітром бився об 

тоненькі ніжки. Тоді я подумала, що цим ніжкам теж холодно, 

бо дуже  вони тоненькі. 

Та дівчинка все мугикала собі під ніс тягучу мелодію. 

Коли ми підійшли до хлопчиська біля третього під'їзду, він 

почав збирати під ногами сніжні кульки, приготовлені, 

ймовірно, спеціально для цього випадку. 

Не звертаючи уваги на мене, наче я була з  нетутешнього світу, 

світу дорослих, він почав обстрілювати дівчинку сніговими 

боєприпасами, влучно попадаючи то в її тоненькі ніжки, то у 

віолончель. Я відзначила для себе, що стрілянина  відбувалася 
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досить делікатно. Ні в голову, ні в що інше хлопчик не цілився. 

Тому не  втручалася. 

Дівчинка перестала співати, але не зупинялася, а тільки 

зморщила носик. Звичайно, їй дуже хотілося запустити сніжком 

у цього телепня, але вона не  наважувалася залишити портфель і 

футляр з віолончеллю, розуміючи в цю мить, яка вона безглузда 

і зручна мішень. 

Нарешті, хлопчисько зовсім знахабнів у своїх безкарних 

домаганнях. Він згріб в оберемок пухнатий сніг, став перед нею, 

перегородивши дорогу і мені, всім своїм виглядом показуючи, 

що цей сніг зараз виявиться на її пухнатій шубці. Ми 

зупинилися. 

Хлопчисько демонстративно висипав  їй під ноги свій 

«подарунок». 

-На, потримай, її не можна ставити на землю, - зненацька для 

нас обох сказала дівчинка. 

«Узурпаторові» нічого не залишалося, як взяти віолончель  в 

одну руку, а портфель в іншу. І тут, відчувши  волю, маленька 

пустунка почала закидати хлопчиська сніжками, весело 

сміючись. Реготав і хлопчисько. Створювалося таке враження, 

що він саме цього і домагався. 

Я пройшла далі, посміхаючись, начебто цю перемогу одержала я 

сама. Мій внутрішній голос співав, наче  щаслива віолончель, 

елегію Масне: «О! Де ж ви, дні любові??!…» 

Хоча ні про яку любов я вже не згадувала. Я думала, що мені 

робити із сином, він знову приніс двійку за  поведінку. 

 

                                           ХМАРИ 

 

Вони дарували один одному ...хмари. 

Обоє мали фотоапарати. Їхня колекція складалася з декількох 

альбомів і  двох десятків великих фотографій в рамках, 

розвішаних по стінах. 

Вони привозили їх звідусіль: із замшілої  весняної Чукотки, 

мрячного Чопа, з вітряного Забайкалля, з теплих і численних 
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озер Сибіру. Хмари були геть різні, неймовірні, райдужні, 

казкові... 

Одного разу подружжя посварилося. Через дрібниці. І 

розійшлися. 

Світлана здерла зі стін хмари і згарячу закинула їх  за диван. А 

Валерій, дивлячись на це, грюкнув дверима, розтрощив об сходи 

фотоапарат і вирішив більше ніколи, ніколи... 

Валерій дуже швидко зблизився з іншою жінкою. Світлана  ще 

пару років обтяжувала себе роботою, аби його забути. Нарешті, і 

вона знайшла собі нового супутника життя. 

Проходили роки. Марні. Незначущі. І безсердечні. Іноді вони 

дивилися на небо, але з прикрістю відводили погляд. А вночі їм 

снилися  ...хмари. 

Він першим не витримав і, придбавши в магазині акварель, 

почав малювати. Валерій мріяв таки відобразити ту, найпершу 

хмару, з якої все почалося. Вони зі Світланою не встигли її 

колись сфотографувати і часто згадували  у свої найкращі дні.  

Душа його розривалася від спокою й повсякденності. Він шукав 

у небі відповідь, виходячи ввечері у чисте поле. За пухкими 

хмарами, що були вагітні дощем, легесенькі пір'ясті підкрилля, 

наче прочитавши думки Валерія,  або ховалися за ці темні 

хмари, або летіли ще вище в небо, тікаючи від розпачливості 

його думок, бо не мали змоги  допомогти йому в такому стані. 

Занадто тендітні і вразливі, щоб упоратися з болем, який терзав  

людину, вони не знаходили в собі стільки божественної сили, 

скільки було в тій першій хмарі, з якої все почалося. 

Валерій чекав  і кликав її. І якось пізно вночі вона вдалася. 

Прозора, рожева,  мовби  небесна квітка, що вирішила знову 

розмаятися, хмара сама розтеклася  на величезному ватмані, 

розкинутому по всій кухні, наче мелодія  душі. Поки це рожеве 

чудо підсихало на підлозі, Валерій стрибав навколо, наче 

хлопчисько, затисши зубами вигук радості. Вийшло! Перший 

раз у житті! Вийшло! 
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Валерій обережно поцілував у чоло сплячу жінку, що жила з 

ним всі ці роки, згорнув дудочкою ватман і тихенько закрив 

двері. 

Йому відчинив чоловік. 

-Вам кого? 

-Її. 

А вона вже стояла на порозі, здивовано розплющивши очі. 

-Вона? –  схвильовано розгорнув на весь проліт сходів Валерій 

свою рожеву хмару. 

-Так - посміхнулася Світлана... 

… Вони довго лежали на траві, обійнявшись  і дивлячись на 

фіолетові пір'я гігантських крил, що пурхали серед зірок.   

-Фотоапарат не візьме. Може, зняти на кіноплівку? - запитала 

Світлана. 

-Я не можу без тебе жити, - відповів Валерій. 

 

                                          БИЛЛЯ 

 

Я прийшла на край світу, витираючи сльози. На вершині урвища 

стояла прадавня баба, широко розкинувши руки. В один рукав 

залітали вітри, несучи із собою порошинки, насіння і камені а, 

вилетівши з іншого, зникали у невідомому напрямку. 

Я підійшла до неї. Жінка не подивилася на мене, лише злегка 

ворухнула бровою. 

-У мене згорів будинок, - сказала я. 

-Я знаю, - відповіла баба. 

-Я хочу спекатися своєї самотності. 

-Я знаю, - не кліпнувши оком, повторила баба. 

-Хто ти? - запитала я. 

-Ти знаєш... 

Я сторопіла. 

Я заходилася аналізувати, уважно дивлячись на неї, хоча дійсно 

нічого не відала і не тямила. Що означають ці вітри? Насіння? 

Чи, може, це тисячі сконцентрованих коротких життів, що 

летять у різні боки по всьому світу? Це билля? Чи не від того все 
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биллям поростає? І це каміння... Час - розкидати камені... і час - 

збирати камені... Ця стара - Час? 

Баба, посміхнувшись, сказала: 

-Так. 

Вона читала мої думки. Велично повернувши голову, баба 

глянула мені прямо в очі, і від цього я перетворилася на 

маленьку піщинку. Мене відразу підхопив чарівний вітер, і я, 

влетівши в лівий рукав часу, вилетіла із правого. Тепер я могла 

розрізняти билля. Літаючи по світу, я бачила, кому Час дарувала 

троянди, кому насіння ромашки, іншим діставалися волошки і 

жовтці. Моє попелище поросло кропивою. 

Облетівши коло, я повернулася на край світу і стала перед 

бабою в колишньому вигляді. 

-Ну що, втекла від самоти? - запитала Час і відразу сама 

відповіла, - Ні! 

Я не знала, що сказати, і опустила очі  додолу, аби знову не 

перетворитися на піщинку. 

-Згадай про те, що хтось вже повірив  тобі. І повертайся. Тобі ще 

не час... 

І я повернулася. 

 

                                  ЯГОДИ ЯЛІВЦЮ 

 

          Чи ви знаєте, що сині ягоди ялівцю на долоні чорніють? 

Знаєте? Ну, тоді не знаєте,  чому  Цього ніхто не відає. Правду 

вчені кажуть, що від теплоти в ягодах чорніє якийсь віск…Але 

чорнішають вони не від цього. Одна дівчина розповіла мені по 

секрету дивовижну історію свого життя.                                                                                                                                                                                                                                       

Коли   Юнна була ще  маленькою, наснився їй химерний сон. 

Начебто пішло все село до лісу. Хто що збирає: дівчата 

брусницю, мужики кедри довбають, потім шишки до лантухів 

складають, хлопці – ягоди ялівцю. В усіх долонях ягоди 

чорнішають, а в одного так і лишилися синіми. «Хто ж ти 

такий?» - запитує в нього Юнна. «А я твій янгол-хранитель» - 

відповідає юнак. 
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          Багато років пройшло з того часу, але той давній сон так 

закарбувався у пам’яті, що вона не змогла  його забути. А вже 

коли інститут закінчувала, потрапила в аварію. Три операції 

поспіль. Наркоз за наркозом. Непритомність за непритомністю. 

Думали, не виживе Юнна. 

           До тієї лікарні, де вона лежала, призначили молодого 

лікаря на стажування. Подивилася на нього Юнна, і здався він їй 

чимось знайомим. Очі сині-сині, наче  ягоди ялівцю.  

           Це ж він  витягнув її з того світу. Вже не знаю, яким 

чином. Але найдивовижніше було не в цьому. Одного разу до 

лікарні  родичі  принесли  ялівцеві ягоди, ясна річ, почорнілі, 

руками назбирані. А коли пішли: 

           - Пригощайтеся! – простягнула Юнна жменю молодому 

лікареві. 

           Він прийняв їх відразу у дві долоні. І: Ти ба! Диво! В його 

пальцях вони посиніли. 

           - Це сон? – здивовано запитала Юнна. 

           - Все життя – сон! – відповів їй молодий лікар. 

           Незабаром  її  виписали. І хворобу, як вітром здмухнуло. 

Але юнака того вона більше не бачила. А, може,  ще зустріне… 

      

                                 ОНУКА ДІДА МАЗАЯ 

 

Не те, щоб вона була першою красунею, але цій дівчинці раділи 

всі! Їй посміхалися знайомі і незнайомі люди, підморгували 

хлопчаки, і навіть шкільна куховарка намагалася налити в її 

тарілку найбільшу порцію борщу. 

Вся справа в тому, що в очах незвичайної дівчинки жили сотні 

маленьких сонячних зайчиків. І навіть, якщо дівчинка сумувала, 

вони стрибали, освітлюючи все навколо ласкавим сяйвом. 

Ви хочете спитати, звідки в очах дівчинки з'явилися сонячні 

зайчики? А, просто, коли вона була маленькою, поїхала якось 

навесні зі своїм дідом Мазаєм у ліс під час повені. ЇЇ дід  Мазай 

звичайних зайців у човен збирав, а весняні сонячні відблиски 

води в очі захопленої внучки пострибали. 
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От і живе тепер дівчинка із сонячними зайчиками в очах. Ви не 

зустрічали таку?  Я зустрічала! 

 

         

 

                                         АНТОНІЯ 

 

Я довго мріяла про цю ляльку. Бентежний погляд її зелених очей 

непокоїв мене. Але лялька з римським ім'ям Антонія виявилася 

порцеляновою,  до того ж колекційною, із справжнім 

сертифікатом оригінальності, тому непомірно коштовною. 

Проходили довгі дні у чеканні грошей. Я  приходила до 

магазину, подивитися на ляльку. 

Нарешті, Антонія зайняла гідне місце на моєму фортепіано. І в 

кімнаті почали відбуватися майже неймовірні речі. Щоразу щось 

падало з полиць і розбивалося, начебто в кімнаті гралися 

незримі маленькі діти. Раптово для всіх уквітчалися кактуси, які 

стирчали без діла вже двадцять років. 

А вчора вночі я прокинулася від того, що на мене хтось пильно 

дивиться. У погляді Антонії не було тривоги, а якась 

немилосердна любов і ядучий докір. Я подумала про всіх своїх 

ненароджених  дітей. У мене  їх мало бути багато. Я зрозуміла, 

яка сила змусила мене роздобути цю ляльку. І зрозуміла, що 

Антонія хотіла сказати мені. 

 

                                      СИВІ КОСИ 

 

Я ще пам'ятаю ті часи, коли жінки з косами ходили. Сивими 

косами, укладеними короною на голові. Ті жінки жали хліб, 

рубали  лісові дерева, стояли на заводах  біля  верстатів. Вони 

носили сірі тілогрійки та чоботи. 

Жінки із сивими косами  відбудовували міста та прокладали 

канали. Вони  своїми зашкарублими руками ніжно доглядали і 

плекали державу. 
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А ще жінки із сивими косами знали багато казок. І в дитинстві я 

жадібно слухала. А тепер із вдячністю їх повертаю. Я знаю, 

кожне моє слово, кожна моя думка оцінюється суворими 

суддями мого дитинства. І немає нічого найсправедливішого за 

це  журі. Тому що воно в серці. 

Мої казки для вас, Янголи із сивими косами на голові! 

 

                                   БРОДЯЧИЙ ПЕС 

 

Ганночці  було шкода  пса. Той приходив весь у реп'яхах, з 

перебитою лапою, або пораненим вухом. Хутко висьорбував з 

миски нехитре частування. І в прихожій відразу засинав  на 

квадратному шматку затертого перського килима. 

Пес скавчав уві сні, розповідаючи про щось своє, мабуть 

бідкаючись Ганночці, як сильно доля  кривдить його. 

Ганночка дбайливо купала пса в теплій пінистій воді, вичісувала 

з його скуйовдженої шерсті зубасту череду і колючки, 

примовляючи при цьому: 

- Ти мій гарний! 

Через тиждень-другий  псяча шерсть починала вилискувати, 

голос міцнів, а в очах з'являлася впевненість. І пес ішов собі. 

А Ганночка сідала біля вікна і дивилася на дорогу, здригаючись 

від найменшого шарудіння. Повз неї проходили люди, інші 

собаки, домашні та бродячі. Мимо проходило життя. 

Та Ганночка чекала свого бродячого пса. 

Вона і тепер його чекає. Якщо побачите того непосидька, 

скажіть, нехай повертається. 

 

                             КОВИЛОВИЙ ВІНОК 

 

У божевільні лежала баба. Вона нічого не говорила вже кілька 

років і вміла спати з розплющеними очима. Коли це 

відбувалося, можна було заглянути в її божевільний сон. І я 

заглянула. 
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Уві  сні вона стояла на піщаному схилі та тримала вінок з 

ковили. Мимо пропливали човни. Багато човнів. І в них - люди. 

Багато людей. Але, придивившись, я зрозуміла, що це не зовсім 

люди... 

-Я пам'ятаю тебе, - говорила баба, приміряючи свій вінок, - я 

народила тебе від гусляра, Гудиме, ти перша моя юнацька 

пісня... 

І знову підпливав човен. 

-А... Кохана моя, - зітхала баба, пестячи  духмяне волосся  

прекрасної діви, - твій батько  був для мене таким коханим, 

таким синьооким,  я б і зараз дивилася, та не змогла б 

намилуватися. От і народилася ти від поглядів моїх легкою, наче 

зітхання ріки... 

 

Вінок із сивої ковили нікому не підходив, був він білий, начебто 

його сплела баба зі свого волосся. 

-Здоров’я тобі, здоров’я тобі, Вятко старшенький і Вязго- 

причепо, мабуть я не дуже  кохала вашого батька, завинила я, ви 

вже пробачте мене, грішницю, якщо щось не теє. Дошкуляла я 

йому, а ви від сумнівів моїх народилися... 

- Дай-но, я тобі  віночок приміряю, Нейоло моя, нещастя. Все  

життя ти із мною жила, всю  мою крівцю висмоктала. Але, куди 

ж  від тебе подітися, донечка, яке не є, а рідне дитятко. 

Мова її спліталася, наче вірші. Її дивні діти  з дивними іменами 

були не дітьми, а почуттями, які повертала на пропливаючих 

човнах  ріка її життя. 

-Берестинко, рідна, чи  доведеться  хоча б разочок на ліс 

глянути, - говорила баба, або, - І Завид тут, і Нечай, і Сміян, як я 

радію, радію вам, дітки... 

Мені здавалося, що я давно чула ці імена, і вони збудили щось 

на дні моєї глибинної пам'яті, котра прокидалася  там, у 

бабиному сні, і танула знову, наче туман над  піщаним схилом... 

…Раптом зіниці проясніли, і баба побачила мене, а я побачила 

своє здивоване відображення в її божевільних очах. Я знала, що 

у цієї жінки ніколи  не було дітей, тому не було кому  подати 



  

85 

 

Світлана Савіцька – «Таємниця життя» 

води. І я, наливши у склянку води, принесла їй. Баба не хотіла 

пити. Але вона зраділа, заметушилася, заворочалася, дістала з-

під подушки вінок,  недавно сплетений з білої ковили, зовсім 

такий, як з її сну, і тремтячими руками дбайливо поклала мені на 

голову. Вінок  гарно обійняв чоло. 

-Ти прийшла до мене, моя наймолодшенька, - вимовила вона 

перше й останнє, що почули в лікарні, - моя Казко! 

 

                                           ТІНЬ 

 

Вона любила Його, як хмари люблять крила. 

Вона бігла за Ним, як біжить за нами думка. 

Вона не давала проходу, як повітря. І, здавалося, немає від Неї 

порятунку. 

Він тікав від Неї все життя, поки було сили  дихати. Але доля 

зупинила їх на стрімкому повороті так раптово, що у нього 

замайоріло перед очима. 

І Він відчув порожнечу. Таку тугу відчуває Галактика, 

розкручена в одну нитку. 

Зачіпка ховалася в Ній. Їм  заволоділа Вона, поки бігла за Ним. 

Заволоділа цілком. І, щоб забрати Себе, він рвонувся до Неї, але 

зрозумів, що Вона стала  всього тільки тінню. Його Тінню. 

 

                              РОЖЕВЕ ВАРЕННЯ 

 

Я вважала, таємниця ховається  всередині оцих духмяних 

пелюсток. Троянда тріумфально величалася серед домашніх 

квітів, випромінюючи неймовірно вишукані пахощі, що вони 

вирішили: ця царствена особа гідна зайняти найкраще місце в 

кімнаті - на роялі, у різьбленій кришталевій вазі. 

Я все чекала, що вона розкриється, пелюстка за пелюсткою, 

розповість про загадку кохання й чарівності. Я цілувала ці 

пелюстки, як матері цілують щічки своїх немовлят. Здавалося, 

ще трошки, і я занурюся в нову казку, наче в сон. 
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Але вранці я прокинулася і зрозуміла - щось не так. Глянувши 

на рояль, я побачила лише голе стебло з жалюгідними 

колючками. Квітка обсипалася. Але таємниці під пелюстками не 

виявилося. Серце моє стиснулося від образи. Я не думала, що 

так швидко проходить  кохання. Одну за одною я зібрала 

червоні оксамитові, ще живі, пелюсточки в долоню. У мені все 

нуртувало від кривди. І навіть сльози викотилися з очей, упавши 

на самотнє стебельце. І там, де впали сльозиночки, я з подивом 

помітила, що під листочком зворушливою надією  пробивається 

маленький зелений паросток. 

Весь наступний тиждень я присвятила себе стеблинці, на якій 

колись жила прекрасна троянда. Я підрізала його зверху і знизу, 

пересадила із кришталевої вази у звичайний глиняний горщик, 

полила і накрила скляним ковпаком. 

Зелений паросток призвичаївся дуже швидко. Напевно, мої 

сльози виявилися тим самим елементом, від якого залежало його 

життя. Через якийсь час він відростив нове листя й коріння, і 

настільки зміцнів, що вже обходився без скляного ковпака. 

А навесні я пересадила його в землю біля будинку. Розкішний 

рожевий кущ із оксамитовими квітами тішить моїх друзів до 

пізньої осені. А взимку я вкриваю його хвойними гілками. 

У мене так і не вийшло нової казки. Я не розгадала  ані 

таємницю  кохання, ані таємницю чарівності. Зате із запахущих 

рожевих пелюсток я навчилася варити варення. Коли до мене на 

гостини приходять поети, художники, музиканти, я пригощаю їх 

рожевим варенням. Від цього, запевняю Вас, вони пишуть 

прекрасні вірші, музику і тішать мене новими полотнами. 

 

                        ДОБРОГО РАНКУ! КОХАНА! 

 

Іноді встаєш «не з тієї ноги», і начебто випадають із рук віжки 

фортуни. 

І волосся не укладається в зачіску, і автобус тікає з-під носа. 

Бурчить скривджений шлунок на недолугий сніданок. Ще й до 

того ж на нозі  витріщиться така-сяка занудлива мозоля. 
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Схожим ранком я йшла на роботу, похмуро розмірковуючи про 

її марність і підраховуючи осоружні дні до зарплатні. 

Раптом на асфальті, прямо переді мною з'явився напис: 

«Доброго ранку! Кохана!» Три слова й два знаки оклику були 

виведені старанно, білою фарбою. 

Я посміхнулася. І відповіла невідомому художникові: «Доброго 

ранку!» 

Як людина мисляча, я, звичайно, зрозуміла, що цей напис не для 

мене. Але всередині наче сяйнуло сонце. Я почала фантазувати, 

що хтось таємничий прокинувся на кілька годин раніше, а може  

вночі, спеціально, аби  вранці подарувати мені  гарний настрій, 

виписав метрові букви на моєму шляху. Потім я  приміряла цю 

роль своїм друзям і знайомим, змальовуючи, якими  засобами 

кожний з них намагався б це зробити. Картинки виходили дуже 

кумедними. І на роботу я прийшла у пречудовому настрої, 

жартуючи, сміючись і підстрибуючи. 

Після  цього й почалося. 

Я тепер спеціально не квапилася до автобусної зупинки, а йшла 

пішки через цей напис. 

«Доброго ранку! Кохана!» - віталася зі мною дорога. А я, 

ймовірно, перетинала чиюсь любов, підживляючись від неї 

позитивними емоціями. Зараз моє життя  схоже на бразильський 

серіал з однієї й тією же серією. 

Незабаром я помітила, що і старі бабусі, і тітоньки, і молоді 

дівчата, ступаючи на цей напис, і читаючи його зміст, геть 

перероджуються, наче після купання в чарівній річці, молодіють 

і гарнішають на очах. 

Я зрозуміла, що кожна з них у глибині душі сподівається, що 

вона і є та сама «кохана», якій присвячується цей напис, а може  

згадує якісь неповторні моменти  свого життя. 

Зачароване місце, таємницю якого напевно знають двоє, ще й 

досі несе потужний позитивний імпульс. 

 

 

 



  

88 

 

Золота серія «Письменник в інтернет-просторі» 

                               МЕРТВІ ДЗЕРКАЛА 

 

Він - живий, розумний, лагідний. Він потрапив до королівства 

кривих дзеркал. Мертвих дзеркал. Він дивиться кудись повз неї. 

Він бачить тільки її відображення. Перекривлений відбиток у 

дзеркалі. Вона хоче закричати: «Я тут!». Але вона мовчить. 

Тому що вона - віддзеркалля. 

І їй здається, що вона померла. Що вона - привид. І він 

проходить крізь неї. Мислить крізь неї, дихає... 

У його королівстві все несправжнє, все перекручене. Те, що на 

його думку полегшує життя, навпаки, збільшує біль самотності, 

від цього розум не вдосконалюється, а деградує. Сумнівні 

задоволення приносять не бадьорість, а слабкість і хвороби. 

Примарні друзі, своєю примарною допомогою тільки більше 

затягують його у чорторий неминучості. 

Там, у його королівстві, вистачає жінок. Але це не кохання. Всі 

вони чогось від нього визискують. Їхні криві відбиття крадуть 

по частинам його гроші, його час, душу. Крадуть брутально, по-

справжньому. 

Коли вона розуміє це, їй  кортить порозтрощувати  криві 

дзеркала. Але вона боїться, що їхні криві скельця розлетяться по 

всьому світу, і кожний побачить, який він там, у кривому 

дзеркалі. 

Тому він повинен обов'язково колись заглянути в нормальне 

дзеркало. Це її очі. Тому що вона жива, як і він. Тому що вона 

кохає його, як саму себе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

89 

 

Світлана Савіцька – «Таємниця життя» 

 

РОЗПОВІДІ БОГОРОДСЬКОГО ПОВІТУ (про Московію) 
 

                ЗЛА ВІДЬМА ТА КМІТЛИВА ДРУЖИНА 

 

Жила в місті зла відьма. Нудотно їй стало  наодинці казитися. 

Подивилася вона по всіх усюдах, задумала чоловіка знайти. Та 

де  його втрапиш? Молоді – вщент дурні. Від злидотних - 

користі немає. Багатющі - пузаті! 

Сподобався їй Середняк. І не бідний, і  не  заможній. У хаті - 

порядок і спокій. Добряче господарство. Та й сам ладний, 

здоровий і міцний. От тільки одна  каверза - дружина в того 

Середняка вже є. «Нічого, - вирішила відьма, - дружину  я 

знищу!» І зачарувала того Середняка сильним приворотом. 

Відразу закохався у відьму мужик і на її вмовляння  згодився  

позбутися  дружини. Вирішили вони дати дружині такі тяжкі 

завдання, з якими  вона вік би не впоралася. 

Не знала відьма, що у родині  і прибуток, і злагода - усе на 

дружині трималося. Проте, прикинувся  мужик хворим і каже: 

- Давай, жінко, збігай-но на болото, зірви корінь одолінь-трави, 

я вип'ю його настоянку і вилікуюся. 

Не сперечалася дружина. Пішла. А  мужик з відьмою радіють. 

Адже з болота  ще ніхто не повертався, тому що жила там  

Злодіва і топила всіх у  драговині. 

Дружина, звичайно, відразу загрузла. Сміється Злодіва, а жінка 

її благає: 

-Не губи мене, владарко болота, я тобі ще знадоблюся. 

Цікаво стало Злодіві, витяглася вона жінку, запитує: 

-А до чого у тебе руки вправні? 

-А до всього. 

-А навіщо на моє болото завітала? Чи не знала, що тут люди 

пропадають? 

- Знати-знала, та  мій чоловік  занедужав. А вилікує  його тільки 

корінь одолінь-трави. 



  

90 

 

Золота серія «Письменник в інтернет-просторі» 

-Ну що ж, - погодилася Злодіва, - даю тобі часу до вечірньої 

зорі. Всю городину  висапаєш від бур'янів, доріжки піском 

притрусиш, дерева попідтинаєш, хмизу назбираєш, та в цей час 

жабок паси,  аби жодна не загубилася. У будинку прибереш, 

обід приготуєш, білизну перепереш, висушиш, ще випрасуєш. 

Встигнеш - подарую тобі корінець, а не встигнеш - втоплю! 

Посміхнулася жінка. Таку роботу вона щодня  втричі більше 

вдома виконувала. І до обіду з цими ділами  впоралася. 

Вмостилася  жабам казки розповідати. Жаби слухають, роти 

пороззявляли.  Жодна не пропала. 

Сподобалася Злодіві жінка. І дала вона їй за роботу не один 

корінець, а два. Дружина Середняка живою  додому прийшла, 

принесла чоловікові корінець одолінь-трави,  рада-радісінька. 

Другий  собі залишила, раптом хто-небудь знову занедужає. 

Сама спати лягла. 

 

А вранці відьма вже нове зло задумала. І повеліла Середнякові 

послати дружину до лісу. Жив у тому  лісі страшний і 

жорстокий розбійник. Багато років грабував він жителів міста, 

ще й прилеглих сел. Але нікому не  пощастило  зловити його, 

тому  що володів  розбійник дивовижною яблунею. На ній росли 

яблука щастя! 

-Погано ми живемо, жінко, - говорить їй чоловік, - не вистачає 

нам талану. Якби я з'їв яблуко, було б все по-іншому.  

Знов пішла сердешна до лісу. Розбійник  знищував кожного, хто 

забрідав у його царину. Вбивав і грабував.  Та цього разу він 

почув ніжну чудову пісню про те, як любить жінка свого 

Середняка, як ходила на болото за одолінь-травою, щоб його 

вилікувати, і як тепер іде до розбійника за яблуком щастя. 

Зворушила його пісня. Вийшов до неї жахливий і лютий 

розбійник геть у сльозах. «Заспівай, - благає, - ще що-небудь!» 

Весь день співала жінка розбійникові найкращі пісні, які знала, 

і, коли сонце сідало, привів він її до яблуні та питає: 

-Чи знала ти, що я вбиваю  всіх, хто вдирається до мого лісу? 
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-Авжеж, знала, - говорить жінка, - але  я все зроблю для 

коханого чоловіка! 

Насипав він їй повну фартушину  чарівних плодів  і  відпустив з 

миром. 

Прийшла дружина додому сама не своя від щастя. Яблука 

сховала. Одне чоловікові дала. Сама спати лягла. А вранці 

відьма вже нову підлоту  зробила: засипала весь сад-город 

камінням. 

Мужик і говорить дружині: 

- Піди  на Кам'яну Гору. Мабуть Цар Гори розгнівався на нас, 

якщо закидав камінням. Принеси  квітку життя. Ми її посадимо, 

і ніякі напасті  не нападуть на сад-город. 

Заплакала дружина, адже не було такого випадку, аби хтось 

повертався з тої  гори. Та нічого не вдієш.  Пішла. 

 Довго чи коротко йшла, а піднялася на верхівку. Бачить – палац 

кришталевий. Увійшла дружина Середняка до чудових палат  з 

високими стелями. Серед струнких колон  замість картин  – 

люди, вмуровані в дзеркала. А на троні сидить предковічний, 

старезний Цар Гори. З очей - блискавки! 

-Справжня в тобі любов, - зачудувався він, - якщо насмілилася 

до мене прийти. Не залишу тебе в дзеркалі, якщо запитаєш  мене 

сто один раз. Та щоб усі запитання були несхожі. І щоб цікаво 

мені було на них відповідати. 

Жінка сіла зручно на підлогу перед троном  Царя Гори,  давай 

запитувати. Що було до народження білого світу? Чому з неба 

зірки падають? Чому  на небі  грає веселка? Звідкіля вітри 

віють? Чому птахи співають, а жаби квакають? 

Весь день відповідав на її  запитання старець. А наостанок жінка 

запитала: 

-Чому таким дивним став мій чоловік, може перестав кохати? 

-Ось  це  запитання  і потрібно  було першим ставити,  - відповів 

Цар Гори, - не розлюбив він тебе. А зачарований. Приворожила 

його відьма. Тричі хотіла тебе зі світу зжити. До Злодіви, до 

розбійника й до мене посилала,  та тільки не по  квітку життя, а 

на люту смерть. 
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-Як же мені тепер зняти чари з чоловіка? Навчи тями-розуму, 

батьку! 

-Дам я тобі не одну  квітку життя, а цілий оберемочок. Ти одну 

квітку чоловікові віддай, а інші подалі прибережи. І спати не 

лягай. Уночі відьма прийде до вашої оселі. Почне зілля варити. 

А ти не спи,  все  запам'ятовуй, як вона робить. І звариш таке, як 

у неї, тільки в десять разів міцніше. Чоловікові  дай і сама 

випий,  після того  скінчиться  ваша біда. А тепер кажи останнє 

запитання. 

-Чим віддячити тобі, Царю Гори, за твоє серце і мудрість? 

- Ти  мені вже віддячила. Ніхто ще так цікаво  мене  не 

запитував. Ніхто не ставився до мене з такою повагою. Адже 

старим головне, аби  їх вислухали! 

Із цими словами він відсунув трон, прорідив густі хащі живої 

трави і подарував жінці  великий оберемок  квітів. 

Отак вийшло, що повернулася дружина Середняка додому  

знову живою-живісінькою. 

«Нічого, - думає відьма, - Зараз я таке зілля зварю, що Середняк 

сам дружину свою задавить!» 

От лягло спати подружжя. Та жінка не спить. Чує - прокралася 

на кухню сусідка. Запалила вогонь. Воду скип'ятила, кинула 

туди одолінь-траву, яблуко і  квітку. Відвар у склянку вилила, 

поруч із її чоловіком поставила, прошепотіла над ним: 

- Полюби мене на віки вічні! - і вшилась. 

Не довго думаючи, взяла  дружина кляту склянку, вилила далеко 

за ворота, а сама повернулася на кухню. Розвела вогонь, 

скип'ятила води, кинула туди одолінь-траву, усі яблука  щастя  і 

квіти життя. Вилила відвар  у склянку, поставила поруч із 

чоловіком і прошепотіла над ним: 

-Покохай того, на кого серце  вкаже! 

Вранці прокинувся Середняк, випив половину відвару і на 

дружину іншими очима подивився. Випила іншу половину 

дружина - засяяла хата здоров'ям, удачею і процвітанням. 



  

93 

 

Світлана Савіцька – «Таємниця життя» 

Аж суне до воріт відьма  забрати назавжди Середняка  із собою. 

А він на неї  не дивиться. На дружину свою не натішиться, не 

надихається.  

І луснула відьма від люті. 

 

                                      КРИВЕ ДЗЕРКАЛО 

 

Мачуха бачила, якою гарною росте пасербиця, і подарувала їй 

криве дзеркало. Дивлячись у нього, дівчинка вважала себе 

поганулею. 

Росла  вона міцною, розумною і дуже доброю, а щоб не 

попадатися на людські очі, зрання втікала  до лісу пасти вівці. 

Минали роки. Дівчинка навчилася розрізняти голоси дерев, 

птахів і срібного джерела. 

- Ти прекрасна, - шепотіли вони. Але дівчинка не вірила. Адже 

вона  бачила своє відображення в чарівному дзеркалі. «Просто 

вони всі люблять мене, тому я здаюся їм гарною» - думала 

дівчинка. 

Одного разу до лісу приїхав на полювання молодий князь. 

Дерева і птахи привели його до того самого джерела, біля якого 

пасла вівці наша пасербиця. І тільки побачив молодець дівчину 

небаченої краси, як відразу спалахнув до неї гарячою любов'ю, 

запропонував руку і серце, назвав найгарнішою. 

«Якщо він назвав мене найгарнішою, виходить, дійсно любить», 

- подумала бідна дівчина, і дала згоду на шлюб. 

А в його хоромах уперше побачила своє відбиття в звичайному 

дзеркалі. 

«Це наша любов зробила мене такою  гожою!» - подумала 

дівчина, адже її шляхетне серденько ніколи б не повірило, що 

хтось наважився дурити її  стільки років. 

Так народилася перша казка. 
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                                          НІЧОГО 

 

Була в мужика дружина. Ну, так собі, нічого. З одного боку - 

нічого. І з іншого боку - нічого. І жили вони нічого. А діток у 

них не було. 

Остогиділо мужикові таке життя. Згорнув він ганчірку, начебто 

в ній дитина і поклав дружині в ліжко. Вранці прокидаються від 

дитячого вереску. А у ганчірці - немовля! 

Стали жити  втрьох. А дитинчатко назвали Нічого. 

Росте він росте. У селі його любили. 

- Здоров був, - бувало кажуть, - ну як життя? 

- Нічого! - відповідає Нічого. 

- А мамуня як? 

- Нічого! 

-А татко? 

- Нічого! 

- Ну, бувай!… 

 Знайшов він собі наречену, батьків умовляє, аби йшли  сватати. 

- А що вона, гарна? - запитують старі. 

- Нічого, - відповідає їм Нічого. 

 Так і одружилися. 

- Як живуть? - запитаєте Ви. 

 Та, начебто, нічого. 

 

                                 ДАРУНКИ ЯНГОЛІВ 

 

Кропива - одна з багатоцілющих трав, від ста хвороб. Якби 

люди знали, наскільки вона корисна, нічого б окрім  кропиви не 

вирощували  у  своїх садах. Недарма  прадавні люди малювали 

янголів, що сходять до трону Всевишнього зі  стеблиною 

кропиви в руках. 

Про неї розповідають багато легенд, одна краще за іншу, а я вам 

розповім чарівну. 

Жила дівчинонька на селі. Повиликою кликали. Поцілували її 

при народженні два янголи: білий і чорний. Перший наділив її 
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дивовижним дарунком  цілительства, другий - гординею 

великою. Підростає Повилика, батькам допомагає з радістю. 

Дівчата до лісу йдуть збирати ягоди, і вона з ними. А назбирає - 

більш за всіх! Пісні співає найдзвінкіші. Та й  на личко  гарна, як 

намальована. Батько з матінкою нею не натішаться. Як з’явилася 

в них  Повилика - хвороби ніби поховалися. Якщо в когось 

голова болить, або спина - все проходить, тільки  вона ручку 

прикладе. Отак змалку почала  всіх навкруги лікувати. 

Шкідників у садах  поменшило. А наречених, бач, уродилося – 

аж гай шумить. Куди не кинь оком, все гоже в дівчиноньці. Всі 

закохуються! Та їй, навпаки,  ніхто не потрібен. Перехрестить 

поглядом сватів, і каже, наче душу обпалить: « Я - вродлива, 

молода, до роботи - завзята,  у веселощах - найкраща. Людей від 

всіх хвороб лікувати можу. А ваш наречений - тільки пиво  

добре  жлуктить. Не піду за нього! Не до пари він мені!» 

Батьки і раді. Не бажають дівчиноньку від себе відпускати. 

Почув цар про таку чудо-дівицю. И теж сватів до неї  заслав. А 

йому – такого ж одкоша. Розлютився цар. Наказав  невпокорене  

дівчисько силою привезти, а хату її спалити. Пахолки так і 

зробили. Прив'язали Повилику міцніше до коня і повезли в 

палац. І, як  проїхали золочені ворота, заблагала вона 

розпачливо: 

- Чи сидиш ти, Білий янголе, на правому плечі? Навіщо дав мені 

талан, якщо він горе приніс? Твоя кропив'яна малина, Повилиця 

– Повилика прощається з вільним життям.  Чи сидиш ти, Чорний 

янголе, на лівому плечі? Чому не дозволив полюбити? Тепер 

сидіти мені в палаці, як у темниці, а сиротинок та злиденних 

мені  вже не вилікувати! Та нехай вже я краще  стану травою, 

аби нікому не дістатися! 

Стрепенулися янголи, пожаліли дівчиноньку і перетворили 

Повилику на траву. Озирнулася сторожа, а до коня жмутик 

кропиви прив'язаний. Схопився за нього цар, та лише руки 

обпік, пекучою  виявилася трава кропива. Кинув він її об землю. 

І поповзла кропива в’юнистими рунами до рідного села. 
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Дотепер його шукає. Швидко зарощує кропива згарища і 

цвинтарі. Від неї земля зцілюється. Не росте тільки в палацах. 

Та й люди про цілющі властивості кропиви давно дізналися. Хто 

її палкої гордовитості  не злякається, та вип'є  кропив’яний 

настій - зцілить себе від багатьох хвороб, ще й всі інші до себе 

не підпустить. І кровотворна вона, і болі  знімає. Дарунок  

Білого янгола дотепер врятовує від радикуліту, гастриту, діабету 

і навіть від раку. 

І з'їли б уже всю кропиву, якби не дарунок Чорного янгола. Вміє 

рослина себе оберігати гарячою та гордою вдачею. 

 

                              ДЗВІНКИЙ СМІХ 

 

Жив собі  на білому світі чоловік. И виросли в нього два сини: 

старший Ільчик-мастак та молодший Юрчик-простак. Ілько з 

дитинства був скупий, на грошах  добре розумівся. А Юрко - 

щиросердний, усмішливий, останню сорочку віддасть із легкою 

душею. 

Підійшов час чоловікові помирати. Прийшов він із синами у 

чисте поле, провів межу, розділивши нарівно землю до самої 

хати. А братам сказав такі слова: 

- Любі мої сини. Гарно я топтав ряст на цьому світі, та, 

вочевидь, пора вже і міру  знати. А ви довго не засмучуйтеся. 

Господинь у хату приводьте та живіть, як серце підкаже. Мене ж 

поховаєте під калиновим кущем біля річки Смородини. Там я з 

вашою матінкою зустрівся. 

Сказав отак, та й помер. 

Зажурилися брати, але діватися нікуди, треба батьків наказ 

виконувати. Взяли вони лопати і пішли копати могилку, під 

калиновий кущ. 

Довго копали. Раптом обидві лопати налетіли на щось тверде. 

Витягли повний горщик золотих монет. 

Ілько перший  вчепився за горщик: 

- Я старший, мені й ділити! 
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Розіпхав все золото по кишенях, Юрчика наділив горщиком,  на 

дні якого залишалося всього три монети. 

Посміхнувся молодший, та не став старшому докоряти. 

- Дякую, - каже, - брате, і за це! 

Наступного дня все село зібралося з батьком востаннє 

попрощатися, адже гарна  була людина. 

До вечора розійшлися селяни, тільки брати залишилися. 

Запалили свічки. Сіли молитви читати. І поснули. 

Примарився їм однаковий сон. Піднявся батько, підійшов до 

Іллі, прямо на підлогу витрусив гроші з його кишень. Підійшов 

до Юрка, дістав і його три монетки. Приклав кожну до чола - 

засяяли вони, засвітилися, начебто сонечко засвітило. 

Вранці  прокинулися брати. Ілля згріб із підлоги монети, 

перерахував, чи всі  на місці. 

Поховали батька, потужили, та й почали наречених собі 

вибирати. 

Вподобав собі  Ілля  дочку шинкаря, Параску, на двадцять років 

старішу за себе. Хоч на обличчі Параски наче чорти горох  

молотили, зате з посагом, і хазяйновита,  тямить в  грошах і де 

місце чоловіка в хаті. 

Справив Ілля весілля мізерніше скнари. Збудував на своїй 

половині кам'яний будинок. Відкрив у ньому крамницю. 

Комерцією зайнявся. Наймитів  не брав. Сам управлявся  з 

Параскою. Скуповували в нужденних людей посуд, борошно, 

полотна. А в своїй крамниці  втричі дорожче продавали. 

Збирали грошики. Земля їхня полином-травою поросла. 

А Юрко все частіше задивлявся на дочку садівника – синьооку 

Василинку. Дзвінко сміялася Василинка. Дзвінкіше за всіх на 

селі! 

Через рік приходить Юрчик до брата і мовить: 

- Немає в мене тепер батька, благослови мене ти, Ілько, на 

вінчання з Василиною. 

- Ну й простак ти, Юрчику! Навіщо тобі дочка бідного 

садівника? У них ані колу, ані двору свого немає, вона навіть із 

твоїм господарством не впорається! 
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- А я навчу. Жити не можу  без Василини. Покохав я її за 

дзвінкий сміх, за ходу легку, за очі сині… 

- Не сміх дзвінкий треба любити, а дзвінку монету! - наставляє 

Ілля. 

А Юрчик знай  своє веде: 

- Батько велів жити, як серце підкаже! Не даси благословення, 

то й без тебе оженюся! 

Що тут зробиш. Погодився брат. 

Побіг Юрчик кохану свою потішити: 

- Ось, голубонько моя синьоока, три монетки від батька 

залишилися. За одну монетку зіграємо весіллячко, за другу - 

хату полагодимо, а на третю накупимо  тобі гарне вбрання. 

Зраділа Василинка: 

- Всіх подружок на весілля скличу! А хатку не хочу кам'яну, а з 

теплого світлого дерева. Тільки  гарних убрань мені не потрібно. 

Ти не слухай, що говорять люди дурні. Давай краще накупимо 

саджанців та прикрасимо наше поле зіллячком. 

Погодився Юрчик. Як вирішили, так і зробили. 

Тепер обидва брати зажили сім'ями. 

Навчив Юрчик Василинку і прати, і їжу готовити, і полотно на 

батьківському верстаті ткати. Важко було, та весело. Бігає 

Василинка у подвір’ї, наче сонячний зайчик. То тут, то там білі 

кучерики  мерехтять. Посадовила по всій землі саджанці: де 

смородинку, де вишню червону. Із селянами завжди привітна, 

злиденним хліба винесе, всяку собачку приголубить. Весь день у 

дворі  Юрчика - ясним дзвіночком сміх! Через рік народила вона 

йому дівчинок-близнючок. Турбот насунуло. 

А брат із жінкою Параскою глузують. Саме посміховисько -  

Юрко з Ваською самі ще нової шуби не справили, а туди ж – 

дівчисьок народили! Кругом в землю лозиночки 

повстромлювали – чи не сад називається!… А самі все гроші 

гребуть, та під матрац ховають. 

Але дарма вони пащекували. Прийшла ще одна весна. Розбуявся 

квітучий сад, напрочуд гарний, зроду ніким не бачений у цих 

місцях!  
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Насуплено поглядав Ілля в Юрчин бік. Не зрозуміло йому - чому 

той веселий такий! Народила йому Василина ще двійко, - цього 

разу хлоп’яток. Ледве кінці з кінцями зводила молода сім'я, аби 

діточок своїх нагодувати. 

Погано жилося Ількові в холодному кам'яному будинку. Не 

знайшлося в них із дружиною діточок. Попервах не схотіли, все 

гроші гребли, а потім вже  було запізно. Робота – від неї й 

бджола за сорок днів спрацьовується, от і Параска щось 

накульговувати почала. 

 

Швидко казка мовиться, та не швидко справа робиться. 

Дітки вже підростають. Із маленьких саджанців піднялися 

розлогі  дерева. Та й близнюки підросли  наче яблуньки. Кучері 

білі, щоки рум'яні, оченята сині, як у Василини: дзвінкоголосся з 

ранку до вечора лунає, батьку з матінкою допомагають. Робота 

гуртом аж горить під руками! 

От якось Ілля й говорить братові: 

- Гарний у тебе, братику, сад! Постав огорожу, а то скраю 

яблучка в тебе крадуть! 

-Та нехай! Мені не шкода. Може моїм яблучком якийсь 

подорожній голод утамує. А в мене - де одне поцуплять, там 

двоє  виростуть! 

Тоді брат замислився. 

Увечері, як стемніло, пішов до яблуньок, зірвав яблуко, чекає, 

чи виросте їх  вдвічі. Але двійко не виросло. Посміхнувся брат, 

кинув яблучко в траву, та й пішов собі геть. Тільки навесні на 

тому місці  відразу дві стрункісінькі  дички  із землі випнулись. 

 

Хутко летів час. На одному подвір'ї лунав дзвінкий і щасливий 

сміх, на іншому - холодний дзенькіт золотих монет. 

Знову прийшла смерть у будинок братів, забрала дружину Іллі - 

Параску. 

Запустіло  Ількове господарство. Продав він останній крам, 

зачинив крамницю. Немає колишньої силоньки, немає діточок - 

нікому допомогти. Лежить він у порожній холодній оселі - води 
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подати нікому. Лежить, свій матрац час від часу пестить. 

Добровільно смерті чекає. І про всякий випадок склав заповіт, 

щоб поховали його на коханому матраці  поруч  дружини. 

Змилосердилася смерть, прийшла до нього. 

Зійшлися простися з ним селяни. Дивуються на такий заповіт. 

Де ж це бачено, щоб на матраці ховали?! 

- Як наказав брат, так і зробити потрібно, - сказав Юрій. 

Матрац виявився важкеньким. Прорвалася стара тканина. 

Дзвінким  посміховиськом  сипонуло  на підлогу золото. 

Зойкнули сусіди. Позаздрили: 

- Ой! Юрчику! Щастить же тобі! 

А хтось сичав  збоку: 

- Дурням завжди таланить! 

Юрій попросив синів усе золото зібрати, у матрац  зашити: 

- Не принесло щастя  моєму розумному братові-мастакові 

золото, а мені, простакові, й поготів не принесе! 

Поклали матрац у труну разом з покійним. І поховали, як у 

людей водиться. Все як по правді належить. 

Ну, а кому через багато років цей скарб дістанеться, про це інша 

казка складеться. 

 

                                      ДУМОНЬКА 

 

Стривай, послухай, казка  яскріє, прозорим  джерельцем  

б’ється, на волю проситься... 

Якось ширяв могутній Дух лісу над соснами в поганому настрої. 

Бачить - жінка як жінка. Не гарна, не страшна, не велика, не 

мала. А з нею дітоньки, та й чоловік при ній.  

Причаївся  Дух лісу. Дивиться, як жінка діток у кришталевій  

річці купала, шовкове волосся  їм  розчесала, чоловіка, що  

відразу наловив рибки, приголубила. І  охопила його ні 

заздрість, ні розгубленність, а цікавість. 

Попрямувала  родина  додому. А Дух лісу їм то корчака на 

дорозі підкине, то гриб-порхавку. Жінка посміхається. 



  

101 

 

Світлана Савіцька – «Таємниця життя» 

Голівоньку до чоловікового плеча  прихилила. Дітлахи поруч 

бігають. На витівки лісового Духа і оком не моргнуть. 

Почав  Дух  лісу ту  родину щодня зустрічати і покохав жінку не 

на жарт. Та так покохав,  що зробився  добрим молодцем,  

дорогою її перестрів. Виходь, каже, за мене заміж,  аж затявся на 

своєму. 

Доземно вклонилася йому жінка за таку  ласку, але згоди не 

дала. 

Розсердився Дух лісу. Чоловіка її в річку скинув. Метнулася 

жінка. Схопила чоловіка за руку. Хоч ніжна  була, та 

ріднесенького на берег витягла. Запалив тоді Дух навколо сухе 

торфовисько. Зажевріла земля. Зайнялася. Кинулася  вся  родина 

пожежу гасити. Як у кого вийшло. А таки загасили.  

Заспокоївся хазяїн лісу. І з’явився перед ними у всій своїй 

пишноті. 

- Смілива ти жінка, хоч і слабка, - сказав він їй. 

- Слабка - не слабка, а  себе захищу. 

- Ну що ж, не буду я вам більше перешкоджати. А на прощання  

прийми подаруночок. 

І подарував на пам'ять сухий березовий листочок. Наказав 

берегти, на шнурочку носити. Таке  щастя з цим листочком до 

сім'ї прийшло. Місця дивовижні відкриваються. Всі  гриби – 

ягоди  видко. Трави медвяні вистеляються. Птахи свої 

переливчасті пісні  старанно виспівують. Затужив Дух лісу. Сів 

біля  річки над  урвищем,  почав сумувати. Так сумував, 

висихав, сохнув за жінкою, що дерева навколо, мовби  восени, 

всі  пожовкли, листя обсипалося. І так міцно він задумався, 

згадуючи свою кохану, що розкололася його голова, а звідти на 

світ вийшла дівчинка. Кучері жовті, наче сухе листя. А очі 

прозорі, мовби ріка. Обличчям і ходою схожа на ту жінку, а 

силою  пішла у батька. І назвав він її Думонькою. Серед буйних 

нетрів, куди немає дороги ані пішому, ані  кінному, де б'ють сім 

джерел, лісовий терем збудував. Залишив там Думоньку, і 

полетів до інших лісів, розвіяти сум-журбу. 
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Росла Думонька серед диких звірів і птахів. Плела одяг собі з 

тонких жил подорожника. Коли хотіла їсти  - полювала. Коли 

пити - вклонялася джерелу. Вмивалася дощами, вітром 

обсушувалася. Рідний ліс  оберігала. А підросла - забажалося їй 

світ навколо подивитися, і себе показати. Все далі  вона йшла і,  

нарешті,  вийшла з лісу  до людських шляхів. Ось і поля. І села. 

Та й люди її запримітили. Дівчина вправна, швидка, одна з 

вовком може впоратися. Про неї  легенди почали розповідати. 

Потім пісні складати.  

Потягнулися молодці в ліс її шукати. Гордовитою виявилася 

Думонька. Тих, хто йшов до неї з повагою, нагороджувала 

багатими подарунками лісу, хоч сама на очі  не наверталася. А 

хто приходив до неї із  брутальною хтивістю, відтинала тому 

буйну голову. Відтинала - і на  палю насаджувала. 

Повернувся якось Дух лісу до терему. Вирішив побачитися з 

дочкою. І остовпів від жаху.  

- Що ж ти, Думонько,  накоїла? Скільки нерозумних хлопців 

загубила! А ну, лізь  краще знову до мене в голову! І сиди там, 

дитя слабке, безглузде! 

Тільки Думонька не послухалася. 

- Слабка - не слабка, а  себе в змозі  захистити. 

Ніжкою тупнула. І  зникла. Стала Думонька незримою. Захоче - 

у думках з’явиться. Захоче - до лісу повернеться. А в лісі  ж вона 

- володарка! Може  перед людьми їхнє  життя  розгорнути. 

Може листочками  казки  розповідати,  вгамовувати любовний 

запал. Може пісні, вірші нашіптувати. Може до загину здолати. 

А може й на шлях істини вивести. 

 

                                   РУСАЛКА 

 

Жив на білому світі П'яниця. Він стільки  пиячив, що вже не 

пам'ятав, якою був ніжною і ласкавою дитиною, він забув, що в 

нього золоті  руки, а серце чисте і шляхетне, наче лазурова 

квітка... 

Він пив за трійцю, та ж гарував за сімох. 
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Хазяїн був дуже задоволений таким працівником, тому що 

платив йому за одного. І П'яниця допився до того, що забув про 

час. Все життя здавалося йому одною п'яною гарячкою, у якій 

потонув глузд. 

Щовечора він приходив до ріки і малював на піску хрест, 

закреслюючи ще один минулий день. 

- Що ти малюєш? - запитала його цікава Русалка, підпливши  

близенько. 

- Я ставлю на собі хрест, - відповів П'яниця. 

- Ти ставиш на собі хрести щодня? - засміялася шалапутна 

Русалка, - Адже їх однаково змиває хвилею! Який у цьому сенс? 

- Не знаю, - відповів П'яниця. - Не знаю і край. Я просто 

пропаща людина. Вип'єш із мною? Я пригощаю. 

- Я не п'ю! - залилася  сміхом Русалка, - І тобі не раджу. Я за 

тобою  стежу здавна. Ти дужий. Ти вмієш робити все. І 

великосердний, ніби прекрасний принц. 

- Як можна таке говорити? Ти ж мене зовсім не знаєш! Адже я... 

- П'яниця допив пляшку та накреслив на піску ще один хрест. 

Тоді Русалка підпливла ближче і стерла малюнок своїми білими 

долоньками. 

- Я тебе знаю, як ніхто інший, тому що я тебе відчуваю. Пішли зі 

мною, - ніжно заспівала  вона і взяла його за руку, - Там у нас 

зовсім інший світ. Вода очистить тебе і заспокоїть. Забудь усе, 

що тебе кривдило і гнобило. Ти гарний, ніжний, милий. Я 

зроблю для тебе все, що ти побажаєш!  

І Русалка глянула на нього своїм  неймовірно глибоким 

поглядом, перед яким навіть тверезий не може встояти. 

- Так із мною ще ніхто не розмовляв, - з очей П'яниці полилися 

хмільні сльози. – Ти мій єдиний друг! 

-Покохай мене! - сказала Русалка й припала до його вуст... 

Всю ніч вони гойдалися на хвилях любові.. Запаморочливими 

духмянощами співали у заводях  нічні лілеї. І серце П'яниці теж 

співало, поки зірки не закружлялися обертом у вальсі вічності... 

А на ранок його тіло знайшов хазяїн, у тридцяти кроках нижче 

за течією. 
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-Доклюкався, проклятущий, - пробурчав він, - Де ж мені тепер 

знайти такого телепня!?! 

 

 

                                       ГОЛОВЕШКА 

 

Пішов мужик у ліс по гриби і заблукав. Чує, майже поруч село, а 

пробитися через хащі до нього не може,  наче гаспидська сила  з 

ним грається. Закортіло йому  води напитися – так занесло  у 

випалену западину – ані краплиночки роси на листочках, хоч 

землю довбай! Хотів вогонь  запалити – раптом, з якогось 

розуму,  пішов дощ,  загасив багаттячко, намочив одяг. 

- Може  розгнівався на мене   володар  лісу, - гадає  мужик і  

раптом  побачив світло,  а потім вийшов до ріки. 

А  вже сутеніло. Тужно стало мужикові, лякливо і зимно. 

Дивиться - вогонь не вогонь - пень гнилий, а довкола нього чи 

то люди, чи то звірі сидять, бурмочуть дивне, незрозуміле. 

А дерева сучками в спину підштовхують. Діватися нікуди. 

Підійшов він до пенька. Шапку зняв, уклонився: 

- Доброго здоров’ячка  всьому  кумпанству, дозвольте біля  

вашого  багаттячка погрітися... 

- Ти навіщо затоптав моє чисте джерело? - захитав головою 

дядько Водяник. 

- Ти навіщо зруйнував під березою мурашник? 

- Ти з якого це переляку гриб  з корінням висмикнув? - замість 

привітання налетіли на нього лісовики. 

Лише тепер зрозумів мужик, до кого в гості потрапив. 

- Ой! Пробачте мене, лісові мужики! Не хотів я скривдити 

ваших підданих! Чим тепер мені надолужити свою провину? 

- Тільки життям своїм, - заревло навколо. 

- Життя моє не ви  мені давали, тому  не вам  його відбирати! 

- Ну, тоді, - здивувалися лісовики, - повинен будеш ти ріку 

вичистити, камені вишкребти, мурашник поправити, і тоді ми 

відпустимо тебе додому. А поки заночуєш на млині. 
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І раптом всі зникли. Дивиться навколо мужик. Бачить,  стоїть 

старий-старезний млин. Насилу  рипить  під вітром, ледве 

тримається. Відчинив він двері. Порожньо навколо. Лава. Стіл 

та піч. А в кутку стоїть кована скриня. Вирішив він розвести 

вогонь. Глянув у піч – лишень одна  головешка лежить. Він її 

взяв,  та долоні пообпікав. Гарячою виявилася. Кинув мужик 

головешку на підлогу, а та як закричить людським голосом: 

- Ти навіщо розбудив мене, Іванко? 

- Ти що ж, головешко, жива  чи як? 

- Та не головешка я,  а нещасна бранка. Ось уже три роки я лежу 

в печі, чекаю, коли мене від цієї  напасті  врятують.  Піди,  Іване, 

розкрий скриню,  знайди там чарівну вічнопалаючу свічку, сядь 

на лаву за стіл і читай, не обертайся. А обернешся, лиха не 

минути! 

Так і зробив Іван, як Головешка  наказала. Читав, читав, та й 

обернувся. Бачить, голова начебто дівоча,  все інше -  

Головешка. Запитує: 

- Все тепер? 

- Все, та не все! Читай скоріше! Не обертайся, а то не встигнемо 

ми з лісу чарівного втекти! 

Далі  Іван читає. Страшні чудовиська йому примарилися. 

Половину прочитав. Не втерпів. Обернувся знову. Бачить, 

дівиця вже до пояса звільнилася. Запитує: 

- Все тепер? 

- Все, та не все! Читай! Читай скоріше! 

Продовжує Іван читати. Ось і до кінця дійшов, закрив книгу. 

Озирнувся. 

Дивиться - Головешка вся  дівицею стала. Сердиться, що її 

голою побачили. Вогняними  від люті очима на нього дивиться, 

руками  до його шиї тягнеться. Дмухнула вона, хотіла свічку 

загасити. Та де там.  Схопив Іван цебро з водою, хлюпнув прямо 

в палаючі очі. Засичала дівиця та й охолонула. Зробилася 

звичайною людиною. Накинула вона на себе скатертину, 

докоряє: 
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- Говорила ж тобі, не обертайся! Так  би й життя  загубив! А 

зараз бери  правою рукою свічку,  лівою  книгу і йди за мною! 

Підійшли вони до ріки. Освітили її свічкою. І очистилася ріка. 

Кожний камінчик засяяв у темряві. Добралися до мурашника. 

Відкрила книгу дівиця на потрібній сторінці. Почала читати. 

Мурашник наново відновився. А гриби з козуба пострибали, по 

своїх місцях назад  приліпилися. 

Мужик запитує: 

- Все тепер? 

- Все, та не все! А тепер найголовніше залишилося! - взяла його 

дівиця за руку, і побігли вони. 

Люто  завили навколо лісовики. Засвистіли. Гілками за волосся 

чіпляються. Кинула вона додолу книгу. Дощ пішов. 

Заспокоїлися  лісовики.  

Побігли вони далі. У болоті дядько Водяник булькотить. 

Киплячими чорториями нуртує-лякає. Кинули об землю свічку. 

Укріпилася дорога від лісу до рідного села. Побігли вони по 

твердому. А тут і треті півні проспівали. Сонце визирнуло. 

Тільки зараз  впізнав мужик свою наречену, яка зникла три роки 

тому. 

На селі в той день було багато радості. 

Незабаром  весілля справили, веселенько погуляли - аж гай 

шумів. 

Той мужик лісником  робить. І наказує  співтоваришам, 

одноплемінникам, малим діткам річку в чистоті тримати, старий 

ліс берегти. А коли  дарунки його збираєш, то  низенько 

вклоняйся землі за кожний грибочок або ягідку. 

 

                              

 

 

 

 

 

 



  

107 

 

Світлана Савіцька – «Таємниця життя» 

                                  ЧЕРЕМШИНА 

 

Черемшина-черемшинонька!  Весною черемшина  буяє, білим 

цвітом піниться,  від п’янких  пахощів голова обертом йде, хіба 

заснеш! 

Коли цвіте Черемшина – народна прикмета, не буде більше 

приморозків, висаджуй огірки в ґрунт. Цвіте Черемшина - на 

ляща йди, ріка  наділить  щедрим уловом... 

Раніше, ой, як багато її росло! А тепер, де-не-де,  може й 

зустрінеш. Не всю її, ясочку,  винищили! 

Всяк про Черемшину своє розповідає, а я от що скажу. Ще коли 

Бог Род  владарював, дівчинонька  тут жила. Черемшиною 

кликали. Черемая була вона, тобто смаглява. Але волосся у неї 

було диво дивне!  В пишноті білих кучериків, мовби в піні, 

потопало її смагляве личко. Мати стерегла дівчиноньку 

пильніше за зіницю ока. Вже так їй кучерики  чесала-зачісувала, 

зовсім не заплітала. Маленькою була ще Черемшина. 

Простоволосою бігала. Хлопчаки за нею божеволіли. 

Молодісіньку сватали. Та мати заміж не пускала. Тільки 

чотирнадцять їй рочків набігло. Рідкісний кохан-цвіт весняний! 

Та раптом, коли мужики полювали в далеких лісах, у той час  

війна почалася. Отут і налетів на  селище Хан-Басурман. І 

дівчаток всіх, як одну, від материнських  спідниць відірвали. У 

неволю погнали до гарему  Хана. За гірські кручі, за ріки текучі, 

туди, де піски та  ростуть лише колючки... 

Білий світ став  Ханові  осоружним без Черемшини. Мало не 

шовком стелиться їй під ноги. А вона як струсоне кучериками  

нескоренно, та й відверне вбік від  нелюба  личко своє смагляве. 

Вдихне старий Хан духмянощі її пишного волосся, і  вночі  тікає 

від нього сон. А вважав він себе найпихатішим цабе  на всій 

землі. Усі жінки перед  ним  стелилися. А тут на тобі! Вирішив 

він дівчатко змором  підкорити. Пити-їсти не давав, у сіре  

лахміття  вдягав. Та гидувала рабиня чужинським  шатами. У 

синіх очах туга крижаніла  підмосковною рікою. Навіть у дранті  
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вона  була найтендітнішою між всіма квітками. До 

запаморочення! 

Місця собі не знаходить Хан. Перемучився. Упав перед нею 

навколішки, почав плакати, благати, аби Черемшина зглянулася. 

Не змогла вона забути рідні місця, тиху  річку  Пехорку. 

Осатанів Хан і віддав дівчину на наругу арапченятам-

охоронцям. Довго відбивалася Черемшина, та від  злої  долі не  

вивернешся.  Тому народила вона відразу трьох чорних 

немовлят. Залилася сльозами красуня. Не  витримала ганьби. 

Прив'язала дітей до себе паском шовковим і кинулася у глибоку 

вирву. Тоне, а сама думає: «Хоч би  одним оком побачити 

рідний  край, хоч би  трохи  вдихнути  грудьми пахощі  рідних  

лісів...» Почув її думки  річковий Дух. Обернув її на мале 

насіннячко. Прикликав до себе сріблястого Ляща: «Ти пливи, 

Лящику, по струмках, по баюрах, по таловинах, по озерах. І 

поверни це спіле насіннячко туди, де йому бути призначено!» 

Лящ послухався. 

А з насіннячка виросло дерево. Весною  воно в білій піняві 

духмяних квітів. Проте ягідки на ньому чорні. Хоч і солодкі, але 

й гіркі. Хоч запашні, але й терпкі. Хто надихається  ароматом 

Черемшини - голова так і запаморочиться! Дуги із Черемшини 

міцні! Гнеться вона, але не ламається! 

 Як розмаїться Черемшина - не чекай заморозків, висаджуй 

огірки в ґрунт. Як цвіте вона - на Ляща йди. Він вже тут, як 

уродився, її вірний друг. 

 

                                         СОВІСТЬ 

 

Коли руни виринають із землі складеними долоньками 

стеблинок у наш повітряний світ, коли сонце зігріває паростки 

першим гарячим теплом, на ярових полях з’являються пшеничні 

чоловічки. Вдень і вночі пильнують вони посіви. Побачити їх 

майже неможливо, зате легко почути. Станьте посеред  

пшеничного поля, прислухайтеся до голосів, які шепотять і 

віддзвонюють. І ви зрозумієте, що це вони. А якщо вам 
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пощастить пройти  пшеничним полем і не зачепитися  за жоден 

колосок, вам  навіть поталанить ненароком наступити на якого-

небудь  пшеничного чоловічка, що у цю мить ловив гав. 

Волосся у них солом'яне. Борідки стирчать. А очі грають мовби 

небо. Якщо гарна погода, тоді очі найясніші за  блакить, якщо 

похмура - сірі, якщо випадають світлі осінні тумани  - очі білясті 

робляться, синіми ж вечорами вони густішають блаватом 

волошковим… 

У цьому селі жив біля пшеничних полів один злодійкуватий 

купець. Прості люди  гадали - звідки беруться у нього такі 

статки! Кмітливі розуміли, звичайно, що до чого, та не хотіли 

мати від цього клопоту. От поїхав він уночі на поле, поцупив до 

возу ожеред скошеної пшениці, і не помітив, що прихопив на 

свою голову пшеничного чоловічка. Не знав, що це гірше за 

будь-яку болячку. Приїхав додому, у сарайчику сховав. А на 

нього ожеред вилупив очі. Чорні-чорнющі! 

У нього серце  в грудях аж кевкнуло. А пшеничний чоловічок за 

ним шусть у хату. Майже не спав у той день купець, так серце 

гупало. 

Підкрався до нього вночі пшеничний чоловічок і давай 

нашіптувати: 

-Чужу пшеничку собі вкрав. Але ж ти не орав, не сіяв... 

Вхопили купця уві сні холодні дрижаки  – кинувся він, 

змокрілий від поту,  до дружини. 

-Жінко! Совість мене замордувала! 

-З чого б це?! Та в тебе зроду-віку совісті геть-чисто не 

водилося! 

-Та у мене вже макітра, бодай їй, вже не варить... 

-І що ж твоя совість базікає? 

-Пшеничку б мені  повернути на місце. 

-То поверни. 

Навіть не поснідав купець, взув нашвидку чоботи як прийшлося, 

повіз ожеред власнику. 

А чоловічок у хаті залишився. Тільки-но  повернувся купець, 

чоловічок – вже біля нього. З усіх хатніх кутків  туди-сюди 
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перестрибує, все нашіптує, що крадене та шахрайством нажите 

добро потрібно повернути. 

Відкараскався  купець від усіх грошей, і хати, і землі. Дружина 

від нього світ за очі забігла. Залишилася на ньому материнська 

сорочка, яку ще покійниця пошила. А пшеничний чоловічок все 

його припікає. 

Найнявся купець сторожем, оберігати поля пшеничні. І красти 

забув. Тоді й повернувся пшеничний чоловічок до рідної землі. 

А совість? - запитаєте ви... 

А совість з купцем змирилася. Бо, якщо вона живе в людській 

душі, то не має на світі сили, яка може вирвати її звідси. 

 

                        

                                         КОНЯЧКА 

 

Великий князь мав  у стайні  багато коней. Всі вони були 

оточені турботою та увагою. Їхні гриви  розчісували гребінцями 

й заплітали кісками. Годували біло-ярою пшеницею. Конячок 

пасли на найкращих заливних луках і пильнували, як зіницю 

ока. 

Та хіба вбережеш коня від циганського ока. Вподобав одну 

конячку циган Ян. Виглядав він її, назирав за нею, і в слушну 

мить забрав із собою. 

Циган привів її до кришталевого струмка, напоїв цілющою 

джерельною водою, почав голубити і нашіптувати ласкаві слова: 

-Ти така гладенька, лагідна, твоя спинка шовкова, твої баскі 

копитця так припали  мені до душі. Не можу жити без тебе, моя 

конячко! 

Весь день циган їздив  на ній верхи, показав дивовижні 

заповідні місця, ліси, поля та гаї, де раніше ніколи  не 

доводилося гуляти конячці. А ввечері повернув її до табуна. 

Уночі конячка нудьгувала. Адже, серед всіх інших коней у 

стайні, вона була найзвичайнісінькою. Навіть князь на неї  не 

глянув жодного разу.  
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Наступного дня конячка сама відчула наближення Яна і 

непомітно вшилася з ним до лісу. Циган розповідав їй свої 

циганські історії. Їм було весело. Вони довіряли один одному. 

Каталися разом і купалися разом. І він з долонь напував  її  

солодким медом. 

А вночі, стоячи в стайні з іншими, наша конячка вже не 

почувала себе такою сірою. 

Дуже скоро конячка пам’ятала всі шляхи князівства, всі річки, 

струмочки та озера. Циган уже не підганяв її, а довіряв на її 

розсуд, куди поїхати прогулятися. Такі прогулянки стали 

єдиним щастям у її житті, поки циган якось не бовкнув  

необережну фразу: 

-Я бачив, учора сусідському князеві нових коней привезли до 

табуна. Серед них є одна конячка, така же маленька і гарна, як 

ти в мене... За тебе мені можуть дати канчуків, але її б я викрав 

назавжди! 

Усе зрозуміла конячка. Що недовго їм залишилося гуляти разом. 

Що пригледів собі циган  нову подружку. Але найбільше її 

обурили  слова «як ти в мене».  

-Я в нього? - подумала конячка. - А я думала - він у мене... 

І, коли вони верталися назад, то попрямувала тим шляхом, де 

зазвичай чатувала  охорона. Тут їх  затримали обох, і відвели до 

князя. 

-Ах ти, мерзото! Поласився на мою сіру конячку! Канчуків  

йому негайно! 

Потім він приголубив конячку, на яку ніколи раніше не звертав 

уваги, велів надягти на неї золочену збрую і подарував 

улюбленій  дочці. Він знав, що така розумна конячка ніколи її не 

підведе. 

Цигана ж відшмагали та прогнали. Кажуть, він  поцупив у 

сусідського князя найкращого коня і гайнув із цих місць 

назавжди. 
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                       СЕЛЯНИН, ЗЛОДІЙ І ЦИГАН ЯШКА 

 

Щороку селянин орав своє поле. Зорював на собі. Мріяв конячку 

купити. Виорював. Потім рівняв. Сіяв зерно. Волошки і 

ромашки викопував. Від  приморозків укривав поле  рогожами. 

По осені збирав серпом колосок до колоска у копиці. На 

круподерні зерно перемелював. А коли продавав все пшеничне 

борошно, то купував на ярмарку лошатко. Приводив додому, 

ставив до ясел. Тільки щороку приходив у цей час злодій. 

Викрадав лоша. Продавав його там же, на ярмарку, і цілий рік на 

виручені гроші мед-горілку пив, а непропиті в кубушці ховав. А 

селянин плів собі личаки, та у вуса пшеничні тихо бурчав на 

злодія. 

Так відбувалося десять років. Восени одинадцятого року 

селянин  продав борошно, продав дуже вигідно, купу грошей 

виторгував. І раптом потоваришував на ярмарку з циганом 

Яшком, що ведмедя водив. Розвеселила цигана така історія. «А 

постривай-но, - мовить Яшка, - поки що не купуй лоша. Якщо 

мій голод втамуєш, напоїш мене, в  нову свитку вдягнеш, дам 

тобі ради зі злодієм».  

Вже затемна селянин із циганом повернулися додому з ярмарку. 

У яслах замість лошатка припнули  ведмедя. Самі поснули. 

Раптом уночі здійнявся шарварок. Що за каравул? А то ведмідь 

злодія за горлянку вхопив. І тримає. Той ведмідь був тямущий. 

Ну, звісна справа, у циганів є до всякої звірини свій підхід.  

Злодій, звичайно, почав брехати. Все намагався вислизнути, мов 

той вуж. А ведмідь його все давить, підминає. Нарешті злодій 

заскиглив, повинився у всьому.  

- Забирай, - каже селянинові, - все моє награбоване майно, та 

тільки на дай загинути. 

-Ні, - говорить мужик, - мені твого добра зась. Ти мені моє 

віддай до останнього шеляга. 

-А відсотки? - обурився циган. 

-Так, - схаменувся селянин, - і другові моєму одяг справиш, і 

коня найкращого купиш. І золотий ланцюг  для ведмедя. 
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На цьому і зговорились. 

Розрахувався злодій із селянином  геть цілком. І циган 

вдовольнився по самі вінця. А торохтійки з усіх сіл про ту подію 

на всі боки язиками розляскували. Довелося злодієві похапцем 

збирати свої манатки, та в інші краї драла давати. 

 

                                   ДРАКОН-ЗВІРОБІЙ 

 

В ті часи на цьому місці  не було, як нині, пустки, геть ніякої не 

було, а знаходився  незаможний, проте гарний дерев'яний скит. 

Тоді ж якось розлютився цар-государ на свою дружину за те, що 

Господь не дав їм спадкоємця. І заслав він її до монастирського 

скиту. Скривдив прикрими слова:  «Мабуть це ти, жоно моя, 

винувата, поки не замолиш всі гріхи, геть з моїх очей!» 

День і ніч побивалася в скиті молода цариця. 

Та ігуменя приголубила  царицю. 

         Заплела косами її русяве волосся, любомудрими словами  

щиро обдарувала: «Бачиш, серденько, стежинка в’ється поміж 

сосонок? Вона тебе куди треба приведе. Як розсиплеться під 

ногами сивим піском, тоді ти гукни  мою лісову бабусю. На 

білому світі вона топче ряст найдовше за всіх. Все відає та все 

розуміє». 

Погодилася цариця. Вивела її стежинка на сивий пісок. Бачить – 

височіє дуб давній, посохлий. Лише три гілочки зеленіють. 

Білки, зайці навколо привітні. Соболик на гілках із соболичкою, 

і соколик сидить із соколичкою. А в дуплі могутнього дерева 

старенька живе кістлявенька. Оченята пронизливі, наче шильця. 

Один зуб у роті. Ніс на кшталт барабольки. 

Цариця впала навколішки перед простолюдкою. Пророчила  їй 

віщунка лагідно: «Знаю, знаю, навіщо прийшла до мене, 

дівчинонька. Це тобі ще не лихо. А справжнє лихо попереду 

чекає. Притисни руки до кори дубової, напиши серцем, про що 

ти мрієш». 

Підкорилася цариця. І утворилося навколо стовбура річне 

кільце. 
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«Коли так благаєш, врятую тебе. Візьми два малих зернятка. Як 

захочеш хлопчика, посієш чорненьке. Виросте звіробій. Тоді  

збереш його, на повітрі висуши, настоюватимеш три дні, випий 

той настій живодайний. Народиш хлопчика. А захочеш 

дівчинку, тоді посій біле зернятко. Виросте папороть. Ти 

пильнуй за нею, очі не стуляй. Як пурпурова квітка розкриється, 

ти зірви її, та з неї чудовий настій випий. Тільки дуже 

запам’ятай - не садови  відразу дві рослини, бо накличеш лихо!» 

Повернулася цариця до ігумені. Довго міркувала, яке зернятко 

посадовити.  

«Посаджу, - думає, - чорне, виросте богатир-звіробій. Трапиться 

війна, піде він воювати і загине. І залишуся одна. А посаджу 

біле - розмається донечка-голубонька пурпуровою квіткою. 

Вийде заміж і покине мене напризволяще. Я знову одна...» 

Не порадилась ні з ким, посадила вона обидва зернятка в одну 

ямку, засипала земелькою і полила. 

Раптом земля перед нею репнула, і виткнулася з неї чорна 

колючка, а на ній дві квітки, звіробоя та папороті. 

Їх обидві жадібно зірвала цариця, висушила на повітрі та випила 

настій. 

В ту ж мить стало їй погано. Почав її живіт збільшуватися. 

Закричала вона.  Всі черниці звеселилися. За царем 

найпрудкішого гінця послали. Цар приїхав сам, аж серцем 

умліває від великої радості. І царицю забрав до золоченого 

палацу. 

День пологів підійшов, цар гостей скликав. Задвигтіла земля. 

Хмари з небес наче пасма впали. Сонце зникло з очей. Все 

заклякло від холоду. І народився в цариці не молодець. А 

народився чорний шпичастий  дракон-Звіробій.  

Та тільки рідне дитятко найулюбленіше від усіх. Не може цар 

намилуватися ним. На полювання брав. І читати навчив, і 

стріляти навчив, навчив царські діла правити. 

Чи швидко, чи не швидко, тільки прийшов час, коли надумав 

оженитися дракон-Звіробій. І висватали йому вродливу дівчину. 

Відсвяткували багате весілля. А ранком усе царство від чорного 
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лиха здригнулося. Не витримала, мабуть, драконячих любощів  

молода дружина. На себе, бідолашна, понадіялася. У 

спочивальні для молодят знайшли її мертвою. 

А драконові хоч би що - женитися і все! 

Що ж для рідного дитятка не зробиш?! 

Царський поклик розбігся  країною, та поперед нього лиха 

звістка ще швидше полетіла. Вже ніхто не бажає приректи рідну 

кровиночку до смерті лютої. 

Лише  купчиха, зиркнувши на осоружну сиротину-небожаточку, 

гадюкою підлестилася  до чоловіка: «Вона  вісімнадцять років 

наші харчі виїдала, невже ми не варті породичатися з царської 

сім'єю?!» 

Привезли молоду до царського ґанку. А дівчина мала велику 

гідність. Тому вона вирішила, ніж докори терпіти,  нехай вже 

краще задушить її дракон. 

Перед весіллям наснився її дивовижний сон. Що йде вона 

лісовою стежиною. Під її ногами  сивий пісок. Бачить, дуб 

височіє старий, посохлий. Лише три гілочки зеленіють. Білки, 

зайці навколо привітні. Соболик на гілках із соболичкою, і 

соколик сидить із соколичкою. А в дуплі могутнього дерева 

старенька живе кістлявенька. Оченята пронизливі, наче шильця. 

Один зуб у роті. Ніс на кшталт барабольки. 

«Знаю, знаю, навіщо прийшла до мене, дівчинонька. Це тобі ще 

не лихо, а справжнє лихо попереду чекає. Притисни руки до 

кори дубової, напиши серцем, про що ти мрієш.» 

Повірила дівчина. І утворилося навколо дуба ще одне річне 

кільце. 

«Коли так серцем благаєш, допоможу тобі. Ти у святилищі 

освяти сім вербових різок. Підготуй молока, сім сорочок зший. І 

сім шкір зніми із дракона. Хочеш силою, хочеш хитрістю, чи 

розумом. Не погордуєш моїми порадами,  шпичаків не 

злякаєшся,  і буде тобі велике щастя...» 

Ніч тягнулася довго, наче життя, молоденьке дівча стало 

мудрим, і сльозиночки не зронило. 
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Під смертельний вінець іде за своїм бажанням. Слуги 

бідкаються. Хреститься народ. Адже йде не поряд з гарним 

юнаком, а веде її потворний дракон - чорний Звіробій. 

На бенкеті до їжі не доторкнулася. І жодного разу не наважилася 

підняти вії. Личко зблідле, мовби скатертина біла. Ледве дихає 

від жаху лебідонька. 

От вже час і молодятам  йти. Але ніхто не знав, що в 

опочивальні  підготовлено все, та не за споконвічними 

звичаями. 

От і молодих залишили. Тільки отут насмілилася сирітка 

глянути на дракона своїми променистими очима: 

- Ти пробач мене, Звіробою, нетямущу, тільки знаю я, що вб'є 

мене невгамовність твоя звіряча. Ти дозволь, Звіробою, перед  

смертю, подивитися, як ти шкіри знімаєш. Ніколи я такого не 

бачила. 

- Що ж, воля дружини для мене закон,- згодився дракон і зняв із 

себе чорну колючу шкіру. 

- Скинь ще одну! - відразу попросила дівчина. 

- І ще одну... 

Так сім шкір із себе скинув Звіробій. Знесилів зовсім, на підлозі 

лежить. 

Тоді вхопила вона різку вербову, та давай шмагати його з усієї 

своєї сили. 

Сім різок зламала, виснаженого Звіробоя занурила в молоко. Сім 

сорочок білих одягла на нього. Уклала в ліжко. І сама лягла. І 

зовсім безсила поруч нього заснула. 

Вранці прийшли цар із царицею. Дивуються - чудо трапилося 

дивовижне! Сім драконячих шкір на підлозі лежать, сім 

вербових лозин  переламаних. А на ложі не їхній син-дракон, а 

гарний юнак  посміхається, поруч із ним його молода дружина. 

Яка ж то була втіха, а скільки веселощів. Але  чудеса на цьому 

не спинялися. Пробудилася дружина його перша, та, що раніше 

була задушена. Із гробниці повернулася вона неушкодженою.  

На коліна впала дружина колишня:  
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- Розшматуй ти мене, світ мені немилий без тебе. Я дружина 

тобі, а вона потім! 

Тільки мовив їй Звіробій 

- Не дружина ти мені. Осьде дружина моя, - і пригорнув до 

грудей ту, що зробила його гарним юнаком і повернула лице 

людське, - А залишу тебе, якщо ти погодишся стати моєю 

рідною сестрою. 

Підійшов він до воскреслої дружини і почав одягати на неї 

скинуті шкіри  усередину шпичаками. 

А коли остання шкіра міцно прилягла до тіла, тут побачили всі  

чудо-дівицю. Гарна собою, наче пурпурова квітка. З лиця схожа 

на царевича Звіробоя мовби дві краплі води. Заголосила матінка 

цариця. Обійняла вона сина, і дочку до серця притулила. І 

покаялася у своєму давньому гріху. 

Так закінчилася  казка дивовижна. Життя пішло по землі  своїм 

шляхом, як йому, життю йти намічено. Лише в тому 

величезному дубі посміхнулася стара віщунка, що живе вже три 

тисячі  триста років, та сама, що дарує нам казки наймудріші...  

 

 

                                    ПОПЕРЕЧИНКА 

 

Дівчинку нарекли Тетянкою. А кликали Поперечинкою через 

норовливий характер. Усе намагалася зробити вона всупереч, та 

все по-своєму.  

Навіть рідна мати не могла з нею порозумітися, і віддала 

Поперечинку старшій сестрі на  виховання. Жила сестра 

Степанида окремо від інших. Остерігалися  її  люди.  Не 

милувала вона  жорстоким словом. А кому  подобається  правду 

про себе слухати?! 

Так оселилася  Поперечинка в Степаниди. 

- Принеси води, - накаже тітка. 

Розхлюпає дівчинка половину. 

- Нероба  робить роботу двічі. Перший раз абияк. Другий раз - 

як треба! Бери  цебра і  неси знову! 
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Куди подінешся. Заплаче Поперечинка і піде знов. А Степанида 

її сльозиночки  збере та на кришталеві  намистиночки  

перетворить. 

Копає Поперечинка грядку, а  бур'яни під землю ховає.  Відразу 

тітка граблями бур'яни на поверхню витягне, лається, змушує 

роботу переробляти. Плаче дівчинка. А Степанида, знай, сльози 

її збирає. 

Чи  добре, чи  недобре, але  прожила Поперечинка в тітки десять 

років. 

- Принеси  води, - скаже тітка. 

Павою-лебідкою принесе її дівиця, ні краплі не розплескавши. 

- Звари юшку  та підлогу вимий, - попросить тітка. 

Ловко  порається  Поперечинка. А часом знає, про що попросить 

Степанида, сама  раненько  встає, все виконає. 

Коли навчилася всьому, що жінка повинна знати, тоді й 

скінчилися  сльози Поперечинки. Привела її тітка до рідної  

оселі. А мати нею не натішиться! До чого ж вдачею гарна! І  

весела! І слухняна! І в руках всяка робота аж горить! З 

перехожими привітна. У будинку господарка, та витівниця. 

Сама вишиє, та сама ж і візерунок підбере до очей. Обдарувала 

сестру мати від щирого серця. 

Але Степанида  теж з подарунком прийшла. Довгі кришталеві 

намиста  Тетянці  в придане. А на ниточках - не намистинки - не 

кривди  горіли нанизані - сльози дівочі-поперечні, що 

обернулися мудрістю та умінням. 

 

                                  ЗАЧИНЕНІ ДВЕРІ 

 

По семи узгір’ях проїхав богатир Хватко, зупинився біля 

довгого цегляного фортечного муру. У вікні високої вежі 

побачив прегарну  князівну Світловиду. І дівчина теж помітила 

його. Спустилась униз , винесла подорожньому   води. 

- Хто ти? І навіщо приїхав у наші краї? 

- Долю свою шукаю, - відповів Хватко. 
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- Заходь, гостем будеш, - запросила князівна, - може тут 

знайдеться твоя  доля... 

Вона відкрила перед Хватко всі двері, всі кімнати, всі  скрині  зі  

скарбами. І були вони настільки дивовижними, що за один день  

Хватко оглянув тільки одну кімнату. У перший день він  

захоплювався   різьбленими  прикрасами зі слонової кістки. 

Набив повну торбу брошками і сережками. Другий день 

кришталевими  виробами. На третій день обгрузив шию 

скатними перлами. На четвертий набив кишені мідними 

монетами, на п'ятий - сріблом. А на шостий - щирим золотом. 

А коли сьомий день настав, увійшов він до сьомої  кімнати – 

сокровенної. Там посередині  стояла  велична чаша, а в ній 

тремтливо переливалося пінистим вином все жіноче тепло 

Світловиди. Довго думав Хватко, що з ним робити?  Щось дуже  

великою здалася  йому чаша. Аби  забрати цю чашу, потрібно 

було все, що до цього взяв, повернути. І Хватко вирішив 

залишити  її. 

Попрощався з привітною господинею та поїхав геть із фортеці. 

Тільки виїжджає, а надворі -  хуртовій піднявся серед літа. Кінь 

під вітром до самої  землі   пригинається, від важкої  поклажі 

стогне. Тяжко стало йти і богатиреві, і коневі. Кинув він 

спочатку всі прикраси зі слонової кістки. Начебто вітер 

ущухнув, але не надовго. Знову  віхола  скаженіє. Викинув 

Хватко  дзвінкий кришталь і перли. До вечора їхав спокійно. А 

до ночі  розлютувалася справжня  буря. І зовсім непереливки 

стало богатиреві. Викинув він додолу  все злото-срібло. 

Зрозумів, що  його Доля  - гаряче серце  прекрасної Світловиди. 

І коня повернув  назад.  

Під'їхав до довгого фортечного муру. Почав  гукати молоду 

князівну. Та тільки де там? Всі двері  були  зачинені  важкими  

засувами. Всі  до однієї. 
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                                   ВІТРОВІЙКА 

 

Жила на білому світі така собі Вітровійка. Товсте капосне 

дівчисько. Зате від бабки дісталися їй у спадщину  мітла, крила, 

та шапка-невидимка.  

І от тільки щедра бабка пішла на той світ, вирішила Вітровійка 

цей світ подивитися, себе показати. Натягла на голову шапку, 

обтрусила порохняву з поїдених міллю крил, прихопила мітлу і 

полетіла до сусіднього села.  

Там вона побачила Липу.  

-Ой, яка ти роздягнена, бідолашко! - зачудувалася лісова 

господиня і видерлася на паркан. 

- Ти хто? - запитала Липа. 

- Я? Вітровійка. А ти хто? 

-Липа. А чому я тебе не бачу? 

- Тому, що я - Ві-тро-вій-ка. Літаю і дмухаю. Зрозуміло?… А 

тобі не холодно? 

-Холодно. Але я вже звикла. 

-Як мені тебе шкода, - майже щиро сказала Вітровійка, - ну 

добре, не буду на тебе дмухати, якщо ми вже подругами стали. 

І Вітровійка полетіла. 

Пролетів місяць, потім  другий. І Вітровійці заманулося 

провідати подругу. Сіла вона на паркан, крекчучи і 

відпирхуючись, так, що з Липи обсипалася паморозь. 

-Здорова була, Вітровійко. 

- Ти ба! Мене вже дерева помічають! Привіт! От літала до бабки 

Яги. Обмінятися дечим хочу. Женишка собі підшукую... 

Вони говорили до вечора. 

Наступного разу Вітровійка прийшла навесні. У Липи вже 

розрослася буйна крона з молодого зеленого  листя. 

-Чого ти так вирядилася? - вирячилася Вітровійка. 

-Весна, - прошелестіла Липа. 

-Я теж похизуватися прилетіла. 

Із цими словами вона переможно зняла свою шапку-невидимку. 
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На заборі сиділа дивна істота, схожа на розхристане сільське 

дівчисько, одягнене, як чуперадло. На ній було плаття-сірячина, 

перетягнене золотим паском, подерті валянки, а руде волосся 

зліпилося  переплутаними патлами. 

-Вражаюче! 

-От і я так думаю, - зраділа Вітровійка, - Ще б  перучку мені під 

білявочку. А женишка  я собі придивилася в сусідньому болоті. 

Ну, дуже крутий! 

-Хто ж він? 

-Лісовик. Нівроку собі. Ще жвавенький. А який заможний!… 

Улітку прилетіла Вітровійка на сході сонечка. Бджілки-

медоноски перелітали з квітки на квітку серед бурштинового                                                                                                                                                  

вбрання Липи.  

- Кажуть, подруго, ти розбагатіла на мед, дуже вихваляють твої 

липові квітки. Почастувала б хоч, а то я наобіцяла своєму 

Лісовичку, що ти по цій частині майстриня. 

-Ну що ж, будь ласка... - Липа струснула густою кроною, 

засипавши Вітровійку запашними суцвіттями. 

-А мед? 

-У дупельці пошукай. Тільки обережно. Бджілки цього не 

люблять. 

Але бджілки не звернули уваги на зайду. 

-Кучеряво живеш! - крикнула на прощання Вітровійка, а на 

Липу затамувала гаспидську заздрість. Як же їй не заздрити: 

адже Липа добра, гарна, струнка і багата! 

Не їсть і не п'є Вітровійка, мало не конає. Все заздрить. 

Заповзялася з раннього ранку і до пізнього вечора за подругою 

нишпорити. І рознюхала. Вся сила Липи в її волоссі! Вирішили 

вони з Лісовиком хитрістю заволодіти золотою кроною Липи і 

прилаштувати на голову Вітровійці. 

Надворі вже осінь стояла. Зметикував хитромудрий лісовик 

найміцніший клей і наялозив голову Вітровійці, аби та зідрала 

всю красу подруги та наклеїла собі. Тільки, як зазвичай, похибка 

трапилася - адже заздрощі та дурість завжди поруч ходять.   
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Нацупила Вітровійка на голову свою шапку-невидимку, яка 

приліпилася  там на вічні віки. 

Хоч як обдмухувала вона Липу та обвіювала, а крона у тої все 

золотішає та яскравішає! 

Вже з першим морозом прилетіла, листи роздмухувати, аби 

нікому не дісталися. Капостила, завиваючи від люті. А Липа не 

гнівалася. Вона знала, що у неї навесні  знову буде  багато 

новеньких листочків і золотих квіточок. 

З того часу, кажуть,  Вітровійка  не милує  дерева,  кущі, нікого 

не милує, аж навісніє від люті. Листя жовтіє, червоніє, 

зривається передчасно, Вітровійка ганяється за ними, роздмухує 

в різні сторони, бешкетує, одним словом. 

А Липа восени у листопаді завжди сміється. Підійди, і ти 

почуєш, особливо коли на неї дме Вітровійка - завидюще 

дівчисько. 

 

                   РОЗПОВІДІ БОГОРОДСКОГО ПОВІТУ 

 

Доручили журналістові завдання, знайти декілька казок. Зітхнув 

він важко і пішов  вулицями Москви. 

- Вибачте, Ви ненароком не знаєте нову казку? - почав він 

чіплятися до перехожих. 

-Ні, - відповідали перехожі. 

-Не знаємо. Ми не місцеві... 

-Які казки, хлопче? Їх тут давно вдень із вогнем не знайдеш. 

Може, у Богородському повіті ще залишилися... 

Довго бився з цією проблемою журналіст. Сів на електричку і 

приїхав на околицю. Вийшов на далекій станції. Трава до пояса! 

Дивиться – височенький здоровило  пиво п'є. Журналіст до 

нього з тим же питанням. 

-Я тобі зараз таку казочку розповім, до скону пам'ятати будеш! 

Злякався журналіст. Побіг. І потрапив у занедбане село. 

А вже вечоріло. Вмостився журналіст у покинутій хаті, аби 

переночувати. А в ньому, як на гріх, чорти водилися. Ледве 

стемніло, вилізли вони з печі і нумо догори дригом все 
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перевертати! Зрадів журналіст, дістав блокнот, хотів записати. А 

темрява така, хоч в око стрель 

-Ти хто такий, і навіщо прийшов? 

-Фольклор місцевий збираю. По казки мене послали! 

-Що? Прямо до чортів і послали? 

-А хоча б і до чортів! 

-Ну, тоді слухай... 

І почали чорти журналістові розповідати  жахливі казки. У того 

на голові волосся ворушиться. А чорти регочуть. Ще й залюбки  

його лякають. Так до третіх півнів знущалися. А перед ранком 

щезли. 

Прокинувся журналіст - голова як не розвалюється, наче з 

похмілля. Ні однієї казки не пам'ятає. У блокноті ані рядка. 

Вийшов на люпинове поле. Квіти фіолетові, рожеві, білі, як 

звивисті свічки. Краса! Придивився - хтось літає над квітами, а 

це янголи! 

Зрадів журналіст. Знову блокнот відкрив. 

-Ти хто такий, і навіщо прийшов на наше поле? 

-Казки збираю, - відповів журналіст. 

-Казки? Це добре. 

І  почали янголи один поперед одного янгольськими голосами 

співати, один чарівніше за іншого. Роззявив рота журналіст і 

записувати забув. Слухає. На вечірній зорі янголи полетіли. 

Що тепер вдієш? Вже треба казки  везти в редакцію, та навіть 

однієї  не  згадає. Повернувся він додому. Сів за робочий стіл. І 

лишень взявся за робоче перо, відразу всі казки згадав  і написав 

довгу багатосерійну казкову повість. 

Кажуть, тепер за її сюжетом серіал знімуть. Справді, справді! 

«Розповіді Богородського повіту» називається. Чули? 

 

                                          ДЕРЕВО 

 

Прогоріла падь рясно  вкрилася насіннячками. І вже до 

наступної весни із землі пробилися молоді деревця. Всі вони 
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були вдягнені у новеньку зелену форму. В усіх - пряма постава. І 

погляд -  піднесений до неба. 

Так росли вони, досконально схожі, кілька років,  не  

плутаючись один з одним, поки одне з дерев не сказало: 

- Брати! Ви дозвольте мені  трошечки  висунутися. Там нагорі 

більше сонця! Я дотягнуся до нього, принесу вам його гарячі 

промені і розділю між всіма! 

Повірили брати, відсунули гілки, пропустили дерево нагору. І 

почало  воно рости хутчіше за інших. І брати  нічого вже не 

могли зробити, коли дерево почало відбирати  у  них останні 

крихти  сонця. Так вони і залишилися тонкими та хирлявими. А 

дерево обплело  всю галявину корінням, і вже його власні діти 

виросли вище його братів. 

Дерево  піднялося  до самих верхівок старого лісу та почало  

величатися  над  головами, коли прийшов на галявину дроворуб 

і зітнув дерево. 

 

                   ПРИТЧА ПРО ЛЯКЛИВОГО ВОВКА 

 

            У зграї вовків народилося лякливе вовченя. Воно довго 

намагалося бути схожим на інших, але у нього нічогісінько не 

виходило. Та коли малюк став дорослим, вовки вигнали його зі 

зграї. 

            Довго блукав лякливий вовк  лісом, сахався від лосів, 

оленів та куріпок. Та ось він побачив зграю полохливих  зайців. 

І залишився жити з ними. 

            Зайці прийняли його за свого. І дуже скоро вовк став 

їхнім ватажком. Вдень, як і всі, він старанно жував траву та 

моркву. А вночі зжирав першого ближнього зайця. Так 

тягнулося  доволі  довго. І  досі  відбувалося б, якби вовча зграя 

не напала на зайців. Раптом  в натурі  нашого лякливого вовка  

прокинувся  власник. Він наїжачився, загарчав і кинувся 

назустріч співбратам захищати своїх зайців. І коли декілька 

вовків були роздерті навпіл, зграя хижаків втекла. Подивився 
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вовк навкруги. І не побачив своїх зайців. Вони залишили поле 

битви, так і не побачивши, на що здатен лякливий вовк. 

 

                                       КАПРИЗА 

 

Був в однієї бідної вдови дорослий син. Гордієм кликали. Не 

орав він, не сіяв. Усе на печі лежав, та поради давав матері, як 

по хазяйству  краще поратися. Знесиліла вона панькатися з ним. 

І вигнала мати сина з хати: 

- Ось, - мовила -  Гордію,  кому до Бога,  а тобі за порогом. Іди 

собі між люди, талан свій шукай. Немає в мене більше здоров'я 

дорослого бичка годувати-одягати.  

Дала на дорогу три пиріжки і закрила двері на замок. Нічого не 

вдієш, пішов Гордій щастя свого шукати, як матінка звеліла. Та 

й заблукав у лісі. Чує – хтось лається-журиться. Підійшов 

ближче, а це дідок-лісовичок, батіжок  під  пасочком, за спиною 

– сіточка, мішок, та сачок,  у руках – порожній козубок та 

кошичок. Білок насварює, кулаками махає. Поки він за 

опеньками на зламане дерево ліз, білченята всі його гриби з 

козубка порозтягували. 

- Не галасуй, дідусю, - заспокоїв його Гордій, - грибів навколо 

геть скільки! Попроси білченят гарнесенько, вони тобі цього 

багатства ще більше назбирають! 

Поклав Гордій пиріжок на пагорбку. Прибігли білки, з'їли геть 

усе. А дідові за це миттєво принесли цілий козубок грибів та ще 

мішок на додачу. 

Пішов Гордійчик далі. Чує, знову дід лається, на весь світ долю 

свою кляне! Повернувся на галявину.  

- Що ж ти знову лементуєш, дідусю? - запитує Гордій, вдовиний 

син. 

- Та ягід на кисіль моя дочка Каприза принести звеліла. А я не 

бачу ні однієї. 

Поклав Гордій на пагорбок ще один пиріжок. Злетілися птахи, 

подзьобали все до останньої крихти. А на подяку з усього лісу 

наносили дідові кошик ягід, та все різноманітних! І малина тут, і 
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суниця, і чорниця, і вишня дика! Зрадів дід. Але спасибі не 

сказав, хитромудро у вуса посміхнувся. 

Пішов Гордійчик далі. Але тільки сів біля ріки, пиріжком 

останнім хотів закусити, знову почув дідові охи-ахи. 

- Ну, чого це ви знову? - діда запитує. 

А дід стоїть по коліно у воді, сачком по дну шкрябає, ледве не 

плаче: 

- Юшечки так закортіло, хоч би одна риба вловилася! 

- Це тому, що ти, діду, дуже галасливий! Розполохав усіх в 

окрузі. Стій тихесенько і тримай міцніше сачок. 

Розім’яв Гордій у річку свій останній пиріжок. Рибки відчули 

той  смачний  запах. Припливли з усіх боків, у сачок до діда 

потрапили. 

- Який ти кмітливий! – здивувався дід. – Палець об палець не 

вдарив, а я з  багатою поживою додому повернусь! Мені саме 

такий зять і потрібний.  

Свиснув отут дід богатирським посвистом. І прибігла до ріки 

кобилиця  вогненної  масті. Очі горять. Грива сторчма стирчить. 

З-під копит - іскри. Ударилася кобилиця об землю і стала перед 

ним красною дівицею. Як побачив її Гордій, ледве на ногах 

устояв від краси такої. 

- Чи до серця вона тобі, Гордійчику? - дід запитує. 

- Ой, як же до серця! - відповідає Гордій  і у своє щастя повірити 

не може. 

- Бери тоді її за дружину. Каприза - господиня гарна, 

рукодільниця вигадлива. І хата є. І сад. І приданого за нею буде, 

що й не злічиш. Тільки вона в мене з характером. Коли 

підкориш її кмітливістю - утримаєш  навіки, а не зможеш мою 

дочку Капризу перемудрувати, тоді з життям попрощаєшся. 

Згодний? 

- А чого ж не погодитися, - відповідає Гордій. - Матінка веліла 

долю свою шукати. Тепер бачу - вона моя доля. Життя мені 

осоружне без Капризи.  
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- Тоді злови мене, - грайливо глянула  красуня з-під соболиної 

брови, змахнула спідницями, обернулися вони слизьким 

хвостом. А сама Каприза - рибкою в річку пірнула. 

Не розгубився Гордій. Вихопив у діда сачок та й піймав рибку. 

Просто в її риб'ячі губи поцілував. Обернулася дочка старого 

лісовика дикою лебідкою, хотіла в небо полинути, але утримав її 

Гордій за біле пір’я,  дідову сіть на неї накинув. І вдруге  

поцілував, тільки тепер уже в шиплячий дзьоб. Розгнівалася не 

на жарт дівчина. Брикнулася всім тілом і заіржала кобилицею 

вогненної  масті, сіть скинула, ледве копитами не затоптала. 

Вчасно відсахнувся  Гордій, скочив до неї на спину, вихопив у 

діда з-під пасочка батіжок і давай ту кобилицю з усією сили, як і 

полюбив, по боках цвьохкати. Довго чи недовго носив його 

дикий кінь, а пройшло три дні та три ночі. Притомилася 

Каприза, стала шовковою. Повернулася до ріки. Упала на траву 

знесилена. Отут поцілував її Гордій втретє в губи кінські. І 

повернувся до лісникової дочки  людський вигляд. 

Благословив їх дідок-лісовичок. І зажили вони  у злагоді та 

щасливо. Але Гордій у своїй хаті про всяк випадок залишив 

сачок, сіть і батіжок, аби дружина більше не вередувала. 
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«ЧОРНИЧНИЙ ЧОЛОВІЧОК»  (казки Новокосино) 
 

                                         КРУТИЦІ 

 

Є біля Новокосино зупинка Крутиці. І назву дали  не тому, що 

автобуси по колу їдуть. А тому, що  колись було на тому місці 

село Крутиці. А Крутиці отримали назву в пам’ять бабки 

Крутилихи. Бурями закручувала вона вітри  в різні боки. Всі  

вважали її відьмою. Але якоюсь дивною. Ставилися з повагою. 

Бо вона дійсно тримала вітри в  підземних скринях. 

Відьма давно вже на той світ пішла. А вітри залишилися. Десь 

живуть безпритульні  в скринях під землею. Гасають, коли їм 

заманеться, бо  приборкати їх може тільки  сила померлої 

володарки. Хто  знайде ті скрині  - матиме владу над вітрами. 

Не  вірите? Впевнитися легко. Першого-ліпшого, навіть 

найспекотнішого  дня, гречно запрошуємо до Новокосино. 

Прогуляйтеся від Крутиць, ну, хоча б уздовж Суздальської, у 

напрямку Кільцевої дороги. Та  дуже-предуже тримайте 

капелюха. Здме! 

                     

                                        ТРИ ОЗЕРА 

 

Колись жили троє братів. Перший народився біленьким, другий 

чорненьким, третій руденьким. Тільки  очі у всіх були сині-сині, 

мовби озера, аж серце умлівало від такої вроди. Біленький став 

теслярем, чорненький - дігтярником, а руденький - священиком.  

І випало   на їх долю  покохати одну дівчину. Кожен ладен був 

руку і серце їй запропонувати. Та тільки біда знайде, як сонце 

зайде. Несила дівчині нареченого обрати. Всі троє їй були 

вельми до душі. Жодному з братів відмовити не хоче. 

Пішла дівчина до відьми,  порадитися, як зробити, аби всі три 

брати їй дісталися. 

Чаклунка, регочучи, поглумилася над  щирістю дівочою і 

обернула її на чайку. А братів синьооких - на озера сині. 
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Є в Косино біля  Кільцевої дороги Москви три озера: Біле, 

Чорне і Святе. Щодня кружляють над ними чайки. Якщо 

глянути на ті озера з гори пташиного польоту, то всі три мають 

форму сердець! 

 

                                 КАТРИНА ШВАБРА 

 

У Новокосино живе знахарка. Справжня. Істину кажу. Тому що 

гроші не бере. Ви її біля колумбарію можете зустріти.  

Отже, вона, кажуть, сказала подрузі подруги однієї дівчинки на 

ім'я Катря, що можна легко приборкати будь-яку стихію: 

блискавку, вітер, воду, вогонь і навіть камені! 

От камені, наприклад, укоськати складно, але можна, якщо  на 

це діло  терпецю вистачить. Потрібно спочатку одну руку на 

камінь покласти. Потримати. Всі відчуття ретельно записати. 

Потім іншу руку. Потім обидві руки. А, коли від каменю запашіє 

теплом, можна і спинкою до нього притулитися. Виходить, 

камінь підкорився і почав свою енергію вам віддавати. Ось як! З 

іншими стихіями так само. 

Зраділа Катря, що стане володаркою природи. Пішла стихію 

шукати. Та якби знати, де її можна надибати? Хіба що біля  

Кільцевої дороги? Вогню немає. Води немає. Зима. Озеро - і те 

змерзло. Вітру – ждати, поки годі казати! Блискавки, хоч рота 

роззявляй,  з неба рідко падають. А навкруги ж 

блискавковідводи. 

Прийшла додому. Уважно перевірила квартиру. Підвіконня - 

пластикові. Меблі - штучні. На підлозі - линолеум. І каменів 

немає. Подивилася в комору. А там - швабра! І ручка в неї з 

натурального дерева! Катруся аж заверещала від щастя. Ось 

нарешті  вона  знайшла стихію. І нумо цю швабру підкоряти. 

Поклала одну руку. Тримала, тримала - нічого. Занотувала про 

всяк  випадок. Поклала другу - анічогісінько! Тільки ноги 

втомилися  стояти. Катря вже  з однієї ноги   на іншу 

переминається. Набридло їй так стояти. Вже треба було двома 

руками за швабру триматися. А  сили вже геть нема. « Дай-но я, 
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- думає Катря, - поки тримаю цю ломаку, притьмом  підлогу 

відшкрябаю» 

І все повимивала. Швабра  потеплішала. Катря аж змокріла від 

поту. «Запрацювало!» - зраділа дівчинка, - «приручається!» 

Отак щодня почала Катря мити підлогу, та щось квартира їй 

замалою здалася. Ще й сходову площадку припало їй до серця 

прибирати. А потім щодня піднімалася на один  поверх, поки  до 

самого  даху не дійшла. 

Вийшла на волю. Вітер з ніг збиває. Вперіщила злива серед 

зими. Блиснула блискавка. Швабра загойдалася в  Катрусиних 

руках і підняла її легесенько над дахом. 

Ось така історія. 

До речі, якщо побачите, як Катруся літає над Новокосино - не 

лякайтеся. 

Це просто вона швабру приборкала. Вони взагалі легко 

підкоряються, якщо зроблені з натурального дерева!  

Не те, що камені. 

 

         ГОРОБЕЦЬ - ЗЛОДІЙЧУК І ВОРОНА - КРАДІЙКА  

 

Після Різдва хтось недолугий викинув на реутівський смітник  

аж половину кислого торту. Злетілися з усієї околиці горобці. 

Розцвірінькалися! Розджеркотілися! А в Новокосино на даху 

причаїлася Ворона. Прицілилася  своїм влучним поглядом  у 

горобиний шарварок і через Носовихінське шосе бебехнулася 

згори прямо на них. Горобці – врозтіч, наче мітлою підмело! 

Тільки один не вшився.  Прилаштувався біля харчу. І все 

дзьобає! Дзьобає! 

-Ти шо тут за один? - отеретіла Ворона. 

-Я? – настовбурчив пір’я  Горобець. - Орел! 

-А чо’ такий маленький? 

-Хворію. 

Оцінила  його Ворона з усіх боків, начебто нівроку. 

-Реутівський чи що? Периферія? 

-Атож! - набундючився  Горобець, зволікаючи час. 
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-А я - москвичка! Підеш до мене жити? Я, бігме, все життя 

орелика пантрую. 

-Та звичне діло! - відповів Злодійчук Горобець, у якого не було  

і порошини за душею. 

Підчепили вони залишки торту і полетіли до Ворони жити. 

Ворона Крадійка навчила  Горобця Злодійчука цупити рибу в 

рибалок на Білому озері, ховатися  на базарі під стріху і красти 

випічку. А Горобець розсекретив заради неї всі реутівські 

смітники, всіх бабусь із насінням. 

Наставляла Ворона Горобця гарно ходити: 

-Чого тебе весь час  на місці підгепує?! Перебирай ніжками! 

Перебирай! Нумо разом! Крокуй, як я! – гарячкувала  вона. 

-Я ж тобі торочу, що хворію! - відскіпувався Горобець. Він так і 

не навчився ходити. Але це не заважало. Головне, що злодійчук 

він був гарний! А, коли літав на справу, Ворона перед 

приятельками вихвалялася: 

- Який же чоловік у мене! Орел! 

-Та невже?! 

-Їй-Бо! Їй -Бо! Втішаємося душа  в душу! Шкода тільки, що він 

все у хворях... у хворях. 

 

                   ЯК НАРОДЖУЮТЬСЯ ШЕДЕВРИ 

 

Новий рік справляють кому як пощастить. Але зараз - чисте 

лихо! Загубили дружини мужиків. Чекають - не дочекаються. А 

ті в гаражах затрималися. Іскру в Товстуна ніяк піймати не 

можуть. Насилу піймали. Стомилися! А тут погода підвела - 

паскудство! 

Ще  Рудий для «розігріву» «пальне» дістав. Та на біду закусь вся 

в будинку залишилася. Почали по гаражах нишпорити. Нічого! 

Тільки у Товстуна цукерчина одна в кишені. 

Розгорнули мужики льодяник. Дивляться на нього, як на 

Різдвяний подарунок. Як заїдати? По черзі смоктати? 

Посміялися, пересміхнулися… Дістав Бородань ножика, хотів 

льодяник розрізати. А той шпурк – і в ямку! Залишилися без 
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закусі. Згадали про чорну ікру… про червону… От горе,  та всі 

ж ті наїдки вдома! А там дружини  почнуть гризти голову. Не 

хочеться розходитися. Так же добре  засіли разом... Махнули 

рукою. Хильнули. Умліли. Давай знайомитися, ну, тобто, по-

справжньому. На ім’я один одного знали, а що за душею... 

-Я, хлопці, винахідник, - почав Бородань. 

-А патент у тебе є? 

-На якого біса той патент здався? Головне, всі мої рацухи 

працюють! Звичайним бригадиром був, так і залишився. Віддав 

якось ідею своєму начальникові. Той задоволений. Прізвище 

своє теж під моїм винаходом поставив, поніс вищому 

начальству. І там прізвище поставили... Директор заводу свій 

директорський підпис туди ж. А коли почали розглядати 

пропозицію, найнижчий підпис, себто мій, скоротили. Всі премії 

одержали, грамоти та інше... 

-А винахід як же? 

-Все чудово! Працює! Вдале  моє життя, хлопці! Вдале! Ну а ти, 

Товстуне, чим займаєшся? 

-Та  пиляю. 

-А що пиляєш ? 

-Не що, а на чому. На скрипці. Сім років у музичній школі 

пиляв. Потім чотири роки в училищі. Потім - консерваторія. 

Тепер у ямі сиджу, в оркестровій. І пиляю там. 

-Та що ж  пиляєш? 

-Та на скрипці. 

-Ну, і як  тобі в отій ямі? 

-Іноді аплодують тільки мені. Я це відчуваю. Життя вдалося, 

хлопці! Ну а ти, Рудий?! 

-А я – підприємець. Оночки в тому будинку живу, через 

Носовиху. Там водою завжди підвал залитий. Ось я в ньому 

гриби і вирощую. Прибуткова справа, кажу я вам. А ще 

рекламою займаюся. Та все нормально з ним, з життям! Ви мені 

ідейку підкинули непогану. Днями побачите. 

А до старого нового року на перехресті двох доріг з'явився 

величезний рекламний щит розміром два на три метри. На 
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ньому по всьому полю червона ікра. А на ній чорною ікрою 

написано: «ЖИТТЯ ВДАЛОСЯ!» 

 

                                            ЧУДО 

 

Вона просила – привези мені чудо! Найперше чудо, яке 

побачиш!  І він поїхав у кругосвітню подорож. Нью-Йорк, Рим, 

Неаполь тепер здавалися йому строкатою кінострічкою, 

прокрученою в прискореному темпі. Вночі Максим летів на 

літаку  дуже засмучений. Адже нічого розчудесного він так і не 

знайшов. Ну,  хіба вона, дівчина з вишуканим смаком, може 

зрадіти звичайному єгипетському папірусу, або амулету з  

обітованої землі. Такий дрібов’язок  можна щодня купити на 

Вернісажі. 

Так розмірковував юнак, коли лайнер гойднувся на повороті  і 

внизу розкинулася неймовірно величезна Москва, вся в яскравих 

вогнях, схожа на гігантського сяючого восьминога. Дуже чітко 

вимальовувалося садове кільце і кільцева дорога. Жовті намиста 

шосе розліталися в різні боки світу, неначе щупальця. 

          -Так,  це ж справжнє чудо! - вигукнув Максим і почав 

робити знімки, які    вийшли  дуже гарними. Їх прийняв 

найдорожчий журнал. І миттєво на обкладинку. 

Коли всі свої подарунки і світлини він розклав перед Стеллою, 

його кохана дівчина розчаровано пхикнула: 

           -Я думала, ти здогадаєшся привезти мені низку морських 

перлів. Вони там дешеві... 

Гроші, виручені за світлини нічної Москви, Максим витратив на 

кольє для Стели. І дівчина дуже зраділа. Але більше вони не 

зустрічалися. 

 

 

 

 

 

 



  

134 

 

Золота серія «Письменник в інтернет-просторі» 

                           ЧОРНИЧНИЙ ЧОЛОВІЧОК 

 

Прожила бабуся життя. Нічого путнього не нажила окрім трьох 

синів і сімох онуків. Лежить вона якось на печі та чує. Зійшлися 

невістки на кухні і почали лаятися, кому та що з її старечих 

ганчірок  після смерті дістанеться. 

Гиркалися, гиркалися, ледве не повбивали одна одну. Набридло 

бабусі слухати.  

- Передчасно ви мене, невісточки, ховаєте. Що придивили собі – 

все забирайте. А я  піду  краще до Святого озера.  Буду 

згадувати, які гріхи у житті були, перед Богом замолювати.  

  Сказала так, поцілувала внуків, та й пішла.  

            Ось іде вона хащами темними, ридма ридає. Дибала-

дибала, та й заблукала вщент. Дивиться - пень, не пень, звір, не 

звір - чоловічок лісовий з-під чорничного куща на неї очицями 

світить.  

Бабка аж плакати перестала від несподіванки.  А чоловічок її 

хап за ногу! 

-Спіймалася! Ти навіщо мій чорничник топчеш! 

-Змилуйся, володарю, чорничний чоловічку, це я не з люті, то в 

мене голова дурна,  порадь мені, чим я, стара, зможу 

спокутувати свою провину? 

- А розкажи-но мені казку. Як розповідатимеш, буду слухати, а 

скінчиться казка, я тебе з’їм! 

Розповіла бабка казку. Сподобалася вона чоловічкові. Просить, 

давай ще! 

Почала йому бабка  казки казати. Чи багато, чи мало часу 

пройшло, тільки згадала бабуся всі триста казок, які знала.  

-Гарні в тебе, бабцю, казки, - похвалив лісовий чоловічок, - 

змушений тебе не покарати, а винагородити. А нагородою моєю 

буде порада. Не ходи ж  ти, бабцю, на Святе озеро, не час тобі 

ще гріхи замолювати, а краще з’їж  ти  ягідок з мого чорничного 

куща.  

Послухалася бабуся. Скуштувала ягідку, простягнула руку за 

іншою, бачить, а вбрання на ній інше, і рука  геть молода.  
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Повернулася бабуся з лісу вже не старою, а вродливицею 

гарною, як намальованою.  

Почалося у неї нове життя, краще за попереднє.  

А казки... казки пам'ятає, у голові береже, а раптом знову життя 

змусить піти на Святе озеро, гріхи замолювати... 

 

                                      ТРИ ЯНГОЛИ 

 

Ви знаєте? Янголи заводять собі людей, як ми заводимо собак та 

кішок. В одного янгола може бути декілька улюбленців, або в 

людини може бути декілька янголів-хранителів. Але трапляється 

і так, що в людей немає хранителів зовсім. І тоді вони наче від 

гіллі одірвані. 

І  трапилося якось, що набридло Дару, Дану і Далу ширяти  в 

небесах, прикинулись вони людьми і спустилися на грішну 

землю, щоб завести собі кого-небудь. 

Дал  придивив собі яскраву красуню, що прогулювалася в 

казино. Дан вибрав супутницю в гастрономі. А Дар вподобав 

собі до  пари дівчину, що сиділа на кам'яних сходах біля 

фонтану  та ворушила паличкою зірку, що відбивалася у воді. 

Дар, Дан і Дал читали думки дівчат і могли виконувати всі, 

навіть дрібні, бажання. 

Прицінилася  дівиця поглядом до Дала, прикидає в думках: 

«Хоч би цей нагодував, бо я така голоднюча!» 

І Дал одразу запросив її на розкішну вечерю. 

«Цікаво, багато він мені заплатить за ніч? Взяти ціну як завжди, 

або запросити  більше, начебто багатий  попався?» Дал відразу 

виклав на стіл пристойну суму грошей. 

«Хоч би він добре  надудлився, я б втекла». 

Янгол прикинувся п'яним. Тоді дівиця зухвало вивернула йому 

порожні кишені, спіймала облизня  та й вшилася. 

Дану повезло ненабагато більше. Йому довелося подарувати 

господарці квартиру, машину, дачу, масу нецікавих для янголів 

речей. 
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-Ким ти працюєш? - запитала його обраниця, а сама подумала, - 

добре б у торгівлі, від цих інженерів ніякого пуття немає. 

-У торгівлі, - відразу відповів Дан. 

-Ну, от, - подумала дівчина, - і цей крадюга, а на вигляд, начебто  

пристойний... 

Не витримав Дан і сам покинув супутницю, залишивши при ній 

подарунки. 

Тим часом Дар узяв лозинку і почав рухати ближню зірку поряд 

з тією, що зацікавила дівчину біля фонтану. 

Дівчина посміхнулася, і, не дивлячись на янгола, подумала: « 

Він, напевно, поет, зараз він буде читати мені вірші...» 

А Дар лагідно і натхненно проспівав цілу поему про зірку, що 

гойдалася в чаші новокосинського фонтану, як у колисці. 

Дівчина вирішила, що так можуть співати тільки янголи. 

«Я б гуляла з ним цілісіньку ніч!» - подумала вона. 

І вони  рушили пішки по нічному місту, освітленому вогнями. 

-Ось мій дім, - сказала дівчина  і подумала ще, закохано 

дивлячись у бездонні очі янгола, що така незвичайно талановита 

людина, швидше за все, незвичайно бідна, якщо не 

запропонувала   проїхатися їй навіть  автобусом. 

Було вже пізно. Вона  хвилинку вагалася, чи запропонувати 

йому  грошей, чи ні, стискаючи в кишені два папірці, всю свою 

стипендію, яку вистачило б тільки на таксі.  Але нею керувала 

не скнарість, а те, що для молодих дівчат вважається  

непристойним пропонувати чоловікам гроші, бо  поета це могло 

образити. Тому  вона вирішила все зробити так, аби він не встиг 

заперечити. Дівчина ніяково сунула папірці в його руку, побігла 

сходами нагору  і гукнула на прощання: 

-Візьми! Це тобі на зворотну дорогу! І не зникай! Добре? 

-Я твій назавжди, - промовив янгол. 

Ранком Дал, Дан і Дар повернулися на небо. І, як ми дивимося 

відеофільми, почали переглядати пригоди кожного з них  на 

Землі. 
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Вони удосталь насміялися з Дала і Дана, та були до кінчиків 

пір'я розчулені поводженням мрійної небагатої студентки і 

вирішили втрьох назавжди  бути її хранителями. 

 

                                        ОРИГАМІ 

 

Сеня обернувся і... заблукав серед  поля яскравих зелених очей 

Валерії. З тої миті він не бачив сенсу життя без неї. 

Він узяв листок паперу і спробував намалювати її очі. Але вони 

вийшли якісь не такі. Сеня зім'яв папір і кинув його на підлогу. 

Там, на підлозі листок зашарудів, розвертаючись. І раптом  

розкрився  білою квіткою незвичайної форми, що глянула на 

Сеню намальованими очима. 

Хлопчину це здивувало. Прилаштувавши до зім'ятого листка 

ніжку, він поставив квітку у вазу. «Нехай дивиться звідти» - 

подумав він. 

-Яка краса! - вигукнула мама, коли прийшла з роботи. 

А потім, начебто випадково, поклала йому на стіл книжку з 

назвою «Оригамі», де вправно пояснювалося, як робити різні 

фігурки з паперу. 

Із цього все і почалося. Годинами, терпляче і уважно, Сеня 

вирізав і складав химерні квіти, прилаштувавши до них 

дротинки, і ними прикрашав кімнату. 

Але нікому і ніколи він не говорив, що робив це тільки для того, 

аби очі Валерії подивилися на нього з захопленням та любов'ю. 

І от його зоряна година настала. Паралельний клас, де вчилася 

Валерія, викликав їхній  9«А»  на конкурс новорічних виробів. 

Добрячу половину виставки,  розміщеної у великому актовому 

залі, зайняли  оригамі Сені. 

Милувалася вся школа. 9 «А» зайняв 1 місце. Але Сеня 

цікавився тільки її думкою. Він не зводив з Валерії погляду  і, 

затамувавши подих, ловив кожне слово. 

- П-фе! - пирхнула вона, показуючи на найкраще, що було в його 

колекції, - квітка з очима! І за це - перше місце??!! Хто це 

зробив? Якийсь Арсеній Білохвостиков! Теж мені, шедеври! 
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У цю мить очі Валерії вже не здавалися Сені смарагдовими 

лугами із краплинами роси. Він побачив у них  лише похмуру 

болотну зеленяву. Не дочекавшись, коли закінчиться виставка, 

Сеня зібрав свої вироби у великий мішок для сміття. І зал 

начебто  відразу спорожнів. 

Прийшовши додому, Сеня вирішив дощенту спалити  оригамі. 

Зачинив двері. Дістав з духовки залізну тацю і наблизив до 

паперу сірник. Оригамі горіли неохоче, немовби чинили опір  

хибному вибрику Сені. Полум'я весь час згасало. Але впертість і 

образа зробили свою справу. І ось уже остання квітка полетіла у 

вогонь. У вогні щось трапилося з намальованими зеленими 

очима. Вони раптом затремтіли, неначе живі. І  невимовно 

погарнішали. Напевно, весь цей час їм не вистачало вогню. А 

тепер вони цілу секунду дивилися на Сеню, наче живі. І він 

запам'ятав цей погляд на все життя. Тепер він розумів, як 

потрібно малювати очі. 

-Що ти наробив? – намагалася,  як можна спокійніше, запитати  

мати, що зайшла до задимленої кухні. 

-Я спалив свою таємницю, - відповів Сеня. 

Під попелом на залізній таці, Сеня побачив великі жовті сльози 

паперової смоли. А можливо, це плакали намальовані очі. 

І це було третім несподіваним відкриттям цього бурхливого дня. 

Адже раніше Сеня не знав, що таємниці теж плачуть. 

 

                         ПОЖОВКЛИЙ ЛИСТОЧОК 

 

Він досяг усього, чого можна було бажати, і навіть більше. Йому 

аплодували  Париж, Лондон і Неаполь. Але в цьому 

Підмосковному містечку співак чомусь відчув себе незатишно. 

Усі дівчата в залі тягли руки  вгору, намагаючись  привернути 

до себе його увагу, наче зелені паростки від весняного співу. 

Але одна дивилася  здивовано і якось сумно. 

Співак  щосили прагнув сподобатися, але вона навіть не 

посміхнулася, коли інші просто підстрибували від захвату. 

Довелося змінити зміст концерту. Сьогодні  лунали найкращі 
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запальні пісні. Але вона не поворухнулася, дивлячись на нього, 

як і раніше, заглибленим у  роздуми,  пожовклим листочком 

серед літа. 

Співак дивувався. Хіба може комусь  не сподобатися те, що він 

робить! Він образився на все місто. Не вийшов уклонитися під 

оплески. І навіть відмовився від гонорару за концерт. 

Повернувшись додому, співак кинувся до рояля. Почуваючи 

себе цілковитим нездарою, він скидав з полиць пісні, які раніше 

так подобалися публіці, шматував ноти і топтав їх ногами. 

Перед очима була вона. І байдужі очі здавалися йому то 

поглядом прискіпливого екзаменатора, то ката, то всієї 

доленосної історії. Він виходив на дах і дивився туди, де  

знаходилося  підмосковне місто, яке  принесло йому стільки 

прикрощів. 

Він провів три місяці за роялем без друзів, без родичів, без 

телефонних дзвінків. Він творив, вивертаючи себе  зсередини, то 

поринаючи  у глибини своєї душі, то злітаючи разом з нею до 

піднебесся. 

Новий альбом дозрів тільки під осінь. Співак хвилювався, чи 

ладна вона прийняти простягнену у долонях душу. У цьому ж  

Підмосковному залі він проспівав, хвилюючись, як хлопчисько, 

головну свою пісню. Зал зачаровано завмер. Ніхто не піднявся, 

ніхто не тягнув до нього руки. Напевно, глядачі були просто не 

готові до такої музики. Пісня скінчилася. І раптом у загрозливій 

тиші спалахнули самотні гарячі оплески.  

Її оплески. 

 

                                        ЖАДІБНА ЗІРКА 

 

У Новокосино ясно навіть уночі. Неонові ліхтарі світять радісно 

та святково. Відвідувачів закликають бари і шинки, що 

розташовані у  Носовисі. Вночі реклама не дошкуляє місту, а 

виконує добру службу для випадкових перехожих і недобру для 

тих, хто вже не може позбутися від звички засиджуватися до 

ранку, обслинюючи келих з пивом. 
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Вогні в Новокосино такі яскраві, що геть затьмарюють  зірки,  

навіть тоді, коли вони по-особливому  вдивляються в кожного з 

нас і кличуть до себе. 

Тому  саме в  таку ніч, саме над Новокосино, одна маленька 

Зірочка вирішила впасти і подарувати щастя кожному, хто 

подивиться на небо. 

Довго летіла вона, завмираючи в просторі та вибираючи 

везунчика. Але нікому не було діла до Чумацького шляху і 

далеких галактик. Більшість людей похмуро дивилися собі під 

ноги, і лише коли-не-коли один на одного. 

Та раптом у водія запізнілого автолайна щось зламалося. Він 

виліз із машини, відкрив капот і, глянувши таки на небо, щось 

недобре прошепотів.  Ось тут  Зірочка і стрибнула до нього 

прямо на передній бампер. 

- Що за трясця? – майже  зомлів водій. 

- Я – твоя щаслива  Зірка, - сказала Зірочка. 

- Еге ж, ще тільки зірки  на мою голову не вистачало.  

- А чого б тобі хотілося? - обережно запитала Зірочка. 

- А ти що, маленька  чи як, не розумієш?  

- Ну, припустімо. 

- Машина в мене зламалася. А в нас план. Якби ще  одну повну 

ходку зробити, щоб  додому з грошенятами   повернутися. А 

так... Вся денна робота  собаці  під хвіст! 

Зірочка із  словесної плутанини водія зрозуміла, що треба 

робити. Миттю заревів полагоджений мотор, а до  машини 

підбігла ціла юрба, і водій, задоволений, що все так гарно 

вийшло, повіз пасажирів по своїх домівках. 

Зірочка разом із ним приїхала в гараж. Вона мріяла ощасливити 

цю людину. І дуже сподівалася, що його романтичний погляд на 

небо подарує світу сонату, поему або, як мінімум, новий закон 

Всесвіту. 

- Ну, чого тобі ще? - запитав роздратований водій, протираючи 

бампер від іскор, які залишила Зірочка після свого падіння. 

- Ти хіба не зрозумів, що я можу виконувати бажання? 
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- Угу,  якби я став господарем  мехколони, тоді б я в це повірив! 

– вишкірився водій. 

Відразу пролунав дзвінок мобільного телефону. Друзі водія 

пропонували  місце роботи, про яке він мріяв останні кілька 

років. 

Так водій став поважною персоною. А Зірочка оселилася в його  

новій машині. При кожній зручній нагоді вона намагалася 

виконувати бажання людини, на яку звалилася з неба. 

Але характер колишнього водія  не покращав. 

- Ти що, не розумієш, що при моїх забаганках мені потрібен 

Мерседес!? - заявляв він, або, - В Іван Іванича котедж із 

басейном, а в моєму тільки  сауна! 

З такими марними намаганнями пройшов рік. Далекі планети 

знову відкрилися коридором над Новокосино. Час було 

повертатися нашій Зірочці на небо. 

- Що б ти хотів ще? - запитала вона на прощання в колишнього 

водія, який  встиг  видертися аж до міністра, правда маленького. 

- Грошей! Багато грошей. Ще більше грошви, ніж у змозі 

намалювати твоя маленька зоряна клепка! 

Тільки тепер Зірочка зрозуміла, на кого впав її випадковий 

вибір. 

- Та ти  просто страшний  ненажера! - сказала вона, - Ти ніколи 

не будеш щасливий від того, що вже маєш, а створити щось нове 

і прекрасне тобі несила. 

- Я нормальний, як і всі, - відповів їй маленький міністр. 

Не знаю, чи можуть тяжко зітхати  зірки. Але в той момент вона, 

здається, тяжко  зітхнула: 

- Я знаю, як угамувати твою жадібність. 

Із цими словами розчинилася зоряна брама, і вони обоє  

понеслися за межі простору землі. Чоловік видирався і волав. 

Йому шкода було залишати накопичені  скарби. Тому чорнів від 

своєї зажерливості і вивертався навиворіт. А коли долетів до 

самого неба, перетворився на Жадібну Зірку. 

Коли-небудь подивіться на нічне небо Новокосино. Серед тисячі 

зірок можна знайти тьмяну ділянку. І якщо, навіть при світлі 
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яскравих ліхтарів, вона здасться вам чорніше чорного, а вам  у 

цю мить заманеться багато грошей, виходить,  на вас із чорної 

діри подивилася Жадібна Зірка. 

 

                                   ПОКАРАННЯ 

 

Для небесної канцелярії днинка видалася гарячою. Світлі янголи 

перелітали, немов бджоли, з одного робочого стола на інший, 

зазираючи в душі людей так глибоко, що ті затиналися на 

півслові, не розуміючи чому. У режимі очікування вклякали 

стільникові телефони і факси, старенькі батьки хапалися за 

серце, лагіднішали діти. 

Променисті погляди янголів розбігалися сонячними зайчиками 

по Новокосино. У цей день їх можна було побачити простим 

смертним. Але люди цього не хотіли. Працеголіки гарували до 

сьомого поту, ледащі утомлювалися від неробства, зажерливі 

шукали грошей, хтиві - любовних викрутас. 

Це відбувалося раз на рік, коли янголи надвечір збиралися над 

куполом смугастого цирку з ретельним звітом для верховного 

небожителя Новокосино. 

Процес розподілу покарань почався з появою першої зірки. 

Величезні, на пів-обличчя, очі янголів були чисті та прекрасні, 

без тривоги та занепокоєння. За статистикою  на душу 

населення не додалося добрих або злих. Результат року був 

схожим на попередні. Дванадцять апостолів доварювали в 

казанах довгоочікувані дощі. 

- Караю вас, вірні, вірністю, - почав верховний небожитель, - 

люблячих любов'ю, тих,  що сподіваються,  надією, знавіснілих  

ненавистю… 

-Нехай жадібні будуть  покарані  грошима, - підхопили 

апостоли, - стражденні стражданнями, честолюбні - владою... 

- Нехай працелюбні будуть покарані  роботою, - заспівали 

янголи, - ошуканці нехай нап'ються облудами, людям похилого 

віку покарання - мудрість, а молодим - сила, добрим - добро, а 

злим - зло... 
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Цілу годину лився на Новокосино іскристий дощ  небесних 

покарань.  

- Все? - запитав Верховний правитель. 

Янголи спантеличено замовкли. 

- Що ще? – правителю  не подобалося, коли процес затягувався. 

- Подивіться, будь ласка,  у восьмий сектор, - нерішуче доповів 

робочий янгол. 

Верховний правитель спрямував очі на землю і зустрівся із 

мрійливим поглядом. 

- Що, невже, казкар? - запитав він в янгола. 

- Казкарка. 

- Дедалі то важче, то гірше. Вона хоч розуміє, хто вона? 

- Вона думає, що усі смертні бачать мрії, як і вона.  

- У нас для неї що-небудь є? 

Апостоли негайно принесли з-під райдужної хмари цілий казан 

покарань, які варили не один десяток років. 

- Скільки в ньому казок? - запитав правитель. 

- Більше тисячі. 

- Вона витримає? 

- А там побачимо... 

… У цей час жінка здивовано дивилася на небо. Спочатку їй 

здалося, що сонячні зайчики злітаються над куполом смугастого 

цирку. Потім повітря почало насичуватися світосяйним 

промінням з якогось незримого джерела. На небі з'явилася 

перша зірка. А потім  над Новокосино наче сипонули  чарівне 

яскристе конфетті. Іскри незабаром станули. А після… вона 

довго не могла зрозуміти, що з нею сталося. Жінка віч-на-віч  

опинилася з променистою багатоокою  істотою, що знаходилася 

у якійсь  зворотній перспективі  простору, котра розуміла її геть  

усю, більше, ніж знали батько і мати, глибше за найрозумніших 

і наймудріших, які  спроможні  були проникати  аж до сутності 

всього, але цим  заспокоювала,  і водночас милувалася 

спілкуванням із жінкою, і в той же час цим приваблюючи її, 

вірніше вбираючи  в середину своїх очей, які сходинками  

линули в незбагненне й струнке Задзеркалля Істини, де кожна 
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сходинка – частина душі – прочитувала в ній всі найпотаємніші  

куточки і закапелки мук совісті, болю, радості,  пізнань і щастя. 

До найдрібнісіньких атомів. І раптом усе зникло. 

У голові  все крутилося обертом  від дивного стану слабкості, 

неначе після потужного опромінювання. Жінка прилягла, 

розкривши очі, захоплюючись видовищем - до неї  шалено 

ринувся космос із сотнями зірок і галактик, тисячами людських 

доль. 

Тільки в ту мить вона ще не знала, чим була покарана на все 

життя. 

 

                                 ЛІКИ ВІД ЛЮБОВІ 

 

- Черствіє світ, - пробурчала баба, розкриваючи товсту 

заслинену книгу і буркотячи  під ніс, - раніше кохання всі 

просили, привороти робили. А тепер,  ти диви! Одворот йому 

знадобився! Гріх це! Ой, гріх! 

Але чоловік переконливо поклав на стіл гроші. І баба почала 

задавати питання по справі: 

- Давно її любиш? 

- Більше року. 

- А чому розлюбити надумав? 

- Це заважає моїй кар'єрі, моєму бізнесу, моїй роботі, моїй сім'ї. 

Та й діти в мене. Я їх любити повинен. 

- Діти - справа серйозна. Добре. Приходь завтра за півгодини до 

полудня. Допоможу. Але тільки гроші забери. За це ти  віддаси 

мені молодість свого серця. 

- Це як? 

- Не покохаєш ніколи і нікого, крім своїх дітей. 

- Тільки того діла? Домовилися! 

І от, наступного дня, прийшли вони в поле до Крутиць між 

Реутовим і Новокосино. І - наче  хто пошептав - на шляхах  ані 

машин, ані людей. Навіть Носовиха спорожніла. Баба дістала з 

вузлика дванадцять виструганих  кілочків з осики, встромила їх 

у землюій зашипіла:  
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- Сонце, залиши свою тінь! Тінь, віддай своє сонце! Забери мою 

кригу! Віддай любов!  

- Увійди до центру кола, - сказала вона, коли стрілки годинника 

дійшли до дванадцяти, - і візьми мене за руку! 

Чоловік підкорився. Раптом він побачив, що кілочки натикані в 

землю в певному порядку, нагадуючи своєрідну спіраль. І коли 

він це зрозумів, тінь від першого кілочка торкнулася другого, 

тінь другого торкнулася третього, і так далі, поки тінь 

дванадцятого кілочка не підібралася  йому до ніг у колі. 

Чоловік не відчув болю, та тільки запанував у серці холод. 

Він озирнувся на бабу, але навколо нього спритно збирала 

кілочки прекрасна молода дівчина. 

- Зажди! - заволав чоловік із серцем старого, - Я передумав! 

- Неодворотно! - посміхнулася Відьма. 

 

                                  СКАРБНИЧКА 

 

З давніх-давен, коли в цих місцях  ще не з’явилося Косино, і 

звичайно ж Новокосино, а блукали ведмеді та лосі, на лісовій 

галявині збудував собі міцний будинок царський намісник. 

Справний вийшов  будинок - деревиночка до деревиночки. 

Тепер таких не будують. 

Цар наділив намісника щедрою платнею. А намісник дуже  

панькав свого єдиного сина  і  кожного свята дарував йому 

монетку. 

Була у Васі, сина намісника, скарбничка, вирізана з модрини, у 

вигляді гриба з капелюшком. Геть розмальована.  Капелюшок 

відкрити можна було, порахувати, скільки там грошиків. 

І от уже сповна набрався грибок монетами. Тоді влада 

перемінилася. В усіх, хто  попередньому цареві вірою-правдою 

служив, відібрали кошти та пустили за вітром. 

Вася лише встиг скарбничку в будинку зарити  і сам разом з 

батьком десь загубився в Сибіру. 

Лежала скарбничка під землею довго. Набридло їй лежати. І 

через два сторіччя сунула вона капелюшок під лопату. Глянула 
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на світ божий, а там усе вже по-іншому. Будинку немає. Замість 

нього - поле картопляне. Чудасія! 

Мужик якийсь кришку із гриба зняв, побачив монети мідні: 

- Фе! Дурня якась! А я думав золото! 

Знов її землею закидав, про всяк випадок місце примітив. Але, 

напевно, забув той мужик про знахідку, тому що пролежала 

скарбничка в землі ще двісті років. І чи випадково,  чи ні, не 

знаю, потрапила до ковша  екскаватора. Подивилася на світ: ой, 

леле! Будинки, наче палаци багатоповерхові навколо височіють. 

Крутилася у пісочку скарбничка, відігріла боки. Фарба із гриба 

відшкреблася. А деревині нічого, тільки рипнуло, коли якийсь 

хлопчисько капелюшок відкрутив. Побачив монети мідні: 

- Ух ти! Добре! Стародавні! Напевно, багато за них дадуть! - 

зрадів він. 

Але, повернувшись додому, розсудив: а що йому до тих мідних 

монет? Ну, купить він собі морозиво, ну, два... Ні, краще, думає, 

закопаю скарбничку де-небудь біля будинку, а років через 

п'ятдесят відрию. Тоді монети зовсім рідкісними стануть. 

Так скарбничка потрапила назад під землю. І досі у ній 

відлежується. 

 

                         ПОСЛАННЯ ДЛЯ ПРИНЦА 

 

На пляжі, біля Білого озера в погожі дні завжди багато люду. 

Вода виблискує на сонці, аж очам боляче! Наталка приходить 

сюди і довго сидить на піску під вербами. Вона збирає пляшки, 

пише записки, закупорює горлечка та кидає  у воду послання. 

Одна пляшка припливла до мене. І я прочитала: «Мене звуть 

Наталка. Мені дуже погано. Любий принце! Коли ти забереш 

мене? Я чекаю!» 

Так чужий біль увірвався в мій,  а чужа самотність переплелася  

з моєю власною. 

Без великих зусиль я  знайшла Наталку, коли вона закупорювала 

чергову пляшку. Її маленький кораблик дитинства зазнавав 
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аварії, і дівчинка кидала в озеро прохання про допомогу. Але її 

надія на реальність казки розбудила й мою надію. 

- Твоя пляшка припливла до мене, - простягнула я їй записку. 

- Це несправедливо, - сказала дівчинка. 

- Чому несправедливо? 

- Несправедливо, коли дорослі тітки приходять засмагати. Вони  

своїми тілами забирають занадто багато сонця, і його не 

вистачає для маленьких. 

- Твоя пляшка припливла до мене, - повторила я, - і мені 

здається, що я можу тобі допомогти. 

- Як? Адже ти  не принц! - заперечила Наталка. Вона зненацька 

підвелася, начебто я тяжко скривдила її, і вихопила клаптик 

паперу з моїх  рук, - Не приходь більше на моє озеро! І не 

займай мої пляшки! 

Дівчинка пішла. І я заплакала. Тому що вона забрала мою казку. 

У порожню пляшку я вклала іншу записку: «Моє ім’я  Світлана 

Василівна. Мені дуже погано. Любий принце! Коли ти забереш 

мене? Я чекаю!»  

А потім закинула це послання далеко в кущі  та більше не 

приходила засмагати, аби  Наталці дісталося більше сонця  і 

казковий прекрасний принц, який  коли-небудь неодмінно 

прийде до Білого озера. 

 

                                       600 СЕРДЕЦЬ 

 

Мирон тільки-но склав іспит. Тепер нікуди не треба було бігти. 

І, начебто, нема чого було робити. Лагідний настрій змусив його 

вийти  на три зупинки раніше від дому в центрі Новокосино, 

купити газований напій, горішків, і присісти біля фонтану. 

Погода розніжувала. Небо величезною перламутровою мушлею 

вигравало над ним, немов хто готував вариво із хмар, 

перемішуючи в ньому сонячні промені, неначе струмочки 

розтопленого вершкового масла. Мирон довго намагався знайти 

світило крізь пір'ясті хмари. Так довго, що простір 

розшарувався,  і він побачив сходи з хмаринок, що піднімалися 
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прямо до сонця. Та тільки це були незвичайні сходи, вони 

складалися з хмарних кругів-східців,  якими  линули в його очі 

ступінчасті промені. 

Мирон подумав, якщо подужав побачити таке, чому б не 

потренуватися,  і не побачити ще щось цікаве? Він так само 

розшаровано  вдивився в закруглене перехрестя. Спочатку 

нерозбірливо. Потім все ясніше серед будинків і магазинів, 

серед машин і перехожих почали розпізнаватися  ледве помітні 

контури небачених істот.  

Вони не ходили, а плавали в просторі, наче повітряні кулі. 

Тільки це були не кулі, а світлі згустки енергії  формою, що 

здалася йому дуже знайомою. 

Мирон змигнув, і все зникло. І як він не намагався  того дня,  

жмурячи і мружачи очі на сонце, викликати видіння та побачити 

знову паралельний світ, нічого не виходило. 

Тепер він не міг про щось інше думати, як тільки про це. Удома,  

перегорнувши всі книги і малюнки, Мирон не знайшов нічого 

схожого. Задурманивши  голову  цигарками і обпившись кавою, 

він бігав по кімнаті, мовби навіжений. І раптом його осяяло! Це 

ж ембріон! Так! Точно! Ці істоти нагадували ембріони 

ненароджених дітей! Чітко згадалися картинки з анатомії, які 

зацікавили його ще в школі. 

Що ж це значить? Між нами літають ненароджені діти? Вони 

повинні народитися? Або вже втратили свій шанс? А, якщо це 

не діти, то хто це? Або що це? 

Наступного дня він записався до мага, екстрасенса. Пояснив 

йому, як дістало глузду, ситуацію.  

- Якщо відкривається можливість, треба використовувати її до 

кінця, - це було все, що зрозумів Мирон з кучерявої  промови 

мага. 

Вийшовши на вулицю, Мирон спробував знову розосередити 

свій зір. Цього разу все вийшло. Тепер він навіть почув тонкі 

голоси, вони посміхалися і навіть розчулювалися, дивлячись на 

Мирона. Вони бачили його. 

- Хто ви? 
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- Ми - це ти! 

- Як це, я? І хто тоді Я? 

- Ти - зовсім і не ти, а шматочок великого НАС, що на багато 

частин розділений і розкиданий по білому світу. Ти хочеш 

правди? – Будь ласка, МИ - абсолютна реальність, МИ - активні 

сили, що намагаються змінити світ. МИ вмремо одночасно, 

зберемося і знову розсиплемося по землі: хто деревом, хто 

квіткою, хто дельфіном, а хто жабеням, що скаче в лісі. Ти 

думаєш, у тебе одне серце? 

- А скільки? 

- Твої серця - твої ідеї. У тебе, як  у всіх, 600 сердець. Тільки 

рідко хто бачить нас. МИ - твої шанси. МИ - твої діти, і твої 

батьки. Ти можеш стати Великим серед людей, якщо зрозумієш 

НАС. 

Але Мирон не готовий був до такого прозріння. Він потрусив 

головою, і все знову зникло. Мирон подумав, що це «глюки», що 

він з’їхав з глузду. І якщо він знову бачив  подібний жах , щораз 

кілька разів кліпав, примовляючи: 

- Не треба! Ідіть геть! Ви лякаєте мене! 

І «ВОНИ» пішли. Два роки навчання в Університеті пройшли 

спокійно. Мирон уже писав дисертацію. Але щось не клеїлося. 

Професор казав, що в роботі не вистачає якогось потоку свіжих 

ідей. Мирон згадав про своїх «глюків». І ввечері спробував 

розшарувати простір. Але він не розшаровувався. 

Робота, як і раніше, не клеїлася. Тоді Мирон знову пішов до 

мага. 

- Так. Ти б міг стати Великим, - відповів той, позіхаючи, - тільки 

ти не використовував свій шанс. 

- А що робити? 

- Не знаю, - відповів екстрасенс, - це ж твій світ. 
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                                   СМАК ВЧИНКІВ 

 

У спальному районі столиці, де  розташовані висотні будинки, 

ніколи не буває ожеледиці, тому що доріжки посипають піском 

та сіллю. У спальному районі столиці люди сплять, а до Москви 

вранці вирушають  на роботу. У спальному районі нічого ніколи 

не відбувається. Ні моторошних злочинів, ні аварій, ні 

землетрусів, ні інших катаклізмів. 

Це й засмучувало Льоньку, що втік з останнього уроку по СХК, 

думаючи, що спокійно проживе і без світової художньої 

культури. Він ішов собі по насипаному пісочку, як раптом 

пісочок скінчився. Напевно, двірники поїхали за новим. Зима 

засліплювала очі  снігом, що тільки-но випав. Спереду тягнулася 

вичовгана школярами крижана колія. Льонька розбігся, 

відштовхнувся, ковзнувся, та ледве не впав. Так він ковзався 

кілька разів туди й назад, і вже збирався піти додому, коли 

помітив бабусю, що чимчикувала саме туди, де перебував його 

маленький льодок.  

Льонці закортіло застерегти бабусю, але якесь баламутство 

всередині його перешкодило це зробити. Льонці нестерпно 

припікло подивитися,  чи впаде бабуся, чи  не впаде, а якщо 

впаде, то як це станеться? 

І ось уже бабуся ступила на крижану доріжку. І послизнулась. 

І... ледве втримуючись на ногах, замахала в повітрі неймовірною 

старомодною саморобною сумкою. Льонька голосно зареготав, 

дивлячись на це. 

Але бабуся все-таки утрималася на ногах. Вона дуже серйозно 

озирнулася на школяра і вимовила суворо, та якось навіть 

загрозливо: 

- Заклинаю тебе, о, Льонько! Поки падає сніг, ти будеш 

відчувати смак своїх вчинків! 

І відразу  наче гіркота розлилася в роті  хлопчака. 

Нічого не сказавши батькам і друзям, Льонька, як завжди, 

дивився до ночі телевізор, а коли наступного дня по дорозі в 
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школу смикнув за кіску сусідку Оленку, його язик обпалило 

страшенною кислятиною. 

У школі чудеса тривали. Однокласники вирішили покепкувати 

над старим підсліпуватим учителем  історії і підклали йому на 

стілець кактус. Льонька насварився на них  кулаком і відібрав 

кактус. І відразу в роті стало солодко та приємно, наче він з'їв 

своє улюблене  тістечко зі збитими вершками. Хлопчик дуже 

злякався. Він намірявся піти до лікаря, але не посмів, аби з нього 

не кепкували. Довелося йому терпіти смак своїх вчинків і 

пристосовуватися до певного стилю поведінки. 

Так тривало,  поки падав сніг. Льонька вже знав, який смак має  

кожна оцінка, як гірко буває від капостей, як кислюче від 

підлоти і як смачно від роботи вдома, допомоги дорослим. 

Цілковитий екстаз  він відчував  від смаку захисту слабких, 

відновлення справедливості. У нього з'явилися нові друзі. До 

слів Льоньки прислухалися навіть учителі й завучі! 

Та ось прийшла весна. Якось вранці Льонька допоміг матері 

помити посуд і не відчув у роті ніякого смаку. Потім підняв  

сходами  коляску з дитиною. І теж - нічого! Нарешті, він 

спеціально не вийшов до дошки, набрехавши, що не підготував 

уроки, хоча вивчив  їх так, що аж від зубів відскакувало. І знову 

нічого не відчув. 

Льонька зітхнув і посміхнувся, коли вчитель по СХК виводив у 

щоденнику жирну двійку. Він розумів, що з цієї миті сам 

повинен розрізняти смак своїх вчинків. Тепер він дуже 

жалкував, що закляття скінчилося. 

 

                                        ЗАПИСНИК 

 

У старому будинку мешкали ельфи і тролі. Сергій їх не бачив, 

але відчував чужу присутність. Тролі полюбляли ховати дрібні 

речі Сергія, ті,  які могли підняти. Приміром, зубну щітку, 

хустку або ножиці. А ельфи знаходили їх і повертали на місце. І 

Сергій теж знав про це.  
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Уже давно він готувався до переїзду. Сергія чекала квартира в 

Новокосино. І нова перспективна робота. Він усе думав, а як же 

маленькі жителі старого будинку? Залишаться вони в ньому, 

коли будинок знесуть, або поїдуть з ним до висотного сучасного 

будинку?  

 

І ось діждались дня від'їзду. Сергій усе  зібрав у великі коробки, 

присів на доріжку, прикмета така є, аби легким був шлях. І 

подався в нове життя. 

Тільки простора квартира зустріла його начебто вороже. Була 

вона  суха, нудна і порожня. Сергію весь час кортіло куди-

небудь піти. Його дратував телевізор, а особливо комп'ютер. 

Сергію здавалося, що той стежить, де перебуває господар, 

підглядає за його справами, підслуховує телефонні розмови. 

Сергій довго не міг знайти свого записника. Напевно, тролі 

сховали  при переїзді в один з ящиків. Начебто  усе перевірив, 

але ніде його не побачив.  

Спочатку дуже  тягнуло подзвонити друзям і подругам, 

розповісти, як він живе в новій квартирі. Але це дуже важко 

зробити без записника. А кинути все, і просто на кшталт гостя 

впасти господарям на голову, було незручно. Допомагала 

робота. Його справи добре йшли. І незабаром у його житті  

з’явилося  багато  всього нового. Нові меблі, нові друзі, нова 

перспектива. 

Через три роки повернулися тролі та ельфи. Сергій зрозумів це 

за  звичними ознаками, коли почали пропадати і з’являтися 

дрібні речі. І він перестав боятися комп'ютера. 

Одного разу Сергій прокинувся і зрозумів, що цей день 

особливий. А чим? Ну, звичайно! У нього сьогодні був день 

народження. І не просто там який-небудь, а ювілей. До ранку 

невидимі жителі приготували йому винятковий подарунок: наче 

випадково впали з полиць якісь брошурки  разом зі старим 

записником, якого Сергій так довго і марно шукав. 

Господи! Як приємно було перегортати сторінки минулого! Він 

думав, а чи подзвонити мені... а як? Його новий статус не 
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дозволяв тепер навіть подумати про те, щоб заговорити зі 

старими друзяками, з якими пиячили ночами  і пили пиво в 

занюханому барі. Дівчата? Давно, напевно, повиходили заміж, 

або роз'їхалися. Учителька? Так! Він набрав забутий номер. 

Померла? Коли? Три роки тому? 

Записник  наче обпік йому руки. Навіщо він знайшовся? 

 

                             ЧАРІВНА МОНЕТКА 

 

Наприкінці весни маму поклали в лікарню, і Василинка дуже 

засмутилася. До них назавжди переїхала бабуся. 

- Купи мені морозива! Бабусю, купи мені персика! Купи мені 

фіолетову сумочку, як у дорослої!- чіплялася до неї дівчинка, 

коли вони верталися з ранкового дитячого свята. 

- Яка ж ти ще маленька! - похитала головою бабуся, а потім 

вклала в долоньку дівчинки монетку, - от тобі монетка. Вона 

чарівна. На неї можна купити те, що побажаєш. Але тільки що-

небудь одне. Ти подумай гарненько та виріши, що саме  бажаєш, 

і купи це сама. 

І бабуся попрямувала до під'їзду, а Василинка залишилася на 

вулиці зі своїм скарбом у руці. 

Подумати тільки! Їй довірили справжню монетку! І вона до того 

ж чарівна! 

Василинка відразу  кинулася  до ятки з морозивом. 

- Куплю це, ні, це, ні, краще он те..., а може бути пакетик з 

горішками? - думала вона, - а, може, не купувати горішки, а 

краще з'їсти помідор? 

          І Василинка вирішила пробігтися  магазинами, аж раптом 

їй забажається чогось більше! Адже монетка  тільки одна! 

На критому базарі дмухнуло молодою зеленню, огірками, 

яблуками, медом. Тому Василинка розгубилася, не знаючи, що 

ж вибрати. 

Купи хутряних і механічних іграшок дивилися на неї з різних 

боків. Кофтинки, бантики, і, звичайно, шпильки і сумочки, «як у 

дорослих», вабили з прилавків. 
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- Що ж мені купити? - думала вголос Василинка, міцно 

затискаючи пальчиками чарівну монетку. 

Раптом  вона побачила безліч живих квітів. 

- Яка користь мені від морозива, з’їм і все! І від персика також, 

їх завжди мало, знову захочеться. А куплю краще я мамі її 

улюблену білу троянду. Подивиться вона на неї  та миттю 

одужає! - вирішила Василинка і підійшла до квіткарки, 

простягнувши їй свій грошик. 

- Можна мені взяти ось цю квіточку? 

Продавчиня гмикнула, дивлячись на жалюгідну монетку в руці 

бідної дівчинки. 

- Овва, ти знаєш, скільки коштує ця троянда? – обурилася 

спочатку вона. 

- Не знаю, - щиросердно сказала Василинка, - але сьогодні 

бабуся сказала, що я можу за цю монетку купити все, що захочу. 

Тільки це  повинне бути щось одне. І знаєте, чому? 

- Чому? - запитала продавчиня. 

Василинка піднялася навшпиньки, прошепотіла жінці в саме 

вухо: 

- Тому що ця монетка  чарівна! 

А потім додала довірливо, неначе своїй подрузі: 

- Я думала купити собі морозиво, а потім яблучко, а потім 

механічного клоуна, а потім черевички... Але, коли побачила 

ваші квіти, подумала, що мама неодмінно одужає, якщо я 

принесу їй білу троянду в лікарню. 

У продавчині  на очах заблищали  сльози: 

- Ой, як я  спочатку не помітила, що цей грошик дійсно 

чарівний. На, візьми, - і вона простягнула дівчинці  духмяну 

шляхетну квітку. 

Вдома бабуся  вельми  здивувалася  розповіді  Василинки про 

те, як вона приймала рішення щодо купівлі. 

- Я дуже помилялася, - сказала бабуся, - ти в мене вже зовсім 

доросла. А мама, звичайно ж, видужає, коли ми  принесемо твою 

квітку до  лікарні! 
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                                   ТАНЦІ ПЕГАСІВ 

 

Після  публікації   наступного бестселера Серьогін навіть не пив, 

злякавшись синдрому абсолютної бездарності, межу якого 

проходить кожна творча людина, що завершила велику справу. 

Коли в його косинський будинок приїжджала Лучинська і 

читала свої вірші, у цей час він почував себе відсутнім. Їхня 

поетична карусель розкручувалася від осені до осені щороку, 

але саме тепер щось у душі Серьогіна бунтувало. 

Викрадені в долі вечори більше не здавалися романтичними. 

Лучинська дратувала здатністю влучними ударами рими 

попадати у вихолощену серьогінську душу. Весь будинок був 

вщент нашпигований рукописами і нотатками поетеси.  Раптово  

він закрив долонями вуха і зойкнув: 

- Все! Досить з мене цієї муки! Залиш мене! 

І вона залишила. 

Будинок заполонила  суцільна чорна порожнеча. Для Серьогіна 

всі були осоружні, не бажалося читати і не виходило вичавити з 

себе ані рядка. Письменник завмер на зльоті не падаючи, але й 

не піднімаючись у небо. Він відкривав вікна веранди і горища  

та дозволяв пожовклому кленовому листю літати по кімнатах. 

Він тужив за Лучинською, але й ненавидів її, час від часу дуже 

люто відкривав і закривав кришку рояля, по клавішам якого  

нещодавно легесенько пурхали  витончені гарні пальчики. Він, з 

якоюсь тваринною насолодою, палив у каміні чернетки 

майбутнього роману,  виконуючи тільки йому зрозумілий обряд 

очищення.  І коли останній листок, зжертий полум'ям, обурено 

вилетів вогненним протуберанцем з каміну, письменник почув 

на горищі чітке стукотіння.  

З кожною сходинкою, яку долав, Серьогін  передчував 

наближення чогось неймовірно фантастичного. І  це сталося. У 

променях вечірнього сонця, що  линуло до  віконець горища, 

розкритих навстіж, у любовному танці кружлялися дві прозорі 

конячки з крильцями, кожна завбільшки з долоньку. 



  

156 

 

Золота серія «Письменник в інтернет-просторі» 

Тільки одна конячка була начебто з рисами Серьогіна, а інша - 

копія поетеси Лучинської. Письменник  разюче чітко бачив цю 

схожість,  попри кінські морди крилатих істот. 

Письменник милувався чарівним танцем, поки конячки з 

останніми променями сонця не стали майже непомітними. 

Тепер Серьогін знав, чим харчуються Пегаси. Наступного дня 

він чекав миті заходу сонця біля каміну. Для незвичайної пари 

він приготував вірші своєї коханої. І, кинувши їх у вогонь, знову 

почув срібний цокіт копит. 

Конячки знову танцювали до заходу сонця. 

Так щодня письменник став палити в каміні вірші Лучинської, 

поки в будинку не залишилося нічого, навіть фотографії. Він 

вибіг на горище і застав тільки одну конячку, що кидалася в 

різні боки. Залицяльник, схоже, її покинув. 

Нез’ясована туга опанувала письменником. Він з якоїсь причини 

почував себе головним винуватцем всієї цієї кінської трагедії. І 

не спав усю ніч. 

А ранком вона сама прилетіла в його кімнату і сумно 

примостилася поруч на подушці. Серьогін дбайливо попестив 

маленьку прозору конячку. Та глибоко зітхнула і заплакала. 

На щастя, у будинку була досить велика бібліотека. І маленька 

конячка з обличчям Лучинської переставала сумувати, коли 

Серьогін, догоджаючи їй, спалював  який-небудь прочитаний-

перепрочитаний том. Конячка ставала круглястішою, 

товстішала, і насилу вже літала. 

І ось настав день, коли в будинку залишилася тільки одна книга 

- останній виданий детектив самого хазяїна. Конячка билася в 

переймах на подушці  і просила всім своїм виглядом спалити 

його. І Серьогін кинув його в полум’я каміну.  

Поки горіла книга, конячка іржала і била копитами, 

намагаючись звільнитися від тягара, що перебував усередині. І  

коли останні язики полум'я долизали залишки книги, пролунало 

пронизливе іржання маленького крилатого лошати. 

Вдивляючись у немовля, Серьогін упізнав себе і Лучинську, і 



  

157 

 

Світлана Савіцька – «Таємниця життя» 

тисячі авторів, твори яких змушений був знищувати останнім 

часом. 

Тим часом конячка облизала своє дитя, вони востаннє 

покружляли по кімнаті і вилетіли через  трубу каміну на волю. 

Здивованого письменника змусив опам'ятатися дзвінок. 

- Привіт, Серьогіне! - говорила Лучинська. Голос здався йому 

змученим, але якимось щемливо просвітленим. 

- Я  винуватий  перед тобою. Вибач. - зненацька для себе 

вимовив він. 

- Що-небудь новеньке написав? 

- Слава Богу, нічого! 

- У нас народився син, - намагалася здивувати Лучинська. 

Але письменник не здивувався: 

- Я знаю. Це буде найталановитіша людина. От побачиш! 
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ПРАВИЛЬНИЙ ОРІЄНТИР (казки далеких мандрівок) 
 

 

                                     БЕРЕЗОВІ БОГИ 

 

Подивіться на карту. Там унизу Мордовія. Величезна лісова 

країна. В ній живуть мокші та ерзяни. Назва міста Тамбова  

перекладається з мордовської - глибокий вир. Моршанськ - 

широке поле. Арзамас - вродливий ерзянин. Тула - туло - 

огорожа, заслін. 

Майже до середини минулого сторіччя  щиросердно вірила  

мордва  у своїх березових богів. Жителі сіл приходили до лісу 

на лісові галявини – моляни - та благали Богів позбавити старих 

і дітей від хвороб, послати їм гарні  врожаї. 

Своїх язичницьких богів вони не боялися, бо вважали себе 

їхніми дітьми. А коли почали зводити на цій землі  християнські 

храми і продавати ікони, мордва дуже своєрідно поставилася до 

нововведень російської влади. 

У мордовських селах, нарівні зі стародавніми звичаями, теж 

з'явилися ікони. Тільки місцеві жителі видряпували хрести на 

очах  ікон, аби  всевидющі  Богородиця та Ісус не побачили 

шанування прабатьківської віри і не покарали за це. 

В Мордовії  велике місто Рузаєвку, друге місто після Саранська, 

очолює Олексій Миколайович Старцев. До нинішнього часу  він 

зберігає таку прадавню ікону. 

І місто Рузаєвка також дуже своєрідне. На центральній площі, як 

ведеться  в усіх невеличких містах,  стоїть монумент Леніна. Це 

не завадило  за останні роки побудувати  напроти  нього  нову 

каплицю.  А поряд  святкують язичницьку масницю  та 

спалюють ляльку Горюн. 
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                             МІСЯЧНА ВЕСЕЛКА 

 

Семенко мружився від світла, що з коридору  линуло в 

спаленку. І чекав, коли ж підуть батьки. Дуже йому кортіло  

побути наодинці. Нарешті  замок  у дверях  клацнув, і хлопчик 

почув кроки, що віддалялися. 

Воля! Геть ковдру! Геть безглузду піжаму, розцяцьковану  

усміхненими місяцями! Адже  він  цілком дорослий. Нещодавно 

Семенкові виповнилося чотири роки! 

Довгі дошки, які батько настелив поверх пофарбованої підлоги, 

виявилися дуже цікавими. Семенко якийсь час розгойдувався на 

них і стрибав, наче на гойдалці, допоки йому це  набридло.  

Він відразу одягся  в усе чорне,  потім начепив вузеньку 

батьківську краватку. 

Підстрибцем  прибіг до просторої кухні. По-хазяйськи  вправно 

розгепав молотком  двійко  волоських горіхів. Підтягся 

навшпиньки і розчинив кватирку. Тепла червнева чорність 

розкуйовдила маківку голови. Та хіба  щось роздивишся з вікна. 

Майже нічого! Тільки декілька дерев і  лавочку, на якій 

милувалися якісь закохані. Семенко на повні груди  вдихнув  

принадливу прохолоду вулиці  та  рішуче відчинив  вхідні двері. 

Ну, звичайно ж,  сходи  були призначені лише для того, аби  

ними прямісінько спускатися на вулицю. І Семенко мужньо це 

зробив. 

Каспійськ насолоджувався припливом моря. І його вологим 

бризом. На кущах і на траві зухвало ясніли равлики. Кулясті білі 

ліхтарі примальовували  до  кожного перехожого довгу  рухливу 

тінь. Ніхто не звертав уваги на чотирирічного малюка  в  

чорному одязі. Погодьтеся, важко розгледіти чорне кошеня  

серед чорної південної ночі, особливо, якщо воно не кричить 

пробі.  

Бабусі  край дороги продавали варену  кукурудзу, посипану 

добірною сіллю, що дуже смачно пахтіла.  Але жителі міста 

поспішали повз них до будинку культури.  
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Семенко прийшов останнім  на площу перед палацом. 

Оксамитове небо переморгувалося  зірками  з морем. Ідеально 

круглий місяць стежив за подіями з даху. У центрі бездоганного 

кам'яного майданчика  дзюрчав фонтан. Семенко наблизився до 

нього і  прикипів до місця від захвату. У численних дзвінких 

бризках гралася  місячна веселка! 

Він лежав на кам'яному портику фонтану  і насолоджувався  

рідкісним дивом. Семенко по черзі заплющував одне око, потім  

друге. Від цього фонтан мінився, наче живий. А веселка 

танцювала і співала лагідну, але дзвінку колискову.  

Хлопчик навіть не відчув, коли заплющилися  очі. Як потім його 

підхопили  міцні батькові руки. Він прокинувся лише тоді, коли 

матуся дбайливо одягала на  нього піжаму, всю в усміхнених 

місяцях. 

- Мамо! Я бачив місячну веселку! - вигукнув Семенко. 

- Ах ти, баламут! – вона ніжно його поцілувала  і засміялася. 

 

                     ПРАВИЛЬНИЙ ОРІЄНТИР 

 

Одним з лауреатів  екологічного конкурсу став головний 

редактор газети «Заміські вісті». От він  і розповів мені цікаву 

історію будівництва свого будинку. 

           Олександр Миколайович  має смішне прізвище 

Хорунжий. Коли він, таким чином, представляється незнайомим 

людям, його завжди запитують: 

          - Справді? А прізвище?                                                   

Живе він у селищі з не менш колоритною назвою Барсуки. За 

двадцять років Хорунжий  побудував на багнистому місці з 

краю того селища  великий просторий будинок. Спочатку він 

вирівняв землю, зміцнив ґрунт, сам спроектував житлові 

площини,  гараж і прибудови. Покрив триповерхову будівлю 

нержавійкою. Будинок вийшов пречудовий! 

І почали з цим будинком, як і з його прізвищем,  відбуватися 

кумедні події. 
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Всім відомо, що під Тулою розташовані військові частини 

танкістів, артилеристів, авіаторів. От вони і запримітили  у  

Барсуках  його гарний, не схожий на інші будинок, та ще 

крайній, та ще з блискучим дахом. Вертолітники намітили його 

собі, як орієнтир, і почали здійснювати маневри.  Тільки-но їм 

приспічить - летять до будинку Хорунжого, зависають прямо 

над ним. Та біда ж як низько! Розвертаються - і гайда назад! 

Довго Хорунжий  зазнавав  того лиха. Вертоліт - то ж не 

легесенька пташка. І навіть не бабка! Від нього такий гуркіт!  

Чисте жахіття! Білки-зайці розбігаються. Вікна будинку 

тремтять, чарки на столі  стрибають! Хорунжий вертолітникам 

кулацюгою погрожує. Тільки вони нічого крім блискучого даху 

не бачать.  

Довелося Олександрові Миколайовичу поїхати до 

найголовнішого вертолітного начальства і переконати його, що 

приватний будинок  може бути правильним орієнтиром, але  не 

для якогось там заброди згори, а тільки  для нього самого, 

господаря будинку. 

Переконав. 

Нині казна-що про свій дах розповідає. 

А ми з того кепкуємо. 

А  що робити?   

 

                                             ВІРЯВА 

 

Дівчата  навесні  порозквітали, хоч на видання. Усі гарні! Щічки 

розпашілися! Ласкаві! А Сергій покохав Любоньку. Він довго  

нею здалеку милувався.                                                                                                              

Любонька до лісу ходила, гриби-ягоди збирала. Якщо шила, то 

всю одежу  прикрашала гаптованими  візерунками дерев та 

стеблиночок витіюватих. А коли  свято прийшло, і жінки  за 

звичаєм обрядили  діда Василя   лісовим  чудовиськом, то 

співала Любонька  краще за всіх, линув її голосок  аж під хмари. 

Гілочки, що познімали з того чудовиська, діда Василя, жінки  по 

домівках розібрали, прикрасили ними лиштви. Тільки Любонька 
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гілочку Сергію подарувала. Зрозумів тоді Сергій, що  він теж їй 

до серця. А восени  справили весілля. 

Не довго втішалися молодята, ближче до зими  почав дід Василь 

хворіти в їхній хаті. 

Свекруха Любоньці  мовить: «Йди-но ти, невістко, до лісу на 

велику галявину, запитай у Віряви, як діда вилікувати». 

Прийшла Любонька до лісу, почала голосно співати-

примовляти, для Віряви частування  в різні боки розкидати: 

«Віряво, годувальнице, захисти, борони мене від лютого звіра та 

злої людини!» 

Загомоніли хащі. Прокинулася лісова Діва і каже: 

- Знаю, Любонько, навіщо прийшла. Підкажу тобі три закляття, 

що врятують  від трьох хворостей. Але пам’ятай, коли  

промовиш останнє закляття, прийду за тобою та до лісу заберу! 

Міцно-преміцно запам'ятала Любонька примовки. І, як додому 

прийшла, хутко  заварила трави, почала над дідом  те казання 

шепотіти: 

Край лісу - береза, 

На вершині берези - дівчина. 

У руках дівчини - гострий ніж, 

Цимбірку ріже, 

Цимбірку знімає... 

Видужав дід Василь. Та на лихо заслабла  свекруха  на зуби. 

Силоньки вже не було, такий біль витримувати. Та Любонька і 

на ту хворість умовляння  запам'ятала: 

Край лісу - гора, 

На  горі - чоловік, 

Зубний біль проганяє, 

Дмухає на зуби, 

Хворобу гострим ножем ріже, 

Від коріння зубів своїм теплом 

Біль проганяє...                 

Так і  видужала свекруха. Та  в люту  зимову ніч захворів 

Сергій. Злякалася Любонька за чоловіка, та й за себе. Адже  
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закляття ніхто не знає окрім неї. І вирішила своє життя  віддати, 

аби Сергій одужав: 

Край лісу - болото, 

Серед болота  стоїть дуб, 

Поруч із дубом стоїть Іван, 

В руках у нього головешка 

Бешиху виліковує, 

Бешиха відступається без вороття... 

Болячку  Сергія відразу, наче рукою, зняло. Раптом  застугоніла 

земля, закалаталися  гілки об стіни хатинки. Почулося жахливе 

гупотіння лісової Діви Віряви: 

- Виходь, Любонько, відчиняй двері, вже твоя смерть  за тобою 

прийшла! 

Але свекруха  невістку  собою затулила, двері відчинила, зняла 

гілочку, подаровану синові, і промовила закляття проти Віряви, 

яке від матері в спадщину отримала. 

Повернулася  до себе лісова Діва, піймавши облизня. А  ця 

родина зажила  серед  неосяжних Муромських лісів щасливіше 

ніж за попередні часи. 

 

                        КЛЮЧ СУЗГАРІВСЬКИЙ 

 

Існує такий сільський звичай  - Допомога. Коли всі люди 

збираються  і підтримують односельця спільною працею. Закони 

села  мають силу до сьогоднішнього дня. І це ключ до успіху, 

який марно шукають багацько керівників. Чому на селі?  Тому 

що важко уявити, аби городяни раптом об'єдналися,  не те щоб 

побудували  для себе будинок, а бодай би зібрати  вуличне 

сміття... 

Є в Мордовії звичайне господарство, на зразок всіх типових 

російських, але вирізняється тим, що складається з двох сел. 

Одне село російське, і називається Ключерево, друге - 

мордовське, і називається Сузгар’є. На основі двох колгоспів і 

створене сучасне господарство зі змішаним ім'ям СГПК «Ключ 

Сузгарівський». 
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У 1772 році - під час пугачовського повстання в Сузгар’ї, коли 

пугачовці заволоділи селом і скарали на горло все дворянство, 

вони ще зруйнували церкву. Це й зрозуміло, до середини 19 

століття в Мордовії місцеві жителі молилися деревам і не 

приймали християнства. Але церква була відновлена. 

А вже в наш час, кілька років тому наснився Олексію 

Миколайовичу Старцеву, керівникові Рузаєвського району, 

віщий сон. Начебто скоїлося лихо в Сузгар’ї. Жахливим вогнем 

спалахнула церква, в якій була дитяча школа всього радгоспу. 

Завалилася старовинна будівля. Лише одна кімната залишилася, 

де образи з ікон сумно дивилися на вівтар. 

Пробудив його  дзвінок зі Сузгар’я. Все  справдилося, як він уві 

сні побачив. Згоріла церква. Лише одна кімната залишилася, 

саме та, котру він до цієї миті  ніколи  не бачив.  

Школу вирішили  відновити на новому місці. 

У Мордовії за останні роки багато чого побудували наново. 

Каплиці, театри, стадіони. Є там  неписаний закон здавати 

об'єкти цілковито завершеними. Щоб і внутрішнє декорування  

було завершене, і все  обладнання завезене. А в школах  щоб усе 

було  підготовлено для дітей: від парт і фіранок до 

комп'ютерного оснащення класів. Простора вийшла школа, 

світла і дуже гарна. Цегляні паркани  і різьблені ґрати, 

оригінальне планування внутрішнього та зовнішнього 

оздоблення нагадує храм. Коли приїжджали німці на здачу 

об'єкту, вони ходили по кабінетах, гладили її, наче живу, 

говорили, що все зроблено краще, ніж у Німеччині. І голова 

Рузаєвки Старцев сприйняв це як найвищу похвалу. Адже німці 

вважаються кращими будівельниками. Може, згодом, нова 

школа і стане храмом для місцевої дітвори. 

За посівними кампаніями проходять збиральні жнива. Весна за 

весною - засівається  врожай. Осінь за осінню люди грають 

весілля. І немає різниці між селом мордовським і селом 

російським. Бувають часто і густо змішані шлюби. Ваш товар, 

як говориться, наш купець. Відповідно до традицій обох родин. 
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Ось яке цікаве господарство Ключ Сузгарівський. І міститься в 

його циклічності якась таємниця. Хто її  відгадає - той і сенс 

життя зрозуміє.  

 

                                    АСИЛБЕК 

 

Хочу розповісти одну історію,  про яку чутки ходили серед  

казахів із села в село. 

Якось на велике і багате осіннє свято з'їхалося чималенько 

люду. У такі дні звичайно забивали перед зимою худобу і 

здавали м'ясо на завод. М'яса варили  досхочу. Чоловіки сиділи 

на вулиці, їли поволі  та  розмовляли. Тоді серед гостей  був  

черевань Асилбек. Він завжди відрізнявся особливою 

ненажерливістю.  Та раптом йому стрільнуло в макітру 

заклаcтися, що перевершить всі свої колишні рекорди. 

Він запихався свіжатиною весь день. І на подив  усього села 

зжер  цілого барана! 

Бідолашний Асилбек ледве підвівся на ноги. Але нікуди не 

доплентав. Може від кількості з'їдених харчів, а може від 

випитих міцних напоїв, він гепнувся в калюжу під  гомеричний 

регіт юрби. 

Але найбільше вразило не це. А те, що  калюжа, куди звалився 

Асилбек, незабаром  вкрилася товстою масною плівкою. 

 

                                        ФАЕТОН 

 

Колись в нашій Сонячній системі існувала планета ФАЕТОН. 

Вся рожева і  чарівна, вона розтинала  хвилі чорного космосу, 

наче корабель із червоними вітрилами. Населяли її рожеві люди. 

І вони були рожевими  не тому, що їхня шкіра  була світлою, а 

через те, що бачили вони світ через рожеву призму свого 

чистого серця  і душі. Вони жили за законами Совісті, будували 

чудові будівлі, співали янгольськими голосами, вирощували 

духмяні квіти, чиї соки  вживали в їжу. 
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Та раптом  потрапила на очі рожева планета  чорним людям із 

далекої галактики. Роздивилися вони  у свої телескопи будинки і 

споруди та вирішили, оселившись на Фаетоні, загарбати  

планету. 

Дуже швидко заполонили чорні люди рожевий простір. Їх було  

значно менше. Тільки  потворне й нице  єство завжди 

користується хитрістю та обманом, тому підступністю швидко 

оволоділо  довірою фаетонців, їхньою землею. На планеті 

з'явилися нові закони. Свавілля прибульців  породило хаос і 

поширило безліч хвороб. Але цього їм  було замало. Вони 

привезли зброю, якою почали вбивати мирних жителів. І з 

кожним роком  використовували ще жахливішу зброю. І, 

нарешті, нею був напханий весь Фаетон, на кшталт  порохового 

льоху. Чорні люди, що почували безмежну владу і безкарність, 

націлили гармати на Сонце та інші зірки,  бо вже намірялися 

знищити  весь світ, створений Богом. 

Але вони не знали, що на Фаетоні ще збереглася жменька 

аборигенів, які вирішили врятувати пам'ять про колишню 

справедливість. 

І якось, одного чудового дня, вийшли вони зі своїх  схованок, з 

жахом оглядаючись на всі боки, сіли в зореліт, захопивши 

насіння найкращих рослин, мудрі старі книги, і полетіли до 

Землі. 

І в ту ж  мить  колишня прекрасна, рожева планета Фаетон, що 

нині стала чорною, аби не зазнавати більше наруги від 

гнобителів, вибухнула. І тисячі астероїдів розлетілися уламками 

в просторі. 

 

                                  МОЯ АТЛАНТИДА 

 

Учителька по літературі була приємно вражена, коли замість 

твору на тему «Чого ми не знаємо про рідне місто» Сашко 

Єгоров і Мишко Смирнов принесли справжній реферат на сорок 

сторінок про відродження собору святих Петра і Павла з 

точними датами і малюнками. Вона навіть прочитала його 
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вчителям, а потім на загальному літературному вечорі в старших 

класах. 

Що ж все-таки з ними сталося? А от що: Сашко і Мишко, два 

приятелі, що були нерозлийвода із самого дитинства,  жили на 

одній вулиці, в одному будинку та навіть в одній квартирі, 

оскільки вона була комунальна, на кілька родин. 

 Мишко з першого року життя втратив маму і тата. Його 

виховували бабуся  з  дідусем. У Сашка, навпаки, мама і тато 

заміняли всю решту рідні, що залишилася. 

Це дуже зблизило родини. Прали в одній, купленої для двох 

сімей пральній машині, дивилися один телевізор. Мама шила, 

бабуся в'язала, дід  захоплювався різьбленням по дереву  

вигадливих візерунків, тато ж удень водив автобус, а вечорами 

для всіх читав уголос книги. 

Сашкові до снаги була література, а Мишкові  математика, 

звичайно, що  уроки теж робили завжди разом. А в той день у 

них  геть  не виходив твір. Тинялися вони по відомому уздовж і 

поперек Петропалацу. Здавалося - знають місто до дрібниць! По  

музейних паркетах в капцях ковзалися. У фонтанах  вночі  

монетки збирали.  Кожний камінчик облазили  Фінської затоки. 

Що ж вони не знали про своє рідне місто? 

-Ти в церкві був? - запитав раптом Мишко, коли вони проходили 

повз собор. 

-А  що я там загубив? Там  одні бабці об підлогу лоби б'ють, 

місце собі  в Раю вимолюють! 

-Телепень ти, Сашко! Це ж те єдине місце, де ми жодного разу 

не були! Пішли, хоч на хвилинку заглянемо! 

-Не піду я! - закомизився Сашко, - нас звідти виженуть, якщо ми 

молитися не будемо. А ми не вміємо. 

-Ну, Сашко! 

-Ой, Зануда Іванівна! Сказав не піду, і все! 

Раптом хтось тихо пропищав у траві: 

-Йдіть за мною! Йдіть  за мною! 

-Ти чув? 

- Ми-и-шка! 
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Перед ними стояла на задніх лапках на перший погляд звичайна 

сіренька мишка. Чорненькі оченята блищали дрібним бісером, 

вусики мінилися на сонці. 

-Дресирована! 

Мишка, образившись, пирхнула, а потім стрибнула в траву і 

помахала лапкою: 

-Йдіть за мною! Йдіть за мною! 

Хлопці здивовано поквапилися за нею і біля дубочків побачили 

сходи, що вели вниз. 

Сходи, сплетені із трави, похитувалися під ногами. Хлопчики 

трималися за руки. Унизу розливалося якесь ясне і тепле світло. 

Сашко озирнувся. Верхні сходи зникали, як тільки ноги хлопців 

ступали далі. 

-Скубони мене, я не сплю? Та тихо ти! Боляче! 

-Не галасуй! - пропищала мишка, - не злякай Живу Душу! 

-Кого? 

-Тут живе Жива Душа Храму! А ми - її слуги. 

Хлопці опинилися в широкому підземеллі, схожому на 

підземний хід. Світло спереду кликало їх чистою теплотою, і 

вони, підкорюючись його заклику, пішли вперед. 

-Ну от, а кажуть, казок не буває, - дивувався Сашко. 

-Дивак! Це не казки! Це полтергейст. Я по теліку бачив. 

-Ви не в казці. Не в казці, - пролунав раптом надзвичайно 

приємний жіночий голос. 

-А де ми? - запитали хлопці. 

-Ви у мене на гостинах! 

Куля срібного світла  почала  наближатися до хлопчиків, і ось 

вони вже в центрі цієї кулі. Хлопці відчули легке поколювання, 

наче від слабкого електричного струму. І відразу світло 

розпалося на три частини, перетворившись на стільці та столик 

прекрасної форми. 

-Сідайте, добрі молодці, - запросив голос, - прийшли ви про діло  

питати чи від роботи байдикувати? 
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Хлопці розгубилися від дивного звертання. Сашкові  зненацька 

згадалися слова Івана з кінофільму про бабу Ягу:              

«Спочатку дай помитися, нагодуй, а потім вже і розпитуй!» 

Аж раптом, наче з неба, з'явилася ванна, наповнена рясною 

рожевою піною. Друзі не встигли і оком блимнути, як 

опинилися в теплій і ніжній воді, а піна сама швидко і пестливо 

вимила хлопців. Через дві хвилини чепурненькі Мишко із 

Сашком знову  сиділи  на стільцях, теплий вітер голубив їхні 

неслухняні кучері, прасував одяг. А на столі тим часом з'явилася 

скатертина-самобранка. 

-Чим же вас почастувати-пригостити, добрі молодці? 

-Спасибі, ми пообідали, - збрехав Мишко, але живіт зрадливо 

забурчав, а на розум прийшли картинки бабусиної куховарської 

книги. 

-От спасибі, - посміхнувся голос, - а то, скільки живу, ніхто не 

порадить, що приготувати... 

На столі з'явилися  картинки Мишка,  тільки  нині аж слина    

котиться  від їхнього  смаку та  пахощів. 

-Сашко, вона думки читає! - прошепотів Мишко. 

-Пригощайтеся,  любі гості, а то все охолоне, - засміявся голос. 

Але хлопчаки  нерішуче переступали з ноги на ногу. 

-Ми, взагалі, ну...- Мишко штовхнув Сашка в бік, - і пошепки, - 

ну не можна ж так відразу, треба, це, познайомитися... 

-Я Сашко, а от він Мишко, - і тихенько Мишкові, - а тепер  що 

ще? 

-А тепер привітатися, - прошепотів Мишко. 

Але голос так весело засміявся, зовсім обеззброївши хлопців, що 

ті теж залилися сміхом. 

-Ну,  вітаю вас! - усе ще сміявся голос. 

-А Ви можете з’явитися перед нами? – більш впевнено попросив 

Мишко. 

-З’явитися  мені не важко, та не хочу я вас бентежити, оскільки 

моя краса  все життя занапастити може,  людина від туги 

померти може. Чули про Хазяйку Мідної гори? 

-Ага! - Мишко глибоко зітхнув. 
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-Так вона одна з моїх сестер. 

Обід виявився розкішним бенкетом. 

-Дякуємо, все дуже смачно. 

-Дуже-дуже смачно! - Сашко намірився було руки витерти об 

штани, але потрапив у вишитий півнями рушник. 

-Оце так так! Сервіс! 

-Сер-віс? Дещо старомодний. Чи не так? Я тут від цивілізації 

зовсім відбилася, давно сюди людський дух не зазирав, спасибі, 

що не злякалися до мене спуститися, наїдками моїми не 

погидували, думки не приховали. За це вам чудо покажу, уму 

розуму навчу. А ви вушка розкрийте, серця відчиніть, дивіться, 

метикуйте, запитуйте, і не лякайтеся, коли все зникне. 

Над столом з'явився пісковий годинник. Світлий пісочок 

ниточкою потягнувся донизу. 

-У нас часу тільки година. Ви готові? Що б вам хотілося 

побачити? 

Скатертина і весь посуд миттєво зникли. І тут хлопці помітили, 

що  стіл зовсім не має ніжок, а схожий  на велику тацю, точніше 

блюдце із дзеркальною поверхнею, на якій коливалися  

відображення Сашка й Мишка.. 

-Літаюча тарілка! - прошепотів Сашко у захваті.  

По краю блюдця покотилося яблучко, що світилося зсередини 

до жовтогарячих кісточок. 

-Ну, що ж ви, запитуйте, братики, - нагадав про себе голос. 

-Ми не братики, ми просто друзі, і живемо... 

-Знаю, знаю, на одній вулиці, в одному будинку, але  так само 

знаю, що ви братики. І у вас один родовий корінь. Дивіться 

уважно, я покажу вам... 

-Мама..., маму! - тихо-тихо сказав Мишко, несподівано для всіх. 

Зненацька голос замовк від несподіванки, але пауза тривала 

недовго: 

-Добре. Котися, котися яблучко, соковите-стигле по блюдечку 

дзеркальному, покажи нам  маму Мишка. 

Яскраво і близько в середині чарівного блюдця, як наяву, 

застрибало по ромашковому лузі дівчатко, чимось схоже на 
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Мишка. Картинка змінилася. Те ж дівчатко, але трохи 

доросліше, заплітає кінчик коси біля шкільної дошки. Нова 

картинка: Мишкові бабуся і дідусь стоять на весіллі. Мишко 

затамував подих, майже не дихав, адже нареченою була його 

мама, а батько, якого він також не пам'ятав, одягав їй на руку 

обручку. Вона і тепер висіла у Мишка талісманом на грудях - 

усе, що залишилося йому від батьків, які передчасно загинули  в 

автомобільній катастрофі. От знову змінилася картинка: мама 

качає маленького Мишка та співає колискову. 

Екран згас. Хлопці знов побачили свої відображення. 

-Ще! - видихнув Мишко. 

-Вдруге не можна, - м'яко заперечив голос, що став рідним. 

-Даруйте, - сказав Сашко, - ми  Вам завадили, а Ви хотіли 

пояснити, чому ми брати. 

Блюдце знову гойднулося. Покотилося яблучко. 

-У ті давні часи, коли старовіри йшли в тайгу, рятуючи свою 

віру  від Петра Великого, розділилася і ваша родина. От ваш 

спільний прадід  Єгор. Прізвище зберегли Єгорови, залишилися 

при дворі Петра. Син його Олександр, твій тезка, Сашенько, дав 

початок вашому роду. Дивись уважно, як влучно він стріляє, 

впольовуючи соболя. Його сестра Ольга, вона ж мати Фотина, 

після постригу стала ігуменею. Бачите?  Це старообрядницький  

скит. От і сама матінка молиться. А поруч із нею синок 

Сергійко. Сумирний, богобоязливий, лагідний. Пішла від нього 

родова гілка Смирнових. 

На екрані тим часом чорна каплиця змінилася бібліотечною 

кімнатою. На дерев'яних різьблених полицях лежали сувої 

рукописів. 

-Що це? - не втримався Сашко, що завжди цікавився 

старовинними текстами. 

-Це історія вашого народу. Покажи нам, блюдечко, покажи 

докладніше моїм допитливим гостям  древні рукописи. Колись 

їх оберігали ретельніше за скарби, тому що в той час рукописи 

заміняли книгу. Їх переписували, передавали від батька до сина 

як найдорожче, як реліквію роду. За офірування рукописів 
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монастирю або церкві  дарівник  був гідний  просити про вічне 

поминання своєї душі. 

Оце ті самі рукописи, які у своїй оселі  рятувала мати Фотина. 

-Дивись! Дивись, Сашко! 

Хлопці побачили золоту ризницю, де горіли   сотні товстих 

свічок. Майже три тисячі  середніх та штілистових  ікон стояли 

у великому і двох малих (бокових) іконостасах, а так само на 

полицях і по всіх стінах каплиці. 

-У середині, бачите? На узвишші солеї? Стародавні царські 

двері. 

-Оце так різьблення! Дідуся б сюди! – захоплено вигукнув 

Сашко, намагаючись запам'ятати гармонію хитромудрих 

переплетінь та завитків. 

-А це - місцеві ікони в срібних ризах, прикрашені перлами. 

-Справжніми? 

-Річковими. Розшиті золотом. А це - панікадила із прорізними 

золоченими яблучками, зі срібним пір'ям, реп'яхами, крученими 

вусами... 

Хлопці, знову побачивши своє відображення, глибоко зітхнули. 

Сашко подивився вгору. Пісок у годиннику невблаганно 

сипався, а запитати хотілося про багато що. Думки перебивали 

одна іншу, так, що й господарка не могла їх зрозуміти. Нарешті 

він запитав: 

-А раніше, до Єгора, до Фотини, ну, до всього, що ми вивчали 

по історії? - і вже гаряче з азартом, - От би побачити! 

-Ну що ж, котися блюдечко, покажи нам часи прадавні, 

Атлантиду Велику! 

-Атлантиду! - вигукнули хлопці. 

-У ті далекі часи на землі була розумна і могутня країна, де 

мешкали  люди Атлантиди. 

Столик заворушився, загойдався, мовби живий. Відображення 

хлопців почало зменшуватися, поки не зникло. Біля вже 

знайомого літаючого блюдця з соковитим яблучком сиділа 

жінка з білявим кучерявим волоссям та незвичайно синіми 

величезними очима. Темні соболині вії загиналися і допитливо 
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тріпотіли. Обручі з бурштину, шляхетно, без надмірностей 

оздоблені золотом, кільцями завивалися  навколо її засмаглих 

рук і ніг. До самих щиколоток линуло хвилясте тонке  вбрання. 

Жінка, побачивши відображення хлопців, відсахнулася з 

граційністю оцелота. Жодного зайвого руху, тільки гідність, 

витонченість і досконалість жили в ній. 

Хлопці забули про себе та час,  не в силі  надивитися на генія 

краси. 

-Це головна жриця Сонця Атлантиди. Дочка богів. 

Вони дивилися вже згори на залу, де сиділа жриця. На жінку 

подув вітерець, розвіваючи тканини. Волосся, здавалося,  

палахкотіло  яскравими променями  південного сонця. 

Показалися кругові мармурові сходи, що спускалися до басейну,  

на кшталт обруча охопивши  залу. Чотири білих мармурових 

містки, як чотири сторони світу, перетинали басейн, лазурове 

небо відбивалося в ньому, блакитними зайчиками іскрилося у 

вологих слідах жриці. 

Зображення ставало дедалі ширше. Дітлахи прямо таки 

вп'ялилися  поглядами в екран. Тепер по боках круглої зали з 

басейном  з’явилися такі ж білі колони, портики, і, нарешті, дах 

із прозорого матеріалу, схожого на скло. 

Будинок жриці був оточений ще одним  басейном у формі 

кільця. Хлопчикам  здавалося, що вони піднімаються все вище 

на якомусь безгучному літальному апараті  з круглим вікном 

унизу, тому що в блюдці вже виднілася   вся Атлантида. Стрункі 

лінії вулиць, люди в білих і рожевих вбраннях, білі кішки та 

собаки.   Просторі гарні будівлі підтримувалися колонами з 

білого мармуру. Вони віддалялися  від центру і спостерігали,  

що будівлі ставали простіше, але всі були неодмінно білими. 

Все місто було  охоплено  ще трьома  обручами басейнів. І  

найбільшим кільцем захищало поселення гірська гряда. 

Все це  скидалося на райдужну оболонку ока, де його зіницею  

було живе блюдце жриці. 

Зображення зникло. 

Санька ляснув себе по чолу. 
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-Нам же твір писати треба! А Ви можете розповісти нам про 

церкву, що зараз над нами, ми  повз неї все життя туди і сюди  

бігаємо, а усередину ніколи не заходили. 

-Звичайно розповісти. Звичайно  показати. Але пісок 

закінчується, тому розповідь буде короткою. 

На великий подив хлопці побачили не церкву, а майстра-

іконописця. Він у розчині вимочував тонкохвості пензлі. Русяве 

волосся  охоплював обруч, на кшталт одного з кілець 

Атлантиди. 

-Найкращі майстри розмальовували наш собор. Майстри 

рідкісної Московсько-Палехської школи. Подивіться! Це сам 

Султанов, головний будівельник собору. Названо собор на честь 

святих Петра й Павла. 

Усі стіни з різнобарвної цегли та білого каменю дивували 

красою з усіх боків. Кожний завулок верхніх хорів не був 

обділений увагою. Куполи сяяли так близько, начебто 

перебували не на семидесятиметровій висоті, а на відстані 

витягнутої руки. Унікальна мозаїчна майоліка прикрашала 

прекрасну будівлю. Світилася вівтарна абсида, селянин у 

постолах витирав з неї перший пил.  

Отут вперше заспівав хор на початку століття. А Сашко і 

Мишко, які раніше, зачувши виконання хорових творів  по 

телебаченню, завжди перемикали на іншу програму, тепер 

затамували подих і  ніяк не могли наслухатися, так  їх вразив 

живий спів  майже ангельських голосів. 

Але картинка змінилася, як мінялися, мабуть, думки господарки. 

-Що вони роблять? - підскочили з місць дітлахи. 

-Закривають собор, у революцію його наказали  підірвати. 

Зупиняють службу. Ось так знімали хрест, знищували дзвони, 

золочене облямування маківок..., а це війна. 

Хлопцям, які  часто  бачили війну по телевізору, стало 

моторошно, коли вони побачили  своє рідне місто, зруйноване і 

розграбоване фашистами. 

-Це Кронштадт! Наші  обстрілюють  собор... 

-Але чому? 
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-Тому що фашисти зайняли його під коректувальний пункт. 

Здавалося, ніби поруч розривалися міни. Від важкої артилерії 

зруйнувався західний фасад  собору. 

Мишко примружив очі, а в Сашка на віях від безпорадності 

заблищали сльозинки. Голос тим часом продовжував: 

-Тричі  намагалися дощенту зруйнувати  собор. Останній раз 

перед Олімпіадою в 1980 році. Але вирішили, що 

відреставрувати дешевше, ніж підірвати. 

Перед очима хлопців забруднені багнюкою робітники  через 

вікна  затоплених роками підвалів викидали на вулицю  брили 

льоду. Не дивлячись на спекотне літо, крига не танула всередині 

собору, насичуючи храм холодом ленінградської мерзлоти і 

вологи. 

-Дивись, Мишко! У підвалах снаряди! А раптом вони 

вибухнуть? 

-Не вибухнуть, - посміхнувся голос, - навіщо ж тоді я тут? 

Хлопці раптом згадали, що вони на гостинах у таємничої 

господарки, і кожний подумав,  що було б гарно  побачити її 

хоча б одним  оком, але  про це соромилися просити. 

Піднявся теплий вітерець, наче хтось по голові попестив... 

Екран тепер показував  темні підвали під собором,  таємні  

коридори  по горизонталі і вертикалі, похмурі сходи, переходи, 

алькови, нескінченні лабіринти тунелів і підземних  проходів, 

які  були  прокладені наче промені до центра кола. І раптом 

побачили в самому центрі свою літаючу тарілку-блюдце, а  біля 

нього жінку у сяючому вбранні з кучерявим волоссям. Але 

побачили вони  лише  її спину. Тільки на  мить. Тільки один 

кадр  з кіноплівки. Вони тільки встигли зойкнули. Але картинка 

різко змінилася. 

Їхня сусідка, баба Тоня, яку вони не любили за скнарість, кидала 

в скриню з написом «на відродження храму» папірець у сто 

рублів. Хлопчики перезирнулися і навіть відчули повагу до неї 

за таку щедрість.  
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Усередині реставрація майже завершена, але малювання... 

місцями просто замазане фарбою, місцями облупилося від часу і 

вогкості. 

-Ох! - ляснув себе по коліну Мишко і глибоко зітхнув. 

-Ну,  хоча б щось...,  хоча б це, - теж зітхнула господарка...- а 

тепер прощавайте, не  згадуйте лихом... 

Стіни підвалу відгукнулися тонким і чистим, наче ангельським 

відлунням. 

-Вам вже  досить, - пропищала мишка. 

І все зникло. Сашко з Мишком стояли біля двох дубочків, 

дивлячись один на одного здивованим поглядом. 

-Бачив? - запитав Сашко. 

-А, може, здалося? - знизав плечима Мишко. 

-Може, нам і здалося, тільки подивись, вона навіть твої  

кросівки  відіпрала в рожевій ванні! І стрілки на джинсах 

випрасувала! 

…Хлопчики  того дня  все-таки насмілилися  зайти  до собору. 

Усе було так, як тоді бачили  на блюдці. Баба Тоня молилася, 

ніхто не звертав на них уваги. Горіли свічки не такі товсті та 

розкішні, як у матері Фотини в старообрядницькому скиті, але 

однаково вражаючі. Без жалю  хлопці кинули  весь дріб'язок, що 

дзеленчав у кишенях,  до скрині  для  відновлення розпису... 

А на вулиці раптом побачили  дівчину в білому вільно-

хвилястому  вбранні, що швидко  промайнула біля входу  парку 

головного каскаду.  Сяйнув за воротами розкуйовджений вітром  

відблиск кучерявого світлого волосся. 

-Атлантида! - хлопці, не змовляючись, полетіли за нею. 

Але світла фігурка, як подих легкого вітру, розчинилася серед 

дерев парку. 
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                                   ШАМАН-ГОРА 

 

Є на Уралі Шаман-гора. На ній  не можна  перебувати жінкам. 

Але гурт альпіністів з інституту це проігнорував. Прихопили 

зимовий намет, дівчисьок. Всі вправні, всі досвідчені. 

Попросили однокурсників щось вигадати про відсутність 

мандрівників, аби хтось із викладачів не прискіпався. І пішли. 

Доба пройшла. Друга пройшла. В інституті занепокоїлися. 

Нарешті, заметушилися родичі. Зібрали експедицію. На самій 

вершині знайшли розрізаний зсередини намет,  від якого 

галасвіта розбіглися студенти, не захопивши поспіхом ані харчу, 

ані теплої одежини. Так і задубіли, а до намету не повернулися.                                        

Бажаєш  зрозуміти, що там сталося? Візьми дівчисьок і гайда на 

Шаман-гору, тільки потім нарікай на себе. 

 

                                      СВИСТУЛЬКІН 

 

У безіменному місті безіменного королівства жив маленький 

чоловік, який не мав імені. Жив він  злиденно. А як Ви думали? 

Заробити грошей без імені дуже важко.  

А з тим маленьким чоловіком жила  вчена сліпа кішка. Щоранку 

кішка ходила на службу в підземний перехід. Маленький 

чоловік ставив перед нею порожню миску. І перехожі кидали в 

неї гроші, а іноді годували кішку. Так вони і жили. 

Але одного разу маленький  чоловік  зглянулася над малою 

дитиною, що гірко плакала. Він  швидко змайстрував  кумедну 

цяцянку–іграшку,  сопілку–свистунець,  і дав  ій. Дитина 

припинила рюмсати. З того часу зрозумів маленький  чоловік, 

що здатен на більше, ніж просто бути маленьким чоловіком. 

Цілими днями він тільки те й робив, що майстрував свистунці. 

Звісно, їх ніде не купували, зате дітлашня в них свистіли  

залюбки. 

Свистунці були різні. Одні виспівували сумно, другі весело, 

треті дзвеніли багатоголосними переливами. Були й такі, що 

відганяли нечисту силу. Дуже швидко все місто наповнилося 
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свистунцями. Свистунець якось любенько став оздобою  кожної 

хати, кожної родини. 

Кожну іграшку  виривали з рук  за великі гроші в інших містах. 

Але маленький  чоловік  цього  не знав. З ранку до вечора він 

робив свистунці та всі дарував людям. Позаочі кликали вони 

його Свистулькін. 

По всьому королівству пішла слава про місто Свистунців. Саме  

місто  отримало ім'я Свистулькін. Та й  королівство називали  

тільки   Свистулькіно. І от самому  королю  заманулося 

замовити собі свистунець, та не простий, а золотий. 

Кинулися жителі Свистулькіна шукати маленького  чоловіка, 

але не знайшли. Він подумав, що  всі люди  міста мають 

свистунці, і більше  їх не потребують, а йому просто набридло 

голодувати, та й кішка постарішала, несила їй було в переході  

жебракувати, йому на їжу просити. Переселився  він разом зі 

старою сліпою кішкою ближче до річки, почав рибу ловити, аби 

кішку годувати. А ще маленький  чоловік  побивався, що не має 

імені, тому заробити гроші  буде  дуже важко. Він же  навіть і  

не підозрював, що він давно має ім'я.  

 

                                    ЗОЛОТИЙ ПРИНЦ 

 

Колись давно жив на світі жорстокий принц. В його покоях усе 

блищало від чистого золота. Люстри з тисячами свічок день і ніч 

горіли в залах. А навколо високого палацу не вщухали стогони 

замордованого люду. 

Нікого ніколи не любив принц і засуджував до страти  

служників за наймізернішу провину. І всі знали, якщо риплять 

золоті ґрати червоного підвалу, означає, що тиграм на 

розтерзання кинули ще одну  бідолашну дружину золотого 

принца. Стільки крові пролив володар, що нею можна було 

пофарбувати всю країну. 

Одного разу біля палацу зупинився табір. Люди звідусіль 

збиралися на виставу. Приїхав і принц у позолоченій кареті... 
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Солодко і сумно заспівали гітари. Весело витанцьовували 

навколо вогнищ замурзані циганчата. Але неперевершеною була 

танцівниця-циганка з довгим, чорним волоссям, яке розкішними 

пасмами хвилювалося по засмаглих плечах. Яскраво-червоною 

гірською шипшиною горіли її губи, і спідниці розліталися 

чарівливою квіткою. 

-Сьогодні вночі ти прийдеш до мене в палац, - наказав їй принц. 

-Не прийду! - відповіла циганка. 

-Невже моя краса не гідна тебе? - сторопів принц, адже йому 

ніхто ніколи не смів дати одкоша, - хіба ти не хочеш стати 

володаркою всієї цієї пишноти? Ходити в золоті? Правити 

країною? 

-Ти дуже гарний, - чемно вклонилася циганка, - але нині я 

бажаю  танцювати. Я люблю тріскотіння вогню, шепотіння зірок 

і плескіт води. 

Принц розгнівався,  відразу наказав слугам схопили циганку і 

привести до палацу. Правитель вийшов у тронний зал у  своєму 

найблискучому  вбранні, велів розстелити найкоштовніші  

килими. Циганку одягли в запашну спідницю, сплетену з живих 

червоних троянд, запалили вогні, наповнили кам'яний басейн 

джерельною водою. 

-Ти хотіла танцювати - танцюй! - тріумфував золотий принц. 

-А тепер не бажаю! - гнівно відвернулася жінка. 

-Чому? - серце володаря  вперше у житті палало від любові, - 

адже я зробив все, як тобі подобається, - він підвів її до вікна, - 

от твої зірки, от вода, а от вогонь! 

-Я не звикла дивитися на небо із золотої в’язниці. Твоя вода вже 

мертва! І мертвий вогонь. І троянди на цій спідниці нагадують  

пролиту кров. Вони вже мертві. 

-Можливо і я мертвий? І моє кохання? - закричав принц. 

-Можливо, - тихо відповіла циганка. 

Від обурення і зневаги  до  його почуттів свавільний принц велів 

кинути зухвалицю  на  поталу тиграм. Але звірі не розідрали 

циганку, лише муркотіли  біля її ніг. Тоді принц наказав спалити 

її. Але полум'я згасло, лише вона торкнулася засмаглими 
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ніжками розпечених жаринок. Її кинули до басейну, але  рибкою 

випливла циганка і знову живісінька стала перед своїм катом, 

сяючи невпокореними очима. 

Принц бісився і захоплювався. Але гордість не дозволяла йому 

поступитися. І на вечірній зорі, коли останні промені сонця 

обережно торкнулися далеких гір, її привели на найвищу вежу.  

-Єдине твоє слово  може змінити  все, - ще сподівався принц. 

-Так, може, - пророчила циганка, - я загину, але ти завжди  

будеш  про це жалкувати. Ти станеш нічим - золотим сонячним 

останнім променем. Нагадуванням про єдину і жорстоку любов. 

Дивлячись на тебе, кожна людина буде відчувати незрозумілу 

тугу, поети будуть складати пісні... Прощавай, Золотий Принце, 

- і з цими словами вона ніжно поцілувала його. 

Вражений володар ледве утримався на ногах від прозріння, що 

захопило його: 

-Виходить, і ти любиш мене?! 

Циганка схилила голову. Потім різко  вразила  його своїм 

гострим  поглядом, чітко і тихо карбуючи кожне слово: 

-Так. Люблю. Але життя я люблю більше, тому вибираю смерть. 

І на очах здивованої варти  кинулася з вікна на гострі скелі. 

Під останніми променями сонця принц розчинився, наче туман, 

якого ніколи   не було. Згодом  перетворилося на пустку 

королівство. Люди розійшлися хто-куди шукати  кращої долі. 

Зруйнувався замок. Лише на руїнах під час  вечірньої зорі 

з'являється примара, журливим згасаючим променем  

забарвлюючи все навколо. Сумне світло нездійсненого кохання. 

Це все, що залишилося від золотого принца. В руках у нього 

червона  троянда. А з очей  котяться криваві сльози. 

 

                                       ПЛАНЕТКА 

 

У Всесвіті мешкала маленька Планетка. Ну, не така вже і 

маленька - трохи менше Венери. І оберталася вона мільйони 

років навколо свого маленького Сонця, поки не зустріла  

зальотного Астероїда. 
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І, хоча Астероїд був наймізернішим та найаморфнішим 

творінням, він з першого погляду закохався в нашу Планетку, 

миттєво змінивши свою орбіту. 

- Чи дозволите мені покрутитися біля Вас? - націлився він. 

Планетка вирішила, що відмовити гостеві буде нечемно  і 

погодилася: 

-Ну, що ж, літайте. Я на орбіті в Сонця поки що єдина. 

Тепер Планетка літала навколо Сонця, а Астероїд кружляв 

навколо неї. 

Він розповідав їй про зірки і комети, про метеорити і чорні діри. 

А ще він лаяв усілякими поганими словами ту планету, навколо 

якої літав раніше. 

Наша маленька Планетка слухала з цікавістю. Адже вона геть 

нічого не знала про інший світи, тому що всю її поверхню 

огортали хмари. 

-Ви така вродлива! - наспівував їй Астероїд, - Ми така гарна з 

Вами  пара! Я довго літав у Всесвіті й ніде не зустрічав такого 

моцного Астероїда, як сам, і такої чарівної Планетки, як Ви. Ви 

дозволите мені кохати Вас?! 

-О, так! - відповідала Планетка, адже  вона також  відчувала до 

нього тяжіння. 

Ішли роки. Космічні мандрівники спочатку були щасливі. Але 

наступив час Параду Планет, і Астероїда  почало тягти «наліво». 

І підстаркувата Планетка помітила, як супутник почав 

віддалятися від неї. 

-Ти як і раніше кохаєш мене? - все частіше запитувала вона. - Ти  

й досі вважаєш, що я найгарніша у Всесвіті? Адже ми чудова 

пара, справді? 

- Так-так! Звичайно, моя люба, - поблажливо погоджувався він. 

А про себе роздратовано додавав: - ой, як же ти набридла мені! 

Але тяжіння, виявляється,  не буває вічним, і Астероїд 

перемінив орбіту, коли зустрів велику Планету з кільцями 

навколо талії. 

-О! Які Ви прекрасні! - вигукнув Астероїд і, піддаючись 

тяжінню, відразу  чкурнув до іншої Планети. 
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-Я знаю, - відповіла йому гарна Планета з кільцями. 

Навколо неї вже крутилося  близько десятка таких же заброд. 

«Як же так? - подумала покинута Планетка, - адже він 

присягався...» 

Вона заплакала, і її любов пролилася життєдайним, цілющим 

дощем. 

Отак після цієї любовної історії  з’вилися на Планетці розумні 

істоти. І, хто зна, навіть схожі на нас із вами. 

 

                                ЛЮДИ - ЛЕБЕДІ 

 

Серед океану височив Буян-острів. Корабельні золотаві сосни 

здіймалися на ньому до неба, наче могутні богатирі. А в центрі 

острова сяяло чисте, мовби сльоза, Синь-озеро, на якому жили 

Люди-Лебеді. Вони знали,  чому народився  білий світ, що 

відбувалося по  всій землі і що станеться в майбутньому. 

Якось пролітав над океаном Горинь-Вієвич. Вразила його краса 

Буян-острова,  золотих сосен. А на Синь-озері побачив пару 

лебедів з малими діточками. 

Спустився він донизу, закортіло йому лебідоньку схопити, та 

тільки зась. Налетів на нього лебідь, сичить, крильми б’є. 

Очманів Горинь-Вієвич і каже лебедеві: 

- Хай-хай-хай тобі, птаху з людським обличчям, не махай, бо  

проковтну, давай так домовлятися. 

-Про що мені з тобою розмовляти, Чудо-Юдо безбожне? 

-Віддай мені свою лебідоньку. 

-Краще схопи  мене, Горинь-Віевичу, а її не віддам. 

-Ти мені не до смаку, лебідоньку-солодашечку бажаю, та 

діточками твоїми  закусити. А після обіду - напитися води Синь-

озера та всі казки від тебе послухати. 

-Ой, та ти   вдавишся від таких розкошів, Чудо-Юдище. І не руш 

до нас,  нічого тобі не перепаде. 

Промовив це птах та  заспівав свою лебедину пісню. Злетілися  з 

усього острова Люди-Лебеді і нумо крильми махати. 
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Піднялася на Синь-озері величезна хвиля і накрила-захистила 

собою Буян-острів. 

Покрутився-пошугав над тим місцем Горинь-Віевич, як не 

витріщався -  нічого не вглядів,  і подався звідтіля геть.  

Дотепер Чудо-Юдо не може забути нездоланний острів. Коли-

не-коли, та  навідує океан. 

Тільки кажуть, острів той, Буян, буває,  сам з води  піднімається. 

Сосни там корабельні зелені. Посередині острова оком дивиться 

в небо Синь-озеро. А на ньому плавають Люди-Лебеді, які 

знають, де починається білий світ, що відбувалося на землі за 

всіх часів і як уберегти нашу землю від злочинців. 

Не тільки Горинь, люди теж намагалися знайти цей острів. Але 

потрапити туди звичайна людина може тільки уві сні, і тільки 

така, чия совість легше хмаринки. А, якщо потрапить, то  там і 

залишиться, зачарована співом, і вже не згадає про свою земну 

долю, перетвориться на лебедя. 

 

                                        ПОРИ РОКУ 

 

Музи мистецтв вважали, що хлопчик Петрик вже народився 

художником. З дитинства вони показували йому чудеса. 

Музи розсували буденні завіси дійсності м'якими пальчиками, 

стираючи час. Так серед літа один раз пішов сніг, восени 

розбуявся, наче весною, бузок, а зимові замети станули до 

святвечора. Мовби картинка в картинці проступали за сірими 

міськими вулицями пейзажі старовинних митців. І Петрик не 

відчував часу, а тільки натхнення тих самих муз. 

Дійсно, те, що вони показували йому, було чудово і привабливо. 

Та от же лихо. Чим більше музи розкривали картини з минулого, 

тим гостріше Петрик відчував сучасність і цінував її. Він 

відвертався,  примружував очі. Запиналися прозорі завіси,  і все 

поверталося на круги своя. 

Але одного разу він сів за рояль і почав писати музику, як 

пишуть полотна художники. 
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Серед творів композитора є також твір  «Пори року». Увесь світ 

захоплюється дивовижною мелодійністю Петра Ілліча 

Чайковського. 

 

                                ЧОТИРИ БОГАТИРІ 

 

Колись давно  славилася  могутністю золота Русь. Народ жив у 

злагоді та спокої. А захищали його з чотирьох боків Світу 

могутні богатирі Святогор, Святорус, Світомир і Світослав. 

Зростом не  два, а всі двадцять метрів. У плечах - косовий 

сажень. 

А в той час правили світом старці, які все знали  і про все 

відали. І мали вони   писемність, де в кожному слові 

розгорталася всесвітня таємниця всього живого та неживого. У 

той далекий час люди не хворіли, жили довше і вміли літати. 

Але  прийшли на  Русь  часи лютого тугарина. Зібрали старці 

книги, скликали з чотирьох боків богатирів. Книги сховали в 

глибокій ущелині, щоб не дісталася ворогам таємниця здоров'я, 

довголіття і польоту наяву. Святогора перетворили в кедр, 

Святоруса в дуб, Світомира в ялівець, Світослава в березу. І 

розвіяли їхнє насіння по всій нашій землі, на всі боки Світу. 

І виросли по  всій  Русі могутні дерева, не  два – а всі  двадцять 

метрів зросту. Косовий сажень у плечах.  Кожне з них - символ 

нашої слави.  Кожне дерево - цілюще.  Ви ніколи не 

замислювалися, чому до лазні з березовими віниками ходять? 

Чому, повертаючись із чужих країн, душа слов’янина очима 

березу шукає? Чому гілками кедра встеляють   долівку хати, де  

хтось помирає? Чому у хвойному, а особливо ялівцевому лісі 

люди не хворіють? Навіщо жінки подрібнюють свіже листя дуба 

і біля  ліжка  хворих розкидають? 

Прийдіть до лісу, попестіть рукою  кору кедра, ялівця, дуба або 

берези, і дерева  самі дадуть вам відповідь на ці запитання. Нас і 

донині оберігають чотири богатирі Святогор, Святорус, 

Світомир і Світослав. 
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                             ПЕРШИЙ ВІРШ 

    

Дарочці виповнилося п'ятнадцять. Вона ще не була  дорослою 

жінкою, але вже не відчувала себе дитиною. Вона, наче кошеня, 

яке ще  не сформувалося  до дорослої кішки, билася об кути та 

почувала себе і маленькою Дариночкою, і Дарисею, і вже 

дорослою Дар'єю. І якщо подружки по-дурному гигикали, 

Дарочка лагідно усміхалася, дивлячись на них, бо стримувалася  

шляхетністю внутрішнього розвитку, що зароджувався в ній. 

Мати ощадливо і чітко розпланувала наступний день 

народження. На столі неодмінно повинні стояти п'ятнадцять 

нарцисів, котрі, як завжди, розквітали напередодні 

довгоочікуваного свята, і склала  список гостей. 

Дарочка, звичайно, хотіла запросити однолітків, але вона не  

насмілилася  суперечити матері. З якоюсь вдумливою гідністю 

вона, можливо, перший раз у житті спостерігала  вихиляси 

природи, що розковерзувалася з цього приводу. Вітер кидався то 

снігом, то дощем, а деколи  пустував  з обома  водночас. А весна 

то розпушувалася заметами, то  вередливо  розтікалася 

струмками серед трави, що тільки-но  прокинулася. 

…Гості  збіглися всі разом. Здебільшого це були материні тітки і 

сестри зі своїми численними дочками. Вийшла якась галаслива 

дівоча вечірка. Увімкнули музику, запалили свічки на торті, 

почали тицяти Дарочці подарунки. І, чи то від природної 

сором’язливості, що оволоділа нею, чи може  від чогось 

незрозумілого, їй  геть нецікаво було сьогодні, що це за дарунки. 

Мати, як їй самій здавалося, вміла справляти подібні 

бенкетування. Жіноча юрба розділилася на чотири купки. 

Найстарша купка сиділа на старому дивані, розглядала старі 

альбоми,  дискутуючи про користь дієт і збитковість політики. 

Літня купка порозчиняла кватирки і на заздрість сусідкам 

голосила пісні. Молодь врубила магнітофон на кухні і 

намагалася вихлюпнути весняну повінь емоцій у танці. Мілкота 

спочатку обліпила стіл, догризаючи солодощі і складаючи 

фантики від цукерок, щоб потім  гратися в ці фантики. 
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І тільки Подариночка тинялася, мовби  причинна, від купки до 

купки, витримуючи  повчання старших, слиняві поцілунки 

зрілих, гучні жарти молоді та набридливі запитання малечі. 

Вона була якоюсь зайвою для кожної категорії... 

Нарешті, мати, глянувши на годинника, вирішила, що настав час 

випроводжувати компанію. Скомандувала відбій. Сестри 

одночасно протверезіли, зібрали брудний посуд, понесли на 

кухню. Хтось уже плескав водою, хтось витрушував покривала, 

хтось підмітав підлогу, а хтось намочував  ганчірку для підлоги. 

Одним словом, хвилин через десять  квартира  блищала 

ідеальною чистотою, а з відходом гостей  спорожніла. Мати 

пішла проводжати всіх до автобусної зупинки. Дарина 

залишилася одна. Вона повільно підійшла  до столу, що був 

закиданий коробками цукерок, дешевими парфумами, 

подушечками для голочок, новенькими шпильками і бантиками. 

Вона ніяк не могла зрозуміти, навіщо їй  весь той непотріб? 

Нарешті, викинувши з голови ці думки і відкривши нижню 

шафу, дістала товстий зошит, в якому нерівним почерком були 

переписані вірші з різних збірок, які вона збирала майже рік. 

Мати тривожно дзеленькнула у двері. Дариночка сховала зошит 

і відкрила. 

-Ма, - обережно покликала Дарина, - а батько мені що-небудь 

подарував? 

-Ой, ледве не забула. 

Мати відкрила верхню антресоль  і дістала згорток. 

-На, це від батька, - поклала вона подарунок перед дочкою. «Це» 

виявилося трохи пошарпаними, витонченого покрою сандаліями 

з натуральної шкіри  і згорнутою чотири рази запискою. 

Сандалики  були саме  її розміру. Дариночка закружляла біля 

дзеркала і дуже собі сподобалася. Потім вона розвернула листок 

паперу і завмерла, виявивши там вітальні вірші батька, написані 

вишуканим кучерявим почерком. 

-Ма! Я піду гуляти? – попросилася Дариночка. 

-Іди! Іди!… - відскіпалася мати, захопившись переглядом 

телесеріалу. 
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Донька тихенько вислизнула на двір, прихопивши із собою 

зошит і поздоровлення батька. Накачавши велосипедні шини, 

Даринка хвацько насунула кепку на лоба і гайнула мимо 

п’ятиповерхівок до лісу. 

Тепле повітря линуло назустріч, промиваючи наскрізь кожну 

кісточку. І здавалося, ще трохи, і вона полетить, майже 

піднявшись над  землею. Вечірнє сонце цілувало кожний кущик, 

кожну травичку та калюжі на асфальті, і нову, народжену 

сьогодні Дарину, і Даринчин велосипед. 

Підкотивши по сухій траві до старої кострубатої берези, 

Дарочка влізла на нижню товсту гілку, дістала зошит і  

натхненно почала перечитувати вірші. Тут її ніхто не бачив. 

Вірші були про розлуку і про любов, котру Даринка ще не 

пізнала, але яку вже готова була прийняти своїм шляхетним  

серденьком. 

Вона читала вибірково, щораз під настрій і щораз із 

завмиранням серця чекала те слово, ту родзиночку в кожному 

вірші, що змушувала тріпотіти і радіти її маленьке єство. 

Зараз вона  не розуміла, що здійснює певний таємничий ритуал. 

Адже, насправді, в цей день все було зв'язано  незримим 

ланцюжком. І п'ятнадцять нарцисів (ні більше, ні менше), які 

розпустилися до Даринчиного дня народження, і надокучливі 

гамірні гості, непотрібні своєю важливістю, і спекотне сонце  на 

снігу, який не розтанув у вологих вибалках. І навіть те, що вона 

читала вірші, розкриваючи поступово душу мовби  весняну 

довірливу квітку, тим самим  готуючи її до того, що неминуче 

має сьогодні  статися. 

Нарешті, Даринка зрозуміла, що вже немає сили  переварити 

навіть рядка, дістала записку батька і прочитала її тихо, як 

заклинання. І раптом... вона не зрозуміла відразу, що 

відбувається. Сандалії злетіли з нею у повітря. Даринку це  

анітрохи не збентежило. Адже сьогодні вона чекала саме на 

чудо. Звикаючи до свого нового стану, Дарина політала 

спочатку між деревами, потім обережно піднялася над лісом. І, 
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нарешті, понеслася до золотавого сонця так швидко, що  

сандалії геть  не поспівали за нею. 

У повітрі вона трималася дуже впевнено, наче  робила це щодня 

від самого народження. Спрямувавши очі до сонця, вона 

простягала до нього руки і розпашіле обличчя, поки вечірнє 

світило, що вже слабшало, не спалахнуло з останньої сили  

вогненним протуберанцем, яскравим духом світла, влучивши 

Дариночці в саме серце. Раптом простір навколо замиготів. 

Щось різко зупинило її в польоті, неначе м'яка вогняна долоня 

не дозволяла летіти далі. І Дарина ледве утрималася, щоб не 

задихнутися і не розбитися об землю від цього раптового  

гальмування. Сандалії різко розвернулися та понесли її додому. 

І тепер Дарина насилу встигала за ними. 

Вона і  оком не кліпнула, як опинилася  біля своєї берези. Сонце, 

що віддало останні сили  вогненному протуберанцю, який 

забарвив небо  рожевим сяйвом, зайшло, ліс зненацька вкрила 

темрява. Раптово похолоднішало. Сандалії більше не бажали 

літати. І Дар'я, глибоко зітхнувши, поїхала назад додому. 

У ванній кімнаті крізь струмені теплого душу пролунав голос 

матері: 

-Що це ти? По каміннях  носилася у них? 

Мати гидливо підняла розбиті, пошматовані сандалії і жбурнула 

їх у сміттєпровід. 

Всю ніч Даринка  бачила уві сні палаючий дух вогню. Кожна її 

клітинка  перетворювалася  на маленьке серденько. І дух вогню 

пронизував його, змушуючи тріпотіти. 

А вранці Дарина написала свій перший  вірш. 

 

                                   БОЖЕВІЛЬНИЙ 

 

У місті байдужих мешкав один дивний чоловік. Його вважали 

божевільним,  бо  коли йому було гарно, він голосно реготав, а 

коли погано, ридма ридав. 

І в місті байдужих кожний намагався читати божевільному 

мораль. 
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Та  одного разу приїхав цирк. Вистава вабила різнобарвними 

вогнями. Все місто від малого до старого зібралося під 

величезним куполом. Прийшов і наш божевільний. 

Байдужа публіка, задерши ногу на ногу, міркувала, дивлячись на 

канатохідця: " Впаде - не впаде..." і, дивлячись на приборкувача 

левів: "Зжеруть - не зжеруть..." 

І тільки наш божевільний то сміявся у захваті, то плакав від 

переляку. Нарешті, йому набридло сидіти в залі серед глядачів і, 

перечепившись по дорозі, він викотився на манеж, намагаючись 

наслідувати всіх артистів, які так  йому сподобалися. 

Байдужі люди не витримали:  

-Дивіться! Це ж наш божевільний! - глузували вони. 

У цирку ставало дедалі  гарячіше і гарячіше від емоцій публіки, 

і, нарешті, одностайний регіт почав лунати з усіх боків. 

-Давай! Давай! Покажи їм, на що ми здатні! - ревли від 

захоплення голоси глядачів, вони сміялися вперше за своє 

байдуже життя  і їм це подобалося. 

Та  раптом публіка прикипіла до місця. 

Божевільний йшов по канату на своїх маленьких незграбних 

ніжках. У якусь хвилину він зірвався і упав донизу. 

Ховало його все місто. І всі ридали на могилі дивної людини. 

Ридма ридали так, як це колись у місті байдужих мав талант  

зробити  тільки він один. 

 

                             СКЛЯНИЙ ПЛЯЖ 

 

Ніхто не вірив, що море живе. Навіть  коли воно вилизувало 

хвилями зручні лагуни, заколисувало дітей, вгамовувало нерви, 

лікувало хвороби, з якими лікарі не могли впоратися... 

Воно століттями створювало піщані та кам'янисті пляжі. Аби 

люди зрозуміли, що мають справу з планетарним розумом, 

почало майструвати бухти з відходів, вироблених  руками 

людини… 

На одному з берегів Владивостока все засіяно пластиковими 

пляшками. Так, зібравши  своєрідну пластикову піну, Дух 
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морської глибини вирішив пояснити людям, наскільки 

немилосердно і безтурботно ведуть вони себе щодо океану. Але 

люди не зрозуміли мови забруднення. Тоді океан вирішив 

показати свою безмежну владу. Інший берег  він захарастив 

металевими речами із загиблих кораблів. Купи металобрухту 

стали звичною картиною цієї місцевості. Але демонстрація сили 

не переконала місцевих жителів.  

Люди все ще не вірили в одушевляння морської стихії, в її 

розум. Напевно, океан  розмірковував: «а може світ  врятує 

краса?» Тоді, крім пластикового і залізного царства, морський 

Дух створив скляний  пляж. Міріади скляних уламків із усього 

океану там обточуются  мовби прозора, переливчаста на сонці, 

м'яка галька. Самоцвіти обмиваються припливом, 

вдосконалюються.  

Жителі Далекого сходу майже містично вірять тепер, що море 

має живий розум, і його не можна  кривдити. 

 

                          БЕРЕЗА І КОНЯКА 

 

Сталася в Курганській області така історія. У підліску височила 

береза. Скільки їй було років - ніхто не знав. Давня, одним 

словом. Кора чорна. Гілки повсихали. От-от упаде. Мужики  вже  

почали зацікавлено придивлятися  до тієї берези, хотіли 

використати її на дровенячки. А в селі жила собі поживала 

коняка Мирка. Все своє кінське життя ходила вона по колу, 

качала помпу, воду з озера діставала. Теж старезна, як та береза,  

до цього  ще й сліпа. Міркували, зарізати її на м'ясо - безглуздо. 

М’ясо  вже жорстке, не їстівне. Задурно вбивати - теж  шкода. 

Відвели Мирку до лісу. Залишили під березою, аби сама через 

днинку-другу здохла, та лісові звірючки   її б  з'їли. 

День минає,  другий – коняка по колу біля тієї берези тиняється. 

Травичку поскубує. Тиждень минув – ніяк не здохне  коняка! 

Наступна весна прийшла. Коняка ще живісінька! А береза, бач, 

зазеленіла! Вся цілісінько  новими листочками вкрилася. Мирка, 

мабуть, добре вгноювала своє кругле поле. А для берези це 
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корисно. Наче знов народилася. І в боргу перед конякою не 

залишилася. Зір до кобили повернувся. Так Мирка прожила ще 

кілька років. Все ходила навколо своєї берези. 

 

                            ВЛАДА ЕТИКЕТОК 

 

На великому речовому складі владу захопили етикетки. Вони 

розділилися на партії. І вели між собою цілі війни. Этикеткові 

партії сперечалися, хто з них найголовніший. Мета етикеток 

була ясною - витягти з людей якнайбільше грошей. Але люди 

цього не розуміли. 

Якість товарів давно вже не відповідала найменуванню, 

заявленому на прейскуранті. Але этикеткові  душі цим, як 

бачите, не цікавилися. У ролі свого президента вони виставили 

великий рекламний щит, що стверджував: «Продам всіх! (Кого 

куплять)»  Люди, що проходили повз склад і повірили обіцянкам 

рекламного щита, намагалися придбати щось для себе.  Якщо їм 

не подобався товар однієї этикеткової партії, то їм відразу  

пропонували геть такий же, але з іншою етикеткою. І людям  не 

залишали  ніякого вибору, як купувати речі сумнівної якості.  

І ось этикеткові  партії  захарастили своїми  штабами  все місто. 

«Ми живемо для вас!» - кричали вони людям паперовими 

голосами. І вже  не залишилося  людини, на якій  би  не 

теліпалася  будь-яка етикетка. Деякі навіть примудрилися 

навішувати їх на себе по дві, або три! 

А в друкарні сиділа людина, що друкувала на однаковісіньких 

шматках картону різні картинки. І навіть не вона була 

найголовнішою у місті этикеткових партій. А замовник, що 

платив  людині в друкарні і забирав прибуток від продажу цього 

самого мотлоху,  між нами кажучи,  на годинку-другу 

приїжджав сюди тільки для цього. Але щоб у ньому жити?  

Знайшли дурника! Хіба йому потрібно місто этикеткових 

партій?! 

 

 



  

192 

 

Золота серія «Письменник в інтернет-просторі» 

                     ЗУБЕНЯТА (кумедні історії) 
 

                              НЕТЕРПИМИЙ ПАПІР 

 

 Трапилося це сто, а може й двісті років тому. Одна людина  

розповіла сусідові, а той сусіда моєму  дідові, дід батькові, 

батько - мені, а вам я розповім  про те, що відбувалося  в ті часи. 

Доставили на фабрику дивакувату деревину. Розсипалася вона 

біля вагону, наче квапилася до верстатів, які вже потім 

переробили її  на партію начебто доброякісного паперу.  

Одну пачку придбав письменник, другу художник-

експресіоніст, третю доправили до Державної Думи, четверта 

потрапила до кабінетів  чиновників... Одне слово, майже вся 

партія була  розпродана в найреспектабельніших магазинах 

столиці. 

Але папір  виявився  надто чудернацьким. Хоч і кажуть, що 

папір усе витримує. Але цей  виявився нетерплячим і навіть став 

геть  нетерпимий до всього, що намагалися передати йому  

люди.  

Визнаний письменник-сатирик, прізвище якого вже  давно всі  

забули, але тоді ще мав успіх в осередку екзальтованих осіб, 

намагався, як завжди, накидати який-небудь памфлет. Але як би 

він не шкрябав  пером  чистий  аркуш, той  струшував із себе 

чорнило, наче живий, і, нарешті, ляснув письменника по щоці!  

 Художникові  також  не поталанило, оскільки фарби просто 

скочувалися з паперу, не затримуючись на ньому. 

І депутати оскаженіли. Адже всі звіти про зроблену роботу 

розлазилися чортзна-куди, коцюбилися, а іноді... просто горіли 

від сорому! 

А  чиновники геть подуріли від невдалих спроб  увіпхнути  

приписки та брехливі цифри, бо в таблицях звідкись уперто 

виринали справжні.  Ви ж самі розумієте, з правдивою 

бухгалтерією - ні в тин, ні в город. 

І вже через три  дні весь папір повернули назад до магазину зі 

скаргами та ремствуваннями від усіх, хто намагався ним 
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скористуватися. Директор магазину відправив скаргу самому 

цареві! До речі, на тому ж папері. І скарга дійшла до нього у 

належному вигляді. 

Цар  якнайретельніше поставився до цієї інформації. Він 

викупив у директора магазину всю партію. Змусив кожного  

придворного викласти йому свої думки про царя. І папір, 

звичайно, поводився як веліла йому совість. То вивертався під 

пером, то підстрибував, то злітав зі столу. Ну, просто бунтував 

так, що всі обурилися, окрім Імператора. Саме його  ця 

обставина потішила. Він навіть пригрозив всім своїм підданим 

надрукувати гроші на тому папері та виплатити зарплатню, 

тотожну істинним заслугам! 

Ті стоси  й  досі лежать десь в архівах. А може  їх давно 

викинули як непотріб. Кому в нашій столиці потрібен папір, що 

не терпить  брехні? 

 

                    НЕРОЛОГ ПРО КАЛЮЖУ 

 

Південний квартал у Балашисі будувався на моїх очах. Спочатку 

стояв  один наш будинок. Тоді ще за адресою  Інститутський 

проїзд, будинок 6\6, потім вулицю перейменували, стало Фучика 

6\6, потім знову перейменували. Тепер живемо по вулиці 

Некрасова, будинок 10. Навпроти -  люцернове поле  до самого 

лісу! Та ось, на  тому полі, наче зуби Дракона, почали 

проростати будинки, магазини, кінотеатр, басейн тощо. 

Але КАЛЮЖА між будинками 10 і 12 була завжди. Повновода 

й прекрасна, вона панувала між меблевим магазином ( 

Некрасова 12) і нашим десятим будинком. Скільки радощів  

дарувала вона  весною! Дорослим  не було там ніякого проходу. 

А дітворі - привілля! Діти пускали  кораблики - великі та 

маленькі, споруджували дамби і лабіринти,  взимку ганяли на 

ковзанах. До школи ходили в гумових чоботях. Машини, які 

намагалися  проїхати до п’ятиповерхівок, граційно розтинали 

водні простори, наче пароплави, а всі  гадали –  хлюпне вода  за 

халяви чи не хлюпне? Іноді заливалася. КАЛЮЖА була дуже  
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корисною. Побрьохаєшся в ній півгодини, і  можна з нежитем 

цілий тиждень  лінькувати! Фантастика,  а не КАЛЮЖА! 

Ця КАЛЮЖА розкішно жила  майже тридцять років! Без неї 

нам і щастя не було! Так звикли! Наче породичалися з нею! Аж 

раптом  маєте собі! Ні сіло, ні впало -   заасфальтували її вщент. 

Та  з дурного розуму колодязі разом з нею під асфальт 

замурували! І хоча мешканці були скривджені, та  почуття 

гумору в них  було відмінне. Мало не вмерли від сміху, коли 

комунальні служби з нівеліром знову колодязі розшукували  і  

відкопували. За це й пробачили. Дрібничка, а  душа втішається! 

І про КАЛЮЖУ вже не згадують. А шкода. Корисна була 

КАЛЮЖКА, царство їй небесне. 

 

                        КАЗКА ПРО ХВОСТИ 

 

Іноді на зустрічах в поетичних клубах  Балашихи  здіймається 

такий шарварок, що  вражаючі події викликають цілком  

несподівані наслідки, адже на різдво побажання  іноді 

здійснюються... 

…Одного разу  розгнівалася  уся така собі  мадам Чичикова, 

чому це дочки письменників насмілюються дряпати казки, бо  

вона сама  вже давно написала казку. І взагалі їй було невтямки, 

чому «Му-Му» написав Тургенєв, а пам'ятник - Пушкіну...  Але  

на всі її одкровення  поетичний клуб почав натхненно 

заперечувати. 

-Так он ви які! -  оскаженіла мадам Чичикова, - тоді тьху на вас! 

Тьху тьху тьху на вас! Тьху тьху тьху тьху на  вас.  Нехай  геть-

чисто у вас усіх  повиростають хвости! - і пішла. 

Вранці прокидається Балашиха -  всі з хвостами! Що робити? 

Мабуть прокльони були такими шаленими, що разом охопили  

всіх жителів. 

Кібальнов відразу зібрав нараду виняткової значущості. 

Обговорювали єдине питання: ампутувати чи ні. 

Вирішили  не ампутувати, тому що у хвостах містився кістковий 

мозок – продовження хребта! 
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У газеті «Факт»  опублікували указ мера на чотирьох сторінках 

про те, що хвіст – балашихинський народний   скарб, та детальні 

рекомендації  щодо його використання. 

Правда, депутатський корпус рекомендації проігнорував. 

Наполегливо приховуючи природне нещастя, хвіст підгортали 

під костюм, підв'язуючи краваткою до шиї. Либонь, найбільше 

за всіх сподобався хвіст тільки Сафронідзе, оскільки 

відповідальний секретар давно шукав  додатковий робочий 

орган для знімання слухавки, перегортання паперів і  

проставлення печатки... 

Але повернімося до наших поетів. Кожен підійшов до проблеми  

використання  хвоста  вдумливо й творчо. 

Дмитрик Волкін відразу його зачесав, потім поголив  налисо, 

потім відпустив вусики. 

Поети Петровський і Павловський довго тренувалися вітатися 

хвостами, поки геть не обплуталися  і не покотилися в сніг. 

Петровський, природно,  розгнівався, обізвав Павловського 

їжачком, а Павловський обурювався, чому це в когось там 

хвостик виріс, а ріжечків немає… 

Дочка письменника довго чепурилась перед дзеркалом, пудрила 

його і рум'янила, потім вирішила, що він  таки схожий на вухо 

та пообчіпляла його всіма сережками, що знайшла в своїй 

квартирі. 

У Чичикової також виткнувся хвіст,  хоч як вона не намагалася  

втягуватися й стримувати природний процес. Правда, це 

відбулося на добу пізніше за інших. А зараз хвіст вхопили 

ломоти і сверблячка, неначе  зуб мудрості. Чичикова, однак, 

допетрала, що це виросла додаткова частина голови, тому 

пофарбувала його хною в рудий колір. 

Художник Скобля, відомий своїм черв'ячним живописом, 

пристосував хвіст на кшталт черв'ячного пензля і користувався 

ним настільки вправно, що встиг на різдвяні канікули 

розмалювати навкруги всі паркани. 
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Камин-ака підрівняв щетину свого хвоста і зачісував, аби 

стирчала  їжачком. Вийшла чудова щітка для чищення 

екологічної одежі. 

Дітлашня прикрашала хвости помпонами й бантиками. 

Найрозумніші не звертали на хвости аж ніякої уваги, втім, як і 

на інші свої частини тіла. 

Нарешті хвости настільки прижилися в Балашисі, що стали 

частиною  повсякденного життя. 

Але деякі окремі мешканці  Реутова відчули себе  

скривдженими, бо хвости, бач, у балашисців існують, проте у 

реутівців  не маються в наявності. У них не відросло геть 

ніякого, навіть заячого хвоста. 

Скликали реутівську думу. На засіданні  ініціатор  ініціатив з 

мудрегельних капостей Мазай Зайцев розтлумачив, що хвіст 

реутівцям вкрай потрібен, як повітря, при залитих водою 

підвалинах для відмахування комарів. І надіслав ноту з 

пропозицією  притягти  до  відповідальності за незаконне 

використання хвостів. 

На що Кібальнов відповів: «Найгарніші дівчата в Балашисі. Наш 

товар - ваш купець...»  Тому обидві адміністративні сторони  

уклали домовленість на взаємовигідних умовах. 

…Тим часом  пані Чичикову трохи відпустило і вона  всіх  

вибачила. Перечитала своє вищезгадане  витворення і 

пошматувала, зрозумівши, що написала нісенітницю. 

І в ту ж мить хвости зникли... 

Але ви не втішайтеся. Адже в наших краях часом  збираються   

поетичні й всілякі там творчі клуби.  І на їх збіговиськах  навіть 

люциперова сила не второпає, що шибоне цим поетам  у голову. 
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                                           ЗЛО 

Не було щастя в житті діда та баби. Бо на їхній печі Зло 

причаїлося. Люте-прелюте! Жахливе й бридке. Тому що Зло - це 

таке чудо, ну просто юдо, його не видко, а  від нього людині  

живеться гірко. 

Прийшов дідусь додому, а це сталося  точнісінько під Новий рік. 

Надудлився як хлющ! Вліз на піч та гепнувся прямо на Зло. 

Зойкнуло Зло від болю. А дідуньо ні бе, ні ме, ні кукуріку. 

Одним словом, п'янюжка! Що з нього взяти?! 

Опритомніло Зло під дідусем, почекало, поки дід очі продере. 

Дочекалося. 

Піднявся  дідусь похмелитися. А Зло скок, і до столу! 

- Наливай, - каже, - і мені склянку! 

- А дулю тобі! Не наллю! 

- Та як ти смієш пащекувати? 

- А я тебе не вглядію! 

- А як же ти мене вглядиш, якщо у мене парсуни немає? Бо  я 

скрізь і в усьому! 

- Як це ти у всьому? 

- А так. І в собі. І в тобі. І в пляшці твоїй. І в склянці твоїй! 

- Що за дурниці! Патякаєш мені про якусь химеру. Навіщо  тобі 

наливати, коли ти вже заліз у склянку? 

- А я, - каже Зло, - люблю, щоб зі  мною  панькалися, щоб мені  

догоджали як болячці! 

Подивився дідуньо в склянку, нікого там не побачив,  от і зась 

невидимці  наливати. Сам вижлуктав  майже всю пляшку 

нахильцем та й знову завалився  на піч. А Зло в пляшку шусть! 

Поруч примостилося. Бодай, міркує, залишками нанюхаюся. 

Закрило себе кришечкою, аби не протягло. 

Прийшла бабка й викинула Зло разом із пляшкою на заднє 

подвір’я.  

Прокинувся дідок. 

- Де пляшка? 

- Яка пляшка? 

- Та осьдечки поруч стояла, зі мною розмовляла... 
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- Тю, примарилося тобі, старий! Від цих пляшок у тебе зовсім у 

довбешці святе з грішним плутається… 

Але з того часу  зажили вони добре, лагідно та шоколадно. 

Щастя ж яке: дід кинув пиячити! 

…А Зло довго лежало на задньому дворі приколошкане. Люте-

прелюте! Як на лихо,  чеберяла мимо сусідка. Глип - у пляшці 

ще горілочка булькає. Хвать пляшку, та й потягла до своєї хати. 

Проте  не втямила, що там Зло причаїлося. А якби знала, то 

нізащо б не взяла! Зі Злом  жити - горе водити!  

У тієї жаднючої до чужого добра сусідки  все життя шкереберть 

пішло!  Як від цього врятуватися? Навчу. 

У першу ніч, коли рік  народжується,  вона повинна  на 

найпомітнішому місці залишити  трохи горілки у пляшці. Зло 

туди, хоч убий, вскочить! Бо воно мало не до смерті божеволіє 

через цю гидоту. А вранці, ледве замерехтить світло, вона  

міцно-преміцно повинна  пляшку зі Злом  закупорити  та  

викинути подалі від хати. 

А ти метикуй.  Якщо налив горілку, склянку до дна допивай. На 

Зло не полишай. Воно від цього дужчає... А коли хоч трохи 

второпав з того, про що я  розповіла, то краще із пляшкою 

категорично не плутатися - раптом у ній Зло причаїлося? 

Прилипне - не відірвеш. Живцем загризе. Отаке воно  жорстоке. 

Але не для кожного, а для того, хто його сам принаджує. 

 

                                           ХАНДРА 

 

Прожив  півжиття мужик. І раптом напала на нього Хандра. 

Розлігся він на підлозі  й думає: «Ще перші  півні не співають, а 

собака  гавкає, спати не дає,  пан лупить з мене по три шкіри, 

жінка  з мене, небораки, вервечки такої довжини і товщини в’є, 

які їй приспічать . Жити не хочеться! Краще  дочекаюсь, поки на 

той світ  піду!» 

Собака до нього лащиться, щоку вилизує: 

- Піднімайся, хазяїне! Пора Бурьонці сіна дати! 
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- Не встану! - уперся мужик. - Ти бозна-скільки ночей  на місяць 

виєш, а мене сон не бере, от помру і навіки спочину! 

Підійшла дружина, бачить, мужик на підлозі лежить, зібрався  у 

засвіти до Бога: 

- А ну, вставай! Бовдур дурноголовий! Та ти з глузду з’їхав! А 

хто за тебе хмизу привезе? Поле виоре? Лазні дасть раду? 

- Ні, - упирається мужик, - амба! Замордувала ти мене, тепер на 

могилці нарюмсаєшся! 

Привела дружина пана. Прийшов той у хату, ногою тупнув: 

- Ти нащо, мугиряка-селючина, від роботи ухиляєшся?! А ну, 

хутко встати  і гайда на поле! 

- А не діждеш, - відповідає мужик, - либонь помираю. Не 

заважайте мені спочити у Бозі, ондечки вже янголи до мене 

линуть! 

А то не янголи були, то дітки оточили мужика з усіх боків: 

- Татку! Татку! - кричить один. - Гайда хутчіше на річку, там 

Сашко величезного рака впіймав! 

- Татусю! - перебиває другий, -  ми змія запускали, а там планка 

тріснула, поясни, як його полагодити! 

А  доця собі соловейком виспівує: 

- Татунцю! Тобі сорочку гаптувати червовими півниками  чи  

гарячо-золотими? 

Підхопився  мужик із підлоги  і геть забув, що збирався дуба 

врізати. 

Дітлахи його забалакали. І хандри як не було. 

Цей мужик  другу половину життя також добре прожив. І онуків 

ще люляв, і правнуків. 
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                                         ЛИСА ГУМА 

 

Жила-була на світі Лиса Гума. Де тільки не носило її на білому 

світі. І от постаріла. Облисіла. 

Нализався якось її хазяїн, аж навкарачки лазив. Носа просто між 

колесами  устромив. Дивиться - очам повірити не може. Це ж 

треба, які вони гладкі! 

-Що ж ти, Гумо, така в мене лиса? - запитує. 

-А це тому, що не шанував ти мене. Улітку й восени, під дощем і 

в тумані ганяв  мене. А нумо  згадай зиму! Взимку ж потрібно  

колеса міняти! А ти! Солоними  шляхами гасав! Ні одного разу 

не поставив машину в гараж. Гальмував наче  навіжений. От і 

замордував. Хто ж такий тягар  витримає?! 

-Бідолашна, сердешна моя, Гумо! - заплакав хазяїн, - Як же мені 

свою провину спокутувати  перед тобою? 

-Хіба зараз можна щось виправити? Все! Я геть спрацювалася! 

Викинь мене на смітник, та й по всьому! 

- Може хоч якусь дещицю для тебе зробити? Чи є наостанок в 

тебе  передсмертне  бажання, тож я виконаю. 

Поки Гума вередувала, повз них проходили люди, дивувалися, 

що п'яний водій щось бурмотить, обіймаючи колесо. 

Нарешті, вона мовила: 

- Ясна річ, була в мене одна заповітна мрія. Я все життя каталася  

під черевом автомобіля по брудному  загазованому місту. Та при 

цьому  мала  палке бажання  лежати на чистій травиці, грітися 

під сонечком та милуватися  небом. І щоб навколо буяли  квіти... 

Наступного дня поміняв хазяїн машини всі чотири колеса, старі 

на дачу вивіз, поклав біля  входу, не викинув, як  і присягнувся, 

у білий колір пофарбував, насипав усередину чорнозем та 

посадив туди  стокротки. Краса небачена! 

Друзі запитують: 

-Що це в тебе? 

-А це я Гуму свою Лису на пенсію відправив. 
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                                 ЗУБЕНЯТА   

 

Зубенята в роті пхалися, пхалися, поки не випхали одного.  

- Шишов-мишов, взяв, та  й вийшов!  

Замість маленького молочного зубенятка почав рости гарний 

шпаркий зубчик. Почав зубчик собою пишатися. Почав разом з 

іншими по черзі  зуби з рота випихати. Так  до чотирнадцяти 

років всю дрібноту  повикидали, а  декого й на ниточці 

повісили… 

Развоювалися, розприндилися, не вгамувати! 

Аж тут зуб мудрості випнувся  і говорить: 

- Годі пертися! Наразі наша черга! А ну, шикуйсь! Струнко! 

Черевця втягнути! Припинити балачки в строю! Згуртуватися 

щільніше! Ми йдемо! 

Аж засвербіло йому геть усіх  учити-повчати. 

Кислюче стало зубам у роті. Нудно. І трапився з ними карієс! 

 

                               ВЕСЕЛИЙ СУСІД 

 

Згадували нашу фабрику музичних виробів по всій країні. Там з 

деревини рідкісних порід  майстрували  роялі, віолончелі, гітари 

та  скрипки. Багато дітей навчалося грати на цих інструментах. 

Скрипочку підбирали відповідно до зросту дитини. А  ввечері, 

майже в кожному під'їзді, збиралася молоднеча з гітарами  

голосити «блатні» пісні. 

Але останнім часом життя  посумнішало. Усе рідше бабусі 

знімають мережива з роялів. У країні   тепер співає  романси  

тільки міністр фінансів. Порожніють музичні відділи  

промторгів. До незакодованих  під'їздів  можуть увійти тільки 

наркомани та безхатьки. Вже нема діла до тих гітар! Навкруги  

валяються  шприци. Смертність перевищила народжуваність. 

Але   мені дуже цікаво  розповісти  вам про фабрику. Зменшився  

попит  на скрипки. Тому почали з рідкісних порід виробляти... 

труни! 
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У нашій Салтиковці на тій  самій фабриці  працював майстер-

червонодеревець  Петрович. Під час перебудови видавали йому 

зарплатню  скрипочками. Він їх швидко  пропивав. Та раптом  

розплатилися  за цілий квартал труною з коштовної породи 

дерева. Та йому за віком, начебто, помирати рано. Від труни всі 

носа відвертають – ціни  не складеш! 

Затягнув Петрович труну на горище. 

- Даваймо, - каже, - жінко, купимо заздалегідь місце на цвинтарі. 

Будемо на ньому  пікніки влаштовувати. Бо якщо такенна  

справа  далі піде, нам землі не вистачить! 

Того дня вони посварилися. Знову нализався  Петрович. Жінка 

розлютилася за таку капость. А Петрович  знехтував нею – ліг 

спати у труну. 

З того часу так і повелося. Коли чоловік заллє очі, дружина знає, 

де його шукати.  Петрович щоразу лізе  на горище до рідної 

труни, яку чесно заробив  працею впродовж цілого кварталу. А 

коли прохмелиться - на скрипочці грає. 

Отакий у нас веселий сусіда. А у вас? 

 

                    КАРТОПЛЯ, СОНЦЕ І СКЛЕРОЗ 

 

У підвалі жила картопля. Ще навесні картопля згадала, що 

настав час проростати. Протерла свої вічка, випустивши з них 

майже прозорі ніжки. І ті потягнулися до вигаданого сонця 

серед глухої темряви. 

А в цьому старому будинку жив на комоді Склероз. І якщо                                                                                                   

будь-який мешканець будинку намірявся взяти щось у комоді, 

або в підвалі, він страхітливо примружувався. Ось так. І 

говорив: «Бу-бу-бу-бу!» А мешканці будинку, загіпнотизовані, 

відразу забували, у якій справі прийшли. 

Склероз настільки зміцнів, що зачарував навіть Його Світлість 

Сонце. 

Старе Сонце заглядало в кімнату,  шукало щось в комодних 

ящиках, а потім, либонь забувши, навіщо прийшло, поверталося 

за хмари, аби прийти до тями. Так тривало кілька разів, поки 
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воно остаточно не сховалося  за обрій, наче в ліжко, обкладене 

перинами й подушками з хмар. 

А картопля все росла, і підперши дошки ніжками, почала 

намацувати шпаринку назовні. 

Якось вранці Сонце зазирнуло до кімнати і зойкнуло, 

побачивши зелений паросток на підлозі. 

-Ой, лелечко! Згадало! - вигукнуло воно, відразу пробудило 

мешканців будинку і приголубило яскравими променями 

картоплю, що проросла з підвалу. 

Всі  також  відразу  все згадали, відчинили підвальну ляду, 

обережно витягли забуту картоплю та посадовили її  в землю, 

аби рясна вродилася.  

А Склероз довго сидів на комоді й хриплувато реготав над 

бліденькою довгоногою картоплею, коли та за віконцем 

висолоплювала йому язика. 

-Ох! Які ж гарні миті трапляються у житті! - втішався він, 

потираючи товсте волохате черевце. 

 

                           ПОЕТИЧНІ КОВБАСКИ 

 

Кажуть,  поезія, мовби заразна недуга, невиліковна. Ми зі свого 

боку  присягаємося, що це не відповідає дійсності. Якщо доля 

звела вас із хворим на  поезію суб'єктом, не зневірюйтесь! Його, 

зазвичай,  можна дуже вдало використовувати в домашньому 

господарстві, як і абсолютно нормальну людину. 

Насамперед, вірші та, звичайно, листи, якими він  палко буде 

закидати вас до весілля, опісля стануть в нагоді  для 

розпалювання каміна, застилання сміттєвого відра, загортання 

оселедців. 

Не рекомендується відразу відтинати крила, проте  не заважає 

підрізати, аби поетові не заманулося перелетіти на сусідню 

ділянку. Краще це робити, коли він насолоджується 

спогляданням  за перетвореннями  місяця над дахом. З кожним 

роком потроху вкорочуйте йому крила, поки не прилучите 

болящого до домашніх справ. 
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Змусьте його повірити, що пророслі на грядках морквинки - 

його найкращі вірші, петрушка - гідне втілення есе, а гарбуз - 

найгеніальніша поема. І він з потрійним  зусиллям  буде  

заготовляти овочі для сім’ї. 

Спробуйте переконати його, що білизна, яку він розвісить на 

балконі, схожа на омріяні вітрила  корабля злагоди вашого 

сімейного життя. Що через прозорі вікна, які він вимив, 

яскравіше сяють  зірки! 

І з кожним роком, потроху обтинаючи крила, переконуйте його, 

що найкраща професія на землі - головний бухгалтер! Бо тоді 

йому поталанить зібрати  грошей на машину, яку ви з любов'ю 

назвете «Пегасом», замінивши нею справжнього. 

І навіть такий шкідливий  вірусний  додаток (справжнього 

Пегаса) теж легко принадити. Коли він час від часу буде 

стукотіти копитами  по склу, намагайтеся підгодовувати його 

дрібними пробами пера і,  незабаром,  ви навчитеся  з його гриви 

сплітати мотузки бажаної довжини й товщини. 

Після закінчення певного  терміну, а це буде залежати від того, 

наскільки глибоко поетична зараза сидить в об'єкті вашої 

любові, ви отримаєте, нарешті, те, про що мріє звичайна 

стандартна жінка, а саме - класичний варіант чоловіка з дачею, 

машиною, квартирою, який  залюбки виконує домашні справи, а 

головне -  ідеально безкрилого! 

І тоді одного тихоплинного підмосковного абрикосового вечора, 

коли чоловік дасть хропака після виснажливого дня, вільно на 

повні груди вдихніть останні залишки поетичної зарази, 

відкривайте вікно, сідлайте Пегаса  і розгорніть крила,  які давно 

прорізалися крізь  ваші лопатки!  Цієї  миті ви відчуєте гордість 

за себе, тому що врятували коханого від фатальної хвороби, 

прийнявши весь біль на себе. 

Не літайте занадто довго. Повертайтеся до світанку. Та  не 

побивайтеся так за втраченим  здоров'ям! Ви повинні втішатися, 

що вранці геть здорова й нормальна істота,  яку ви зцілили, 

принесе вам у постіль каву й притомлені в пікантному соусі  

«Поетичні ковбаски», від яких в’ється духмяний пар.  
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                                        КУРНИК 

 

У курнику жили ледачі кури. Свої  маленькі  яйця вони несли 

абиколи, та й  то випадково. Виходило два-три яйця на тиждень. 

Та тільки-но якась курка  знесе чергове яєчко, піднімався  гвалт  

захоплення. Прибігала господиня й  забирала цей скарб до хати. 

Господиня бідкалася, що кури неслися погано, тому купила нову 

гарну курку. Ох! Яка ж то була курка!  Над всіма курми 

найгарніша  курочка! Пір'я її виблискувало  переливами золотих  

і вогненних кольорів, від жовтих до червоно-коричневих і 

гарячих. 

Але найбільша перевага курки полягала в тому, що вона 

приносила яйця щодня, і в кожному яйці вміщалося  по два 

жовтка. Зрозуміло, що кури зустріли зайду  вкрай вороже. Вони  

наїжачували пір'я й кудкудакали з усієї сили  своїх курячих  

горлянок. 

«Куд-куди ти припхалась? Нам і так місця нема! Ко-ко-ко-ко-

Колюньчику! Скажи їй, нехай вшивається!». Колюньчик аж 

закудкудакав від подиву і навіть  не спромігся пристойно 

прокукарікати, бо, як не дивно, півневі Колюньчику нова курка  

краще за всіх припала до серця.  

Нарешті, гості набридли ці талалайки, і вона знесла золоте 

яєчко. 

І кури вгамувалися. Гуртом. Миттю. 

У курнику все принишкло наче в казці. Ніхто не хотів здіймати 

шарварок. Яєчко закотили в кут і сховали від господарки. 

 

                              ПАЛАЮЧА СХЕМА 

 

Віктор Маркович Домащенко закінчив МВТУ ім. Баумана, 

факультет приладобудування. Спеціальність: гіроскопічні 

прилади і пристрої, автопілотування. З 63 року працював на 

автопілотній фірмі. В 66 роки він перейшов до ДКБ, очолюване 

М.Л.Мілем, у  тільки-но створений там відділ систем 
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автоматичного керування польотом. В 68 році фірма одержала 

замовлення від Міноборони на створення першого вітчизняного 

спеціалізованого транспортно-бойового гелікоптера Мі-24. І у 

зв'язку з тим, що на гелікоптерах передбачалося встановлення 

нових видів високоточної зброї,  яка повинна була наводитися за 

допомогою гіростабілізированого прицілу,  Віктора перевели у 

відділ озброєння.  

Тепер він працює начальником бригади, що займається 

питаннями прицільних систем. 

Він розповів  про один кумедний випадок, який стався  на 

найпершій роботі. Ще молодим фахівцем його випробували на  

розуміння відчуття гумору у робітничому середовищі. 

Він сконструював схему для автоматичного контролю системи 

керування однієї з Мікоянівских машин. 

Самі розумієте, перше творіння, мовби перше дитя. В нього 

були вкладені  першї надії, любов, знання і праця. Блок був 

повністю налагоджений. Його треба було пред’явити старшому 

військпредові. Ця процедура була призначена на десяту годину, 

у контрольно-вимірювальному цеху. 

Але вже раннім ранком  Віктор Маркович прибіг  до цеху ще раз  

перевірити  працездатність  приладу. 

Включив тумблери  живлення, натиснув кнопку «пуск» і 

раптом... із блоку заклубочився дим. Миттєво все було 

вимкнено. Чоло вкрилося холодним потом. По тілу пробігли 

мурахи безсилля і страху. Волосся піднялося дибки. 

І в цю мить конструктор відчув, що запах диму не характерний 

для палаючої схеми, а тютюновий. 

Виявилося, що йому вирішили влаштувати перевірку. Один із 

провідних спеціалістів контрольно-випробувального цеху і його 

зам сховалися за стендом (і не ліньки ж  було їм  прокинутися  в 

таку рань!), простягнули звідти трубку, яку просмикнули через 

отвір для вентиляції блоку. І в ту мить, коли пульт був 

включений, почали вдмухувати тютюновий дим. 
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Той день  насправді  приніс йому вдачу. Віктор Маркович  

блискуче захистився. Товариші по службі дуже пишаються ним 

дотепер. І Віктор Маркович теж пишається своєю роботою. 

 

                                  СУШЕНІ ПАВУКИ 

 

-Лови! Лови! Лови павука! 

-Навіщо? 

-Приворожиш кого-небудь! 

-А як? 

У той день Микола Амбросійович розповів мені дивну історію зі 

свого життя. 

Він був тоді ще молодий  і неодружений, працював у тайзі, у 

геологічній експедиції. Сподобалася йому одна дівчина. 

Розумниця! Красуня! Спортсменка! Одним словом, аж очі 

вбирає! 

Та от біда, сам він з неба зірок не хапав. Як здобути серце такої 

молодої красуні? 

Один бурят, бач, і порадив йому сушеного павука підкинути в 

чай своїй  солодашці. Присушить до віку! Вірний засіб! 

Микола так і зробив. Не знаю вже скільки часу він ганявся за 

тими павуками, та переловив і висушив  не одного, а з десяток 

про всяк випадок. Чай приготував, перед коханою поставив. На 

те лихо в загальний намет Наталя-куховарка прийшла. Хап 

склянку з павуком. Микола Амбросієвич злякався не на жарт. 

Що тут вдієш? З усієї сили стрибонув на Наталю, чай з руки  

вибив, той і розлився. 

Та ви не засмучуйтесь. В кожного, як кажуть, перша  чарка  

колом!  Вони ще місяць по тайзі блукали. Тому інших дев’ятьох 

павуків він щасливо згодував  своїй майбутній дружині Еммі 

Костянтинівні. Та їх схрумала, оком не кліпнувши. Чай, він і є 

чай. Хто розкумекає, що там за чаїнки плавають? 

А прожили вони разом 50 років. Емма Костянтинівна має славу 

найвправнішої господині в нашому садівничому кооперативі. І 

Микола Амбросієвич цим невимовно пишається. А, коли вип'є, 
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то вдвічі пишається, і неодмінно про павуків сушених 

розповідає, як він спритно завоював серце такої золотої жінки! 

 

                          ВАДА  ПАЛ  ПАЛИЧА 

 

Пал Палич смішив редакцію багато років. Та ні. Він не пив. Так, 

відзначав із друзями журналістами то день народження, то 

похорони, то видання нової книги.  Але після чергового застілля 

приходив завжди в синцях, чим викликав загальні веселощі. 

Та ні, він не бився. І характер мав лагідний. І недоліків не мав 

ніяких, окрім своєї дружини. 

Оленця була винятковою примхливицею. Разів зо два на 

тиждень, у їхній єдиній кімнаті, вона переставляла меблі. 

Кімната була маленькою. А меблів було багато. Оленця 

пересувала їх сама. І це явище в редакції ніхто психологічно не 

міг пояснити. Можливо дружині Пал Палича  кортіло збільшити 

мускули, можливо тягло на щось новеньке, можливо, вона так 

сперечалася  зі  своєю внутрішньою гармонією. 

Пал Палич, як надудлиться трішечки після фуршету, то заходив 

у свою комунальну квартиру (а там, звичайно, темрява,  адже він 

приходив  запізно) і  бився чолом об шафу, або ліктем об 

етажерку. 

Одного разу він взагалі весь прийшов у синцях. Ви думаєте, 

розійшлися? Як би ж то! Він двері відчинив, так само в темряві, 

і перелетів стрімголов через тумбочку! І дуже прикро, що п'яним 

не був. Так, ледве-ледве! 

- Якого біса тут взялася тумбочка! - горлав він на бідну 

перелякану Оленцю, - Вона може стояти де завгодно, тільки не 

перед дверима! 

- Гаразд, добре, добре, не  журися! - голубила його дружина, - 

завтра я все переставлю! 
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           КЛУБ ВЕСЕЛИХ І НАБРИДЛИВИХ РЕЧЕЙ 

 

Зінька жила на самому верхньому поверсі «хрущівки». Її 

однокімнатна квартирка нагадувала дитячу іграшкову шафку, де 

нічого не вміщається. 

Самій Зіньці було давно за сорок. Але підтоптана молодичка 

ретельно фарбувала волосся в жовтий колір, носила високі 

каблуки й підстрелені спідниці, і в зморшкувату шкіру сумлінно 

втирала дорогі креми, що обіцяють щастя з яким-небудь 

Пушкінським Германом. 

Але Германа не було. 

Зате в будинку з деякого часу організувався Клуб Веселих і 

Набридливих речей. І Ви знаєте, що робили ці речі? Вони 

влаштовували поетичні вечори і розширені засідання колегії: 

кого пускати, а кого не пускати в будинок. Мали  величезний 

гонор,  тому  їм  ніхто не подобався  з прибульців. Але кожний 

член клубу почував до себе непохитну любов господині, 

хитрував і догоджав їй поетичними спогадами. 

Ну хіба, приміром, можна було викинути  дитячі ковзани, які 

років з двадцять тому Зінька ретельно вимила й поклала в пакет? 

Так-так! У той самий пакет, що подарував їй той самий хлопчик, 

що у перший раз поцілував її на ковзанці?! Ох! Які це були 

дивовижні  дні! Тоді люди ще дарували один одному пакети, які 

були страшенним дефіцитом! Пакети привозили з-за кордону  й 

продавали  в них імпортні джинси в магазині «Берізка»! 

Зрозуміло, що ні з пакетом, ні з ковзанами Зінька розлучатися не 

збиралася. 

За шифоньєром стирчали лижі з одним відламаним верхом. Про 

всяк випадок. Лижі нашіптували завжди те ж саме: а раптом 

колись  випаде сніг, Зінька прокинеться в гарному настрої, хто-

небудь подзвонить у чорний старий телефон і запросить на 

лижну прогулянку... А скільки років вона не стрибала через 

жовті  скакалки, що давно зблякнули? Не читала книг, які при 

нагоди приносила до своєї комірчини? А скільки років вона не 
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надягала солом'яного капелюшка? Не пила із кришталевих 

келихів? Ох! 

Тепла компанія, якимось дивом скупчена на такій малій площі, 

розважалася  сповна, коли до Зіньки наважувався хто-небудь 

прийти. 

Порипували стільці, журливо співала гітара, подзенькував 

посуд. Ми ж знаємо, що всі вони розповідали казки, але 

стороннім у звуках старих речей чулися лише набридливі нотки. 

Гість тримався до останнього, поки яка-небудь із картин 

самовіддано не відштовхувалася  від стіни і не  падала йому на 

голову. 

Після чергового вибрику чванистих речей, Зінька як слід 

розлютилася і вирішила від них позбутися. Від усіх разом! 

Вона пішла до магазину і купила стос пакетів для сміття. 

Прийшовши додому, Зінька в першу чергу схопила ковзани. Але 

вже через секунду її зморшки розгладилися, і на очах виступили 

вдячні сльози щастя. Адже ковзани перебували в тому самому 

пакеті, що подарував їй той самий хлопчик... 

І лижі? Як їх викинути? А раптом, коли-небудь ранком... 

І солом'яний капелюх... і книги... 

Аж раптом  кімната знов ожила мріями й піснями її веселих і 

набридливих речей, до яких додалася ще одна особа – стос 

пакувальних мішків для сміття. На той випадок, якщо 

господарка все-таки зважиться на рішучі дії. 

 

                              П'ЯНИЙ БАОБАБ 

 

У парку міста Зачаклуєва в Забрехальській області росли всі 

порядні дерева, привезені з розплідників, та одне залетіло 

незрозуміло звідки. 

Його пухнасте насіннячко, як біле курча, стрибало-стрибало, 

непутяще, та й потрапило в ямку. Полив його дощичок, 

притрусило пісочком. І ось  насіннячко дало паросток, 

виявившись допитливим баобабиком. До того цікавим, що всі 

нормальні дерева почали його страхати-повчати: 
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- Не тягнися вище всіх! Стань розсудливим! А то люди 

переламають гілки сокирою і стовбур порубають на дрова! 

Але баобабик не слухався. Він високо витягав  шию, щоб 

подивитися на все, що є за кущами, за деревами, за дорогою. 

Тому баобабик дуже швидко зрівнявся з іншими і перетворився 

на  красеня баобаба. 

Глянув він у калюжу на своє відображення і вирішив, що 

достатньо завеликий. Нестерпно забажалося йому 

подорожувати: світ подивитися, себе, гарного, показати. Вийняв 

баобаб корінчики  із землі, та й пішов долю свою шукати, 

глузду-розуму набиратися. Порядні сусіди тільки зойкнули. Так 

хіба  утримаєш молоде зелене дерево!? 

Йшов-йшов наш баобаб, дивувався  на все. А все – на нього! 

Погодьтеся! Не кожен день можна зустріти крокуюче дерево, та 

ще таке екзотичне, як він!  

Дорога з парку привела до ятки, на якій було написано: «Пива 

немає!» Але наш баобаб не вмів читати. Зрозуміла справа - 

чурбак! Та до того ж «якщо нічого  нема, то й суду на це немає». 

А нашому баобабові на той час нестерпно забажалося 

підкріпитися. Запустив він свої корінчики в ятку, а там 

виявилася бочка, повнісінька хмільного напою. Так він все пиво 

і висмоктав. 

Суне вулицями п'янісінький. Хитається! Людоньки від нього в  

усі боки  сахаються. Розбуявся-розвеселився  баобаб – море 

йому по коліна! Він вже почав людиськам погрожувати. Зірвав 

на бензоколонці пожежну сокиру: 

- Усіх зарубаю! - кричить, - ви нас, дерев, не жалієте, і я вас не 

помилую! 

Людоньки по будинках поховалися, перелякались, мо’ й справді, 

порубає. 

Тим часом, занесло нашого п'яного баобаба до корчми. Там вже 

двоє сидять. Яка їм  різниця, з ким пити?! 

- Третім будеш? - запитали вони  дерево. 

Те й погодилося. Продавець відразу лупонув із корчми. Друзі  

прижлукталися до безкоштовного питва так, що насилу по 
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домівках  розлізлися. А баобаб відразу  перекинувся  під 

парканом.  Валяється. Ну, колода-колодою! І сокиру свою в 

корчмі залишив. 

Вранці прокидається - стовбур тріщить, гілки ломить, пити 

охота! Ледве піднявся на корінці, сучками в землю вп’явся. І  до 

корчми. А там уже хазяїн його зустрічає  ласкавою посмішкою, 

оту саму сокирочку з руки в руку загрозливо перекидає.  

Наш баобаб так злякався,  що останній хміль із нього 

випарувався. Знаєте, як дерева сокирок бояться? Побіг назад до 

парку. Вирішив, що вже по горло нагулявся, глузду-розуму 

набрався. Корінці у старі місця всунув. Прикинувся нормальним 

деревом. І досі там росте. Від  солідного не відрізниш! 

 

                                      БРЕХУНЕЦЬ 

 

Збирали молодята  гриби у лісі. 

- Ох ти! Оце  так  груздь! - зрадів юнак. 

- Ай! Яка сироїжка! - вигукнула дівчина. 

У цей час вилетів із лісу поганяти веселий вітер  на ім'я  

Брехунець. У селі долетів Брехунець  до крайнього городу  тітки 

Настки. Почула вона тільки «Ох ти!» та «Ай!». 

Переколошкалася Настка. Підгорнула пелену і притьмом  

побігла  до сусідки Лукерки. І Брехунець за нею. Підстрибує. 

Бавиться. Дмухає у спину тітці на легку дорогу. 

- Ух ти! Оце так новина! – ляснула в долоні Лукерка. 

- Вірно тобі кажу!  Істина божа! Своїми вухами чула! -  

хрестилася  Настка. 

За півгодини Брехунець облетів усе село. Жінки  голосили. 

Мужики озброїлися вилами. 

Тим часом  задоволені молодята спокійно вийшли з лісу, та 

пройшлися селом  повз усіх з повнісінькими кошиками грибів. 

А як же  Брехунець? Спитаєте Ви. Звичайно, паскудно йому. 

Провіявся трохи по селу, та й подався світ за очі. А може, до 

найближчого села, або завернув  до лісу. Віддихатися, до 

наступної капості сили набратися. 
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                                         ВИДЕЛКА 

 

Йому не подобалася ця Виделка. Вона мала грубі неоковирні 

зубці. 

Виделка лежала у верхній шафці столу і розмірковувала про те, 

що він її зневажає. 

А ще йому остогиділа теща. Коли ця  пані  приходила  на 

гостини, він  обов’язково підкладав їй  цю виделку. І Виделка, 

будьте певні, всенеодмінно намагалася вп’ястися в тещин язик. 

Йому набрид сусідський п'янюга. І Виделка добре це розуміла. І, 

звичайно, намагалася усіма можливими засобами проштрикнути 

неголену щоку  п'яниці. 

Якось він мив посуд  і згадав про осоружну Виделку. Але в 

шафці столу її не виявилося. «Де ж ця капосна Виделка?» - 

дивувався хазяїн,  обшукуючи всю кухню. «Напевно, теща 

поцупила, або цей сусіда алкоголік...» 

На пошуки  опальної Виделки були згаяні всі вихідні. І тільки 

ввечері хазяїн відшукав  зниклу річ на балконі біля горщиків з 

квітами. Нею дружина розпушувала землю і забула повернути 

на місце. 

- Зась тобі до моєї Виделки! Назавжди! - сказав хазяїн дружині. 

- Чому? 

- Це моя улюблена Виделка! Вона для гостей. На, вичисти! 

І Виделка у цю мить була найщасливішою в світі. Ні, вона, 

звичайно, знала, що хазяїн нею, як і раніше, нехтує, але це не 

заважало йому вважати її дуже корисною. 

 

                                   ЧОБОТИ ДЛЯ ДАЧІ 

 

Прийшла теща  на оптове  торговище, шукала зятеві подарунок 

на день народження. Аж тещині  очі  розбіглися. Навіть забула, 

навіщо прийшла. Купила дрібнички всім: дочці, чоловікові, 

себе, цяцю, не забула, майже всі  гроші витратила, та тільки 

зятеві не знайшла на ці кошти хоч яку-не-яку річ. 
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Раптом  чує, гукає  продавець: 

-Розпродаж! Дешеві чоботи для дачі! 

-Скільки  коштують? 

-А скільки даси, - посміхається продавець. 

-У мене двадцять рублів залишилося. Десять на зворотну 

дорогу, і десять на чоботи. Піде? 

-Забирай! - зрадів продавець. 

Зраділа і теща. Від щастя аж памороки їй забило. Хапає чоботи  

в оберемок та  притьмом  додому, аби встигнути до столу. 

А  як зять  зрадів. Йому чоботи для дачі –  аж пече, так потрібні! 

Першої ж неділі поїхав за місто. Дістав тещин подарунок. 

Взувся. Що таке? Не може второпати. Не на ту ногу надів, чи 

що? Скинув зять чоботи. Поміняв їх місцями. Взувся  знову.  

Той же ефект. Обидва чоботи  виявилися  лівими. Обидва  в  

один бік  дивляться. Праворуч. Зрозумів зять, у чому річ, який 

подарунок йому на день народження дістався. Плюнув у тещин 

бік та й пішов наліво. 

 

                                   СЛОНИ ТА  ЄВРИ 

 

Я – людина повітряна, тому що живу в повітрі.Так-так, на 

одинадцятому поверсі. У мене є мої повітряні сусіди. Вони 

кумедні. Над нами  живуть слони, а під нами  єври. Їх імен ми 

ще  не знаємо. Слон  найдужчий у Новокосині. У нього один 

кулак завбільшки з мою голову. Раніше він був штангістом, а 

тепер будує метро. Розповідав, як його мати з батьком хату 

своїми руками  зводили. Мати притягла колоду, розпиляла, і 

народила його. А батько ще  був  сильніший за слона. Коли син 

приїхав одного разу погостити і вирішив  забрати з поля кам'яну 

брилу, то батько відразу відібрав каменюку, примовляючи: ну 

що ти, синку, надірвесся! Дружина у цього слона маленька й 

постійно його лупцює. А він ніколи не захищається,  тому що 

після його стусана від неї тільки мокре місце залишиться. Ми 

кличемо їх слони, тому що вона тупотить мовби слониха. А він, 

хоч і  винятково кремезний,  ступає делікатно. У нас, на 
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одинадцятому, чутно майже кожне слово і  кожен  крок слонів. 

Ми навіть знаємо, після якого дзвінка включається їхній 

автовідповідач. 

Єври живуть куди гучніше, хоча їхньої мови ми не чуємо, кроків 

теж, зате знаємо, що в них - євроремонт. Це ми дуже добре 

знаємо. У нашому під'їзді тільки вони робили євроремонт. І 

треба ж було такому лиху скоїтися - просто під нами! 

Коли ллється дощ, наші єври звичайно дзвонять до слюсарів, і ті 

приходять на екскурсію в нашу квартиру. Хором пояснюємо, 

дивлячись на стелю. Потім всі разом ми йдемо вниз, а потім 

нагору. Наш типовий новокосинський будинок побудований 

якимись шабашниками- молдаванами. Поміж плитами  щілини 

завтовшки з руку. Між віконними рамами теж. А ця капосна 

вода, ну ніяк не хоче текти до нас, тому  навіть найменшого 

ремонту ми не робили, і нам  однаково байдуже, що вона вгорі, 

обтікаючи квартиру слонів і нашу,  попадає прямо на стелю 

єврів. І розцвітає там  візерунчастими патьоками. 

Єврам кривдно. А нам весело. Слонам теж весело. Слон  на єврів 

щоразу свариться кулаком, а вони, коли тече вода, знову 

приходять і горлають. І так тягнеться від дощу до дощу. 

Одного разу слон був дійсно винуватий -  поставив  велику 

сулію самогону. Сулія тріснула. І наступного дня самогон, як 

водиться,  просочився  до єврів. Лайка була грандіозною. Єври, 

звісно, почали з нас, у нас нічого не знайшли. Знову пильно 

перевіряли в коморах пилюку  п'ятирічної давнини, котру я 

зберігаю на випадок, якщо прийдуть єври. Потім пішли до 

слонів, де дружина, природно, заздалегідь сховала всі сліди 

злочину. Потім повернулися до квартири єврів, дивилися, як 

хазяї демонстративно лизали стелі. Вони були хоч і чорні, але 

солодкі. 

А іншим разом  винуватими були ми. Точніше труби в нашій 

квартирі. Я прокинулася рано. Десь о п'ятій. Чую, якийсь шурхіт 

на кухні під раковиною. Відкрила дверцята, а там трубу гарячої 

води прорвало. Фонтан періщить. Отут  я справді  злякалася за 

сусідський євроремонт. Прибігла до туалету, де в нас взагалі 



  

216 

 

Золота серія «Письменник в інтернет-просторі» 

відключається  вся вода. А кран заціпило. Несила  мені його 

закрутити. Я в чому  була - бігцем до сусідів нагору. Відчиняє 

слониха. 

- Мені терміново потрібний мужчина! - заявляю я їй.  

- Будь ласка, зараз розбуджу, - розгублено каже слониха, потім 

все-таки запитує, - а навіщо? 

Пояснюю, що трубу гарячу прорвало, треба кран закрутити, бо 

сама не подужаю. 

Всі разом, похихикуючи, спускаємося  сходами, смакуємо візит 

єврів. А вони вже біля квартири, сердешні. Відразу зрозуміли 

ситуацію. І от ми, взявши цебра й ганчірки, підкочуємо піжами 

до колін, тому що вода вже залила загальний коридор,  і всі 

згуртовано  вичерпуємо окріп. Плавають килими й паласи. 

Виринає  п'ятирічної давнини пилюка. 

Прибравши все в нас, спускаємося до єврів і вичерпуємо воду у 

них. 

Потім йдемо до мене, прихопивши все, що знайшли в 

холодильниках. Єври, захлинаючись, розповідають, як 

прокинулися від того, що у квартирі почалася  тепла тропічна 

злива. 

Слон  щиросердно ляскає мене по плечу й говорить:  

- Якщо знадобиться справжній мужчина, я завжди тута...  

Його дружина додає: 

- Я розбуджу, якщо буде потреба. 

Потім чуємо довгу й веселу  розповідь про самогон, який 

просякується крізь панелі та перетворюється на рідину чорного 

кольору. 

Ми регочемо години  зо дві, так і не познайомившись по-

людськи. Потім, як по команді, замовкаємо - за вікном 

починається вже справжня злива. Ми дивимося на єврів. А вони 

довго і  болісно зітхають. 

 

 

 

 



  

217 

 

Світлана Савіцька – «Таємниця життя» 

           ПІСНІ ЧОРНОГО КВАДРАТА (лякалки) 
 

              ОСТАННІЙ ВЕДМІДЬ ПІДМОСКОВ'Я 

 

Сталося  це  1871 року. 

Розпалився вогонь по торішній сухій траві та й перекинувся на 

барліг. Схопився зі сну ведмідь раніше  звичайного терміну. 

Кошлата шерсть жмутами висить, з пащі  смердить. Черево від 

голоду аж до попереку прилипло. 

Голодний ведмідь вештався по всіх усюдах. Доплентався до 

річки Пехри, задавив у першому ж дворі теля, до лісу потяг. Так 

заходив він до навколишніх сіл дев'ять разів. Дев'ятеро телят 

загубив. Зібралося панство, вирішило облаву на шатуна 

влаштувати. Загнали його до ріки. Собаки  шаленіють, аж 

харчать. А ведмідь вже на середині водоскиду, на каменях. 

Влучила  мисливська куля  йому  в груди. Скрутився шатун від 

болю, став камені гризти, ламати пазурі. Друга куля пробила 

голову. Піднявся лісовий велетень на весь свій триметровий 

ріст, лапи в боки розвів і заревів від болю на весь ліс. 

Тут його звалив з ніг останній постріл. І був той ведмідь 

настільки важкий, що трьох коней впрягати довелося, аби з води 

витягти. 

Одному панові сало ведмеже дісталося. Воно було найціннішим. 

Іншому - м'ясо. А третьому - шкіра... 

         А через рік після того, як поділили мисливці вбитого 

ведмедя, народився в сім'ї селян Тобольської губернії хлопчик 

Гриша. 

Дивно склалася його доля. Спочатку солодка. Потім гірка. 

Григорій Распутін згодом став фаворитом царя Миколи 2 і його 

дружини. Як провидець і зцілитель,  він здобув важелі 

безмежного впливу на короновану пару і їхнє оточення. Дев'ять 

дружин відбив у князів, а може й більше. 

В 1916 році вирішили монархісти влаштувати на нього облаву. 

Додали ведмежу дозу синильної кислоти  у  вино. Не подіяло. 

Шість куль всадили, - а він ще живий. Тоді схопили Распутіна і 
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потягли до ополонки головою донизу. А він випірнув з-під 

льоду, проклинає своїх мучителів, реве, як ведмідь. Тільки коли 

руки розтрощили, велетень припинив  чинити опір... 

Американці  кажуть, що й досі в самій Московії водяться 

ведмеді. Але це брехня.  

Останній ведмідь Підмосков'я був убитий у грудні 1960 році,  у 

Луховицькому районі, серед мещерських лісів на кордоні з 

Рязанщиною. І знову шатун. 

Історія дивним  чином повторилася. Роздер той звірюка  

дев'ятеро коней. Місцеве товариство мисливців і рибалок давно 

намагалося його вистежити. Але вбили випадково. І теж не з 

першого разу влучили. Один, другий, третій, четвертий 

постріли... Коли підійшли - загривок ще дибки стояв. Виходить, 

живий. Добили пострілом впритул. 

Світлини  вирішили зробити мальовничі, як заведено  на 

полюванні. Двоє мисливців  сіли на лапи. Один  бухнувся  

посередині.  Раптово мертвий звір, наче відчувши ворога, 

заревів. Вирішили, що це повітря в легенях залишилося. 

Так був убитий останній ведмідь Підмосков'я. Невже останній? 

 

 

                       ТРИ ПОДОРОЖІ НА ТОЙ СВІТ 

 

Всі були вчені, як вчені, а цьому  заманулося  побачити, де 

тиняється душа після смерті. Почав Ян ходити по бібліотеках, 

читати «Книги мертвих». І познайомився, чи випадково,  чи ні, 

не знаю, з одним дідусем з Тибету, якого кликали Безсон. Дивно 

той спілкувався, хитромудро, кожне слово ніби звичайне, але 

якесь таємниче. То мовить так: «Навіщо тобі в трубу вилітати 

передчасно?» То каже сяк: «Про все ти довідаєшся, тільки після 

смерті». А може й налякати: «Мертві знають все». 

Але Ян наполегливо шукав у старих книгах засіб потрапити на 

той світ, поки Безсон  десь не знайшов  йому рецепт  

старовинного зілля, що викликає  коротке забуття смертного 

тіла. 
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Не гаючи  жодної миті, випив учений  зроблений дідом чорний 

шипучий напій. 

-Якщо побачиш Світло, не лякайся! Говори йому тільки правду! 

- останнє, що почув Ян і опинився в цілковитій темряві. Його 

затягувала невідома сила. Ян потрапив у глибокий колодязь і 

летів униз. Дуже швидко  опинився віч-на-віч із яскравим 

Світлом, що просвічувало  все наскрізь, читаючи все його життя, 

ніби він був прозорим скельцем. 

-Ти був твариною? - запитало Світло. 

-Ні, людиною, - відповів Ян, вірніше те, що від нього 

залишилося. 

-Дивно, чому ж ти опинився тут, у центрі Землі? Це треба 

виправити. 

Душа Яна  прослизнула в нову субстанцію. Через темні численні 

трубки він подолав товсті шари землі та  виткнувся на поверхню 

зеленим паростком, знову опинившись віч-на-віч із яскравим 

Світлом. 

-Ти був мінералом? - запитало Сонце. 

-Ні, людиною, - відповів Ян. 

-Дивно, - сказало Сонце, - Це треба виправити... 

Дивлячись на своє нове «тіло»,  учений не переставав 

дивуватися. Він тепер пив і живився  «ногами», тобто корінням.  

І його це розважало, поки не прийшла людина та не з'їла його. 

         Полинувши знов у нову чорну трубу, Ян  палко бажав 

запам'ятати «дорогу», але це було неможливо. Після подорожі 

по людських трубах, Ян  опинився у водопровідній системі труб,  

прокладених під містом. 

Його знову несло шаленим потоком, поки не викинуло на нічне 

плесо. Ян подивився на нічне небо і відразу зрозумів, що знову 

«вмирає», тому що цього разу його нестримно потягло в чорну 

трубу Космосу. 

Злітаючи вгору, Ян намагався хоча б дещо запам'ятати,  та коли 

з’явився поряд з яскравим спалахом світла, ще більш потужним, 

ніж ті, які вже бачив раніше, то  забув про все. 

-Ти був янголом? - запитало Світло. 
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-Ні, людиною, - заперечив Ян. 

-Виходить, це помилка, - сказав Світло, - повертайся назад. 

І тільки-но пролунали останні слова, Яна захопив новий вир. 

Провалюючись у чорні глибини жахливої труби, учений  чекав  

чого завгодно, але побачивши внизу своє холодне неживе тіло, 

жахнувся, тому що довелося зануритися в нього, як у труп. 

Дикий біль уразив кожну клітину. Поруч сидів Безсон і 

розгублено посміхався: 

-Пробач, хлопче. Уже думав тебе відспівувати. Я переплутав 

гонобобель із мандрагорою, - сказав він, - От ти й провалявся 

три дні. Ну і як? Бачив Світло? 

-І не раз, - ледве поворушив язиком Ян, наче вперше вчився 

говорити, - цілу трійцю. Одне під землею, одне на землі, ще 

одне у космосі... 

Безсон довго мовчав, тому що його звичайне  пишномовство  

кудись зникло від подиву. 

-Оце так чудасія, -  почухав він нарешті потилицю.  

 

                          ПІСНІ ЧОРНОГО КВАДРАТА 

 

Прикинувся  лихий чаклун  поетом і занадився в ліс за птахами. 

Але ловив не всіх, а тільки тих, у кого жива душа.  Вони співали 

надзвичайно гарно.  Бо це  додавало йому життєвої сили. 

Птахів він тримав у темній квадратній коробці, що замурував у 

стіні. Вранці трохи відкривав кришку. У сонячному сяйві 

пташки починали співати. І лихий чаклун записував їхні чарівні 

вірші та пісні, привласнював собі, тому нажив на цьому 

величезні гроші.  

Усі захоплювалися його надзвичайним природним талантом, 

аплодували і плакали від щастя. І вже ніхто не звертав уваги на 

маленький зріст, горбату  спину, одутлий живіт і гачкуватий у 

бородавках ніс гидкої  потвори. 

         Дивним було те, що  карлик  одружився з найвродливішою 

дівчиною  міста, яка залюбки стала дружиною такого 

геніального і заможного поета. 
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- Я дозволяю тобі ходити по всьому будинку, - сказав їй чаклун, 

-  брати що забажаєш, відчиняти будь-які двері. Але ніколи не  

чіпай цього чорного квадрата на стіні! 

Природно, що це миттю викликало цікавість молодої дружини. І 

перше, що вона зробила, коли чоловік пішов до лісу за птахами, 

наблизилася до чорного квадрата. 

Вона довго не могла зрозуміти, навіщо він поетові, і чому 

коханий так суворо  вимагає не наближатися до цієї речі. Навіть 

помацала квадрат  руками. 

Раптом повернувся з лісу її чоловік, і дівчина сховалася за  

шторою... Обережно відкрив чаклун-поет чорну коробку, і 

запустив туди нову бранку. 

З коробки почулося  казково дивне, мелодійне  тьохкання. 

Чаклун причаївся поряд і почав писати. 

Але дівчина і досі  нічого не зрозуміла. Тому  наступного ранку 

поквапилася до чорної коробки. Вона  обережно прочинила 

кришку, і птахи знову заспівали. Але їй здалося цього замало. 

Дівчина відчинила кришку  навстіж. 

Тоді птахи, що  страждали  у в’язниці багато років, випурхнули 

на волю через  відчинене вікно. 

А чаклун сконав  тієї ж миті. Тому що в полонених пташках  

мешкала його душа.  

 

                               ПАРШИВА ЯГНИЧКА 

 

У звіриному царстві на невеликому просторі жили-поживали  

собі  вовки й вівці. А правив ними цар. Природно, лев. 

Важкувата дісталася йому доля. Треба було завжди  

налагоджувати  мир  між вівцями та вовками. Вправлятися, щоб 

і вівці  залишалися живими, і вовки були ситі. Стежити за 

поголів'ям овець, стригти з них вовну, доїти  молоко, готовити 

сир. І час від часу відстрілювати вовків, щоб  лютістю не 

нахабніли  та багацько не розмножувались.  

І звірине царство  процвітало собі як доля складалася. Аж 

раптом, наче кізяк з пасльону, вигулькнула  в отарі паршива 
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ягничка, і  шибонуло їй у голову  всіх  урятувати від царя. 

Заманила вона лева на край  глибокої ями  й тицяє вниз: 

-Ану, подивись, оночки сидить могутній, як ти,  лев і  погрожує 

тобі горлянку перегризти! 

Зиркнув цар звірів, а в темній глибині і справді сидить лев. 

Витріщився на нього  загрозливо, очима блискавки креше. 

Розлютився лев, скочив до ями і загинув. 

Геть зник цар. 

Зраділи вовки. Накинулися на овець. І зжерли  одночасно всіх до 

ноги,  навіть останню паршиву  ягничку. А через деякий час 

увесь свій харч винищили. Почвалали вовки  світ за очі. А хто й 

пощез. 

Отак загинуло  звірине царство. 

 

                                   ГРІШНІ ДУМКИ 

 

Літав Дідько над містом, шукав грішні думки. Від приміської 

електрички війнуло крижаним холодом. Замаскувався  він під 

дідуся, зайшов у вагон. А у вагоні - один єдиний  чолов’яга їде,  

на всі заставки свою долю кляне: 

-Ну, чому ж  в інших  завжди все як у людей? Ну, чому ж у мене 

все  шкереберть? 

-А що ж тобі не йметься? - улесливо запитує Дідько. 

-У сусіда – дача на три поверхи, а в мене  лишень  двійко. 

Скрипнув старигань зубами, у  чолов’яги дачу  розтрощило 

вщент 

-А  від чого  тобі світ немилий ? -  знову  підкрадається  дідуган. 

-У всіх дружини, як дружини, а моя поїдом гризе: Сюди не ходи, 

туди не ступи,  аби  вона луснула, скажена! 

Скреготнув Дідько  вдруге, і  дружина чолов’яги  пощезла 

безвісти . 

-Невже  ще  щось? 

-Та все! Кіт гидотний – смердить, хоч вішайся! Собака 

коростявий. Діти погано вчаться. За роботу  грошей платять 

катма. 
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Скрегоче Дідько іклами,  та все губить долю чолов’яги, а той 

ніяк не  вгамується: 

-Їй-бо, життя кляте! Нехай мене дідько за душу вхопить! 

-От я й дочекався! - зареготав Дідько, витрусив з чолов’яги 

душу та забрав із собою, - Треба цінувати що маєш, роззява! 

 

                               ГОРБАТА ДІВЧИНКА 

 

У родовому маєтку одного середнього дворянина вже кілька 

днів  здіймався справжнісінький гармидер. Люте ричання і виття 

дикого вовка, якого посадили на золотий ланцюг,  жахало всіх 

навкруги. Хазяїн маєтку вже й сам був не радий, що віддав наказ 

своїм слугам застрелити двох злих вовченят та  будь-що 

приручити жорстокого звіра, який  потрапив  у пастку. До того 

ж  метушилися годувальниці та нянечки з флаконами, 

глечиками, ганчірочками. Підходив час  пологів. Молода 

чорноволоса жінка металася від болю на подушках. А сам  

шановний батько сімейства намагався вгамувати маленьку Лілю, 

що вередувала без матері і дерлася йому на руки.  

І ось ця мить настала. У неділю ввечері зі спальні почувся 

голосочок новонародженої дитини, від якого заспокоївся навіть 

припнутий  ланцюгом дикий вовк.  Лікарі зітхнули з 

полегшенням. 

А вночі все  вщухло. Заснув маєток. На шовкових і ситцевих  

подушках   відпочивали  голови всіх його мешканців.  Не спала 

тільки нянечка, якій довірили новонароджену дівчинку. Раптом 

посеред глупої ночі  мовби вовчі очі блиснули в темряві. У 

прочинене вікно влетіли  два маленьких смерчі та страшно 

завили. Свічечка на столі затріпотіла, немов пташка, і згасла. А в 

колисці зойкнула дівчинка  та  стихла навіки. 

Вельми злякалася нянечка. Як  пояснити батькам, що не з її  

провини  новонароджена раптово померла такою дивною, 

наглою смертю? Загорнула вона в ковдру померлу дитину, 

проскочила повз вишкіреної пащі вовка, якого прип’яли 

охороняти браму, і  побігла до міського дитячого будинку,  в 
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якому інколи  вранці прибирала і мила підлогу. Вона знала, що 

тиждень назад туди підкинули дівчинку.  

Потайки знайшла  нянечка  її ліжечко, забрала живу дитинку, 

поклала на її місце мертву та  поквапилася  назад до багатого 

маєтку. 

Ніхто не помітив підміни. Принесена з дитячого будинку 

дівчинка  була напрочуд спокійною. Її личко весь час 

усміхалося, даруючи оточуючим невимовну радість. «У неї 

личко янголятка» - сказав батько сімейства. Мати, пишаючись 

собою, що породила на світ таке  диво, поцілувала його з 

вдячністю. І підкидька нарекли Анжелікою. 

Обидві дівчинки були оточені величезною турботою і любов'ю 

батьків. Тільки  невдовзі  розрізнила їх велика відмінність. Ліля, 

рідна найстарша дочка,  безсумнівно, була вродливою, але 

чорноволосою і білошкірою, як  її батьки, та й всі родичі. 

Анжеліка, навпаки, виявилася смаглявою. Від її лляного волосся  

були  у цілковитому захваті всі оточуючі.  Але дівчинку 

спотворював один недолік. Між лопаток стирчав невеликий, але 

бридкий горб. Усі знали про це і дуже засмучувалися. Більш за  

всіх побивалася нянечка. Вона розуміла тепер, чому справжні 

батьки відмовилися  від дівчинки. З мовчазної домовленості 

мешканців  маєтку  цей дефект ховали і навіть не згадували про 

нього, нібито цього ніколи не було. Здавалося, що і батькам, і 

дівчинці від цього легше жилося. 

Більш вимоглива і жвава Ліля  швидко опанувала тонкощі кінної 

їзди, вивчала  всі предмети на відмінно, добре малювала і грала 

на клавікордах. Але слуги все ж любили Анжеліку за якусь 

зворушливу  замріяність, коли та ніжним голосом співала квітам 

в саду свої  мелодійні пісеньки про те, що їй дуже хочеться 

подивитися, що там далі,  ген-ген, за  хмарами.  Вона охоче 

допомагала кожному – і садівникові, і посудомийці, пестила 

долоньками коней разом з конюхом. Молодша сестра не 

намагалася навіть сідати на коня, соромлячись свого горба, 

приховувала його під надзвичайно густим волоссям та, 

ніяковіючи, чарівно  посміхалася. Її найкращим  другом став 
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дикий вовк. Він брав  їжу тільки з її рук, і навіть дозволяв 

відстібати ланцюг і гуляти з ним у розлогих алеях парку. 

Але минав час. Сестри  вже були у порі. Ліля першою 

намірялася вийти заміж. Тільки  юнаки більше  залицялися до 

молодшої сестри. Їх приваблювала її таємничість і гідність. 

Звичайно, це  дуже  дратувало Лілю. Її  аж під’южувало 

закричати: «Ви що, не бачите? Вона ж горбата!»  Лише 

дворянське виховання не дозволяло їй цього утнути. Ліля 

вимагала для себе найбільш досвідчених перукарів, 

перефарбувала волосся, і щодня їх завивали щипцями. Вона 

довго вдивлялася  в глибінь озера,  щоб очі посиніли, аж раптом 

хоч трошечки  стане  схожою на молодшу сестру. Ліля думала, 

що весь секрет її чарівності залежить від зовнішності. Тільки все 

було марно. Вже наступного дня природне волосся Лілі  

відростало, і з-під білого фарбованого  визирали її справжні 

волосини. Наче вся її темна  вдача  чорніла зсередини. А очі так 

і залишилися карими. Мати і батько, всі нянечка намагались 

пояснити Лілі, що  вона і так дуже гарна. Та Ліля все дурила собі 

голову,  казилася  у  примхах, аби привернути до себе увагу 

молодиків. 

 І ось одного разу короновані особи, проїжджаючи мимо, 

вирішили навідатися на гостини до маєтку  нашого дворянина. 

Молодому золотокудрому принцові  надзвичайно сподобалася 

Ліля. Розмова зайшла про весілля. Але, як зачарований, він 

умить забув про старшу сестру, тільки-но побачивши  молодшу, 

заговорив до неї, потрапив у полон її таємничих променистих 

очей. 

 Пильно стежила  за  Анжелікою і королева. Мабуть, дивлячись 

на  неї, згадала  свою доньку,  яку покинула після народження 

через дефект на спині. Адже принцесам личить бути 

бездоганними! Щось зупинило її,  не дозволивши  розповісти  

своєму синові про сумне минуле. Але  принца і короля Анжеліка 

дуже  вразила. Нарешті,  царствена пара зробила велику честь, 

призначивши день весілля принца з Анжелікою. 
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І знову забігали нянечки і годувальниці. Збилася з ніг прислуга 

із капелюшками, сукнями, стрічечками. З кожною хвилиною  

все лютіше супилася Ліля, наче чорна хмара.  Але й Анжеліка 

зажурилася не на жарт. Довго вмивалася дрібними слізьми, 

обіймаючи улюбленого вовка. Вона  геть не  бажала виходити 

заміж, хоча б і за принца.  

Але час невблаганно наближав мить вінчання. 

Анжеліку пишно вбрали, перший раз у житті зробили високу 

зачіску, посадовили  в  оздоблену вінками карету і повезли  до 

королівського палацу. Діти і домочадці прямували слідом, 

ведучи на ланцюзі дикого вовка. А Ліля їхала  в простому візку, 

кусаючи губи від безсилої люті. Адже це сьогодні вона повинна 

була вінчатися.  

 На широкій площі перед королівським палацом зібралися 

найзаможніші і вельможні люди королівства. З балконів і дахів 

спостерігали за рухом весільної ходи  всі  прості люди міста. 

Вони завмерли від замилування, коли під фатою  сяйнуло 

янгольське личко, а наречена  граційно ступила на оксамитову 

доріжку, встелену пелюстками троянд. І тільки королева 

зойкнула від пізнього прозріння. Вона впізнала в нареченій  себе 

молоду, якою була колись. Але  не насмілилася сказати ані 

слова, остерігаючись, що її знеславлять на все королівство. 

Принц уже чекав Анжеліку поруч  із священиком, і дівчина  

цнотливо подала свою руку з-під фати. 

Почалася церемонія. Священик запитав: «Може хтось із 

присутніх знає причину, що може перешкодити весіллю?» 

Королеві перехопило подих, і вона замахала віялом. Їй стало зле, 

що зараз обвінчають рідного брата і сестру, але всі сприйняли це 

як  звичайне материнське хвилювання.  

          «Я знаю!» - закричала Ліля. Вона кинулася до сестри, 

зірвала руками ніжну фату і рвонула білу сукню нареченої. 

Волосся, підняте у високу зачіску, не змогло приховати те,  про 

що довгі роки майже ніхто не знав. Усі на площі охнули,  

побачивши  на спині Анжеліки ганебний горб. Обурено заревла 

площа. Люди почали кричати, знущатися і кидати з балконів у 
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наречену моченими яблуками. Навіть зараз  мати не насмілилася 

захистити  бідолашну доньку. А наречена затулила обличчя 

руками.  

          У цю мить вовк вирвав іклами ланцюг. Він люто 

визвірився і загарчав на юрбу. З його очей  метнулися, наче  

палаючі блискавки, два маленьких смерчі. Вони торкнулися 

спини Анжеліки. Усередині щось зашелестіло, заворушилося, 

лунко хруснуло. Тріснула шкірочка, мовби бутон півонії, за 

спиною нареченої вільно розгорнулися крила. 

Анжеліка злетіла над здивованою площею, над її балконами і 

дахами, над маєтками  вельможних панів і королівським 

палацом. Її дитяче бажання здійснилося - крила понесли її до 

неба. А вовк, люто гарикнувши  наостанок, зник за найближчим 

лісом. 

 

                                       СТРАХІТТЯ 

 

Коточижник,  безщитник, купородь, кам'яний звіробій, 

вогнецвіт перуновий - які тільки назви не вигадують для  

папороті. У Підмосков'ї  цього добра  сила-силенна!  Прадавні 

велетенські хвощі та плауни  сьогодні  навіть  дитині  по коліна! 

Вони - вічнозелені карликові супутники ялини, як і багно, верес, 

грушанка... 

А от сяючі вогняним світлом квітки папороті виникають дуже 

рідко перед  людськими очима, і кожному щасливцю свої скарби 

пропонують. Якщо маєш серце щире, тоді  добром  обдарують, а 

якщо ні, то нарікай тільки на себе, бо не бачить сова, яка сама... 

Продиралися якось лісом троє бандитів. В ніч проти  Івана 

Купала. Аж зирк –  пурпурова квітка  в траві полум’янить! Вони 

й скубонули її. Сунуть з нею далі. Потрапили  прямісінько на  

цвинтар. Від страху  п’яти у них похололи. Але потім  їх аж 

сверблячка вхопила  чаклунськими скарбами  заволодіти. 

Пішли вони, куди  квітка шлях висвітлювала. Дивляться - 

ямище. Глибочезне! Найсміливіший взяв  квітку, підперезався 

мотузкою, спустився  на дно, так як заволає від жаху! 
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Дістали його хлопці, а він вже дуба врізав, тільки рука затисла в 

конвульсіях квітку,  наче  захищався від казна-якої почвари. 

Перелякалися хлопці. А чарівна квітка  все яскравіше 

палахкотить. Куди подітися. Вже другий спустився в яму. Теж 

загорлав. Витяг його останній, хто залишився – та приятель вже 

помер. Не наважився він один до ями лізти. Жбурнув  квітку – 

яма геть зникла!  Привіз,  як вийшло,  братчиків додому. Взяв 

фотоапарат, сфотографував зіниці померлих друзяк. Проявив 

плівку. А  коли  почав світлини друкувати, то весь так і посивів. 

Спалив він плівку і  фотокарточки. Батьки спочатку дорікали: 

«Що ж там було?» А він  все торочить: «Я не хочу лякати 

людство!» 

Які страхіття  у житті  трапляються, не приведи Боже! 

 

 

                            АНТИБУТЕРБРОДНИК 

 

Лише  в цій роті склався тандем з двох таких   пришелепкуватих. 

В одного катма слуху, зате  мідна горлянка,  а другий не мав 

голосу, зате  володів тонким слухом. Довірив їм старшина 

знайти пісню для роти, особливу, щоб усім гарно було її співали.  

Друзі не довго морочили собі голову. Найбільше  їм подобалася 

мелодія маршу «Прощання Слов'янки». А вірші до неї знайшли 

у Некрасова: «Хоч назви найглухішу  обитель, я  куточка такого 

не знав, де і сіяльник твій, і хранитель, де б російський мужик не 

стогнав...». 

Рота як гряне пісню - усі дивом дивувалися. Всі розуміють - 

перша рота крокує! 

Один з друзів був мастак  бутерброди майструвати. На хліб - 

оселедчик. На хліб - тушкованку. На хліб - помідорчик... 

Другого навчав, що таке харчування  поживніше.  

Якось накрило всю роту суцільним  не дощем, а вогнем. І 

залишився лише стогін від роти, що  гарно в один голос співала  

марш «Прощання Слов'янки».  
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Перший полетів  додому вантажем 200, з надкушеним 

бутербродом у кишені.  А другий лише  дивом  залишився 

живим. Потрапив у госпіталь. 

Він  і досі не їсть бутерброди. Бере в одну руку шматочок 

ковбаски,  в іншу – хліб. І їсть окремо. Називає себе 

антибутербродником. 

А іноді, коли добряче хильне, співає марш «Прощання 

Слов'янки», та так голосно і  моторошно, що сусіди грюкають по 

батареях. 

 

                                  ГРІШНИЙ ДУХ 

 

На білому світі жив  хлопчик, який на уроках рідної мови  

завжди отримував погані оцінки. Але хлопчик  вважав себе 

талановитим. Він сподівався, ось-ось трішечки піднапружиться, 

тоді неодмінно покаже вищий, а може й найвищий  результат! 

Але знову у кінці наступної контрольної роботи  рука вчительки 

нещадно виводила оцінку нижче середньої. 

Попри це хлопчик  був  гарний,  лагідний і допитливий. Він 

дуже любив рідну мову. І полюбляв сам собі  вигадувати  

пояснення до цікавих слів. 

Він дивився на небо й думав про слова НЕБЕСА,  В НЕБІ, і 

розкладав їх на цілі речення: «Не Біс, а», « В Не Бі...» Це в чому? 

А в тому місці, де немає Біса. Виходило кумедно. Слово 

БЕЗПЛАТНО означало, що платить Біс, БЕЗГЛУЗДО мало 

бісівський  глузд. Хто БЕЗСОВІСНИЙ, у того Біс у совісті... 

Якось він так захопився розшифруванням слів, що несподівано 

для себе промовив формулу - заклинання, і з'явився перед ним 

Грішний Дух. 

-Ти хто? - злякався хлопчик. 

-Той, кого ти кликав. Прийшов відповісти на три твої запитання. 

Але хлопчик сховався за дерево. 

-Який бовдур! - розгнівався Грішний Дух, - спочатку кличе, 

потім ховається! Фе! Нікчема! Ну, гаразд, не тремти! Я не Біс, 

якого ти так часто викликав сьогодні, а  лише Грішний Дух. Це  
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значно інша річ! Я живу незалежно від усіх. І сам забезпечую 

свою життєдіяльність. Тому безкорисно щось робити для людей  

дуже не люблю. Будь-яка допомога людям  загрожує мені 

втратою енергії. А, якщо прибутку не буде, то для чого дарма  

гарувати? 

-Навіщо ж ти прийшов? – трохи заспокоївся  хлопчик, цікавість 

у ньому перемогла, і він вийшов з-за дерева. 

-Ти вже розрахувався зі мною авансом, бо сам  вивчаєш 

інформацію,  до якої чимало хто не гідний  навіть наблизитися 

впродовж  усього життя, і, до речі, ти  промовив моє ім'я! 

-Яке ім'я? 

-То виходить, ти  назвав його випадково? Ну, гаразд. У тебе є   

три  запитання. Тільки  після цього я зникну. 

Довго ламав  хлопчик голову і нарешті запитав: 

-Як мені стати відмінником? 

-Уа! Ха! Ха! Ха! Ха! - зареготав Грішний Дух, - я думав, він що-

небудь путнє запитає, бери книжку та вивчай, Невіглас! 

Поміркував хлопчик ще глибше і питає: 

-А що існує далі космосу? 

Перестав сміятися Грішний Дух: 

-А далі космосу - ти. Кожна твоя клітинка - всесвіт. Кожна 

пилиночка - вічність! 

-Дуже  цікаво! А коли я помру, душа залишиться? 

-У тебе - Так! 

-А потім? 

-А потім –  кислиці на осиці з баляндрасами! Це вже четверте 

питання. Бувай, слабачок! Не клич мене більше через дурниці, 

бо розгніваюся! 

І зник. 

До речі, хлопчик  і далі отримував низькі оцінки за грамотність. 

Але згодом він  став  великим ученим, лінгвістом. Проте  ім'я 

Грішного Духа  і досі не може згадати, ну, принаймні, він мені 

так розповідав. 
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                        ЛЮДИ - ПЕРЕКРУТЬКИ 

 

Озирніться зненацька! Ви побачите серед перехожих, та й серед 

ваших друзів, людей-перекрутьків. 

Подивіться у люстерко, коли раптово зникає їхня  посмішка, яке 

насправді  у них  люте  нелюдське обличчя! 

Вони  скрізь, ці люди-перекрутьки. І їх ніхто  не помічає. Коли 

вони хворіють, то їх  заклинює,  наче  під тиском  останньої 

правди. Тоді всі дивуються: А чого воно казиться? А з 

перекрутьком все добре. Просто він показує  своє  справжнє 

обличчя. 

От і мені одного дня  випало спостерігати  корчі хворого 

перекрутька. Він  говорив те, що думав. І це було  моторошно. 

Високий гарний чоловік раптом перетворився на лиховісного 

пігмея. Він  насилав прокльони  на мене і  на весь світ. Я не  

обурилася, але засмутилася. 

Наступного дня  перекрутень видужав і, як завжди, мав 

бездоганний вигляд і поводився ідеально. 

Але я зрозуміла, відчула, що він, як і раніше,  услід посилає мені  

несправедливі образи та прокляття, бо коли я прийшла додому, 

у мене заболіла спина. 

 

                                    РОЗСМІЯНА 

 

У запаскудженому обдертому кублі зібралися наркомани 

«косяка придушити». Розповідали один одному дурниці про 

«цілковитий ульот», про свої  схиблені «галюцики». Ось наразі й 

Кривуля Фінт  набрехав байку  про розсміяну дівчинку. 

Дивитися на  неї можна тільки двічі, от, а  втретє - дуба вріжеш! 

Але задоволення від неї  фантастичне!  Тому  Хмир Одноокий  

береже її в своїй хаті як зіницю ока. А за візити  здирає скажені 

гроші. 

У побрехеньки зараз не вірять. А йому повірили. Вирішили 

разом  навідатися  до  Хмиря. 
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Відчинив їм двері  страшний дядько. Одне око каламутне. Інше -  

геть відсутнє. Вовкувато провів їх  довгим коридором, що був 

захаращений всяким мотлохом, у порожню кімнату, де всеньких 

меблів – тільки пташина клітка, вкрита оксамитовим 

покривалом.   

Посідали наркомани  під  стінами, чекають. 

Відкрив хазяїн клітку. А в ній - маленька дівчинка із золотим 

волоссям, така гарна - викапана лялечка, прикрашена  

мереживом. 

-Овва! Який  кумедний! - вигукнула вона, - А цей! А цей!… 

І розсміялася. І  найпершої ж миті, як засяяли в кімнаті чарівні 

зубки, всі відчули, що в них забриніло відчуття радості й  щастя. 

Екстаз і насолода охопили їх.  Вони відчули себе такими 

легесенькими,  ніби  опинилися  на сьомому небі. Їм здалося, що 

нарешті перед ними те,  чого варто прагнути, про що вони 

мріяли все  життя. Розкоші щастя, що линули від  Розсміяної 

дівчинки, були   настільки величезними, настільки неосяжними, 

захоплювали таким неймовірним раюванням, що гості  спочатку 

стогнали, а потім загарчали і заревіли, наче  дикі звірі. 

Нарешті, Одноокий накрив крихітку оксамитом. Вертаючись у 

реальність, всі добряче відчули фізичний удар. Їх занудило. 

Знесилені, вони ледве-ледве розповзлися   по домівках. 

Але вранці наступного дня, одностайно  прибігли  до омріяних 

дверей. 

Кривуля Фінт затрусився перший: 

-Хлопці! Тільки останній раз! Кажу ж вам,  два  рази - це гаплик! 

І знову - порожня кімната. І всіх давить задуха від передчуття 

бажаного сміху. 

-Овва! Це ви! Мені з вами весело! – виспівує дівчинка. І все знов 

починається з  новою, ще більш потужною силою. Присутні  

занурюються в океан щастя. Лише один Фінт  з жахом  мружить 

вії перед її янгольськими оченятами, перед її сміхотливими 

зубками. А його друзяки не мали сили  і  бажання  відвертатися 

від клітки, наче заворожені. І вже коцюбилися в судомах від 

божевільного щастя. З їхніх губ клаптями  котилася піна, у роті 
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з'явилися гострі ікла. А над кліткою  полум’яніло яскраве сяйво 

зі  сліпучими згущеннями світла всередині його. 

Одноокий Хмир знову накрив клітку вчасно і витягнув 

«везунчиків» за двері. 

Втретє він зажадав нечувану суму. Правдами і  кривдами 

наркомани  назбирати такі гроші,  прийшли до нього знову. Біля 

під'їзду залишився тільки Кривуля Фінт. Він відмовляв їх до 

останньої  миті, а тепер тремтів з переляку. Фінт був готовий до 

найжахливішого -  труп на трупі, які зараз викине назовні 

Одноокий Хмир. 

Але раптом двері розчахнулися, та зі  скаженим гавкотом на 

волю  рвонула зграя обшарпаних собацюг, яких товстою 

бичакою лупцював Хмир. 

-О! Господи! - заволав Фінт, - Помилуй мене, грішного! 

 

                              РОСТИ, СЛАВКО!  

 

Він тепер знав, що Диявол - жінка! Він так близько бачив цю 

демонічну істоту, як бачать на руці власні лінії життя. 

-Ти назавжди залишишся  низеньким, - сказала Диявол  

грайливо... 

У нього була своя дивовижна таємниця. Він бачив духів, ангелів 

і ельфів, які жили серед людей. Славко любив спостерігати, як 

ельфи літали навколо немовлят і, коли діти падали, підставляли 

долоньки. Вони  і закоханих дбайливо ховали  від чужого 

погляду. 

Славко відрізнявся від інших дітей тільки одним - 

різнобарвними очима. Один - ласкаво-блакитний, інший - 

чорний, як глибока вирва. 

  Минули дитинство, юність, а потім прийшла зрілість. Славці  

виповнилося двадцять. Але він не підростав! У школі його 

дражнили  коротуном. Дівчата гидували ним. Служити  до армії 

не взяли. 

-Мамо, чому всі хлопці виросли, а я не росту? - запитав одного 

разу Славко. 
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Мати сховала за віями розпачливий погляд. 

-Ти  неодмінно підростеш, - запевнила вона. 

І Славко все зрозумів. Він краще за всіх  розрізняв брехню від 

правди. 

Тоді він почав ставити питання потойбічним силам, поки, 

нарешті, не дістався до офісу Диявола. 

Гарна і моторошна  одночасно  Диявол  поблажливо дивилася на 

Славка, який  настирливо намагався з'ясувати причину свого 

каліцтва. Він запитав по іншому: 

-Чому я такий? 

Диявол поманила його червоним нігтиком, відкрила альбом з 

живими картинками  та, наче на екскурсії в майстерні 

художника, почала розповідати про свої витвори. 

На альбомних аркушах ворушилися  потвори, одноокі, безносі, з 

різними ногами... 

-А ось дітлахи, що зачаті на 10, 15 день після пивної гульні. 

Справді, краса? Перетиночки між пальцями?… 

Нарешті, Славко побачив себе, як у дзеркалі. 

-Бачиш, це ти – мій Шедевр! Моя гордість! Разючий результат! 

При гаспидськи здорових батьках, на 20 день після вживання 

найвульгарнішого шампанського!… Це справжній тріумф - 

робота для душі! - Диявол  звабливо схилилася до нього майже 

впритул, так, що серце Славка здавило від пекучого холоду: 

-Ти  навіть не уявляєш, з чим доводиться  працювати, - ніжно 

сичала вона, - Яка скажена сила і величезні гроші  витрачені, 

щоб  над світом панувало  могутнє наркополе!  Кількість моїх 

клієнтів з кожним роком  зростає удвічі! Ти  вважаєш, що так 

легко   злочинами, брехнею, вбивствами, крадіжками затьмарити 

людський розум до звірячого стану? У мене стільки ворогів! Ти 

навіть собі не уявляєш!… 

… Славко йшов  величезним містом, маленький і розчавлений. З 

реклам про користь сигарет «Так просто бути різноманітною!»  

вишкірялася посмішками різних облич Диявол. Сліпучі  шинки 

закликали  недолугу молодь, щоб  в них спокусити алкоголем. 

Сатанинське кодло зваблювало з телевізійних екранів: «Ми так 
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одягнені, тому що так ми п'ємо наше пиво!»  Трухляві 

алкоголічки, років 30-40  длубалися в купах сміття,  вигрібаючи 

пляшки. 

Славкове серце пронизало  болем і співчуттям  до себе та всіх 

інших, до нещасних і щасливих, але за щасливих він хвилювався 

більше, ніж за нещасних. Йому було шкода убивць, злодіїв, 

повій і їхніх жертв, але найбільше  він побивався за дітками, які 

ще не народилися. І він закричав: 

-Люди! Що ви робите!? - Славко відірвав  від рота дівчини 

пляшку з пивом і розбив її об землю. Та розлетілася на друзки, і 

трутизна  гадюкою  покривуляла до узбіччя. 

У закоханої пари він вихопив цигарки і потоптав: 

-Заради Господа! Змилосердьтеся  над своїми майбутніми  

немовлятами! 

Весь вечір він ходив вулицями  і благав «дорослих», які були 

молодші за нього, відмовитися від пляшки або пачки цигарок. А 

ті, присоромлені, ховали очі. Вночі, коли всі поснули, він 

вийшов у місто  і  фарбою почав замальовувати пришляхові 

рекламні щити, поки Диявол не вчепилася  йому в руку: 

-Чого ти домагаєшся? Тільки поворухнись проти мене - і я 

відберу у тебе магічну силу! 

-Я хочу, щоб ти вмерла! - твердо сказав Славко. 

-Та я ж  невмируща! - сумно поглузувала Диявол, потім, 

зітхнувши, додала, - Ти був моєю найулюбленішою цяцькою... 

Славко проспав кілька днів. Довкола нього літали  духи, ангели і 

ельфи, приспівуючи: 

-Рости, Славко! Рости, Славо! Рости! Рости! 

А, коли батьки  повернулися з дачі, вони не  впізнали свого 

сина. 

На ліжку,  вільно розкинувши руки,  розлігся богатир під два 

метри ростом і дивився на них спросоння ангельськими, наче 

блакитне  небонько, очима. 

-Так це ж наш Ростислав! - вигукнули вони. 
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Він  назавжди втратив можливість бачити  когось з 

потойбічного світу, але тепер чітко знав, що повинен робити в 

цьому житті. 

Погодьтеся, адже геть не обов'язково їх бачити, головне 

розуміти, чого вони  прагнуть. 

 

 

                             ФОРМУЛА ПОЛЬОТУ 

 

- Депресія - модна хвороба! Але треба знати програму рятунку 

від неї. Це ж дуже просто, - пояснював голомозенький чоловік, - 

потрібно тільки уявити, що ти уві сні, і переконати себе, що 

вмієш літати... 

Після  десятого кухля пива  його промова лунала більш ніж 

переконливо. На прощання чоловік завершально-вагомо потис 

йому руку і  зник серед пахощів літньої ночі. 

Уві сні  Толяна  переслідували злочинці. «Я уві сні!» - переконав 

він себе і полетів. 

Так він літав  щоночі, тікаючи від буденності остогидлого життя 

невдахи. Але цього йому було замало. Одного  разу Толян 

вирішив політати вдень. 

«Я уві сні!» - наказав він собі, ступивши з даху. І розбився. 

 

 

 

                                                    ЕЛІС 

 

Коли поїхали батьки, Льошик прибігав додому після 

футбольного поля, заспокоював обпечене тіло холодним душем 

та з банки, де заздалегідь відстоювалася вода, поливав квіти, 

тому що в нього зіпсувалася лійка. 

Якось він забув на кілька днів  про квіти. А в банці на поверхні  

води утворилася дивна плівка. 

З прозорого загустіння поступово виліплялися  обриси тіла 

найчарівнішої форми.  Льошик вирішив простежити, що 
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станеться далі. І одного чудового дня кокон розгорнувся, і з 

нього народилася може пташка, може рибка - маленька прегарна 

дівчинка з риб'ячим прозористим хвостиком і легесенькими 

крильцями, завбільшки з великого метелика. 

Льошик наблизив до поверхні долоньку, а новонароджена 

піднялася на неї, провітрила крильця і розпушила хвостик. Вона 

вся вигравала, неначе місячний камінчик. 

-Як же тебе кличуть? - запитав Льошик, розглядаючи дивовижне 

створіння. 

-Вигадай будь-яке ім’я. Я - твоя! 

І він назвав її Еліс. 

Незвичайна істота не завдавала багато клопоту. Але Льошику 

дуже подобалося  годинами сміятися разом з Еліс, коли та 

хлюпалася у великій ванні або літала по кімнаті.  

Еліс відпочивала в банці, лежачи на спинці, розмаявши крила по 

воді, що вкривали прозорим пір’ячком  майже всю поверхню. 

Льошик гуляв з нею понад озером, дозволяв попірнати з 

рибками і бавитися з метеликами. Він нікому не показував Еліс, 

остерігаючись, що її скривдять або заберуть.  

Коли приїхали батьки, Еліс захвилювалася: 

-Льошику! У нашій  оселі чужі? 

-Ні! Це мої мама і тато. 

-Ти  можеш зробити так,  аби вони зникли? 

-Та  вони ж - мої батьки! 

-Дозволь мені зробити, щоб їх не стало? 

-Ні! Ні! - благав Льошик, - я прошу тебе, Еліс! Не роби їм 

шкоди! 

-Ти сам вибрав. Я більше тобі не належу, - гукнула дивна істота,  

крутнулася  у  прощальному  колі  по кімнаті та випурхнула 

крізь шибку. 

Еліс летіла прямо до місяця, і Льошик дивився на неї, поки не 

почало різати очі від сліз. 

-Чому ти плачеш? - запитали батьки. 

-Еліс! Вона більше не повернеться! - відповів син, що 

подорослішав у цю  мить. 
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-О! Наш син без нас крутив з кимсь  роман! - скрикнув 

здивований батько, - я вважав, що ти й досі тільки м’яча 

ганяєш... 

-Хто вона? - запитала мати. 

-Еліс? Найчарівніша  казка! 

 

                               ВЕДМЕЖА ЛЮБОВ 

 

Навесні  в барлозі Михайлик зі своїми братами  насолоджувався 

теплом  під материнським черевом і слухав про те, який він для  

матусі найдорожчий кохайлик. Але все ж таки чогось йому 

бракувало.  Він завзято намагався пропхати носа до денного 

світла   крізь  колючки старої сосни, що духмяніли смолою.  

Нарешті матуся  сама розгребла отвір у купі гілок і вивела 

ведмежат на широку галявину. 

В якому ж цікавому світі опинився Михайлик! Все навколо 

вовтузилося, співало, проростало. Але ось  ведмежатко 

натрапило на те, що найдужче його вразило  - маленький 

рожевий дзвіночок на витонченій стеблинці. Мишко  

замилувався  дзвіночком. Дзвіночок щойно тремтливо розгорнув 

свої тендітні запашні пелюстки і теж  довірливо усміхався  

Мишкові.  

-Я тебе люблю, - сказав  Михайлик, - а ти мене любиш? 

-Так, так, так, - грайливо продзвенів у захваті чарівний 

дзвіночок. 

Ведмедик ніжно почав його нюхати. І нюхав так довго, що 

бідолашний  похнюпився. Тоді ведмедик злизнув його язиком і 

проковтнув. 

Наступного дня Михайлик хутко побіг туди, де вчора  співав 

дзвіночок. І: о! Диво! На тій же стеблинці, лагідно 

погойдуючись під  вітром, майоріла точнісінько така  рожева 

квіточка. Мишко дуже зрадів, тому відразу запитав: 

-Це ти? 

-Так, - відповів дзвіночок. 

-Ти любиш мене? 
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-Ну звичайно! 

Мишка охопила така радість, що він,  стрибаючи  навколо,  

почав  цілувати і нюхати дзвіночок, поки той знову не опинився 

в його темному ведмежому шлунку. 

Щоранку ведмедика  вабило до чудесного стебла  з'їсти ту єдину 

квітку, що встигала розцвісти. 

Але одного разу  Михайлик не  знайшов жодного квітки. З 

ялинової глиці самотньо стирчала  злиденна стеблина, яка 

хилилася до землі від завзятого шарпання вітру. 

-Агов! - покликав Михайлик. Але відповіді не почув. 

Він почав розгойдувати стеблинку, але все було марно. Тоді 

ведмедик висмикнув стеблинку з корінням, щоб подивитися, де 

сховався  дзвіночок під землею. Але там теж було порожньо. 

Тільки корінець стовбурчився в усі боки, неначе біла морквина. 

І ведмедик з'їв його. 

Все літо бігав Михайлик,  шукаючи  серед трав і рослин знайому  

квітку. 

-Ти любиш мене? - звернувся він  до отруйної  гонористої 

конвалії. 

-Ні, - відскіпалася конвалія. 

-А ти любиш мене? - запитував він уїдливу шипшину. 

-Ні, -  дряпалася на нього шпичаками  запашна шипшина. 

Нарешті, він знайшов схожий дзвіночок. 

-Агов! Ти любиш мене! - зрадів ведмедик. 

-Нізащо! - відцурався упертюх-дзвіночок. 

І ведмедик з'їв його. Разом з корінцем. 

Ведмеді  і  досі знищують барвисті дзвіночки. Бо це для них 

найсмачніші ласощі. А роблять вони це так. Спочатку підходять, 

нюхають. Потім глибоко зітхають. Видирають із корінням і 

смакують. 

Отака то  щира ведмежа любов. 
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                                ДРУГА МОЛОДІСТЬ 

 

Разом із зубами випало дитинство. Разом із волоссям - юність.  

Арсеній придбав усі книги про те, як запобігти старості. В одній 

букіністичній  крамниці він купив химерну брошуру  з кривими 

знаками та хімічними формулами. «Нарешті знайшов!» - 

вигукнув він, розкумекавши, наскільки йому пофортунило. 

Декілька років сусіди бачилися з ним тільки мимохідь. Серед 

людей  бігала недобра побрехенька, що вночі Арсеній  завиває, 

наче вовк на місяць, заклинання,  його поверх засмердівся 

сіркою, а сам він взагалі  продав  душу люциперській силі. 

Але минав час. В Арсенія випадали останні зуби. 

-Візьми  мою душу! Віддай мені молодість! - вигукнув, геть 

зневірившись, Арсеній. 

Пролунав диявольський регіт і нелюдське верещання Арсенія. У 

нього, старого  голомозого  чоловіка, почали водночас  рости  

волосся і зуби. 

І, якщо раніше ангели  втішали біль, коли  різалися зуби, бо тоді 

він  ще не був грішником, то зараз  нікому було  прийти  на 

допомогу, ніхто його не захистив. 

 

                                            ВАННИК 

 

Завівся у Григорія Михалича у ванній кімнаті такий собі 

Ванник. Тільки-но залишить бруд  Григорій, миттю гуде 

кранами незримий мешканець. Григорію кумедно. Сам же він 

особливо ретельно ніколи не прибирав. У квартирі – хоч 

хрестись. Ні ремонту, ні затишку. А ванну почав чистити 

щіткою кожну днину. Батареї пофарбував у білий колір. 

Рушнички свіженькі повісив. Освіжувач повітря  придбав. Ось і 

дзеркало вже блищить, від павутиння очистилося. 

Та Ваннику здалося цього замало. Закортіло йому, напевне, 

володіння збільшити. Якось увімкнув Григорій пральну машину. 

А Ванник вже тут.  Смикнув шланг. Вода рвонула на підлогу. А 

Григорій футбол по телевізору дивився. Поки капці не  
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промочив. Як глянув хазяїн оселі навкруги – килимові доріжки  

у коридорі плавають. На кухні лінолеум  скоцюрбився! Схопив 

відро і нумо совком воду вихлюпувати. 

Так у Григорія чистота завелася. 

Тепер кожні три дні береться хазяїн за ганчірку. Підлогу 

вимиває. И без втовкмачування Ванника. А ванна кімната 

почала блищати на кшталт мраморної, наче кабінет Імператриці 

у Петергофі!  

 

                             ДИТЯЧІ ПІСЕНЬКИ 

 

Споконвіку  вівчарики  лаштували гнізда в зеленому лісі біля 

людського поселення, відлітаючи  у вирій тільки взимку. Біля 

далекого моря вони нудьгували за рідними краями, гнізда не 

вили, пісень не співали. Пташка  Весенка з роду вівчариків  

знала це від своєї матері, та - від своєї, а та, природно, від своєї. 

І все б тривало як завжди. Але одного разу повернулися 

вівчарики з далеких країн, а рідної землі не можуть упізнати.  

Лякають прокладені казна-де  гомінкі дороги. Незаймані місця 

сплюндровані метушливими стежинами.  Замість поселення  

утворилося велике місто. Тільки як від нього відмовитися? Адже 

рідне!  Батьківщина багатьох поколінь. Що робити? 

І полетіла  Весенка  порадитися до старої ворони. Жила та 

ворона  впритул біля  галасливого міста. І  на людей навіть не 

звертала уваги.  

-Що відбувається з лісом? - запитала Весенка стару ворону. 

-Навіщо  панікувати, - відповіла ворона, - для вашого життя лісу 

вистачить! 

Не отримала  пташка Весенка очікуваної відповіді. Минуло 

тривожне  літо. Прийшла  осінь. Полетіли птахи  у вирій. А коли 

повернулися - знову лісу не впізнати. Навколо будинки  

здіймаються багатоповерхові. Гаї захаращені  купами сміття. 

-Що ж нам тепер робити? - знову кинулася Весенка до ворони. 

-Та нічого!  Будуйте гнізда, як завжди, та пташенят  плекайте. Я 

ж пояснювала. На ваше життя всього вистачить! 
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Минуло і це тривожне  літо. Ще більш стурбовані повернулися  

вівчарики  з далеких країн до насиджених гнізд. І не впізнали 

вони місця торішніх гніздувань. Замість розкішного  лісу жахав  

величезний смітник. Навіть пеньків не залишилося. Вервечки 

важких гарикаючих вантажівок  вивергали  гори  ядучого 

смердючого сміття. А над усім цим страхіттям, на фоні  ясного 

неба, на кшталт  чаїнок на блюдці,  метушилися численні зграї 

чорного горлатого гайвороння.  

Впізнала серед них Весенка найстарішу і запитала: 

-А де ж наш ліс? 

-Знищений ліс належав  колись вам. А тепер це місто належить  

нам. Тому що ми - обрані птахи. Ми  пануємо скрізь. І з’їдаємо 

всіх. Тому завжди перемагаємо ми. А ваш час минув. 

Здригнулися від такого блюзнірства  вівчарики. Але куди 

подітися від рідного, нехай і  безталанного,  міста!? 

Розвернула ображена Весенка свою зграю  і  спрямувала просто 

у небо. І летіла довго, поки кожна пташка з роду вівчариків не 

перетворилася на дитячу веселу пісеньку. 

Тепер щовесни  прилітають пісеньки в те зачумлене місто, що 

потерпає від задухи, і змушують людей по-дитячому сміятися та 

радісно співати. 

А стара ворона геть збилася з пантелику, чому то там, то тут 

лунає спів вівчарика-веснички, адже в цьому місті давно живуть 

тільки  обрані птахи, які так солідно каркають! 

 

 

                              ОБЛИЧЧЯ СТРАХУ 

 

Москва-Юхнов-Ржев-Орша-Великі Луки-Прибалтика... Наразі 

він, певно, розповідає мені соту або навіть тисячну частку того, 

що побачив і пережив впродовж цієї жахливої війни. 

Віктор Миколайович Стукалов - інвалід, погано бачить.  А тоді 

був бравим рядовим піхоти, а згодом офіцером артилерії, 

розвідником… 
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Він воював не задля вихваляння та нагород. Замість  цього мати 

отримала дві похоронки, а сам він шість разів був поранений і 

два рази майже похований живцем. 

Я запитала його: «Вам було страшно?» 

Він приписав собі рік, аби  потрапити на фронт,  «без боягузтва, 

без паніки» пройшов війну. «Боягузи  не воюють, боягузи  

гинуть», - пояснив він мені. 

Але одного разу таки побачив  очі Страху.  

…Тоді вони стояли  в селі. І наші милувалися в біноклі, які гарні 

там хати. В селі лютували  німці. Вони зібрали всіх жителів в 

одній  хаті та підпалили. Бій тривав довго. Лише ввечері  

радянські війська вибили ворога з села. Уже вночі притягли  

гармати. Але в селі геть не залишилося живої душі… 

         Віктор Стукалов потрапив у льох саме тієї  хати, де 

спалювали жителів. Багато часу минуло після того бою, але як 

можна  забути  запах обгорілого людського м'яса. Ніколи…  Три 

дні стримували фашисти наших воїнів у цьому мертвому селі 

під суцільним вогнем. А на Віктора дивилися з усіх боків 

обгорілі обличчя, спотворені смертельним жахом.  

Він  тоді думав, якщо  витримає такий  біль, то на шляхах війни  

до самої Перемоги  йому нічого,  жахливіше за це,  не 

зустрінеться. На третій день  селом  рушили німецькі танки з 

піхотою. Наших воїнів і коней повбивало всіх. Віктор був 

останнім з тих,  хто  вижив. Він сам  пішов в атаку  і з гармати 

розстріляв три фашистських танки. Після цього бою німці  

зупинилися. А потім кинулися відступати. Дивізію 

перейменували на 85-ю Гвардійську. 

-Мені потрібно 50 чоловік! - набирав Стукалов добровольців для 

нового бою. Разюче, а  може закономірно для того часу, але 

вперед зробили крок... усі новобранці! Довелося відбирати. Як 

відбирали? Середнього росту міцних чоловіків, щоб тягати 

гармати  по горбистій місцевості. 

Скільки боїв?  Незліченно! Найграндіозніший - під Оршею, коли 

на полі   залишилося дві тисячі підбитих танків, і наших, і 

фашистських. У тій битві  знищив Стукалов два танки, був 
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поранений і снарядом  від  «ванюші» засипаний таким шаром 

землі, що колишній шахтар, командир Руднєв, насилу встиг 

вставити в тріщину лопату, аби  наш герой не загинув від 

задухи. 

Але, мабуть, не судилося тоді  вмерти. День Перемоги відзначав 

Віктор Стукалов не 9 травня, а 8-го, у Прибалтиці, під 

Салдусом. І гарцював  на вороному жеребці при параді наших 

військ.  

А після війни втратив зір.  Очевидно, Страх не дарує тим, хто 

хоч  раз побачив його очі. 

 

                     ЯК ВОНА НЕ СТАЛА ВІДЬМОЮ 

 

Почуття голоду не може виникнути, якщо  через буденну 

метушню, яка  вщент  забиває  памороки,  немає часу навіть 

рисиночки вкинути у рота.  Смачнючої риби не хочеться, хоч 

вона  давно вилежується в холодильнику. Та якщо цілий 

тиждень голодуєш, і веселі ятки  навперейми  принаджують  

строкатими обгортками морозива, а  вдома скніють тільки дві 

жалюгідні барабольки... 

З нею трапилося лихо.  Коли ж  украй змучилася гірко 

вмиватися дрібними сльозами, вона сіла перед  дзеркалом  і 

довго вдивлялася  в свої очі. Але там нищівно осоружилася 

тільки одна картина. Якось вантажівка переїхала собаку. Поруч 

парували розчавлені кишки і шмаття шерсті. Але собака була ще 

жива. З усієї сили вона тяглася вишкіреними від болю іклами до 

випадкових перехожих, аби останнім укусом помститися за  

невимовну муку. Тепер вона була чимось схожа на  цю собаку. 

Її  наче магнітом затягувало у глибину власних зіниць   

дванадцять  коловоротів. Горе відобразилося у такому ж 

тяжкому горі, тому свідомість  відмовлялася будь-що 

сприймати. Там, де зникли думки, з'явився тринадцятий 

коридор. Мить - і дзеркальне відбиття перекрутилося справа 

наліво. Вона побачила себе такою, якою не бачила ніколи. 
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Гостре люте підстаркувате  обличчя зі зморшкуватими щоками, 

спідлоба пекучий погляд, гострий ніс... 

-Але ж  я Відьма! - пояснила вона собі страшне перетворення. 

Вона побачила під собою, там, у дзеркалі, ліхтарі міста і тисячі 

людей, що тягнули до неї руки. 

-Любові! Дай нам Любові! - волали одні. 

-О! Дай нам Вірності! - благали інші. 

-Надії! - плазували треті... 

Вона дивилася на свій  прозорий силует  з  тяжко пульсуючим 

серцем, що перед очима все почорніло від горя і самітності. 

-Дурні! Навіщо їм Любов? -  міркувала вона. Адже всі чоловіки, 

які ласо цілували мізинці її ніг і клялися у Любові до скону, геть 

усі, рано чи пізно скакали у гречку  з якимись потворними, але 

найболючіше за все - негодящими жінками! Вірність з часом 

стає тягарем. Навіщо ж Надія без Вірності  та Любові?!! 

А руки все тяглися. А люди все  гукали: 

-Любові! Вірності! Надії! Любові! 

Дзвінок у двері налякав і  змусив   отямитися. Вона кліпнула. 

Відбиття відразу перекрутилося в  реальність. У дзеркалі знову 

було видно дещо  заплакані лагідні очі. Шляхетні рухи 

професійної балерини. Важке зітхання. 

Вона нікого не хотіла бачити 

Різко потерши щоки і підфарбувавши  помадою  вуста, жінка 

наче губка  глибоко ввібрала  сліди  журби всередину і відкрила 

двері. На порозі стояла молода сусідка. Чи то двох мала  дітей.  

А може трьох... 

-Тає! У тебе дві картоплиночки не знайдеться? Суп нема чим 

заправити. 

-Картоплини?…Чому немає...- усміхнулася Таїсія і вклала 

сусідці в руки  свою їжу,  яка сьогодні так і не стала  вечерею. 

Двері зачинилися. Тепер на кухні  не було для неї робити.  

Тільки дзеркало спокушало Задзеркаллям. 

-Згинь з очей! - насварила його Таїсія, перекривлюючи, - 

Любові! Любові! Любов не картопля! Нема в мене  Любові! 
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Але вона, звичайно, хитрувала, як   кривили перед нею душею   

перевертні, що примарилися  у дзеркалі. Тепер вона твердо 

знала, що все у неї є, і Любов, і Надія, і Вірність. 
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Светлана Васильевна Савицкая, юрист, доктор философии в 
области социологии и культурологии, писатель, общественный 
деятель. 
Единственный писатель, чьи книги оформляла ясновидящая 
Джуна. (Совместный альбом 100 притч «Энергия сердца» в 2014г.) 
Выпущен ЭКСМО в тоже время альбом «Энергия вселенной» с 
оформлением Никаса Сафронова. Третья книга притч «Энергия 
мудрости» вошла в разные издания, в том числе «Большая книга 
женской мудрости», «Мудрые притчи для мудрых женщин» 
(ЭКСМО), «Седые косы» (Индия, Калькутта на бенгали), 
«Золотой обрез» (Амазон, США на английском), «Таинства 
русской души» (Гютерсло, Германия на немецком) и в других 
странах на 20 языках мира.  Являются лидерами продаж. 
Кроме притч вышло более 70 художественных и научных книг, 
военно-исторический роман «Балканы» был удостоен почетного 
знака «Самарский крест» от правительства Болгарии и медали 
Победы, переведен на арабский язык, и выпущен в Дамаске 
(Сирия). Исследовательский роман «Распутай время» признан 
лучшей книгой 2011 года в Германии (Гран-При Берлин. Институт 
изучения русского языка 2011), Сербия вручила писателю «Златну 
круну». В 2016 году - Гран-При по прозе и Диплом Гомера в 
Греции.  
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АКАДЕМИК ордена Ломоносова Международной Академии 
Интеграции Науки и Бизнеса (МАИНБ), Член Союза писателей 
России (СП), Международного союза писателей (МСП) Новый 
современник, Всемирного союза писателей (ВСП), Мюнхен при 
ЮНЕСКО, Почетный член Академии Международной Академии 
экологической безопасности (МАНЭБ) по секции Образование, 
Почетный член Российского общества изучения проблем 
Атлантиды (РОИПА), Почетный член СП Крагуевац, Сербия. 
Член-корреспондент ПРА (Православной русской Академии). 
Почетный член Творческого объединения «Лира» г. Штутгард, 
Германия.  
Обладатель ордена «Трудовая доблесть России» (2010г.)  
ОБЛАДАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ от Союза писателей 
России и Орденов им. Владимира Маяковского (2010г.), «За 
глубокое психологическое исследование, смелую творческую 
новизну и литературные находки романа «Назови имя Бога», Г.Р. 
Державина(2010г.) «За высокий литературный уровень повести 
«Я верю тебе, мама», С. Есенина «Золотая осень» (2012) «За 
переводы сербских песен в стиле народной поэзии» и медалей 
А.П. Чехова (2008г.), А.С. Грибоедова (2009г.) «За высокое 
художественное мастерство короткого рассказа». Включена в 
Золотой Фонд литераторов Калининградского издания «Берега», 
Золотую книгу поэтов г. Дюссельдорф.  
Хрустальный кубок Лос-Анджелес (Америка) за самый 
популярный литературный проект. 
 
Книга сказок «Секрет жизни» - полный перевод книги «300 
сказок и историй Савицкой Светланы Васильевны», выпущенной 
издательством Р-Медиа в 2004 г. Над переводом работала 
замечательная украинская переводчица Людмила Крыжановская.  
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                                          ЗМІСТ: 
                   

 ЗІРКИ В СОЛОМ'ЯНОМУ КАПЕЛЮСІ  

 

Білі квіти 

Дівчинка і чарівник 

Принцеса дощу 

Порожній горіх 

Квітка  любові 

Тін-ті-ней. 

Ікринка. 

Промениста істота. 

Озеро народження. 

Палац крилатих. 

Макс-інопланетянин. 

Чарівна книга. 

Півтора Івана. 

Золота пір’їнка. 

Майстер і Маргаритка. 

Зірки в солом’яному капелюсі. 

Мудрі думки. 

Гілочка із саду Даріачангі.  

Снігові люди 

Червона лінія. 

 

 ПТАХИ  ПРОЖИТИХ  ЛІТ  (вірші в прозі) 

 

Єсеніана. 

Чорниця й брусниця 

Чудо-Риба 

Батьківщина цигана 

Янгол і Демон 

Протяг 

Птахи прожитих  літ 

Елегія 
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Хмари 

Билля 

Ягоди ялівцю 

 Онука діда Мазая 

 Антонія 

 Сиві коси 

 Бродячий пес 

 Ковиловий вінок 

 Тінь 

 Рожеве варення 

 Доброго ранку! Кохана! 

 Мертві дзеркала 

 

 РОЗПОВІДІ БОГОРОДСЬКОГО ПОВІТУ (про Московію) 

 

 Зла відьма й уміла дружина 

 Криве дзеркало 

  Нічого 

  Дарунки янголів 

  Дзвінкий сміх 

  Думонька 

  Русалка 

  Головешка 

  Черемшина 

  Совість 

  Конячка 

  Мужик, злодій і циган Яшка 

  Дракон-звіробій 

  Поперечинка 

  Закриті двері 

  Вітровійка 

  Розповіді Богородського повіту 

  Дерево 

  Притча про лякливого вовка 

  Каприза 
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«ЧОРНИЧНИЙ ЧОЛОВІЧОК»  (казки Новокосино) 

 

Крутиці 

Три озера 

Горобець-Злодійчук й Ворона-Крадійка 

Катрина швабра 

Як народжуються шедеври 

Чудо 

Чорничний чоловічок 

Три янголи 

Оригамі 

Пожовклий листочок 

Жадібна Зірка 

Покарання 

Ліки від любові 

Скарбничка 

Послання для принца 

600 сердець 

Смак вчинків 

Записник 

Чарівна монетка 

Танці пегасів 

 

ПРАВИЛЬНИЙ ОРІЄНТИР (казки далеких мандрівок) 

 

Березові Боги 

Місячна веселка 

Правильний орієнтир 

Вірява 

Ключ Сузгарівський 

Асилбек 

Фаетон 

Моя Атлантида 

Шаман-Гора 

Свистулькін 
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Золотий принц 

Планетка 

Люди-Лебеді 

Пори року 

Чотири богатирі 

Перший вірш 

Божевільний 

Скляний пляж 

Береза і коняка 

Влада етикеток 

 

ЗУБЕНЯТА (кумедні історії) 

 

Нетерпимий папір 

Некролог про калюжу 

Казка про хвости 

Зло 

Хандра 

Лиса гума 

Зубенята 

Веселий сусід 

Картопля, сонце й склероз 

Поетичні ковбаски 

Курник 

Палаюча схема 

Сушені павуки 

Вада Пал Палича 

Клуб Веселих і Набридливих речей 

П'яний баобаб 

Брехунець 

Виделка 

Чоботи для дачі 

Слони й єври 
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ПІСНІ ЧОРНОГО КВАДРАТА (лякалки) 

 

Останній ведмідь Підмосков'я 

Три подорожі на той світ 

Пісні чорного квадрата 

Паршива ягничка 

Грішні думки 

Горбата дівчинка 

Страхіття 

Антибутербродник 

Грішний дух 

Люди-перекидьки 

Розсміяна 

Рости, Славко! 

Эліс 

Формула польоту 

Ведмежа любов 

Друга молодість 

Янгол і Демон 

Дитячі пісеньки 

Обличчя страху 

Як вона не стала відьмою 

 

КАЗКИ БАБУСІ БАЛАШИХИ (про Балашиху) 

 

Бісерово 

Бабошкіно 

Полінка-Балашиха 

Ботанічний сад 

Борщесуп 

Балашихинський-винищувальний 

Пушкін 

Про віру 

Дід-Злошкід 

Дерев'яна вірність 
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Самобайки 

Смерть Гагаріна 

Жорстока жалість 

Щаслива серга 

Балашихинський шторм 

Цариця помиєчки 

Новорічні міхури 

Блошник 

Нездара та йоршисько Ябедник 

Ворона, Синьошийка й Жук Жукович 
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