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Світлана Савіцька – «Таємниця життя» 

             «КАЗКИ РЕУТА БЛАГОВІСТА» (про Реутове) 

 
                                РЕУТ 

 

Якщо не можемо чогось пояснити, то заглядаємо до 

словників або в історичні книги. Отак  трапилося  з назвою міста 

Реутів. 

Як підтверджує Є.К.Сергєєв, автор книги “ Реутів від 

хутора до граду”, версій походження назви небагато. Найбільш 

визнане і бажане самими городянами було те, що РЕУТом 

називали дзвін.      ( Від слова Ревут, тобто ревучий, гучний). 

Цілком ймовірно, що при якомусь шляху до Москви  височила  

колись  чатова вежа з таким дзвоном.  

Отже, РЕУТ, російський варіант слова, походить від 

кореня РЕВІТИ.  Його друга версія також має право на 

існування. Володимирським битим шляхом гнали на  каторгу 

засланих злочинців. Але ми її відкидаємо, позаяк  пустище 

Реутове згадувалося задовго до завоювання Єрмаком Сибіру. 

Є в Молдові річка. Дуже бурхлива. РЕУТ, впадає в 

Дністер. Теж, мабуть, назвали від слова ревучий.  

Словник Даля розкриває зміст слова трохи ширше. Слово 

РЕТЬ - ревний, неприборканий, непокірливий. Вважається  

близьким і до шуканого слова  РЕУК - погане болотне сіно. 

Адже всі знають, що місто Реутів частково розміщалося на 

болотах. 

А тепер я розповім вам казку, а може не казку, проте 

маленьку історію. Жила-була собі в місті Реутові дівчинка Реут. 

Вона дуже соромилася свого імені. Тому при людях батьки 

називали її Рая. Так було зручніше розмовляти з сусідами. Її 

маму кликали Лива, та вона представлялася як Олена. А тата - 

Левіофаном, але він називався Леонідом. Вони  вже давно 

нудилися таким життям. І нічого особливого з ними не 

відбувалося, поки не дозволила всесвітня інформаційна мережа 

заглянути за межі нашої загальновідомої думки. Інтернет видав 

дівчинці до двохсот імен, що залишили там  про себе 
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інформацію. Виявилося, що її ім'я дуже відоме, і досить 

розповсюджене в Америці та Ізраїлі, як  Роза і Рая на її 

історичній Батьківщині. І тепер вона з радістю прочитала: 

«Мене звати Реут. Я люблю комп'ютерні ігри, слухаю  класичну 

музику. Хочу листуватися з дівчинкою або хлопчиком з Росії...» 

Схожих оголошень було дуже багато. Так з’явилася  найбільш 

незвичайна і нестандартна версія  походження назви міста.  

І, якщо  французи кажуть: «шукайте жінку!», то чому ж 

не припустити, що Реутів названо на честь жінки, що мала ім’я 

Реут, як названі Абрамцево або Софрино єврейськими іменами. 

Дівчинка почала вивчати рідну мову та з'ясувала ще більш 

неймовірне: слово РЕУТ без перекручувань на єврейській 

означає  ДРУЖБА.  Виходить, у перекладі на нашу з вами 

російську мову, місто Реутів - місто дружби.  Ну, що ж, це аж 

ніяк не суперечить нашим уявленням про нього. 

Символ міста РЕУТОВА -  не просто дзвін, а голуб, що 

сидить на мирному дзвоні. Можливо той, хто вигадав цей 

символ,  мав на увазі дружбу і між людьми, і між містами, і між 

державами.  

 

               ЩО ЗАЛИШИВ ЧЕЛОМЕЙ 

 

           1955 року в Реутові було створено авіаційно-ракетне 

підприємство ОКБ-52 ( у складі НПО МАШ ). Його генеральним 

конструктором  призначили видатного вченого академіка В.М. 

Челомея. Місто почало розвиватися, як НАУКОГРАД.  

Але не тільки потужне підприємство залишив місту 

Челомей. Дотепер вдячні нащадки передають із вуст у вуста, що 

підбираючи кадри, він запрошував з інших областей особливо 

талановитих фахівців. Зазвичай, це були люди з червоними 

дипломами, що активно займаються громадською роботою, 

обдаровані спортивно. «Селекція» подарувала місту більше двох 

тисяч зразкових і перевірених кадрів разом із  родинами. 

Челомей  надав їм роботу і житло. Це дозволило  збагатити 

генофонд  міста. Одну  міську площу  назвали на честь 
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академіка В.М. Челомея. Ось чому місто Реутів дивовижне. У 

ньому люди дивовижні. Можна сказати, найкращі. Ось за це ми 

його  любимо! 

 

                   БАЙКИ БАБИ КЛАВИ 

 

Жила біля фабричного ставка одна відьма. Кликали її чи 

то Мар’я Іванна, чи то Мар’я Андрівна. Звичайно, до справжньої 

відьми їй було далеченько,  але з часом вже і простою жінкою 

важко було її називати. 

В усіх усюдах про неї багато що базікали. Начебто вона 

поїдає людські серця, перетворюючи їх на плоди гранату, мовби 

її сліпа кішка обертається на козу, та й багато чого 

прибріхували. Але вірогідніше, боялися її, що знала тітка Мар’я  

все про всіх. Хто де пиячив, хто з ким почубився, хто з ким у 

гречку скочив… Після війни, зрозуміло, з чоловіками дефіцит. 

От і гріховодили жіночки біля ставка. А та відьма, наче сова, в 

пітьмі бачила. І дивилася так, немов душу з грудей вивертала. 

Але куди ж подітися - усі до неї по допомогу йшли. Якщо 

недуга підкрадеться, або щось у житті  порадити - усім 

допомагала тітка Мар’я. Словом, хоч і нещадним, але  влучним, 

лікувала безпомилково. Відала  трави, замовляння-

відшіптування. 

Хтось вірив  у її ворожіння,  хтось не вірив. Але я не про 

те хочу розповісти. Якось одне дурне дівчисько підслухало, як 

тітка Мар’я  навчала її мати  чоловіка в родину повернути. 

Здивувалася, що так  легко. І в лиху годину  на сусідському 

хлопчині перевірила. Біда за бідою потягнулася, бо не кохала 

вона того хлопчину. Заміж за іншого вискочила. А 

причарування міцним виявилося. Обпекло краєчок серця 

кріпленим вином, приліпило одолінь-травою, запалило кров. До 

кінця життя  вона йому білий світ зав’язала. І дітей її оберігав, і 

онуків. А коли померла, станув на її могилі. 
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Я це причарування  дуже добре пам'ятаю. Тільки навіщо 

вони, чоловіки без кохання?! Та ще й до скону!..  Нехай ідуть 

під три чорти! 

 

                СТАРЕЦЬ – ДОЛЯ                                                                                                                                                                                              

 

Плентався  чолов’яга білим полем. Свій хрест на собі 

тягнув. Довгенько йшов. Бачить - дідусь назустріч іде, теж 

білий, як те поле.  

- Заважко тобі, хлопче? - запитує його дід. 

- Ой, важкувато, - відповідає чоловік. 

- А з якої причини, знаєш? 

- Та щось не збагну. 

- А затим, що ти хрест на собі несеш. Облиш  його, 

заради Бога. Віддай мені. От побачиш, краще буде. 

- Не можу, - відповідає чоловік, - то ж мій хрест! 

Пішов далі, знехтував дідовою порадою. А мо’ хреста 

пошкодував. Ішов-ішов, та й упав. Всі життєві сили змарнував.  

А дід вже тут як уродився. Накидав на чолов’ягу валуни. І 

його ж хрест  у самий вершечок устромив, примовляючи: 

- Не бажав ти за життя від нього звільнитися, так тягни  

його на собі й опісля! 

 

           РОЗМОВА В АВТОБУСІ 

 

Сиджу біля вікна. Читаю Тургенєва. Поруч мене дві милі 

дівульки. Спілкуються на  сучасному жаргоні. 

-У Валька - повний відстій! Пішли до Льови. Там, типа 

круто, і все таке... 

Всі навколо з почуттям щемливої туги спостерігають за 

двома  «Еллочками–людожерками». Але нічого не вдієш - 

демократія. Дівчиська розмовляють голосно, що  аж у вухах 

дзвенить. 

-Він йому люлів навішав, а я, така, вся із себе, стою... 
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Я не витримую. Згадую відому кіношну хитрість. 

Обертаюся. Запитую: 

-Яка - така? 

У людей в автобусі жвавішають погляди. Усі чекають - 

чим же завершиться суперечка. Навіть кондукторка 

нашорошила вуха, проходить повз них мало не навшпиньках. 

Ота дівуля, що стоїть, тривалий час кліпає, наче креветка, 

розфарбованими веселкою всіляких тіней очицями. « Скільки 

їй? - думаю про себе, - чотирнадцять? Шістнадцять?» 

-Ну що,  підтоптана, наїхала? - нарешті каже вона мені 

нахабно і впевнено. 

Не звертаю уваги на  пащекування першої. Мене 

зацікавила друга, що поруч неї, тому що в її очах помалу, але 

цілеспрямовано, починається процес проростання думки: 

-Крута, - відповідає вона, очевидно поквапившись, і 

відразу червоніє, зрозумівши, що бовкнула щось не те. 

Мимовільні глядачі посміхаються. Кілька разів в автобусі 

пошепки  шелестить  глузливе слово «крута»... 

-Крутим може вважати себе тільки варене яйце в окропі. 

А ти знаєш, яка? 

-Ану, яка? - вона майже перелякана. Мені хочеться 

сказати їй: «Дурепа ти!» Але в російській мові вистачить 

прикметників. 

-Ти дуже приваблива. Зі смаком одягнена. Чепурушечка. 

Маєш гарну статуру. Ти напевно полюбляєш дивитися по 

телевізору «Двадцятку кращих кліпів», «Секретні матеріали» і 

Бівіса з Батхетом. Так? 

Тепер на її обличчі майже містичний подив. 

-Ще хочеш знати, яка ти? 

Дівчисько розгублено кивнуло. 

-Довірлива, незахищена, ласкава, допитлива. Ти бажаєш 

виглядати модною і сексапільною, але ти - ні те, ні інше. Ти 

шукаєш  у житті саму себе. Ти шукаєш стиль одягу. Шукаєш 

зачіску. Ти сама знаходиш норми поведінки, тому що батьки 

тобою не цікавляться. Тебе чекають розчарування і втрати. Але 
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тільки праця та вміння  мислити стануть надійними 

помічниками у твоєму житті. Все інше - луска, яка відвіється з 

роками. 

І раптом сталося несподіване. Дівчина простягає мені 

свою долоню. Вона вирішила, що я віщунка, або щось на кшталт 

цього. 

Але двері вже відчиняються. Моя зупинка. У довірливій 

руці я залишаю свою книгу. 

-Читай  якомога більше. 

І вона приймає подаяння, але не як жебрачка, а як дочка, 

тому що, замість «спасибі» говорить: 

-Добре... 

 

                ДОЛЯ АЛЯБ'ЄВИХ 

 

Вони обидва працювали в наших східних  реутівських 

електромережах. І покохали один одного. Тільки мати  сина  

гризла:  

- Чи ти не з’їхав з глузду? Жінка-розлученка, та ще з 

дитиною на руках! Їй 37, а тобі 22! Отямся! 

А він і слухати не хотів. Бо кожний, хто хоч раз дивився в 

очі справжньої любові,  ніколи  від неї не відступиться. 

Одружилися. Дочку разом почали виховувати. Сорок років, як 

один день, відпрацювали разом. І вона, і він були у пошані. 

Зразкові працівники. 

На станції  людські очі бачать все. Як не  викручуйся, а  

шури-мури свої не сховаєш. А тут – велика любов. Всі їх 

шанували, бо заздрощів і крихти не було. Вона першою 

постаріла. Все-таки на п'ятнадцять років різниця! Час від часу 

почала хворіти. І раніше за нього  на пенсію пішла.  

Бувало, після обіду прийде він  до Ліди-комірниці  

подзвонити додому: 

-Ганнусю! Привіт. Це я. 

-Пообідала? 

-Справді? 
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Господи! Як же він побивався за нею, коли померла! 

Встановив їй дивовижно гарний надгробок. 

Ніколи не думала Ліда, що можна так за людиною  

тужити. А він, кремезний та міцний  чоловік, Аляб'єв почав  

марніти після смерті Ганнусі, своєї дружини. 

-Як  же добре  схуд, - намагалася розвеселити його чуйна 

Ліда, - От би мені так схуднути! Як тобі вдалося так 

пострункішати? 

А він  слізьми вмивається. 

Тільки рік після неї прожив і помер від туги. 

У східних електромережах багато про які випадки 

розповідають. А від їхньої  любові залишилася не легенда, а 

правда. Гарна, до щему, історія родини Аляб'євих. 

 

                МОМЕНТ ІСТИНИ 

 

У листопаді зненацька вдарили тридцятиградусні морози. 

Уперше за багато років місто  не було вчасно підготовлене до 

викрутасів погоди. У котельні аварія. В останню мить  

відмовила автоматика. Але Реутів безтурботно чекав тепла. 

Розжарювалися слухавки побутових служб. Дітлашня в школах 

тремтіла від холоду. Сам голова міста Олександр Миколайович 

Ходирєв прибув на місце аварії. Скинув офіційний піджак, 

засукав рукава. 

Пускати котел ручним способом - страшенний ризик. 

Ніхто із присутніх навіть не спромігся взяти на себе цю 

колосальну відповідальність. Аж  раптом вибухне? Тоді вся 

котельня полетить Богові в душу. 

У минулому Ходирєв працював механіком, життєвий 

досвід підказував, що шанс є. Котел витримає. Адже у радянські 

часи все робилося з великим запасом міцності. І, обклавши всіх 

довгим тихим  напівматючком, хазяїн міста увімкнув тепло 

вручну. Тепло розлилося по артеріям будинків, підприємств і 

шкіл. Бо це було тепло його серця. Його душі. 
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Багато хто знає добрі справи Ходирєва: відбудована 

красуня-церква, розкинувся новий парк і сквер, відкритий пункт 

міліції «Південний»... Але та мить, як момент істини, на мій 

погляд, була головною характеристикою Олександра 

Миколайовича. 

 

         ГОЛОВНА ДОРОГА РЕУТОВА 

 

Літак, гвинтокрил, ракета, голуб, пневмопошта дуже 

добре можуть перелітати через залізничні колії. Люди  по 

переходу під ними йдуть також без особливих зусиль.  

Наше місто відрізняється тим, що воно поділене на дві 

частини: основну, це старий Реутів, і мікрорайон Південний. У 

старому розташовані ставок, міськрада, Бюро технічної 

інвентаризації, лікарня. А в південному - парк, церква та шлях 

до сусіднього цвинтаря. 

І ситуація, що склалася історично, нагадує приказку 

«лазня, а через дорогу - роздягальня», коли простому «чайнику» 

треба перетнути цей бар'єр у вигляді залізничного полотна. 

Автомобілісти морочать голову, як схрестити своїх 

«Москвичів» з реутівськими ракетами далекої і ближньої дії. 

Ось чому в місті так багато майстрів «золоті руки» та інших 

дослідників і, можливо, з цього ж приводу, він був названий 

НАУКОГРАДОМ! 

Найбільша чудасія полягає в тому, що головна артерія 

Реутова, яка з'єднує стару і південну частину, пролягає через 

кільцеву дорогу Москви.  

Усі знають що за сприяння Юрія Михайловича Лужкова  

МКАД була реконструйована (з'явилися приємні зав’язочки й 

розв’язочки, і навіть трава місцями була пофарбована  в зелений 

колір!). Це дуже тішить наших «чайників», оскільки фактично 

тепер не второпаєш, чи  Реутів справді вважати  пригородом 

Москви, чи Москва - пригород Реутова. 
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Тому романтики і шанувальники МК автодороги таки  

виклопотали Лужкову звання Почесного громадянина міста 

Реутова з усіма наслідками, що в'їжджають і виїжджають звідси. 

 

                       ГЛЕЧИК ЗОЛОТА 

 

Все життя скнів над грошима керуючий банком. До пенсії 

набив великий глечик  золотими монетами. Відчуває - незабаром 

помирати. Приїхав  у село до дітей і домочадців, до своєї бідної 

хати. Глечик із собою прихопив. Дітей четверо в нього було. Всі 

зібралися.  

А  неподалік сестра жила. У неї теж було четверо дітей. 

Прийшла вона брата свого провідати. Не знаю вже, про що 

розмовляли брат із сестрою, та раптом  вдарив його грець. До 

постелі прикував. Слова сказати не може, тільки мимрить і 

очима на щось показує. Не розгубилася сестра. Глечик із 

золотом прихопила та й вшилася. 

А тут діти зайшли до хати. Нічого втямити  не можуть. 

Що це з батьком, та й куди глечик зник? Незабаром поховали 

вони батька, як статки дозволили. Заходилися гроші шукати, 

знайти не можуть. У хаті шукали  і під хатою,  в саду,  під 

яблунями – наче корова язиком злизала. 

Тільки-но сорок днів минуло, раптом сестра почала  все 

скуповувати. Млин одному синові купила, потім другому, затим 

третьому, всім по кам'яному будинку, наділила кожну дитину 

акром землі. А родичі мовчать. Хто доведе, що  вона глечик із 

золотом  поцупила? 

Було це в 1917 році. Саме влада мінялася. Млини, 

зрозуміло, відібрали відразу. Та за ними й землю. Розкуркулили, 

одним словом, тому отримала вона, бо  глитаїха,  все по заслузі, 

як тоді водилося. Розташували у її кам’яних будинках  і 

бібліотеку, і колгоспні  склади. Саму - на Єнісей заслали, там 

вона й пощезла. 

А онуки того керуючого живуть донині в Підмосков'ї, 

тому, сміючись, цю історію  мені  розповіли. Всі  так гарно 
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живуть - мирно і приязно. Кажуть, найголовніше,  щоб усе по 

совісті було. А гроші - зло, якщо по-злодійськи дістаються. 

 

             НАКОМОДНІ СЛОНИКИ 

 

Аж ніяк  не можна було  укоськати маленьку пустунку 

Льоську, бо вона крутилася, наче несамовита дзиґа. Довелося 

матері добряче відшльопати свавільницю й зачинити в далекій 

кімнаті комунальної квартири, яка вже  півроку стояла 

порожньою.  

Льоська довго тарабанила в замкнені двері, потім 

зрозуміла, що  тільки марнує час, і вирішила обстежити 

незнайому частину будинку. 

Кімната виявилася захаращеною старими речами та 

меблями. Крізь порохняву пробивалися пахощі лаванди і шавлії, 

а крізь дірки невипраної тюлі - ніжне світло першого снігу. 

Льоська відкрила шафу, дістала чорний оксамитовий 

капор, приміряла його перед дзеркалом, потім накинула на 

вузькі плечі в'язану важку шаль і підфарбувала губи жирною 

червоною помадою. 

Тепер Льоська скидалася на маленьку бабусю, що колись 

тут жила. 

Пустунка ще не вміла читати, тому корінці стародавніх 

книг, а саме через них  спадкоємці досі  не  поділили кімнату, не 

справили на Льоську ніякого враження. Зате її погляд  прикипів 

до величезного комоду, там по довгій серветці крокували 

дев'ятеро мармурових білих статуеток. 

-Слоники! - радісно  вереснула Льоська і полізла на 

крісло, щоб їх дістати. 

Різьблена ніжка крісла похитнулася. Льоська вчепилася 

за край серветки і полетіла на підлогу, тягнучи мармурових 

слоників за собою. Всіх дев’ятьох. 

І раптом, забившись об підлогу, слоники заверещали 

мовби живі: 

-Ай! Ой! Боляче! 
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Леська лягла на теплий килим і вишикувала їх перед 

собою. 

-Ви звідки? - запитала пустунка. 

-З Індії, - відповів найбільший слоник, - Ми тут давно 

стоїмо. На щастя. 

-Бідолашні! Ви  нудьгуєте? 

-Нудьгуємо, - відповів менший слоник, - адже ми також 

маємо мрії, але  ніхто ними ніколи не цікавився. 

-А чого б ти хотів? 

-Грошей! 

-Чи не мрія! - засміялася Льоська, - хіба про гроші 

мріють? Мріють про кохання! 

-Я мрію про кохання, - відгукнувся третій слоник. 

-А ти? - запитала вона четвертого. 

-Я люблю попоїсти, - зізнався той. 

-А я - музику. 

-Я - жінок. 

-Знання. 

-Славу. 

-А ти, найбільший? Чого ти хочеш? 

-Нас дев'ятеро, - відповів найбільший слоник, - це 

 священне число, після  нього починається новий життєвий 

цикл. Тому  багато років ми виконували чужі бажання. Але, 

якщо ти, голубонько, хочеш зробити нам щось гарне, подумай 

про бажання кожного. Я  прагну хоча б одним оком побачити  

нашу далеку Індію. 

У цей час почулися кроки матері. Льоська швидко 

витерла губну помаду, скинула капор і шаль, а слоників сховала 

до кишеньки. 

Коли всі поснули, Льоська вибралася з-під ковдри  та  

вирушила розставляти слоників по своїй квартирі. 

-Ти мрієш про кохання, тому будеш жити в Ольги. Вони 

щойно побралися, тому кохання у них аж за край переливається! 

– філософські промовила Льоська, ставлячи слоника на шафку 

молодят. 



  

14 

 

Золота серія «Письменник в інтернет-просторі» 

- Ти житимеш  на кухні, ти - на піаніно. А тобі - до 

спальні сестер. Ти віднині стоятимеш на полиці для книжок. Ти? 

Льоська поміркувала, де ж розташувати слоника, який  

любить славу,  і,  прокравшись навшпиньках до кімнати 

письменника, поставила його прямісінько на робочий стіл. 

- Дядько Слава неодмінно напише про нього казку, - 

подумала вона. 

У кімнату нумізмата вона віднесла того слоника, що 

мріяв про гроші... 

Наступного дня вона напросилася з матір'ю на базар. 

Терпляче, як ніколи, Льоська ходила  за нею маминим 

хвостиком серед  розвалу взуття та одягу. І навіть дозволяла 

приміряти на собі хустки й кофтинки. Вона знала, що після 

китайців і корейців мати обов'язково підійде до індусів. І мати 

підійшла. 

-Дядечку! Ви з Індії?- запитала Льоська  продавця в 

чалмі. 

-Так. 

-Відвезіть, будь ласка, мого слоника додому! 

-Добре, - сказав індус, щиро посміхаючись і прийняв 

білий подарунок у свою смагляву долоню. 

Тепер у Льоськи залишався один крихітний слоник, який 

нічого не встиг сказати. 

Як не благала його дівчинка, як не вмовляла, той ані пари 

з вуст. 

-Ти - найменщий. І я - найменша в нашій квартирі, - 

сказала йому Льоська, поклавши його поруч себе на подушку, - 

тому тебе я залишу  собі. Але ти не хвилюйся. Якщо ти про 

щось дуже-дуже мріятимеш, я обов'язково виконаю будь-яке 

твоє побажання. Тільки скажи! Я сама  буду твоїм щасливим 

слоником.  

І вона заснула. А найменший слоник лежав поряд і мудро 

посміхався. Насправді, це він приносив щастя. І про те, що 

Льоська залишить його собі, він не тільки знав, але й дуже мріяв  

про це. 
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                         ГРИБ  ДАРОВИК 

 

Спустилася молода жінка до підвалу, м'якими капцями 

нечутно ступаючи по дощатих сходах. Бачить, у кутку, біля 

діжки з капустою,  маленькі чоловічки сидять. Прикипіла до 

місця. Вирішила – мариться їй. А ті бенкетують. Святкують 

щось своє. От один з них каже: 

-Радість у нас  велика. Виріс чарівний гриб Даровик. Хто 

його скуштує, буде обдарований  щастям, любов'ю, таланом, 

багатством - усім, про що тільки можна мріяти... 

Не дослухала жінка – під ногами хруснуло. Злякалися 

чоловічки, миттю поховалися. Глянула жінка - дійсно! На тому 

місці, де тільки-но  бенкетували, справді гриб росте. Зірвала 

вона його, і така в неї жага загорілася до гриба, що відразу його і 

з'їла. 

Не знала вона, що була при надії. Та не однією дитиною, 

а двійнятами. Підійшов час пологів. Народилися дівчинки-

близнючки. І такі різні! Одна - гарна,  іншу - очі  б не бачили. 

Одна - вічна задрипанка,  інша - чепурушка надзвичайна. Зате, 

якщо одній таланить, іншій вічно на горіхи перепадає. Якщо 

одну люблять, іншу так і намагаються штурхонути. Мабуть, 

гриб Даровик  може обдарувати своєю силою тільки одну 

людину, а тут поділився натроє. 

Пішла мати до ворожки. Вона їй розтлумачила, що не 

можна було той гриб чіпати. А тепер отим чоловічкам потрібно 

дари  піднести, аби лиха  позбутися. 

Дістала жінка яскраві клаптики, нитки, спиці, заходилася  

одежинки шити. Залишила за діжкою з капустою, де вперше 

чоловічків побачила. Чекає, що відбудеться. Вийшли чоловічки. 

Подарункам зраділи. Вирядилися  і нумо танцювати, 

примовляти: 

- Рости-рости грибок, рости грибок Даровичок! 
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На те місце почала жінка щодня  подарунки приносити. 

То пиріжків дрібненьких напече, то пельменчиків, то млинчиків 

гаряченьких. 

Через тиждень спустилася – дивиться, новий гриб 

Даровик виріс, точнісінько такий,  як перший. Знову заманулося  

їй  спробувати грибок, та на цей раз не стала його  куштувати. 

Відламала вона капелюшок,  чоловічкам залишила. Нагодувала 

ніжкою своїх дівчинок-близнючок. І зробилися вони 

звичайними дітками, як і всі. Зірок з неба не хапали, але  коліна 

перестали розбивати. Нарівно дісталася їм краса та доля 

щаслива. Заміж вийшли за коханих, як усі. Як усі, в призначений 

час народили онуків. 

Чоловічків у тому підвалі більше ніхто не бачив. А грибів 

Даровиків і поготів. 

 

                     СМАЧНА ГАЗЕТА 

 

Хто вам сказав, що редакція газети, то звичайна редакція? 

Ні! Це велика кухня... Спочатку збирається інформаційний 

фарш. Щоб зробити його смачненьким, додаються спеції - 

виділяються найбільш яскраві особистості, визначається суть. 

Страва не вважається завершеною, поки кулінар-

фотограф не розфарбує шпальту світлинами. 

А далі вже оформлювачі метикують, як подати кожний 

сантиметр, дегустатори і коректори усувають огріхи, відбивають 

сторонні запахи. Але  це ще не все. Головне рішення за шеф-

кухарем, головним редактором - подавати або не подавати 

частування до столів усього міста. 

І тільки після цього офіціант-листоноша доправить 

найсвіжісіньку інтелектуальну їжу. 

Газету «Реут» дуже полюбляють споживати реутівці  не 

тільки тому, що в ній друкується програма, яка смакує наче 

майонез... У нашій міській газеті немає нічого пересмаженого, 

чим грішить часом  всіляка там чорна, жовта або зелена преса. 

Від «Реута» в чутливі шлунки адміністрації ніколи не в’їсться 
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виразка, не розіллється жовч, не допече до печінок. Вона 

рекомендована читачам від найтендітнішого до наймудрішого 

віку. 

«Реут» - улюблена страва і на нашому столі. Я особисто її 

приймаю,  як заспокійливе, на ніч. До того ж це пречудовий 

засіб від самотності. У газеті,  коли-не-коли, та й зустріну з 

усмішкою цілий букет вітамінів, презентований старими 

друзями в черговому номері. 

Газета «Реут»  надзвичайно гарна на свята, прикрашена, 

немов експериментальний торт, сміливими колажами.  Але 

часом і повсякденні номери рясніють  вершками віршів, соусами 

засідань ради, довгою локшиною виборів. А для гурманів 

подеколи подаються казкові родзинки, запечені в «Реуті» з 

особливою любов'ю. 

А тому, споживайте її частіше. Смачного! 

 

                             АЕРОСТАТ 

 

У Крилатському на честь відкриття автомобільного 

фестивалю в повітря піднялися  одночасно  чотири аеростати.  

Очманілі від радощів  дітлашня і дорослі захоплено галасували, 

милуючись рідкісним святковим видовищем.  

Аеростати розпирало від задоволення, адже  не кожного 

дня  їм щастило літати, та ще при такому великому збіговиську  

юрби.  

Тільки аеростат із червоними смужками піднявся в 

повітря вперше. Все навколо було для нього  новиною. Його 

газовий пальник обпікав нутрощі метровим полум'ям, і від 

цього, напевно, наш аеростат почав озиратися  на всі боки, 

шукаючи собі подружку. 

Його аеростати-брати  мало не луснули від сміху, коли 

він шарпнувся в бік маленької рожевої повітряної кульки. 

Тільки маленька кулька анітрошки не  зважала на залицяння 

величезного аеростату. Тому рішуче  відірвалася від мотузочки, 
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кинувши себе на поталу примхливому вітру. Тому наш аеростат 

також відірвався і шалено кинувся її наздоганяти. 

Жителі Реутова  страшенно здивувалися разючій появі в 

небі над містом непізнаного літального апарата. Аеростат 

низько-низько, майже черкаючи дахи, повільно полинув над 

Ювілейним проспектом. Люди сипонули на вулицю. 

Під аеростатом, схожим на яскраву клаптеву ковдру, 

летів кошик, в якому сидів колоритний чоловік в капелюсі в 

оточенні дівуль напідпитку, які верещали від жаху, коли кошик 

трощив антени будинків, що  зустрічалися на шляху. Уздовж 

проспекту за ними мчали машини супроводу з представниками 

програми новин НТВ, які, мабуть, і гадки не мали, що за ними 

слідом  женеться наша хоробра реутівська міліція.  

Аеростат іноді знижувався до неприпустимо небезпечної 

висоти. У цей час із газового пальника, встановленого у верхній 

частині, з ревінням виривався півтораметровий язик полум'я. І 

куля, підживлена новою кількістю гарячого повітря, знову 

піднімалася на 10-15 метрів. Здавалося, що пасажири вже зовсім 

не раділи подорожі,  а шукали місце для приземлення. 

Нарешті, збивши останню антену над гуртожитком ВТУ-

90,  

що довело до   божевілля   умлілих від захвату жителів Реутова і                                                                                                                                                                                 

дачників, які проїжджали  Носовихинським шосе, аеростат 

приземлився на майданчику  край  бензоколонки. Підбігли 

люди, допомогли втримати кошик на місці, а пілот випустив 

гаряче повітря, що залишалося  в аеростаті. 

У цей час налетіли репортери і міліція. А пілот, мастак 

численних інтерв'ю, з насолодою розповідав  про свої пригоди. 

Наступного дня всі газети писали, що верхні прошарки 

повітря  утнули з аеростатом малесенький жарт, через який 

приземлення в межах Москви було неможливим. Аеростат 

попрямував в район Новокосино, а вітер, що піднявся, притяг 

його до Реутова. 
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Схоже, ніхто так і не зрозумів, що весь цей гармидер 

здійнявся через маленьку рожеву кульку, що спокійнісінько 

знизилася в реутівський ставок, примовляючи: 

- От, дурило смугастий, полетів за мною. Великий! 

Пузатий!  Беззаперечно, що ти взагалі мені не до смаку! 

 

     МЕТЕЛИК З ПОЛАМАНИМ КРИЛОМ 

 

Зустрілися на великій дорозі Метелик і Джип. Після цієї 

зустрічі Метелик полетів далі з поламаним крилом. 

Всі інші метелики над клумбами літали, пісеньки співали. 

Нашого Метелика до свого товариства не підпустили. Навіщо 

він їм з поламаним крилом? 

Заплакав Метелик. Полетів туди, де працювали 

художники. Вони малювали квіти і метеликів. А нашого не 

намалювали. Адже ніхто не заплатить  гроші за картину, де 

зображений метелик з поламаним крилом. 

Ще гірше заридав Метелик. Раптом, де не взялися, 

прибігли школярі. Всіх метеликів переловили сачками, а нашим 

знехтували. Погодьтеся, яку колекцію може прикрасити метелик 

з поламаним крилом?… 

Я все це розповідаю до того, якщо коли-небудь Джип з 

Великої дороги випадково зустрінеться з Вами і переламає Вам 

крило, не впадайте у відчай. Аж раптом Ви через це комусь не 

будете занадто потрібні!  

 

                     КЛОПИНА ХАЛЕПА 

 

У зморшках численних прошарків дешевих шпалер, за 

товстим килимом живе старезний, як ця комунальна квартира, 

клоп Яків Макарич. 

Взагалі ж  він тільки робить вигляд, що спить. Яків 

Макарич давно спати не може. І не ходить на полювання. У 

нього навіть зубів немає! Навіть свіжа кров йому не смакує. 

Справді! 
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Він багато чого перебачив  на своєму віку. Багато чого 

пережив. 

А тепер згадує клоп смак всіх жінок Івана Полікарпича - 

головного хазяїна квартири. Катька була нівроку. Та й Зінька з 

Танькою так само. А Люська. Святий Боже! Люська! Білявочка. 

М'якесенька, неначе зайченятко. Смачнесенька, язик 

проковтнеш,  і така ж дурненька. Завжди просила кватирку 

зачинити, думала, комарики її гризуть... 

Сімейство Якова Макарича (дружини, діти, онуки, 

правнуки) дуже полюбляли, коли приходила Люська. Хоча, не 

гидували й іншими. Тільки-но вимикалося світло, вони лізли на 

стелю, згортали лапки і кидалися на цих солодких жінок. Але 

Полікарпича не займали не тільки через вічний сморід нікотину 

навпіл з перегаром. Обережно перелізаючи через хазяїна, клопи, 

клопики і клопенята звідкись знали, що його куснути не можна! 

Якось завітав до них найдревніший клоп  усього Реутова 

Макар, проскрипівши: 

- Доброго здоров’ячка! 

Після переговорів з'ясувалося, що по всіх усюдах  на 

клопів облави і потрави, тому Макар привів уцілілих до 

улюбленого сина Якова. А куди  подінешся? 

Охлялі гості  тієї  ж ночі накинулися за Полікарпича. 

Завив хазяїн від болю. Увімкнув світло. Підняв килим. А 

там! Клопів хмара хмарою! І маленьких, і великих, і середніх. 

Схопив хазяїн якусь бридоту і гайда пшикати. Всіх і ліквідував, 

братів своїх менших, як Авімелех на одному камені. 

Зберігся тільки Яків Макарич. А яка  користь від старого? 

От і висне тепер у щілині за шпалерами. Іноді вилізає 

подивитися, хто там прийшов, шамкаючи беззубим ротом: 

Танька? Катька? Зінька? Або довго і зворушено облизується зі 

стелі на Люську. Вп’ястися  в неї він  вже не здатен. 
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                          ЛЮБОВ - ВЕСЕЛУНКА 

 

Тиждень періщив дощ. Жінки журилися, що ніяк не  

висушать на балконах білизну. Чоловіки  в альтанці грали в 

доміно.  А струмені води то стікали, то сповзали по шибках 

жилавими прозорими зміями. 

-Родя, - відрекомендувався без пояснень бородатий сусід, 

посміхнувшись одним примруженим оком, і поклав поряд « 

риби»  з доміно величезного жирного ляща. 

-Гарний пропуск, - потягнулися до нього мужики, 

посилаючи наймолодшого за пивом. 

Пива не вистачило. Дощ усе лив. Бабусі лінькувато 

покликали  онуків  обідати. Мужики грали тепер з бородатим 

сусідом Родею. До відчуття  вогкої білизни та ворушіння по 

шибках зміястих дощових струменів домішувалася тепер ще й 

спрага, що неодмінно з’являється після солоної риби. 

І чоловіки потихеньку почали розходитися по домівках. 

Залишилися тільки сусід Родя  та Іван Іванич із 7 квартири.         

               -Ти справжню медовуху куштував? – мовби  читаючи 

 думки, запитав бородань. 

-А як же! - за звичаєм збрехав Іван Іванич, ще не 

зрозумівши  змісту питання, але при  цьому  розкумекавши  

щирість розмови. Він уже намірився розповісти тридцять і три 

методи вживання  медовухи, та наразився на тямущу посмішку 

сусіда. 

-А то я можу пригостити, - наче нічого не помітивши, 

запрошував бородань з дивним ім'ям, - мої дочки - Любоньки до 

цього діла майстрині... 

Швиденько перескочивши  теплі калюжі, вони опинилися 

в сусідньому під'їзді. Двері відчинилися самі. 

-Заходь, будь як вдома... 

Квартира виявилася надзвичайно дивною. Із головної 

зали сходи вели   нагору, і вниз,  і в усі  боки. Але, як і в 

кожному сні, це була умовність сну, надзавдання, котре 



  

22 

 

Золота серія «Письменник в інтернет-просторі» 

сприймається наче дійсність, поки не втямиш, що все це 

відбувається уві сні. Тільки Іван Іванич не втямив. 

-Веселунко! - покликав бородань, і в кімнату, 

засліплюючи білозубою посмішкою, увійшла дівчина, несучи 

келих на таці. Здавалося, що вона насилу стримується, аби  не 

бігти  чи  підстрибувати. Її очі сміялися та спалахували зірками,  

напій у келиху теж вирував і пінився, мовби жива кров. 

-Гарне дівча! Гарне! - вигукнув Іван Іванич, - сватів би до 

тебе заслати! Ох!  Аж серце крається! - і випив келих жагучого 

трунку. 

Але спрага не вгамовувалася, а, навпаки, допікала. 

Здавалося, пити хоче ...душа. 

-Наш гість, здається, не напився, піди-но, доню, поклич 

Медунку! 

А Любов-Медунка вже сама спускалася  стрімчастими 

сходами. Щоки зайнялися сором’язливим  рум’янцем, губоньки, 

наче маків цвіт, напіврозтулені від жагучого бажання. На таці 

келих мало не  проллється. 

Випив наш Іван Іванич, мовби напився медовим місяцем 

після весілля, але не досхочу, лише зітхнув до самого дна душі, 

глухо видихнув: 

-Ще! 

А поруч уже Ладонька з немовлятком на руках, на Івана 

Іванича навіть уваги не звертає, келих вина дала, та й почала 

дитинку грудьми годувати. 

         Та  Іван Іванич все напитися не може, начебто життя своє 

п'є. 

Посміхається Родя  зморщечками очей, у долоні ляскає. 

Тут з усіх боків  дівчата з келихами прибігли. А вино в 

них все гіркіше та гіркіше. Та  якісь імена дивні : Пошук, 

Робота, Терпіння, Ревнощі... 

-Може, вистачить? - Родя Іванича запитує. А той утерся 

рукавом, начебто і хмільний-не  хмільний. І спрага  знову пече – 

як же її вгамувати? 

-А ще дочок ти маєш? 
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-Одна залишилася. Найстарша, але не знаю, чи  зможе 

вона тебе напоїти. 

Ось увійшла до зали ніби дівка, а може бабка. Лице під  

фатою - очей не видно. На таці склянка води. 

Випив Іван Іванич тієї води й напився. 

І немовби прохмелився, відразу. 

Зітхнув глибоко. 

-Ну що ж, - сказав Родя, - от і дружина тобі знайшлася. 

Вклав  він руку доньки в долоні  Іван Іванича. А то рука  

старенької! 

Злякався Іван Іванич. Заблагав: 

-Хоч я дідусь, але за що ж мені судилося з бабцею спати? 

Мені б ту, Веселунку... 

Але заграла весільна музика. І нібито свічі навкруги 

спалахнули. І церковні ікони  від Івана свій образ відвертають. А 

Родя йому каже: 

-А за те, що набрався, як жаба мулу!!! 

Підняв фату Іван Іванич, і впізнав у його дочці  дружину 

свою щербату. 

- А-а-а! - закричав з переляку... і прокинувся... 

Поруч бабка лежить, у дві дірочки посапує. На шафці 

склянка з водою стоїть. Пити хочеться - жах! Учора поганець 

Родька солоним лящем пригощав. А випити лячно, раптом 

нап'ється! 

Не витримав Іван Іванич, потягнувся за склянкою, і 

розбудив свою бабусю ненароком.   

-Чом не спиш, стареньцю? Сон спокою не дає, чи хіба 

що? 

-Не дає. Не дає.  

Сів Іван Іванич, на склянку з водою позирає, на 

фотографії свої молодії, що по стінах розвішані, на струмені 

дощу по шибках, на обридлу білизну на балконі. 

-Ти скажи, стара, як це ти мене, такого красеня, 

півстоліття назад від двадцяти дівок відбила? 
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-Веселісінькою була, - тільки й відповіла стара, та й 

заплющила очі хутчіше. 

Їй сьогодні теж дивний сон наснився. 

 

             ЇЇ СИМВОЛІЧНІСТЬ 

 

З-поміж всіх шосе, що променями розходяться від 

кільцевої дороги Москви, Носовихинське, мабуть, найбільш 

символічне. Чому? А тому, що по його центру пролягла 

Розділова смуга. 

- Ну, то й що? - скажете Ви, - На кожній автостраді є 

розділові смуги. 

- Так. Є. Але ця - незвичайна.  

Своєрідним півостровом праворуч від Носовихи 

розташувався район Москви Новокосино. Приблизно такі ж 

контури має Новий Реутів, відокремлений разом із старим 

залізничним полотном. Два цих своєрідних «апендицити» - 

близнюки-брати. Але! Із правого боку Носовихи автомобілі 

рухаються на Схід, а з лівого - на Захід! 

Суворо наглядає за цим Розділова смуга. 

Та  не тільки в цьому її чарівні функції. Москва і  Реутов - 

різні суб'єкти Федерації. Новокосино - Москва, а Реутов - 

Московська область. Фінансові надходження до бюджету 

впливають і на заробітну платню, і на терміни видачі пенсій та 

допомоги, і на медичне обслуговування. І на дорожнє покриття. 

Навіть на освітлення. 

Новокосино має інший характер життя. 

Розділова смуга суворо слідкує за пропискою. 

А ще вона не переносить, коли хтось намагається 

зазіхнути на її Символічність. Так уріже в лоба зустрічним 

транспортом, що аж блискавки засвітяться! 
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                             КАШТАНИ 

 

Я з ним посварилася. Я була не права. Я гнівалася на себе 

за це. Я не знала, що тепер йому сказати. Я карала себе тим, що 

тиждень не дозволяла собі відповідати на його дзвінки, 

позначила його номер недоступним. А  коли він все-таки 

примудрився прорватися з іншого телефону, сказала: 

- Зв’яжемося через тиждень. Мені ніколи. 

Я хотіла його розгнівати. Я його розгнівала. У мене 

дійсно була купа справ. Тільки я навмисно навантажила себе 

цією купою, аби не каратися, що була несправедливою. 

І, дивлячись на рівні сірі плитки проспекту імені Леніна, 

я думала тільки про це. Сотні разів, ще й ще раз, торочила: 

«Зв’яжемося через тиждень. Мені ніколи». Я запекло ганяла цю 

безглузду фразу по колу. Можливо, так я намагалася знайти ті 

слова, які  повинна була йому сказати? Мозок гальмував, нічого 

не сприймаючи. Цього дня  все в Реутові мені здавалося  чужим, 

сірим і ворожим, хоча справи, взагалі-то, гарнішали. Я навіть 

отримала якісь гроші  і  прямувала до автобуса. 

Раптом у мої думки вкарбувалася фраза з юрби: 

- Аїть! А таи уе іу... 

Я розгублено повернула голову вправоруч, побачила 

кволу маленьку бабусю вісімдесяти років, з білою тростиною і 

розплющеними дивними очима. 

Мимоволі я пройшла повз неї, не відповівши на 

незрозуміле запитання. І ніхто з перехожих  на нього теж не 

відповів. 

Кроків через десять я озирнулася. Бабуся все ще стояла і 

щось бурмотіла. А люди проходили повз неї. 

Мої думки змінили русло та потекли в іншому напрямку. 

Мій внутрішній стан почав розгальмовуватися.  

«Аїть!» Ну, звичайно ж! Перше слово: «Скажіть!»... 

І, раптом, наче річка моїх думок  досягла бурхливого 

водоспаду. Я блискавично прозріла. Світ засяяв барвистими 

кольорами. І, начебто, розум якось загострився. Почали 
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відчуватися звуки і духмянощі весни. Праворуч  мене  

відчайдушно намагався звернути на себе увагу, ворушився і 

шелестів величний каштан. Чому ж я раніше не звертала уваги 

на  його пишну, сповнену життям зелень?!  Святий Боже! Так, 

уся вулиця буяла квітучими каштанами! Вони підносили до неба 

тисячі запашних свічок. Їх запаморочливі пахощі огортали 

місто. Переді мною підсвідомо розгорнулося  незрозуміле 

питання бабусі: «Скажіть! Каштани...» 

І мені забажалося гукнути: «Так! Так! Вони вже!…» 

Господи! Її питання: «Скажіть! Каштани вже цвітуть?» здалося 

мені тепер таким зрозумілим, що почуття нестерпної провини 

перед незнайомою жінкою охопило мене. І її дивні очі, і біла 

тростина. Адже ця старенька справді була сліпою! Я зірвалася з 

місця і побігла назад, як божевільна. Перехожі озиралися. Я 

ніколи так швидко не бігала. Можна сказати, я летіла прудкіше 

за вітер, аби повідомити її, що каштани вже цвітуть! 

Мені здавалося, я не встигну. Що її на місці не буде. Так і 

трапилося. Старенька зникла. Як могла вона, незряча, за 

хвилину зникнути? А, головне, куди? У вітринному дзеркалі я 

побачила тільки себе. Злу, пошарпану, розгублену. 

Розвернувшись, я автоматично пішла у своїй справі. 

Та, сідаючи в автобус, уявляла вже  бозна-що. І що ця 

стара - перевертень, і що все це неспроста. Найоригінальніша 

думка, яка прийшла  мені в голову по дорозі на чергову ділову 

зустріч, що я зустріла саму себе, і я була сліпа, а тепер прозріла, 

і можу бачити каштани, які цвітуть. 

Про все це я розмірковувала в кабінеті якогось міністра, 

коли обговорювалися питання, м'яко кажучи, зовсім до цієї події 

не стосовні. 

Чиновники даремно намагалися  витирати блискучі 

лисини від дивного наліту, яким укриваються з часом всі 

кабінетні люди. Одним словом, круглий стіл  був у самому 

розпалі, коли по стільниковому пролунав його дзвінок. Я 

здивовано впізнала номер: як він насмілився  порушити тижневу 

заборону? Втім, я вагалася лишень хвильку: 
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- Тихо! - гримнула я на високих чиновників, - Це Він! 

І люди в кабінеті замовкли, думаючи, що Він вище їх за 

рангом, інакше я б ніколи не насмілилася назвати його так, з 

великої букви. 

- Так! - відповіла я, - та ні, зараз вирішуються  усілякі 

справи мізерного характеру. Буду через 15 хвилин. 

- Мене викликає Сам, вибачте, - попрощалася я. 

Я  квапилася зробити те, про що, ну, звичайно ж, просила 

мене, а може й усіх інших, старенька. Тепер я розуміла, що вона  

не запитувала, а радила: «Скажіть: «Каштани вже цвітуть!» 

Я так йому й сказала. Через що він дуже зрадів. 

 

                  ПІШОХІДНА ДОРІЖКА 

 

Тітка Валентина, відкрию Вам таємницю, завжди була 

дуже мрійливою особою, незважаючи на жовтогарячу дорожню 

безрукавку і ватяні штани. Звичайно, перш ніж накатувати 

спеціальним валиком пішохідні доріжки, вона довго розмішує 

фарбу, відокремлюючи часточки один від одного, і думає про 

далекі мандрівки. 

Потім білі смужки точнісінько лягають на асфальт, і всі ці  

численні часточки фарби схоплюються ручками між собою, 

прилипаючи  міцно до дороги. 

Так весняною теплою ніччю в Реутові на Південній 

вулиці з'явилася  найзвичайнісінька на вигляд Пішохідна 

доріжка. 

Подивилася вона перед собою, побачила Новокосино. 

Подивилася праворуч, там височив собор Миколо-

Архангельського. Подивилася ліворуч - Москва! Озирнулася 

назад, побачила Реутівску станцію, почула шум поїздів. І 

Пішохідній доріжці нестерпно заманулося  подорожувати. 

І тому що вона пішохідна, почала доріжка приставати до 

всіх пішоходів: 
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- Візьміть мене з собою! Я теж хочу в Москву! У 

Новокосино! У Миколо-Архангельське! А про станцію і мовити 

нема чого. Адже звідти потяги роз’їжджаються по всій Росії! 

Але пішоходи не чули її благань. Адже вони не розуміли 

мови пішохідних доріжок. Вони навіть не звертали уваги, що в 

них під ногами взагалі щось є. 

Довго терпіла доріжка, що по ній щодня проходять сотні 

людей і проїжджають тисячі машин. І зважилася на 

відчайдушний вчинок. Часточки фарби розчепили  ручки та 

почали чіплятися до підошов людей, що проходили, і до шин  

транспорту, що мимо проїжджав.  

І всі мріяння нашої Валентини здійснилися. Одні 

часточки фарби потрапили до Новокосино, поперебували майже 

у всіх квартирах. Інші обійшли уздовж і поперек Реутів, а інші 

ще й все Підмосков'я. Треті міцно закріпилися  в кабінетах 

Москви. Більше всіх поталанило тим, що виїхали на  потягах  в 

далекі міста, витекли через підземні ріки  до морів. 

І коли вже від доріжки майже нічого не залишилося, тоді 

у своїх справах проїжджав Мер міста. 

- Неподобство! - засмутився він і відразу звелів 

позначити на цьому місці нову пішохідну доріжку. 

Напевно, він не знав, що малювати її буде та ж мрійлива 

тітка Валентина в жовтогарячій дорожній безрукавці. І нова 

пішохідна доріжка неодмінно відправиться у подорож. 

 

                   ДРУГИЙ МІСЯЦЬ 

 

Не в Іваново, і не в Чертаново, а здається тут, у Реутові, 

збиралися ми, ще дітлахами, щоб до клубу збігати на 

танцюльки, а потім дивитися на зірки до півночі і лузати насіння 

соняшника. Нам ще не було й чотирнадцяти. 

  Тоді вже давно  відгриміла музика, та ми ніяк не могли 

розійтися, про цікаві  випадки  розповідаємо, сміємося, в 

«садівника» граємося та інші дитячі ігри, аж раптом на небі 

з’явився другий місяць. І кольором, як місяць. І розміром. Одна 
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розбіжність: перший стоїть на місці , а другий повільно 

рухається, і від другого місяця світло теж рухається завбільшки 

з пів-Землі, і  також схоже кольором на місяць. 

Ми  заклякли  від жаху. А може  нас якось не так освітить 

це світло і зробить нас  зачарованими! Але місяць  зупинився. 

Постояв так  хвилину. Потім полинув далі, а світло, що 

променем пів-Землі висвітлювало, залишилося, неначе місяць 

його відстебнув.  І не зникало протягом  півгодини. Потім і воно 

повільно зникло. І ми потихеньку розійшлися по домівках. 

І я б давно забула про всю цю історію. Але нещодавно 

переглядала дитячий альбом і зрозуміла, що світло того другого 

місяця дійсно трошечки зачарувало всіх моїх друзів. 

Саньок пройшов Афган і Чечню,  ще й був  чи то в 

Алжирі, чи то у В'єтнамі, дослужився до генерала розвідки. 

Мишко став геніальним художником. Нінка сидить депутатом у 

Думі. Льошка винайшов універсальний перекладач...  

І тільки я ще нічого не досягла, пишу казки. 
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     «НАМАЛЬОВАНЕ СОНЕЧКО» (Розповідки Івантіївки) 
 

                           ДО РЕЧІ, ПРО ПТАШОК! 

 

Коли я була маленькою, у нашому селі жив дід  на ім'я Бородай. 

Примовки різні плів-виплітав, та я не запам'ятала ні однієї, 

окрім  цієї. 

А Бородай все кепкував наді мною. Казав, що люди дуже схожі 

на птахів. Особливо я. Хоч і не літаю. І  він мене  називав 

невгамовною пташечкою. 

Тільки коли я подорослішала, то довідалася, хто такі жайворони, 

і хто такі сови. Жайворони рано-вранці  встають  і лягають 

раніше. А сови, ті навпаки, встають пізно і засинають далеко 

після  опівночі. Тому що їхній організм призвичаївся до такого.   

А я, мабуть, на  власний сором, була хоч і жайвірком, але 

якимось совиним. Рано засинала, але пізно прокидалася.  

Життя давно відібрало у мене те село, проміняло сон на щоденні 

клопоти. Із совиного жайвірка я давно перетворилася на 

жайворонкову сову. Пізно лягаю і прокидаюся  ранесенько. 

Справді, знаю,  це дід Бородай начаклував.  І прийняла я від 

нього естафету всілякі байки плести-виплітати.  Я їх тобі силу-

силенну розповім! Хоч одну запам'ятаєш? 

 

                                  БУРУЛЬКИ 

 

Чи милуєшся  ти, як переливаються бурульки? Чи ти 

прислухаєшся, як дзеленчать вони,  коли ними грається вітер? А 

ти знаєш, чому вони так поводяться? Зараз я тобі  розповім. 

-Не сперечайтеся, - частенько казала їм мати, найбільша  і 

найтовстіша бурулька біля водостоку, - адже ви сестрички і 

повинні одна одній поступатися. Ви всі для мене однакові. 

-Це для тебе, а для сонця та вітру я - найкраща за всіх, - 

заперечила їй доня бурулька, саме та, котра була схожа на 

звивисту свічку. 

-Зате я можу свистіти! - не вгавала інша. 
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-А я! Я! Я - найтонісінька, - вищала третя. 

У суперечку влізали інші сестри, піднімався страшенний ґвалт  і 

обурення. 

-Припинити! – буркотіла матуся, - ой, прибіжать хлопчиська, та  

з рогачками… ох!  І нічого від вас не залишиться, від  молодих, 

тонких та дзвінких! 

Малюки ненадовго нишкли. У цей час мати бурулька залюбки 

 могла  похизуватися  перед сусідкою  задухою, радикулітом та  

іншими, приємними для дорослих речами. 

Все це тривало довгенько, поки двірник  якось  випадково не 

зачепив  лопатою велику мамцю бурульку, і та не впала, 

розкришившись на друзки. 

От і плачуть тепер доньки бурульки на різні голоси, журяться, 

що не слухалися сердешну матусю, але частіше завзято 

сперечаються, хто  сьогодні найбільше  рюмсав за нею, і хто, як 

вдасться, перерюмсає завтра. 

 

                                     БУРКУН 

 

На канікули батьки привозили дочку до старих. 

-Бур! Бур! Бур! Бур! Бур! - загарчав кран. 

Перелякана Катря вибігла з ванної кімнати: 

-Я хотіла полити квіти, але там хтось гарчить! 

-Не гарчить, а буркотить, - посміхнулася бабуся, - у трубі живе 

маленький Буркун. Він добрий, але не любить, коли його 

турбують через дрібниці. 

-Ну, навіщо ти Катрусі забиваєш голову  дурницями? Вона вже 

доросла дівчинка. У школі  вчиться,- втрутився дід, - немає 

ніякого Буркуна.  Це вода  тече  в  будинок  по трубах. Таких 

труб дуже багато. І в підвалі, і під землею. А, якщо  чуються такі 

звуки,  виходить, або туди повітря потрапило, або воду 

відключили. 

Вся сім'я зібралася у ванній. Дід мужньо відкрив кран. Той 

заторохтів, вивергнув щось іржаве і стих,  наче йому заціпило. 

-Я ж говорив, воду відключили! –переможно  вигукнув дід. 
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Під час канікул не відбувалося нічого  цікавого більш за цю 

подію. Дід з ранку до вечора ловив рибу, а бабуся, свята ж 

справа, пряла своє прядиво. І Катрусі стало нудно. 

Тому вона знову вирішила полити квіти. А як? Раптом труба її 

знову налякає! 

Дівчинка обережно  прочинила  двері. 

-Агов? Де ти, Буркуне? - запитала Катруся. 

-Бур! Бур-бур! - заклекотало десь у трубі. 

-Ти мене розумієш? Дай мені водички. Я хочу полити квіти. І, 

 будь ласка, не вередуй! 

-Бур, - відповів Буркун. 

-А ти,  насправді, зовсім не злий, і навіть кумедний. 

У трубі довго і недовірливо щось буркотало. Це Буркун, 

напевно, сумнівався  чомусь. Потім його голос змінився. Буркун 

прочистив старе іржаве горлечко, з крана  ласкавою пісенькою 

полилася вода. 

-Спасибі, Буркуне, - подякувала Катруся, набираючи повний 

глечик води, - більше не гарчи на мене. Я тебе не лякаюсь. 

 

                               ГОРОБЕЦЬ І СОНЦЕ 

 

На двадцять п'ятому поверсі сидів горобець і радів,  бо раніше за 

інших побачив краєчок сонця, що тільки-но сходило.  

Світило полинуло довгими променями, пестячи  всі прямі та 

перекривлені вулички Івантіївки, і ласкаво гріло горобця. Тож у 

нього, із глибини серця,  щось вибухнуло й цвіріньканням 

вирвалося на волю. 

- Вітаю тебе, Сонечко! - вигукнув горобець. 

Ранкове сонце ніжно і мудро посміхалося у відповідь. 

- Чого верещиш? - прилетіла галка, - Черв'яка знайшов на даху, 

чи що? 

- Тобі не зрозуміти, - відповів горобець. 

- Десь побачив хлібну скоринку? - виткнувся звідкілясь шпак. 

- Та ж ні, - цвірінькнув горобець. 
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- Та він горлає, бо закохався! - шкрябонула повітря квилінням 

чайка зі смітника. 

- Ніхто не вгадав! – затулила всім рота  ворона, -  Хе! Хе! Хе! 

Кар! Чому тобі  так  приспічило цвірінчати? 

- Сонечко побачив, весело мені. 

- Адже воно  щодня сходить! - здивувалися птахи. 

- Тож я  щодня  і  радію, - відповів горобець. 

 

                       ПЛАТТЯЧКО У ВИШЕНЬКАХ 

 

На день народження мама  вдягла  Тетянку в біле платтячко, 

розмальоване  вишеньками, білі носочки, білі сандалики, 

пов'язала на голівку великий білий бант. 

Вийшла Тетянка гуляти. Але ніхто на її платтячко у вишеньках 

не звернув уваги. Петрик пече пасочки з піску  в пісочниці, 

Марійка зі жмуточків трави садочок насаджує для ляльки, а 

Нелька-хитрунка взагалі з книжкою тиняється, хоча читати не 

вміє! 

               -А в мене нове платтячко! - похвалилася Тетянка. Але 

ніхто навіть не глянув у її бік. 

Тоді вона  вихопила з ручок Нельки  книжку і жбурнула прямо 

на пасочки з піску, а потім і садок зруйнувала. Заплакали дітки. 

Зненацька  почалася гроза. Та так швидко. Дощик ллє все 

прудкіше. Петрик хутчій  метнувся рятувати свої формочки, 

совочок, складає їх у відерце. Марійка надіває кофтинку на 

улюблену ляльку, щоб вона не застудилася. Нелька з книжки 

витрушує  пісок. А злива як із відра періщить. Грім. Блискавки. 

Вибігли дітки з пісочниці, і по домівках. 

Тетянка голосить: 

       - Ой, мій новенький бантик, ой, мої біленькі носочки, ой, 

моє платтячко у вишеньках! 

Ойкала, ойкала, і впала в калюжу. Тепер і Тетянка заплакала. А 

дітки засміялися. Дуже кумедною вона була  в цій калюжі! 
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                      ПРИМХЛИВІ РОМАШКИ 

 

Дівчинка зривала ромашки, обскубуючи пелюстки. І кожна 

квітка говорила їй:  

-Не кохає! 

Через півгодини всі квіти в садочку були пошматовані 

ревнивими  ручками.  Та раптом прибіг той, кого вона 

обожнювала, - хлопчина з поливалкою. Дівчинка тільки-но 

обривала пелюстки з останньої ромашки. 

               -Не кохає, - мовила остання примхлива ромашка. 

               -Що ти робиш? - зойкнув хлопчик, - Зараз же ушивайся 

звідси! Яке ти погане дівчисько! 

І дівчинці довелося втікати. 

«Цей, звичайно, мене не любить, - подумала вона, - треба було 

повірити першій ромашці!» 

 

                                          ШАХИ 

 

- Навіщо ми існуємо? 

-А цього ніхто не знає, Ладонько. Бог – на кшталт людини, все в 

собі вміщає. Буває, добрий, буває лютий. Буває, жартує, а буває, 

гнівається. Знаєш, є така приказка, Юпітер гнівається, виходить, 

він не правий. А якщо знає, що не правий, тоді грає в шахи. 

-Що це за шахи, бабусю? 

-Оті  шахи – ми з тобою. Сьогодні  ми добро робимо, виходить, 

білі! Ну, приміром, я –  кінь, а ти – пішачок. Я можу тільки  за  

звичною схемою рухатися. Бо вже стара. 

-Ти не стара! 

-Ну добре, немолода. Я затвердженими  нормами поведінки вже  

опанувала. Але у тебе більше спроможностей. Ти гідна  за один  

день  королевою  стати, якщо багато добра зробиш. 

-А якщо зла? 

-Ну, тоді  чорною королевою. Але це тільки сьогодні. Завтра - 

нова гра. І так щодня. 

-А Бог? 
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-А він дивиться, чого в нас більше переможе сьогодні. 

-Справді? 

-Ну, я так розумію, а може правда не за мною... 

 

                                    СНІЖНІ ГОРОБЦІ 

 

Там, де приліплені до змерзлих берегів будинки довгими 

вечорами викурюють солодкі березові люльки, у старому 

будинку живе бабуся, а з нею  онука Ладочка. Зранку бабуня 

пече запашні пиріжки. Їх запах будить онученьку, і та тягне із 

запічку білі рученята, аби бабуня допомогла  спуститися від 

небесних снів на домоткану доріжку. 

Потім бабуся в'яже теплі панчохи для бабці Сидячихи, котра  

забирає їх продавати. Після чого бабуся зітхає та в’яже нові. 

Ладочка пестить бабусю, розплітає її волосся пухленькими 

долоньками, довго збирає довгі сиві пасма в кіски і просить 

казку. 

Ладочка  полюбляє  запитувати. А бабуся  задоволено 

відповідає, адже вона всі легенди знає. А чого не знає, то сама 

домислює. 

-Бабусю! А чому всі птахи полетіли на південь, а горобці морозу 

не бояться,  оночки  дуже  весело в снігу купаються!? 

-Ех, дитинко, це тому, що вони сніжні! А жили вони раніше на 

холодному і лютому Полюсі.  Тому найкращим їх другом був 

Льодовик. Тоді вони разом вигадали  сніг. А як винайшли, пішов 

Льодовик винаходом своїм хвалитися! Півземлі відмахав. Всім 

усе розповів, показав. Довгим був його шлях. Велетень вивертав  

із землі величезні дерева - і танув, котив величезні камені - і 

танув, вигризав глибокі яруги - і знову танув! Так 

розфанфаронився, що й сам  почав щезати. До нас уже насилу 

доповз. Кинулися горобці, хотіли друга завернути, але було вже 

запізно. Льодовик станув, а горобці довго ще шукали його серед 

синіх озер,  де Земля охолонула зовсім. 

-Тепер ти  розумієш, чому горобці не летять у теплі країни? 

-Чому? 
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-А тому, що вони сніжні. Адже вони  спеціально зими чекають, 

щоб у снігу побрьохатися, пір’їнки почистити. А тутешні місця 

для них дуже теплі. 

Ладонька перебралася на табурет і глянула  у віконце. 

-Бабусю! Осьдечки  вони! Винахідники! Крихти в нашого  

Полкана крадуть! Ух! Прикидаються! При мені не хочуть у 

снігу купатися. Не бійтеся! Я тепер знаю, що ви сніжні! 

Бабка Сидячиха тільки руками розвела: 

-Крутиш дитині голову своїми  казками! Краще б ти її в'язати 

 навчила! 

-Мала  ще, дзиґа ж яка! Ще нав'яже ... 

 

                            ТАЄМНИЦЯ  ЖИТТЯ 

 

Приїхав Борис у село. 

-Попиляємо? - запитав його брат. 

Взялися вони пиляти. Пиляли, пиляли, зморилися. 

-Стомився? - запитав брат. 

-Стомився, - відповів Борис. 

-Поколемо? - запропонував брат. 

Взялися вони дрова колоти. Кололи, кололи. Спітніли. 

-Стомився? - запитав брат. 

-Стомився, - відповів Борис. 

-Давай тоді дрова у штабеля складати. 

Склали дрова у штабеля. 

-Стомився? - запитав брат. 

-Стомився, - відповів Борис. 

-Давай тоді сітки лагодити... 

-А відпочивати ж коли? - запитав Борис. 

-А це і є відпочинок – переміна праці. Це ж і є таємниця життя. 
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                                 ЛІСОВІ  ГНИЛЮЧКИ 

 

      Занадто багато плодів уродилося  того року. І на яблуні 

визріло так багато яблук, що вона розчахнулася навпіл. Лежить, 

землю гілками обхопила. Побивається, що їй нині робити.  

       А  Місяць, як би він не силкувався, як би не розкидав свій 

млосний погляд навсібіч, не знайшов ні одного, навіть 

маленького сновиди. 

- Ох! Святі дерева! - вигукнув Місяць, захоплюючись подвигом 

багатодітної яблуні, - та нехай же ваші пні світяться в темряві, 

як  відзнака про важку ношу! 

З того часу іноді в лісі можна помітити дивне сяйво. Нібито це 

шматочки місяця світяться на землі. А підійдеш - пень! Усього 

лише пень. Гнилючка! 

 

                                         ПУГВИЦІ 

 

Що таке ґудзик? Або, як люди здавна  називали його круглий 

варіант – пугвиця? Звичайна деталь одягу - скажете ви, і будете 

праві. Адже сьогодні навряд чи хто пам'ятає, що в минулому  

пугвиця була  найважливішим  магічним амулетом, який  

захищав людину від зла, що розповсюджувалося світом. 

Стародавні  слова  пуговичка, пугвиця,  походять від слова   

пугати,  тобто страхати. Спочатку пугвиці скріплювали в одязі 

тільки  комір. Наші предки вважали комір свого одягу дуже 

важливою деталлю в містичному плані: адже найуразливішими, 

найбеззахиснішими перед нечистою силою були найбільш 

відкриті частини тіла - шия та обличчя. Злі духи не повинні були 

безперешкодно  чіпати  тіло людини. Тому  ґудзики-пугвиці 

прикрашалися заговореними візерунками, що повинні були   

відганяти, відлякувати від власника одягу злих духів. Тому 

первинне призначення  пугвиці було не тільки практичне, але й 

магічне. 

От що почула я нещодавно про пугвиці в електричці. 
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Іринка боялася спати  на правому боці. Як тільки лягала спиною 

до дверей, їй здавалося, що від дверей хтось підходить до неї та 

дихає в потилицю. Іринка  лякалася  і  переверталася. А з лівого 

боку - серце, тому довго не влежиш. Так і  мучилася дівчинка, 

крутилася до  самої півночі. Батькам  сказати  соромилася, а 

коли із села приїхала бабуся  на  гостини,  то їй розповіла, чому 

довго заснути не може. 

Бабуся  чекати не стала. Зібрала всі пугвиці, що були в будинку, 

виклала щільною смугою навколо дитячого ліжечка, а сама сіла 

поруч. І бурмотіла - не бурмотіла, співала - не співала, щось 

довго-старовинно примовляла до ранку. Іринка швидко заснула 

під ті примовляння. 

Вранці прокидається - а бабуся вже додому збирається. 

- Не бійся, - каже, - спи спокійно. Тепер тебе ніхто лякати не 

буде. Ми самі їх налякали  пуговичками-гудзичками! 

Так і сталося. З того часу Іринка не боялася   спати на правому 

боці. 

 

                        НАМАЛЬОВАНЕ СОНЕЧКО 

 

Ніхто з нас навіть не помітив, як  з’явилося на асфальті  

намальоване сонечко. Тільки, проходячи повз малюнок, мама 

сказала синові: 

-Для  людини  зміст і радість життя – у праці,  а не в лінощах. 

Дві бабусі, які рано-ранесенько  барвисто чепурилися, аби разом 

посваритися, зненацька почали симпатизувати одна одній  й  

нумо ділитися рецептами. А хлопчиська перестали підставляти 

лоба, коли підкидали камінці. 

Сонечко  всміхалося  кожному на цій маленькій вуличці, і люди  

світлішали, проходячи  повз нього. 

Одного разу полив дощик і змив веселе сонечко. 

Тиждень сумувала вулиця. Тільки рано вранці  прийшла 

маленька дівчинка, та така гарненька, що їй тільки  зірками 

гратися! 
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Вона  принесла  коробку зі шматочками  крейди.  Миттю 

звідусіль збіглася дітвора. Вони почали малювати на асфальті, 

хто класики, хто принцесу, хто рибок. 

А дівчинка намалювала веселе сонечко, тому що вона більше 

нічого не вміла малювати.   

Поки не вміла. 

 

                              ДОБРИДНІ ТА ЗЛИДНІ 

 

Бачиш, старі колоди  біля ріки?  Але це не звичайні колоди. То 

покинутий млин  пригорнувся до вербички. І падати не падає. І 

користі від нього людям немає. А живуть там Добридні та 

Злидні. 

Сідають вони вранці за довгий стіл,  гамселять ложками і 

гукають: 

-Мамцю! Їсти давай! 

Дістає мати з козуба картоплю, з печі калачі, та й перечіпляється 

через Злиднів. Добридні відразу її підхоплюють, на стіл калачі 

кладуть. 

З ранку до вечора шкодять Злидні, а Добридні їхнє зло 

виправляють. З ранку до вечора Добридні старий млин до ладу 

привести хочуть, але Злидні  їм у роботі заважають, руйнують  

побудоване. Крутиться матінка, аби діток своїх нагодувати, аж 

ноги  підгинаються. І знає, що Добридні добрі, а Злидні злі. Та 

хіба скривдиш рідну кровиночку, тому калачі та картоплю 

розділяє навпіл. 

Так і стирчить млин, на чесному слові  підвішений. Бо ніхто не 

може сказати,  скільки часу йому відміряно таке витримувати... 

 

 

                                      СЕРЦЕ ЗЕМЛІ 

 

Ви думаєте, що навколо вже не можна побачити  дива? Ви 

помиляєтеся! Приміром, ялина - найдавніша рослина на землі, 

сучасниця плаунів і папоротей. Або жаба - хіба не динозавр? Та 
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що там, жаба. Звичайний камінь може стати реліквією, якщо ви 

звернете на нього свою увагу. Уявіть: 

Ось цей камінчик спочатку був лавою, рідкою киплячою 

породою в самому центрі землі. У його серці. Земля наша жива. 

Тому її серце  живе. Напевно, серцю стало нестерпно боляче. І 

цей біль  сльозами вирвався з вулканів на поверхню землі. Лава 

охолонула. Перетворилася на породу. Після нових землетрусів, 

що розкришили її на тисячі уламків, які впали в море. 

Не рік і не два - віками морські хвилі вдосконалювали цей 

камінь, надаючи майже круглу форму. 

І нині  камінь у наших руках. Це частинка серця землі. 

Камінь можна обточити, надавши йому будь-яку форму. А 

можна взяти олійні фарби і що-небудь написати. А потім 

подарувати  добрій людині. 

Повірте, ви неодмінно почуєте: 

- Ах! Яке чудо! 

Погляньте  навкруги! І ви побачите, багато дивовижного під 

ногами у вас! 

 

                                      НАУМ 

 

Жила в Ивантіївці  людина на ім'я Наум. Дуже розумна і 

винахідлива. Тільки все, що наверзлося на думку Наумові, було 

небезпечним. Будь-яка річ, що потрапила до  його рук, 

перетворювалася на зброю. Приміром, захоче його дружина, 

щоб Наум винайшов їй картоплечистку, а в Наума виходить 

кулемет! 

У їхній хаті вже подітися нікуди було від колючих, ріжучих, 

стріляючих предметів. 

І зробилося Наумові в хаті  нудно. Нудно в місті. І в країні. 

Стало нудно розумному Наумові на Землі,  серед дурнів. 

Винайшов Наум літаючий апарат і полетів на Місяць. 

Наші ж космонавти там не були.  Та американці на тому боці 

місяця людські сліди  сфотографували. 

І чомусь здається мені, що це були сліди  Наума. 
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                   СИМФОНІЯ МАЛИНОВИХ НОЧЕЙ 

 

Пурпурною малиновою ніччю небо стає кольору дикого 

фламінго.  

Коли зоря із зорею сходяться, не хочуть спати діти. У цей час всі 

феї мистецтв злітаються до їхніх ліжечок і обдаровують дітей 

талантами. 

Перламутр заходу замінює червоний світанок. Коли зоря із 

зорею обмінюються кільцями та обітницями вірності, закохані 

зовсім не бажають розлучатися. Феї любові в цю мить 

пророкують їм  стільки днів щастя, скільки може витримати 

людська душа. 

Вогонь заходу замінює кров переможного ранку. Коли зоря із 

зорею сходяться, сам Ярило вкладає аріям  першим-останнім 

променем  силу і відвагу в серця.  

А якщо люди похилого віку стануть свідками розмови зорі із 

зорею, вони  зможуть зрозуміти велику таємницю життя, смерті, 

любові й вічності. 

 

 

                              ЧАРІВНА ЛАМПА 

 

Коли приходив Новий рік, для рожевої настільної лампи 

починалося справжнє свято. Її діставали з верхньої полиці, 

натирали до блиску і вмикали в розетку. 

Кімната відразу наповнювалася передчуттями новорічного 

свята, тому що і на стелі, і на меблях з'являлися загадкові сяючі 

відблиски. 

Згадувати про лампу раз на рік, вже давно було  сімейною 

традицією. 25 років тому, коли тато одружився з мамою, якийсь 

далекий родич подарував їм на весілля цю лампу. 

Мама з татом утомлювалися на роботі так, що їм було не до 

загадкової лампи. Вони  користувалися тільки верхнім світлом 

люстри. У дітей же над кожним столиком розмістили спеціальні 
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сучасні світильники. Проте, реліквію не викидали, а навпаки, 

ставилися до неї із благоговінням та ніжним щемом, навіть не 

розуміючи чому. 

Мешканці будинку жили невибагливо. Кожний Новий рік вони 

намагалися приготувати один одному подарунки, прикрашали 

найбільшу кімнату ялиновими гілками, урочисто накривали стіл 

і, як я вже казала, вмикали рожеву лампу. Під звуки курантів і 

діти, і дорослі нагадували один одному про свої маленькі 

перемоги за минулий рік, піднімали келихи з лимонадом і 

задумували свої маленькі скромні бажання. Приміром, батько 

родини мріяв у наступному році огородити  дачу новим  

парканом, мама хотіла зв'язати дітям светрики, а діти - закінчити 

шкільну чверть з гарними оцінками. 

Щороку бажання їх чомусь збувалися, але ніхто в сім'ї навіть і 

гадки не мав, хто допомагав їм у цьому. 

На срібне весілля  запросили  багато гостей. Ніхто не порушив 

традицій. Засвітили лампу. Вирядили старий рік. Отут один з 

гостей невимовно позаздрив батьку родини. Йому дуже 

сподобався щедрий стіл, заставлений усілякими наїдками і 

стравами, сподобався будинок, він все дивувався, яка злагода 

між дітьми. Але найбільше  його вразила краса мами. 

І коли прийшов Новий рік, і годинники пробили північ, він 

загадав  страшне бажання,  аби  помер хазяїн,  а він став 

господарем   цьому будинку. 

Цієї  ж миті лампа згасла. Але  ніхто не помітив цього. Компанія  

галасала  і веселилася до ранку. А потім усі розійшлися по 

домівках. Не повернувся додому  саме той  знахабнілий  гість. 

Якась чортівня  відбувалася з ним. Серед ясного дня світло 

здалося йому чорною ніччю. Він поневірявся  містом,  наче 

заблукав у  лісі. 

Тим часом, родичі почали турбуватися і оголосили його в 

розшук. Шукали тиждень, поки не звернулися до цього, самого 

далекого родича, що колись подарував  чарівну лампу. 

Довідавшись про всі  деталі останньої гулянки, дід уважно 

оглянув велику кімнату і наказав засвітити лампу. 
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І безсоромний гість прийшов на її рожеве світло, замордований і 

втомлений, менш ніж за  15 хвилин. 

-Що ти загадав у Новорічну ніч? - запитав його далекий родич. 

-Не пам'ятаю, - обдурив той. 

І лампа знову згасла. 

-Що б ти не загадав, - мовила старець, розгладжуючи білі вуса, - 

ти повинен  щиросердно покаятися та відректися від свого 

бажання. 

Напевно,  безсоромний  гість так і зробив, тому що лампа 

зненацька для всіх сама спалахнула. І все прийшло в норму. 

Нахаба заспокоївся і більше не губився. 

А в цій оселі  дотепер  панують  злагода і затишок, проте галасу 

там  побільшало,  коли  з'явилися онуки. 

І коли 31 грудня всі збираються за великим столом, пишаються 

своїми маленькими перемогами, дарують один одному 

подарунки і запалюють рожеву лампу, мешканці будинку, 

зазвичай, загадують скромні бажання, які чомусь завжди 

здійснюються. 

 

                                     ШАРМАНКА 

 

Катрусю завжди вабило  горище. Їй здавалося, що  десь під 

самим дахом  зберігається величезна запорошена скриня. А в 

скрині!... 

От тільки верхні двері були завжди щільно зачинені.  

На Новий рік у маленькій сім'ї  Катрусі звичайно  прикрашали  

ялинку. Веселилися та співали до ранку. Але у вересні життя 

зіпсувалося. Батько запиячив. Його звільнили з роботи. Мама 

працювала, бо майже всі гроші забирали борги.  Взувала старі, 

геть  не модні,  вичовгані  напівчобітки. А бабуся дуже хворіла. 

Лікарі казали, що для її здоров’я  дуже  корисна   шаль  із 

собачої вовни, але така річ коштувала  шалені гроші. Жовтень і 

листопад пройшли у  гарячковому пошуку  коштів на злиденне 

існування. Катрусі довелося  відмовитися від музичних занять і 
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басейну. Тепер вона співала тільки під час миття  посуду. Та вже 

наближався  Новий рік.  

30 грудня бабуся все-таки знайшла в собі сили встати з ліжка і 

сходити на горище за старою штучною ялинкою та іграшками. 

Вони з матір'ю швидко прикрасили кімнату. Але через 

неприховану тугу  на обличчях дорослих свято  здавалися 

сумним. 

Батько знову прийшов п'яний. Його рано поклали спати, та й 

самі поснули. Тільки Катруся не спала. Геть іншого чекала вона 

від майбутнього свята. Вона нечутно  прокралася на кухню. І 

помітила на столі ключі від горища.  Знаючи напевно, що на неї 

чекає диво, вона  піднялася  рипучими  дерев'яними сходами, 

запалила допотопну гасову лампу і відімкнула  омріяні двері. 

Усе  виглядало саме так, як і уявляла дівчинка. А, може, вона  

пам’ятала це далекого  дитинства? Ящики, коробки, мішки зі 

старим мотлохом, потерті лижви, її дитячі ковзани, патефон, 

зламаний мармуровий умивальник... А в центрі  кімнати на 

горищі дійсно стояла величезна запорошена  скриня. Катруся 

тремтливо підійшла до неї  і вже намірилася підняти кришку, та 

раптом  у  темному кутку хтось заворушився, нявкнув і на 

скриню застрибнув плюшевий кіт з трьома головами. Дівчинка 

не злякалася, тому що кіт дивився на неї пришитими ґудзиками  

вельми доброзичливо. 

- Мене зробив твій батько, коли був маленьким, - сказала одна 

голова. 

- Який жах! Дитина нічого не боїться! Вона як ми! - заявила 

друга голова. 

- Вона чекає свята, - сказала третя. 

- Ти кіт Баюн, про якого батько розповідав мені казки? 

- Т-а-а-к! – нявкаюче проспівали  відразу три  голови. 

- Чудово! А чому в тебе не одна голова, а три? 

- Дві останні не вдалися. Їх зробили раніше. А потім – мене. Але 

потім твій батько їх просто пожалів і зшив усіх разом. 

Дівчинка посміхнулась. 

- Хочеш усіх здивувати? - запропонувала перша голова. 
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- Який жах! Ти що, пропонуєш дитині піти ганьбитися серед 

людей? 

- Не сумнівайся! У неї вистачить мужності! - заперечила третя. 

- Про що це ви? - запитала Катруся. 

Нічого більше не пояснюючи, триголовий кіт зістрибнув із 

кришки скрині, і вона сама відкрилася. Усередині лежала стара 

шарманка з картинками і ларець, у якому  з давніх  часів 

зберігалися старовинні картки, на яких були  пророкування на 

цілий рік. 

- Нічого особливого не треба робити. Просто крутити цю ручку і 

співати ось так! - Перша голова кота заспівала  кумедну 

новорічну пісеньку,  трохи веселу,  трохи сумну. Дві  інші 

голови підспівували 

       - Запам'ятала? 

- Запам'ятала.  

       А співати  Катруся  дуже любила. 

- Візьми нас із собою прогулятися! Нам так набридло  

бруднитися серед пилюки на горищі! – почав благати кіт Баюн. 

 - Не пошкодуєш! 

І Катруся погодилася. 

Рано вранці, коли всі ще спали, дівчинка вдяглася  тепліше і 

пішла на центральну площу. Вона тримала в руках шарманку. А 

на її плечі сидів плюшевий  кіт з трьома головами. На площі 

дуже швидко зібралися продавці морозива, хлопавок, 

новорічних прикрас, усяких екзотичних страв і речей. Люди 

розбирали все це охоче, кваплячись до святкових столів і 

ялинок. Але Катруся мала шалений успіх! 

На звуки шарманки підходили зацікавлені перехожі. Кіт 

прикидався, що він - просто механічна іграшка, витягав фантики 

з віщуваннями долі. А дівчинка співала під журливо-веселі 

звуки старовинного музичного інструмента. 

Уже до обіду вона заробила вдосталь грошей, щоб купити 

продуктів до святкового стола. А ще вона вибрала наймодніші  

чобітки для матері, теплу шаль із натуральної собачої вовни для 

бабусі та подарунок батькові. 
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Коли вона повернулася додому, вже вечоріло. Мама і бабуся 

тільки руками розвели, коли дівчинка  тріумфально вручила їм 

свої зароблені скарби. На кухні  пожвавішало. Всі три жінки - 

маленька, середня й літня - ліпили улюблену страву: пельмені. 

 Кіт гордовито сидів під ялинкою, вартуючи біля сувеніру для 

батька сімейства. Нарешті, двері відчинилися. Хазяїн прийшов 

похмурий та дуже здивувався, що вдома справжнє свято. 

Донечка підбігла до нього і защебетала, не чекаючи новорічної  

півночі: 

- Таточку! Я сьогодні з твоїм котиком ходила на площу. 

Таточку! Я так добре співала під шарманку, що люди давали 

мені гроші! Я купила бабусі шаль із собачої вовни! І мамі 

чобітки. І тобі я приготувала подарунок! Ось  він, під ялинкою! 

Здивований батько встав на коліна, наче дитина. Він узяв  з 

котячих лапок згорток. Розгорнув газету і задубів. Подарунком  

виявилася пляшка горілки. 

Дівчинка чекала, що її похвалять. Але раптом  батько  ревонув, 

ніби скажений ведмідь. З його очей  покотилися сльози. Він 

згріб Катрусю в оберемок і кинувся  цілувати,  примовляючи: 

- Ти співала? Дівчинко моя? Янголе мій! Як ти могла? Як я міг?! 

Вибач мене! Клянуся! Я більше ніколи! Ніколи цього не 

допущу!.. 

Він піднявся з колін і розбив об сходинки  стару шарманку. 

Дівчинка дивувалася. Мама з бабусею чомусь плакали. А  кіт  

усміхався всіма трьома головами під ялинкою, але  цього ніхто 

не помічав. 

Коли продзвеніли куранти, всі сіли за стіл, де пахтіли на 

тарілках пельмені.  

- Таточку, - ніжно запитала дівчинка, - можна  тебе попросити? 

- Говори, - сказав батько. 

- Подаруй мені, будь ласка, свого котика! 

- Він твій! - посміхнувся батько. 

- Я твій! – лагідно замуркотіли Катрусі на вушко відразу три 

щасливі голови. 

Тепер всі були з подарунками. Відкоркували пляшку. 
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Свято вдалося. І наступний рік  родина прожила у спокої, 

злагоді і багатстві. 

Мабуть тому, що це була остання пляшка в цьому домі. 

 

                                     ПАСЬЯНС 

 

Молодий студент  майстерно володів словом, але  мав  безглузде 

смішне  прізвище Сельодкін. Через прізвище, ну, просто біда,  

до Сельодкіна ставилися  з великою недовірою. І навіть не 

читали його геніальну  поезію, а переглядали текст похапцем. І 

Сельодкін перестав нав'язувати свою геніальність людям. 

Він написав твір для себе самого. Це був не роман, не повість, 

не оповідання, і навіть не поема. Це був Пасьянс гротеску 

почуттів із тридцяти шести карт. Кожна карта висловлювала за 

допомогою своєрідної суміші прози, вірша, картинок і нот 

притчу, що викликала притаманне їй гостре почуття: Любов, 

Ненависть, Ніжність, Зрадництво, Заздрість, Прикрість - усе 

знаходило відображення в Пасьянсі Сельодкіна. Крім того, він  

так майстерно  зашифрував кожне слово, що крім нього ніхто не 

зміг би це прочитати. 

Геній  покинув інститут і почав  вживати карти, як  вживають 

наркотик. Коли його стомлювала Слава, він насичувався 

отрутною Заздрістю, або насолоджувався Любов'ю. Іноді на 

день він приймав по кілька почуттів. 

Далі - більше. Настав момент, коли декількох відчуттів уже не 

вистачало. І Сельодкін випивав разом всі почуття за один день. 

Серце його слабшало. Воно калатало від адреналіну. 

Однокурсники ледве впізнавали його, вважали божевільним і 

припинили вітатися з ним.  

Генія знайшли мертвим саме під Новий рік. Довкола нього були 

розкидані незрозумілі карти  з  містичними ієрогліфами. Яке з 

почуттів загнало його на той світ, так і залишилося таємницею. 
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                            НЕБЕСНИЙ ВИР 

 

Хвороба, котру вона  називала  «озарінням», почалася 

випадково. Якось вранці жінка почула в собі  одночасно тисячу 

пісень, а може й більше. Пісні гніздилися в душі, виспівували 

пташками і кликали  у захмарну височінь неба. На сходовій 

площадці було тісно і задушливо, тому Жанна вийшла на дах і 

пірнула піснею у небесний вир. Ніхто з людей не чув її голосу. 

Десь унизу, біля  підніжжя хмарочоса, гуло шосе. 

Це відбувалося щоразу, коли випадав перший сніг. Повітря 

робилося таким прозорим, що на  якийсь час  вона пірнала у 

небесний вир і  в’їжджала  в душу іншої людини. Божевільна 

радість і щастя охоплювали її спочатку. Дві, три, п'ять секунд 

вона мчала з величезною швидкістю.  І відчувала те, що цієї  

миті відчувають знайомі та незнайомі їй люди. 

Все це було більше схоже на сон, який не можна було пояснити 

ніяким  здоровим  глуздом. Адже вона бачила це  реально, не 

закриваючи очі.  

Скільки років промайнуло з того часу? Скільки було зустрічей з 

першими снігопадами? Життя випробовувало її  невідомо за які 

гріхи, не пояснюючи, навіщо отримала такий дар.  

Таке життя могло б довести  до божевільні. Та однієї миті  

Жанна зрозуміла, що володіє  рідкісним скарбом приносити 

людям втіху. Вона  сміливо вийшла на сцену. І стала великою 

акторкою. 
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КАЗКИ МУДРОГО ДЖЕДЖЕЯ (національні казки) 
 

                               КАМІНЬ ДЖИНІВ 

 

 Розповідають одну цікаву легенду, що пов’язана з рестораном 

«Бахус» у Реутові.  Начебто один серед  його засновників привіз 

із Грузії чарівний камінь Джинів, що заповідався кожному 

наступному  спадкоємцю. Коли в палаці будували  сходи, його 

поклали серед  звичайного каміння і зацементували. 

У  тому камені містилася чарівна сила. Лишень на нього 

наступиш, як сходи виростають вгору аж під небеса і вниз, 

глибоко під землю. Якщо тими сходам піднятися до хмар, 

можна побачити прекрасний виноградник, обтяжений рясними  

спілими гронами. А якщо спуститися  до самої низини, то  

опиняєшся  в підвалі,  в центрі  якого б'є винний фонтан, а 

навколо стоять наповнені вином бочки. Але брати можна ту 

кількість,  яку може з'їсти і випити тільки одна людина, бо 

зажерливу людину Джини не помилують, і сходи зачиняться 

назавжди. 

Дізнався Руслан про чарівний камінь і пішов до  ресторану 

«Бахус» його шукати. Дуже приспічило йому побачити  цілий 

фонтан вина! 

Весь день він давив  на сходинках  різнобарвні камені, куди 

тільки не застрибував! Усе марно. Прийшов до бабусі 

скривджений: 

-Там хоч коняку ганяй! Брешуть казки про ту каменюку! 

-Може брешуть. А може й ні. Тільки ти сьогодні даремно ходив! 

- Як це, даремно? 

-Тому що камінь Джинів  лише  один єдиний раз на місяць силу 

показує. 

Занадився Руслан щодня  в «Бахусі»  по каміняччю підстрибцем 

бігати. Але омріяний  камінь так і  не відкрився на чарівних 

сходах. 

Через місяць знову завітав  скривджений Руслан до бабусі: 
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-Не існує ніякого каменю! Чи ти щось приховала від мене? 

-Можливо його і немає. А можливо і є. Але ти цілий місяць 

даремно туди ходив. 

-Чому даремно? 

-Тому що для цієї нагоди забув чарівні слова  запитати. 

-Що ж це за слова? 

-Терпіння і Праця. А ще Фортуна! - мовила, усміхнувшись, 

бабуся. 

 

                                ТОСТ  ПРО БАТЬКІВ 

 

Пустелею йшов караван. Нарешті замордовані спекою і спрагою 

люди побачили величезну чинару, а під нею джерело. 

Вони зупинили коней і верблюдів. Перепочили під 

розложистими гілками чинари, напилися самі, напоїли худобу і 

заповнили бурдюки дорогоцінною водою.  

І караван вирушив далі. 

Раптом старезний дід гукнув: 

-Стійте! Ми перепочили, вгамували спрагу, але не подякували! 

І караван пішов назад. 

Але  ще древніший дід  запитав: 

-А кому дякувати? Чинарі, яка оберігає від висихання джерело, 

або джерелу, що насичує чинару? 

І караван знову зупинився в роздумах. 

І тоді найдревніший старець сказав: 

-Треба подякувати насінню, з якого виросла чинара. 

Тож вип'ємо  за батьків прекрасної людини, яка розповідає нам 

ці казки! 

 

                            ПОЛОВИНА  НАГОРОДИ 

 

Відомо, що художники не шанують один  одного. Але  наскільки  

поети   гидують один одним! Особливо, якщо вони живуть в 

одному місті! Але на фоні всіх звичайнісіньких поетів завжди 
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яскраво виглядають  найталановитіший і останнє нездарисько, 

які неодмінно підштрикують один одного  при нагоді. 

А в нашому місті найславетнішим поетом був  Ніко, а 

найпоганющим, природно, Міши. 

Міши дряпав довгі рецензії на твори Ніко, а той породив на світ 

одну-єдину пародію, яка  миттєво  розлетілася по всім усюдам. 

Вона складалася лише з двох слів: «Міши! Не пиши!» 

Але  якось найзаможніший багатій  міста замовив Ніко скласти 

вітальну оду до ювілею своєї дружини. 

Цілий тиждень тинявся Ніко, розглядаючи нагромадження хмар 

над містом, на  кшталт  огрядної фігури ювілярки. Звідти на  

нього  геть не падало натхнення. Раптом  він побачив маленьку 

дівчинку, що бавилася  м’ячиком. Тож  уявив, що всі товсті 

тітки були колись такими ж гарними легесенькими дівчатками,  

які й досі зберігають цей щасливий спомин в душі.  І впродовж 

двох хвилин написав блискучу вітальну оду. 

Наш талант переписав її на рожевому папері золотим пером і 

окропив парфумами, а згодом  поквапився до заможного багатія 

за винагородою. Але в будинок його не  пустив охоронець, бо 

сам давно чатував на  Ніко. 

-Віддаси мені половину нагороди, тоді пройдеш до хазяїна. 

-Добре, - погодився поет. 

Природно, що гарна ода надзвичайно припала багатієві до душі. 

За  чудову роботу він запропонував  великі гроші. Але поет 

відмовився: 

-Мені гроші не потрібні. Радше дозвольте  прочитати вам вірші 

нашого поета Міши! 

І багатій погодився. 

До речі, 3 години того чтива йому геть не зашкодили, тому що 

через п'ять хвилин багатій заснув. 

-Віддай мені половину винагороди! - зупинив Ніко дебелий 

охоронець. 

-Так, обов’язково, - і поет заходився читати найпаскудніші 

віршики Міши. 

Охоронець оскаженів  і  кинувся на нього з кулаками. 
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На цей шарварок вийшов багатій, запитав, що тут коїться. 

-Він мені не дозволяв зайти до вашої оселі, - відповів Ніко, - бо 

зажадав половину нагороди за мою оду. Замість платні я читав 

Вам рівно 3 години вірші нашого шановного Міши. А він 

розлютився від нагороди вже через  півгодини! 

Довго реготав багатій  над  витівкою Ніко, нагородив його 

вдвічі. Бо це була  найкумедніша історія, яку розповіли  на 

банкеті святкування  ювілею його дорогесенької дружини. 

 

                                      ДЕВКАЦІ 

 

У великих родинах з глибокими коріннями  багато чого життя 

перемішало: темпераменти і нації, характери і вдачі. Один 

древній рід з іншим схрещується, тому  діти виростають 

надзвичайно розумні та гарні. 

І розповім я вам казку-не казку, але бувальщину. 

У численному шановному сімействі жила собі древня-

древнісінька бабуся. Ніхто вже не пам’ятав її віку. Перебиралася 

вона від одного  до іншого онука зі своєю незмінною скринею,  

яку завжди  зачиняла на замок. А що в скрині? Ніхто не бачив. 

Та раптом спіткало сім’ю горе. Один ногу зламав. Другий - у 

лісі пропав. Третій потрапив в аварію. У четвертого будинок 

згорів. Одним словом, налетіли на них звідусіль біди. 

Покликала баба на сімейну раду   усіх чоловіків роду, запалила 

свічки і заговорила скрипливим голосом: 

-Багато часу я живу на світі. Від мене давно життя пішло. Та 

смерть про мене забула. Хочу вам відкрити жахливу таємницю. 

Кожні сто років народжується серед нас Дев-людина Девкаці.  

Все зло століття збирається в його крові. Але він  цього  не знає, 

і живе якийсь час наче звичайна людина, однак тривалість його  

життя  мізерна.  А коли  починає діяти сила прокляття, 

продовжує своє життя за рахунок нашого горя. Якщо прийшло в 

наші оселі лихо, значить Девкаці треба знищити, поки він не 

зживе зі світу всіх нас! 
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Потім відкрила вона свою скриню. А в ньому - старовинний 

богатирський одяг, сагайдак зі стрілами, щит і гартований меч. 

-Ці обладунки підійдуть тільки тому, в чиїх жилах тече рівно по 

чверті різної крові, назва яким: кмітливість, спритність, розум і 

сила. 

Почали чоловіка приміряти лати богатирські. Так де там! У кого 

- ноги короткі, у кого - живіт розперло. Та підійшли вони гарно 

лише наймолодшому. Таким витязем виглядав у них Михайло - 

аж всі охнули. І меч перекинув у руці спритно, наче все життя  

ним бавився. 

-А тепер треба з'ясувати, хто з вас Девкаці! У кого свічка в руці 

згасне, з тим Михайлові  битися  до смерті. 

Кожний чоловік  приймав  палаючу свічку від іншого  з 

острахом, що він народився тим пекельним прокляттям роду. 

Раптом в долонях одного чолов’яги свічка згасла. Як почав  він 

ревти, збільшуватися плечима, на спині волосся виросло, на 

вухах китиці, на голові роги! 

-Ну що! - загарчав він, - а тепер спробуйте мене  вбити! 

Розбіглися всі. Залишилися в хаті лише Михайло, баба і Девкаці. 

І почався тут герць. Ударив Девкаці богатиря по голові, загнав 

до коліна в землю. Примірявся Михайло і відтяв йому голову. А 

на шиї Дева ще дві з’явилися! 

Поки голови підростали, витягла баба онука, а Дев знову 

накинувся. Вдруге вдарив, і загнав Михайла в землю по пояс. 

Полетіли кляті голови, але на тому місці витнулися аж  чотири 

пики. 

Знову баба витягає богатиря, а він їй шепоче: 

-Я голови відрубаю, а ти шию припечи  тою свічкою, що в його 

руках  згасла! 

Так і вийшло. Зрубав  Михайло голови, а бабуся тільки встигла 

три  припекти. Четверта виросла. І проковтнув Девкаці 

стареньку. Відтяв Михайло останню голову і сам припік це 

страхіття свічкою. 

Повернулися родичі, прибрали місце бою, вшанували сердешну 

бабусю, а Девкаці знову на звичайну людину перетворився, 
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лежить, буцімто мертвий. Замовили вони труну. Як ведеться,  

родина слізьми вмивається. Та  з переляку  на  цвинтарі не 

наважилися ховати. Вирішили спалити. Зібралися в крематорії. 

Прочитали молитви. Відкрилася піч, і покотилася труна у 

вогонь. Тільки, мабуть, в останню мить заціпило  автоматику. 

Відчинилися двері, і труна вилетіла назад з палаючої печі. « Не 

бажає! Не бажає горіти!» - заскиглила злякана юрба. Жахнулися 

жінки. Не злякався Михайло, труну з чудовиськом  штовхнув 

назад у полум’я і підпирав двері, поки Девкаці вщент не згорів. 

Так  прокляття роду  попелом розвіялося. 

З того часу припинилося лихо. І зажила родина  краще ніж 

раніше. 

 

                                        ДВА ЛЕДАРІ 

 

Два брати були схожі й несхожі. Обоє ледачі-ледачі. Тільки 

старший не хотів  своєю лінню людям очі  муляти. Прикидався, 

що роботящий. З ранку розплющував очі, кривив мармизу і 

плентався на роботу. А молодший  розляжеться  собі під 

деревом і думкою багатіє: 

-Коли я піду у поле, то неодмінно  надибаю скриню зі скарбами! 

Тоді куплю старшій сестрі  хату, молодшій сад, батькам землю, 

братові віддам  половину грошей... 

Так тривали місяці й роки. У поті чола ледачий старший брат 

заробив кошти на хату старшій сестрі, на сад молодшої, придбав 

землю для батьків. А  молодший ледащо ще лежав під деревом і 

мріяв. 

Якось  старшому поталанило. Грібся він, як завжди, на городі та 

знайшов скриню з грошима. Миттю  примчав  молодший  й 

нумо підлещуватися: 

-Якби я здибав скриню із грошима, то  половину віддав би тобі! 

-А дулю тобі! 

-Чому? 

-Бо ти ледацюга! 
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                                 ВОГНЯНИЙ ДЕВ 

 

Може це правда, а може й ні, тільки жили колись на землі 

величезні Деви. І були вони могутні, волохаті, з рогами на 

голові. А  голів - у кого одна, у кого  дві, у кого  взагалі дев'ять... 

Але  кеби в  тих головах не вистачало.  Бо скаженіти від люті 

було їм легше, ніж з гори скотитися. 

Цих недолугих Девів життя давно  винищило на  поверхні  

землі, зате залишився один безсмертний. Який, можливо, і досі 

існує. 

Але він мешкає  ні в долинах, ні в лісі, ні на високому узгір’і, а 

прямо на небі. І цей Дев  не звичайний, а Вогняний! І збирає він 

вогняне зло – спалахи людської люті. Коли назбирає багато, що 

від такого страшенного тягаря аж очі на лоба лізуть, то починає 

кидати блискавки  назад на землю.  Коли  зажбурляє весь наш 

світ чорними хмарами людських образ - тоді заспокоюється. 

Ось чому лютують буревії, грози та смерчі. А  Ви як хотіли? 

 

 

                          РОЗУМНА ДІВЧИНКА 

 

Один заможний городянин не мав своїх дітей. Багато разів йому 

радили  кого-небудь усиновити. Але він вважав усіх дітей 

дурнуватими та невартими своєї заможності. Якось біля 

дитячого сиротинця,  наче доля перетнула йому шлях - 

скінчився в нього бензин. 

Дивиться - дівчинка в пісочниці грається. 

-Чи далеко бензоколонка? - запитує. 

-Візьмеш мене з собою - буде ближче, - відповідає дівчинка. 

Здивувала чоловіка  дитяча мудрість. 

-А чужинців не лякаєшся? 

-Лихо до лиха не липне. 

-Це як? 
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-Я нещодавно втратила батьків. Лихо нікого двічі на рік не 

карає. 

Прийшли вони на базар. 

-Це перша заправна станція, - говорить дівчинка. 

-А де ж бензин? 

-Дядьку, який же ти нетямущий! Хочеш  швидше йти,  то купи 

молока і пиріжків. 

Засміявся городянин, нагодував дитину, сам наївся. І  так їм  

любесенько  разом іти удвох.  

-А давай спочатку ти мене понесеш, потім - я тебе. 

Цього чоловік геть  не зрозумів. 

-Ну, спочатку ти мені  щось цікаве розповіси, потім я тобі, - 

пояснила дівчинка. 

Йдуть собі, казки розповідають, потім городянин питає: 

-А ким були твої батьки? 

-Мати життя зустрічала, батько життя продавав. 

-Може,  поясниш? 

-Мати в пологовому будинку працювала, дітей приймала. А 

батько хліб у магазині продавав. Постривай, дядечко, чи ти не 

втомився, бач, накульгуєш? Зараз я тобі помічника з лісу 

покличу! 

Не встиг він озирнутися, як дівчинка принесла йому міцну гілку. 

-А ти моторна! - замилувався нею городянин. Сподобалося йому 

сирітка, - підеш до мене жити? 

-Не піду! 

-Чому? - образився городянин. 

-А навіщо пішки ходити? Осьдечки, поряд бензоколонка. 

Заправимося  і поїдемо! 

 

 

                СТАРШИЙ БРАТ І МОЛОДШИЙ БРАТ 

 

Велике весілля розгулялося, аж гуло навкруги. Прийшло багато 

славетних гостей. І поміж них вліз один хитрунчик шахрай. 

Приспічило йому з начальником свого начальника 
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поспілкуватися запанібрата. Роздув шахрай щоки,  бундючно-

пребундючно величається наче верша перед усіма, та найбільше 

сам  для себе. 

І після кожного слова начальника шахрай зверхньо поплескував 

його по плечу і говорив: 

- Так-так, мій молодший брате! 

Від такого  нахабства  начальник почав приходити до тями, і  

коли шахрай знову поплескав його по плечу та  ляпнув: 

-Так, так, мій молодший брате! - розлютився і гримнув у 

відповідь: 

- Ніколи не смій  називати  мене «Мій молодший брате!» 

Злякався хитрунчик, що його ницість викрили, але не 

розгубився та улесливо проскиглив: 

-Так, так, мій старший брате! 

 

                                            ГІД 

 

Махачкала зустрічала ранок повним штилем. Я заздалегідь 

підійшла до автобуса  і встигла напектися під сонцем, поки 

збиралися інші екскурсанти. Вірніше екскурсантки, тому що 

серед тридцяти жінок нарахували тільки одного джигіта на і’мя 

Ібрагім. Він жадібно вчепився в авоську з пляшками, 

погладжуючи в приємному очікуванні  випнутий, наче гарбуз, 

живіт 

Спека пригнічувала тихою знемогою, і я побоювалася, що 

подорож буде зіпсована... 

Але за п'ять хвилин до відправлення з'явився гід, маленький 

кумедний чоловічок, дуже схожий на Чарлі Чапліна. І все 

навколо пішло на краще. Голосно і весело  він розпочав 

знайомство з нами. 

Будь-який колектив, навіть випадковий, складається з трьох 

прошарків. Основна маса - «сірі пташки», непримітні в юрбі. 

Середній прошарок - активна частина, що із задоволенням 

вступає в дискусії та виконує дрібні доручення. І, нарешті, 

третя, найбільш панівна та завзята, так звані лідери. Декількома 
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запитаннями гід визначив  головний кістяк,  підняв руку, наче 

Гагарін, і, специфічно підкреслюючи кавказький акцент, гукнув: 

«Поїхали!» 

-Шановні жінки, будь ласка, Ібрагіме (окреме підкреслення), 

якщо виникнуть запитання, мене кличуть Анвар, по-російському 

можна Январ, так легше пам’ятат. 

У Дагестані багато легенд. У той день ми довідалися і про те, як 

Аллах  світ мовами  наділяв, та, перечепившись через Казбек, 

витрусив з хурджину багато мов на аули Дагестану. Тепер у 

кожному аулі своя мова. Розповів нам гід: як аварці варять  

баранину, як даргинці приготовляють шашлик, як у давнину 

кумики  наречених крали. Строката  аудиторія переварювала все 

це легко і просто. Ми вже закохувалися в цю землю, у цих 

людей. На дивовижно маленькій території  уміщалися  море і 

гори, піщані бархани і альпійські луги, а в гирлі Самура є навіть 

тропіки!… 

         Коли пасажири стомлювалися від інформації, гід починав 

співати яку-небудь пісню. І місцеві жителі, що складали добру 

половину пасажирів, охоче йому підспівували. 

-Тихо, будь ласка, товариші, зверніть увагу ондечки  на той 

будинок.  

Всі кинулися до вікон. Автобус аж  гойднуло вправо, так 

переважило його людським баластом. Але гід мовчав,  вже 

дивлячись геть в інший бік. Тоді йому нагадали про будинок. 

-А що? Я хіба не сказав? - він кумедно нахилив голову і почухав 

за вухом. - Будинок як будинок, там моя теща живе. 

Ці слова зустріли  гомеричним реготом. 

Гід майже не давав нам нудьгувати. Ми  не очікували хитрощів, 

тому знову попалися. 

-Подивиться,  мої любі жінки, спереду дві скелі. Ми зараз їх 

проїдемо, і вони зійдуться! 

Ми, наче діти, поприліпали до вікон, і через дві хвилини вже 

глузували над собою, коли гори так і не зійшлися. Лише Ібрагім  

супився та  байдуже дивився на гори, поки ті не зникли за новим 

поворотом. 
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На той час гід розповів нам уже про все, що було в його 

путівнику та  навіть більше. «Ікарус» віз нас  серпантиновою 

дорогою  до блакитних озер Нальчика. 

-Подивіться ліворуч. Там велика гора... 

Ми подивилися ліворуч. 

-Подивіться праворуч, там гора... поменше... 

У такому доброму гуморі  доїхали до кемпінгу. Коли  барвиста 

юрба розмістилася по своїх кімнатах, оголосили, що до вечері 

залишилося дві години. 

Моя кімната була розташована над кімнатою гіда. 

-Не вередуй, Ануаре, за здоров'я ще треба випити, - долітали до 

мене слова Ібрагіма. 

-Не можу. Я на роботі. 

-Яка робота? Гидуєш випити за здоров'я? 

Після  багатослівного вмовляння наступила тиша. 

-Ще треба  випити за чоловіків і за  вірність чоловічого слова. 

-Ні. Досить. Мені більше не можна. 

-Та який же ти чоловік після цього? 

-Ти - джигіт! Хоч не з нашого аулу, але однаково - джигіт! 

Знову тиша. Знову тост. 

        Мені стало сумно і прикро за маленького Чарлі Чапліна, 

якого не в силі була захистити. Я так і просиділа біля вікна, поки 

не покликали на вечерю. 

Ібрагім прийшов червоний, наче комар, що назюзюкався, і все 

кидався танцювати лезгинку. 

-…Ну й гід у нас, - говорив він наступного дня   в автобусі, - 

нажлуктався вчора так, що навіть вечеряти не прийшов… 

І гід це почув. Але нічого  не відповів. Тільки цокотіли, наче 

ходики, щітки, розганяючи і розмазуючи  перші краплі дощу. І 

гід мовчав, якось дивно ховаючи посмішку винуватого школяра 

під свій кавказький ніс, начебто  погоджуючись, і не 

погоджуючись, як це роблять шляхетні люди, коли намагаються 

не скривдити нахабного співрозмовника. 

         Він з надією чомусь подивився  на мене, хоч я сиділа 

«сірою пташкою» і за всю екскурсію не зронила ні слова. І я, 
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завзято відкинувшись на спинку сидіння, зненацька для себе з 

бадьорим викликом заспівала: 

                       «Ой, вставала я ранесенько, 

                         Та вмивалася білесенько.» 

Лідери відразу ж вчепилася  за цю соломинку, бо давно 

міркували, як врятувати  попередній добрий настрій: 

                        «Калинка, малинка моя, 

                         В саду ягода малинка моя…» 

Гід полегшено зітхнув і кинув на мене вдячний погляд. Тим 

часом  увесь автобус підхопив: 

                        «Виганяла я корову на росу, 

                          І зустріла я ведмедя у лісу.» 

Лідери, забувши і мене, і Анвара з Ібрагімом,  миттєво  

перейняли ініціативу і вже самотужки співали одну за одною 

російські народні пісні. 

Ми поверталися до Махачкали. Дощ  вперіщив не на жарт, і 

автобус зменшив швидкість, тому що водяні струмені майже 

засліплювали «Ікарус», і  рухатися серпантином було дуже 

небезпечно. На дорозі  зустрічалися застряглі легковики. Ми, 

захоплені співом, не помітили, як засмаглі руки водія напружено 

тримали «баранку», і чітко випнулися вени на його скронях. 

Раптом колеса  ковзнули, і машина посунулася юзом до урвища. 

Усі заклякли з відкритими ротами, не закінчивши пісню. Гід  

зірвався з місця  і  кинувся до водія. Скигляво завищали  гальма, 

але було пізно. Автобус нахилило і потягнуло в урвище. Жінки 

заверещали. А гід крикнув: 

-Туди! Туди! 

Ми швидко підхопилися з місць і скупчилися на лівій стороні 

салону. 

Автобус завис над прірвою правим переднім колесом. 

-Віпусти! Віпусти мене! - ревонув Ібрагім, грюкаючи кулаками у 

двері, поки водій їх не відчинив. Зі спритністю сніжного барса, 

не зважаючи на своє  великонепролазне черево, Ібрагім  рачки 

видерся  по вузькій стежці під автобусом і вже горлав, 

розмахуючи руками, з гори: 



  

61 

 

Світлана Савіцька – «Таємниця життя» 

-Вай! Вай! Вай! 

Через його «маневр» ми всі ледве не полетіли в рай. Автобус 

гойднуло. Жінки знову заверещали. Почалася паніка. Але  водій 

і гід розуміли, що вага людської маси потрібна «Ікарусу», та й 

для порятунку самих людей, бо вона як баласт не дозволяла 

зірватися в прірву. 

-Туди! - знову наказав гід. 

Ми баранячою отарою покірно з’юрбилися в кутку. Анвар 

обережно вибрався назовні, спереду, метрів за десять, вибрав 

великий камінь і почав  переміщати його ближче до  автобуса. 

Ми з водієм нічим не могли йому допомогти, боячись 

поворухнутися. 

          Великий валун, грубо вигострений часом, важко 

підкорявся і не хотів  лягати під колесо. Анвар обережно 

штовхав його краєм прірви, важко дихаючи і підважуючи з 

різних боків, як Сізіф, та іноді сам чіплявся за свій валун, аби не 

зірватися вниз. Але йому була потрібна  друга людина, щоб 

підкотити валун під колесо. Він просунув голову у двері та, 

оцінюючи,  наче зважуючи кожну претендентку, знову зупинив 

погляд на мені: 

-Білісінька! Сюди! 

Обережно балансуючи, я перебралася до дверей. Навіть при 

моїй «баранячій» вазі, «Ікарус»,  наче гойдалка, здригнувся  і 

сантиметрів з два посунувся нижче. У мене почорніло перед  

очима. 

Разом з гідом ми перекотили вражий камінь під колесо. 

-Гілки! Хмизу! - гід  владно і чітко наказував мені, як хірург на 

операції. Від учорашнього пустотливого базіки не залишилося й 

сліду. 

         Я дивилася знизу на величезний автобус, в якому помирали 

від жаху люди, і він здавався мені беззахисною дитиною, що 

потрапила в небезпеку. 

Ми з тріском  видирали ламкі кущі біля дороги і швидко, що 

було сили, вимощували ними частину дороги. До ладу 

прийшлися невеликі камені та різне  випадкове сміття понад 
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шляхом. Весь цей час  Ібрагім трусився на горі, і лише, коли 

робота була зроблена, приніс нікчемний  патичок і теж  

встромив під колесо. 

-Задній хід! - скомандував водієві Анвар, потім з посмішкою 

подивився на мене й додав лагідно, - Іноді у Дагестані  дороги  

стають небезпечними. Візьми, вітрі чоло, брудне, - він 

простягнув мені свою носову хустку. 

-Дощ змиє, - відмовилася я. 

«Ікарус» гарикнув, чмихнув, зітхнув, дав задній хід і виїхав на 

безпечне місце. 

Жахіття, тільки-но пережите екскурсійною групою, як це 

звичайно буває,  розчинилося у веселощах. 

Ми їхали по чистій вимитій бруківці. Світило сонце. І кожен, 

згадуючи  щасливий порятунок, радісно  переповідав ще й ще 

раз історію з прірвою, але в різних варіаціях. Мовчали тільки 

четверо: водій, гід, Ібрагім і я, тому що завжди була «сірою 

пташкою». 

«Ікарус»  здавався нам знову надійним і сильним,  а ми 

пишалися, що знаходимося  в  такій великій гарній машині. 

-Нагодували ви мене, напоїли ви мене, насмішили ви мене, 

тепер налякайте мене! - сказав гід, виходячи з «тещиного» 

будинку. 

           -Тобі мало? Ну, ти  моцний, курилко! 

-Я не куру! 

-Бувай, Январе! - я висунула голову у вікно і помахала рукою. 

-До побачення, Білісінька! –він  знову  приголубив мене  

лагідними словами з пісні й розквітнув посмішкою під  своїм                          

розкішним кавказьким носом. 

Дагестан - дивна країна. Країна численних мов і народів. 

Кожний аул - своя мова, свої вдачі, звичаї. І люди там різні, як 

мови. Напевно, Аллах, коли розірвав свій хурджин з мовами, 

кинув на Дагестан і хурджин з характерами. 

Автобус віз нас на новий перевал. А на дорозі, брудний та 

подряпаний, махав нам услід білосніжною хусткою щасливий 

чоловічок, безнадійно схожий на Чарлі Чапліна. 
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                                               РИСЬ 

 

Це був той самий ранок, коли вітер залюбки бавиться з морем. І 

не  збагнути, хто  кого розворушив: чи то повітря розхвилювало 

воду аж до піни, чи то сам Сивий Каспій розбурхав прохолодну 

рвучкість вітру. У світі все зрушилося, пожвавішало. Човни 

вчепилися швартовими за береги. А капелюхи раптом згадали, 

що вміють літати, і планерували крисами, кружляли у різні боки 

так  вправно, що їхні власники довго  ганялися за ними берегом. 

Гаджі відчув, що це був той самий ранок, коли  вона сьогодні 

знову покине його. Так! Саме в такий вітристий день Лія 

щороку йшла собі геть  на цілий тиждень. Але Гаджі не знав - 

куди. 

Десять років прожили вони  з дружиною як одне серце і душа. І 

була вона для нього  найулюбленішою, найлагіднішою, 

найпривітнішою і найпокірнішою жінкою у світі. Здавалося, у 

неї тисяча рук і тисяча сердець, які вміють пробачати. Її 

витончена жвава фігурка встигала скрізь і завжди. 

Гаджі так любив свою дружину, що довіряв їй безмежно. У 

селищі також поважали Лію. Та раптом ввечері один із друзів 

дозволив собі закинути в чайхані сороміцький жарт: 

-Незабаром  твоя Лія знову піде в гори бавити своє жіноче 

серце... 

Від ревнощів  очі  залило кров’ю.  Гаджі  ледве стримувався. З 

голови злетіла кепка, та він не побіг за нею, підставив обличчя 

солоним бризкам, щоб охолонути. А сам гарячково 

розмірковував, що йому  робити, коли Лії знову заманеться в 

гори. 

-Гаджі... - ніжно покликала його вдома дружина. 

-Слухаю, кохана. 

-Я піду сьогодні. Їжа для дітей у печі. І хліба вам вистачить... 

-Ти нікуди більше не підеш, - твердо заперечив Гаджі. 

Лія прудко озирнулася. У темряві її очі  спалахнули  

спопеляючим вогнем. Але голос затуркотів горличкою: 
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-Ти  заприсягся, коли брав мене за дружину, відпускати на 

тиждень у гори. Мені більше несила... 

Гаджі знітився. Так. Про це вони домовлялися. І він знову 

відпустив її. 

Лія збиралася недовго. Навіть не приголубивши чоловіка і дітей, 

вкрилася  чорною хусткою і скоріше  побігла в гори. 

Наче примара  крався за нею Гаджі,  бо підозри та страшні 

ревнощі гризли душу. 

Коли сонце розпалилося в зеніті та на землі зникли тіні, Лія 

скинула чорну хустку. Її  волосся  розмаяв буйний вітер, що 

прилетів з Каспію. Вона закинула голову, зареготала і почала 

гасати серед  валунів і заростей ожини у якомусь дикунському 

танці, а потім люто загарчала по-звірячому, обернувшись на 

хижу рись. 

А Гаджі, якому майже забило памороки від жаху, побіг   

якнайдалі  рятуватися за скелі. 

Цілий  тиждень біснувалася дика кішка. Вона гарчала і світила 

очима,  шматувала пазурами козенят, аби досхочу нажертися 

кривавого м'яса. Наполювалася, набавилася, і весь останній день 

спала. Напевно, гнів, що накопичився за рік, образи і вся лють 

покинули її, забравши з собою сили. 

Ледве живий і переляканий дістався  Гаджі додому. Що ж це 

робиться??! Його Лія! Його тендітна ласкава Лія насправді - 

гірська дика кішка! 

Коли вгамувався Каспій, Лія теж повернулася додому  з 

кошиком стиглих ягід. Гаджі нічого не сказав дружині. Він 

відшукав на березі свою кепку і попрямував до чайхани. Там 

його зустрів  товариш: 

-Моя благовірна казала, що Лія знову повернулася з гір у 

подертому одязі. 

-Ожину вона збирала, - спокійнісінько відповів Гаджі, - ти б 

іноді  дозволяв своїй жінці  в горах  ожину збирати, а то вона у 

твоїй хаті майже здичавіла, з сусідами  гризеться наче звір, на 

тебе кидається! 
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-Хіба я з глузду з’їхав? Нехай в господі порається! Дітей  

чучкає! 

Гаджі  прийшов додому ввечері. І як завжди його зустріли 

злагода, спокій і затишок. 

-Я кохаю тебе, - сказав він дружині. 

-Я теж кохаю тебе, Гаджі, - замуркотіла у відповідь Лія. Вона 

пестливо потерлася щокою об його піджак, заглянула в обличчя. 

І в  її очах  Гаджі не побачив нічого дикого, ярого, тільки любов 

і ніжність. Хіба що  блимнув з  острахом  на руки: 

-Пазурі  пообтинай, кицюню! 

-Так, любий, - усміхнулася Лія, - Як накажеш... 

 

                                        окшиМ 

 

В одній з кімнат старої комунальної квартири  жив підліток. 

Коли дзвонив телефон, він перший підхоплювався і біг до нього, 

хапаючи слухавку. Але йому  ніхто не дзвонив. На розмову 

кликали дядька Сашка, учительку Ганну Петрівну, і навіть 

уїдливу пенсіонерку тітку Раю. 

«Потім зателефонуємо!» - казали йому друзі, коли Мишко  

починав розмову про книги  Герберта Уеллса  або Хемінгуея, 

«Потім  подзвонимо!» - запевняли дівчиська, коли Мишко 

обіцяв записати їх на магнітофон. 

Та з того часу телефон анітелень. 

Серце Мишка стискалося і тріпотіло, він хапав слухавку, та, 

почувши незнайомий голос, сумував, його понівечена душа  

гинула десь у порожнечі. 

Минали дні. Мишко вщент зневірився. Телефон став його 

єдиною настирливою ідеєю-фікс, що позбавляла розуму.  І, 

проходячи повз нього, Мишко благально шепотів: 

-Подзвони! Ну, будь ласка!..  Будь ласка! 

Іноді він сидів  разом  із телефоном, обійнявши його 

незграбними, ще дитячими, руками, і його очі вмивалися 

дрібними сльозами. 
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Одного  дощового осіннього вечора Мишко похапцем накинув 

на плечі курточку і вирішив покинути домівку. Залишити 

назавжди. 

Біля  дверей  його зупинив дзвінок. Тремтячими руками Мишко 

притис до вуха слухавку. 

-Побалакай зі мною! - пролунав невідомо-відомий голос. 

-Ой... - розгубився Мишко, - чому я? 

-Мені дуже погано. Мені тужливо й самотньо. Розумієш, я  

навіть намагався стрибнути з даху! 

-Що ти! Що ти! – Мишко шалено зрадів, що з ним, нарешті, 

заговорили. Він навіть у думках не припускав, що йому 

подзвонив його власний старий чорний телефон, котрий 

відслужив вірою і правдою не один десяток років,  і зараз 

говорить  з ним його ж власним голосом, тільки відбитим у 

слухавці. 

-Хочеш? Дзвони мені коли завгодно! Я вечорами зовсім вільний. 

Як твоє ім’я? 

-окшиМ, - знайшовся телефон, він ледве підшукав слово зі своєї 

словникової добірки. окшиМ - було перше, що впало  йому на 

телефонну пам'ять. Це ім'я Мишка, тільки навпаки. 

З того часу вони заприятелювали. Телефон дуже делікатно 

дзвонив Мишкові, коли хлопчик закінчував  уроки або різні 

домашні справи, поки не заважали родичі й сусіди. 

- Ти, до речі, саме вчасно, окшиМе! - говорив йому Мишко. –

Мені дуже приємно тебе чути! 

Телефон навчав його життєвим мудростям, які накопичив у собі  

за весь  час, що знаходився у галасливій тісняві  комунальної 

квартири. Він радив знайти потрібну книгу, розмірковував про 

мистецтво, поезію, музику. Через рік Михайла  неможливо було 

впізнати. Він  опанував багатьма  знаннями,  навчився чимало 

чому, зміцнилася його життєва позиція. 

-Це ти! окшиМе! Вітаю, друже! Ну, як ти? А я ось тут 

прочитав... 

Якось  ввечері пролунав дзвінок. 

-Вітаннячко! - сказала Мишкові весела дівчинка, - Не впізнав? 
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-Впізнав... 

-Я чекаю на тебе через годину на нашому місці... 

Більше окшиМ не дзвонив. Про нього ніхто так і не згадав. 

Старий апарат поміняли на сучасний кольору беж з 

автовідповідачем. Після цього  казка  зникла.        

 

                  ІРЖАВІ ЦВЯХИ ТА ЗОЛОТА МОНЕТКА 

 

Жив у місті заможний і пихатий чоловік. Він вважав, що 

придбав добробут  завдяки своїй  інтуїції та завбачливості. Але 

все складалося інакше. Ніхто не знав, що в одній з кімнат його 

великого будинку жила стара буркотлива баба - його мати. Вона  

вимагала, щоб усе було до ладу.  Зухвало втручалася  в справи 

сина, втовкмачуючи йому, як вправно керувати, яку вірну ставку 

ставити на біржі.  

Син, звичайно, лаявся з матір'ю. Свої образливі, наче цвяхи,  

слова він  заганяв їй  у груди. Але в найостанню хвилину, 

зваживши всі «за» і «проти», таки  робив, як вона радила. 

Він став страшенно багатим, тому навіть не ходив пішки. Він 

щодня впивався  на банкетах до червоної мордяки й запухлих 

очей, в яких не світилася жодна, навіть наймізерніша думка. 

Водій підганяв розкішний лімузин  до під'їзду і возив його по 

елітних місцях міста.  

Якось,  мимохідь, багатій  помітив  при дорозі блискучу 

монетку. «Підібрати?»- подумав він. «Навіщо вона мені?»- була 

наступна думка, адже навіть у ресторані він давав чайові 

великою купюрою. 

І не взяв. 

Але монетка  таки запала у думки. Щодня, проходячи від 

машини на роботу, він перевіряв, чи монетка на місці. 

Монетка вкривалася пилюкою, тьмяніла,  вгрузала в землю. 

Багата людина багатіла ще більше. А на матір  сипалися образи 

та лайки. 
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Коли останнє жорстоке слово іржавим гострим цвяхом  

проштрикнуло душу, виявилося, що в грудях бідолашної жінки  

вже не залишилося  місця для  наступної образи. 

І мати померла. 

Багатій влаштував розкішний похорон. Гарна полірована труна, 

вкрита  коштовним червоним оксамитом,  була уквітчана 

великою кількістю білих  троянд. 

Цього  дня  вкотре переступив почорнілу монетку багатий 

чоловік. 

З того часу крижаним подихом дмухнула на нього  біда. Якось 

надзвичайно швидко він  розтринькав  всі свої статки. Заліз у 

борги,  а щоб розплатитися, втратив і будинок, і землю. Дійшло 

до того, що не мав  ламаного шеляга  купити шматка хліба. 

Багатій згадав про монетку. Але на тому місці, де лежала 

раніше, вона зникла. 

Голодний і замордований, з неголеним обличчям він прийшов   

на перехрестя і простягнув руку. Багаті шикарні пари, виходячи 

з таксі,  не змигали на нього навіть краєм ока.  Нарешті 

старенька жебрачка підійшла і мовчки поклала  йому в долоню 

знайому почорнілу монетку. 

Сіромасі  на мить примарилося, що жебрачка до болю схожа на 

його покійну матір. Він упав на коліна, цілуючи лахміття й 

благаючи: «Вибач мене! Вибач!» 

«Перед Господом вибачайся»... - сказала жебрачка і зникла в 

юрбі. 

А монетка в його руці засяяла, тому що, виявляється,  була з 

чистісінько золота. 

 

                                  ЦУЦЕНЯ  КОХАННЯ 

 

З горлянки гави, яку розпирало від кохання, вирвався млосний 

нявкіт, замість грубого крякання. Дама вражено прислухалася до 

дивних вигуків, переконуючись, що перед нею  не якийсь інший 

звичний птах, а саме гава, яка майже  зомліла від ніжності. 
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         Дама, трохи прийшовши до тями, змусила себе дихати 

ритмічно і спокійно та постукала монетою  в масивні чорні 

двері,  

-Він  дуже слабує на недуги, - побивалася дама, смикаючи 

ремінець сумочки, перед молодим чорноволосим магом, - він не 

спроможний любити! Він не знає, що таке кохання! 

-А ти знаєш?! - чи запитав, чи підтвердив той.  

-Знаю! Їй Богу, знаю! 

-Ти його бачила  коли-небудь? 

-Тобто... 

-Ну, саме кохання. Ти бачила? 

-Хіба ж його бачать? Його відчувають. 

Маг закрутив волосся резинкою в кривий хвостик, дістав з 

шухляди  столу дві пари райдужних окулярів у прозорій оправі 

та запросив даму до лабораторії. 

На полицях і столах виблискували численні банки, пляшки, на 

перший погляд порожні. 

-Не бійся, надівай! - запропонував їй маг окуляри. І дама  

надягла. 

Раптом вона побачила, що в усіх банках  багато чого 

страшненького ворушиться. Напівпрозорі тварини, яких вона 

ніколи не бачила, намагалися вирватися з в'язниць і дряпали 

посуд зсередини. Банки були підписані  різноманітними 

словами: БОЯГУЗТВО, НЕНАВИСТЬ, ЖАДОБА... 

-Вони живі? - здивувалася жінка. 

-Ти ж бачиш, - відповів маг. 

-А кохання? Невже є? 

-Все для клієнтів. Цілий виводок. 

Схожа на собаку істота облизувала з десяток  подібних до неї, 

тільки маленьких, у порожньому закупореному акваріумі. 

-Пропоную ось цей екземпляр. 

-І довго воно  житиме? 

-Залежно від обставин. Гарантія - один рік. За  бажанням клієнта 

можна замінити. 
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-А хто оці всі? - тицьнула жінка на мешканців лабораторії та 

зіщулилась. 

-Ну, скажімо так, інопланетні віруси. Відокремлювати їх украй 

складно, позбутися важко. Заразитися, навпроти, легше ніж з 

гори скотитися. 

Відрахувавши нічогенькі собі  кошти за цуценя кохання, якого 

маг обережно пересадив у маленьку баночку, жінка запитала 

наостанок: 

-Скажіть, а оця... гава, що сидить на флігелі? 

          -Ви  звернули увагу? Так... ось і приклад. Поки я приймав 

пологи, ця ґава зжерла одне цуценя, тепер казиться від  

кохання... Дуже ефективний засіб. Істинно... 

Прийшовши додому, дама сховала  цуценя у банці  під ковдру і 

пішла поратися з вечерею. 

Чоловік  любесенько ліг першим, і цуценя  потихеньку влізло в 

його ауру. 

Вона не могла натішитися людиною, з якою прожила 20 років! 

Спочатку дама умлівала від щастя. Цукерки. Букети. Обіцянки... 

Здавалося, замість осоружного чоловіка її втішала геть інша 

людина. 

Але  незабаром дамі  набридли його залицяння. Зрештою, вона 

просто втомилася і почала  уникати свого чоловіка. 

Оттоді він озвірів до підозрілості та ревнощів. Чоловік  

перетворився майже на деспота, чіплявся до кожного слова, 

кожного зітхання, і  маніакально ганявся за нею з біноклем. 

Не витримавши  навіть півроку такого жахіття, якось потайки 

уночі  дама прибігла до будинку з  вже знайомими  темними 

масивними дверима, звідкіля  винесла заразу для своєї  сім’ї. 

-Мій чоловік і досі слабує  на хвороби, - затинаючись, 

пояснювала вона молодому магові, - він  кохає мене,  наче  

сказився!  Розуму не доберу, що з ним робити! 

Маг вислухав все це, глузливо  випускаючи кільця диму під 

стелю. 

-Це дорогувате задоволення, - сказав  він  нарешті, 

змилосердившись над нею. 
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-Я згодна на  яку хочете суму... 

Наступного ранку цілком здоровий чоловік, що не звернув на 

нічну відсутність дружини аж ніякої уваги, продираючи очі  та 

позіхаючи,  увімкнув телевізор. 

Серце дами затьохкало від захвату. 

-Мій чоловік вже  не кохає мене! Щастя ж яке! 

 

                                               ФЕЯ 

 

Продирався  мужик  через лісову хащу. Раптом сяйнуло щось 

серед кущів малини. А це крихітна Фея крильцями за павутиння 

зачепилася. 

Він її посадив  на долоньку. Дивується - не намилується. 

-За те, що ти мене звільнив, я виконаю  будь-які  три твої 

бажання. Кажи, про що мрієш! 

Зрадів мужик. Міркує. Що б таке грандіозне замовити? Начебто, 

всього йому вистачає. Нещодавно хату збудував –  всіх  

заздрощі гризуть, що  ловкенькою вийшла за інші. Грошей теж 

досхочу. 

-Хочу бути розумним! 

Змахнула Фея крильцями, і став той розумніше, ніж був. 

-Ще хочеш? - запитує Фея. 

-Я вже розумний, але хочу бути найрозумнішим! 

Махнула Фея крильцями другий раз, розпирає мужика, мало не 

лусне  від знання. 

-А тепер зроби так, аби мені зрозуміти навіть те, про що мужик і 

гадки не має! 

Зітхнула Фея й перетворила його на...  жінку. 

 

                          МІСТ, ЯКИЙ  ВЕДЕ В НІКУДИ  

 

Є в Дагестані звичай.  Кревна помста між родинами триває, поки 

жінка не зніме хустку і не кине на землю між двома 

ворогуючими сторонами, або не принесе відомщений саван 

останнього ворога своїм рідним. Такий саван носять 
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кровомесники з дитинства, знаючи, що коли-небудь загинуть 

через помсту, якщо самі не будуть мститися. Про переможців 

кулачних боїв в аулах заборонено ляскати язиками, аби не 

розголосити ворогам  численність  найсильніших богатирів... І 

помста вважається найбільш гідною, якщо удар завдано не в 

спину, а в груди. 

У горах, де перемагає найсильніший, а людьми  керують піт та 

праця, є одна ущелина, де  дві гори затиснули  величезний 

валун. Він висить між ними наче міст, який веде в нікуди. Про 

цей камінь розповідають стародавню легенду. 

З протилежних напрямків прийшли на полювання в одне місце  

два молодих красені. Обидва спритні та могутні. Обидва з 

дитинства шанували закони гір. І  обидва вистежили  одного  

тура. Нечутно наблизилися  до здобичі. Майже одночасно 

пролунало два постріли. Покотився зі скелі мертвий тур. І над 

ним зустрілися  мисливці. Запекло сперечалися, хто перший 

вбив тварину. Один влучив у голову. Інший - у серце. І не 

поступилися шаленці  один одному. Гарячка вдарила їм у 

голови, розлютилися, бо кожний впізнав у іншому свого 

кревного ворога. Багато поколінь жила між родами кривава 

помста. Зчепилися вони між собою, і почали битися. 

Але раптом один з них змилосердився. Пожалів молодість і 

красу іншого. І  крикнув йому: 

- Брате! Тобі не здолати мене! Але я не бажаю твоєї смерті! 

Убий мене, але потім віднеси мій саван і кинь, як вимагає того 

звичай, нехай більше не ворогують наші родини... 

Але той, другий, котрого підім’яв сильніший, виявився не тільки 

слабким, але дурнішим і підступнішим. У цю мить він  

вислизнув знизу, аби завдати смертельного удару в спину. 

Не витримав такої підлоти камінь, на якому боролися джигіти, і 

полетів у безодню, тягнучи їх за собою. Загинули сміливці. А 

той валун  затиснуло між двома скелями, щоб  нагадував людям 

про безглуздість кревної ворожнечі. 

Помста - це і є той міст, який веде в нікуди. 
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                               СОЛОДКА ПАВУТИНА 

 

Якщо літо спекотне – тоді з’являється велика кількість ос. 

Над восковими стільниками, що були майстерно прилаштовані 

до стелі горища, у затишному осиному гнізді швидкоплинною  

літньою ніччю поралася осина нянька, розповідаючи осиним 

лялечкам казки про жахливі квіти мухоловки, людей, і  багато  

цікавого,  що побачила у житті. 

Чепурненько застібнувши на вузенькій талії смугастий жовтий 

халатик, вона  ладнала стільники для народження молодих ос. 

І з першими променями сонця немовлята попрокидалися в 

тендітних колисочках. Вони  швидше  намагалися обсохнути, бо  

залюбки  прагнули  помилуватися світом. Тому ще бадьоріше 

провітрювали крильця, і, одна за одною,  залишали  рідне гніздо. 

Першою вийшла назовні Ася. Вона виявилася  

мініатюрненькою, найцікавішою  та найзавзятішою  між усіма. 

Хутко облетівши садовий будиночок, вона зрозуміла, що в саду 

для неї немає роботи. І полинула через ставок до дороги,  якою 

йшов чоловічок. У руках хлопчика  запаморочливо духмяніла 

пахощами біла куля солодкої вати. Саме вони і привабили 

молоду осу. 

         Хлопчик кілька разів намагався відбитися від надокучливої 

Асі. Але  злякався загрозливого жала. Нарешті він поступився 

позиціями, кинув солодку вату і втік. 

Ася пам'ятала про росичку, людей та інші жахливі казки 

старенької няньки, але в них не було згадки  про  кулі, що 

смачно пахнуть. І Ася пролізла в солодку вату якнайглибше. 

Весь день наїдала черевце ненажерлива  оса.  А, наївшись, 

спробувала випурхнути на волю, щоб повернутися додому. 

Та де там. Вона з усіх боків натикалася  на липкі нитки  

майстерного  павутиння. Ася задзижчала і кинулася на грати 

своєї солодкої  в’язниці. І остаточно заплуталася в ній. Під вечір 

охоплена розпачем Ася приготувалася до найгіршого. 

На її щастя  пішов дощ. Цукрову вату розмило, і Ася, дякувати 

долі, вирвалася на волю. 
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З кожним днем  молода оса набувала досвіду. Минув місяць  - 

ціле осине життя. 

Тепер  Ася стала нянькою. Чепурненько запинає вона  свій 

жовтий  смугастенький халатик на тендітній талії, дбайливо 

доглядає за майбутніми осиними дітками. 

І розповідає казки про те, яка підступна солодка павутина, що 

таке дощ, і багато чого цікавого, про що чула від няньки й сама 

бачила в житті. 

 

                                          ОЕЛАДА 

 

Лікарі  не давали ніякої надії. 

           Сергійко вже давно не дивився на сестру своїми ясними  

оченятами. А Світланочка не відходила від його ліжка, боячись, 

що втратить Сергійка назавжди. Дівчинка так побивалася, що в 

сердечку боляче кололо. 

Батьки також впали у розпач. 

         Саме тоді й звернулася до неї білка Тося: 

-Ти повинна врятувати його! Допомогти! 

-Врятувати? А як?!! 

-Піти в Заскляну країну Оеладу до заскляної Феї оелів Дільфіни. 

Пам'ятаєш? Ти подарувала братику малюнок сонечка, що 

сходить над землею? А по землі йдете ви всі, тато, мама, ти, 

тільки  зараз Сергійко  там  стертий гумкою. Ти  повинна знову 

намалювати його і  забрати малюнок із собою. Але поспішай! Бо 

мирли зітруть і тебе! 

         Місяць назад Світланочка дійсно намалювала для  братика 

картинку, що раптом кудись зникла... 

-А як же мені потрапити в цю чарівну країну? 

-Підійди-но  до вікна, постукай правою долонькою у скло три 

рази, намалюй пальчиком коло вправо, потім вліво і вимовляй: 

             «Світла я, іду без зла, 

             Буде небо як із скла, 

             Хатка із піску зросте, 

             Тіло цвітом розцвіте!»                                                       
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Світланочка підійшла до вікна, замислено подивилася  на Тосю, 

потім на братика. 

-А як мені повернутися  додому? 

-Ти  повернешся назад, як тільки малюнок опиниться в твоїх 

руках. Нумо! Сміливіше! 

Світланочка постукала долонькою по склу, намалювала два 

кола. І, тільки вимовила заклинання, як скло розпливлося живою 

водою навколо, а сама вона стала маленькою і прозорою, мовби 

конвалія. За її спиною  затріпотіли світлі крильця, і Світланочка 

обернулася на Сонячного Ельфа. 

-А де  чарівна країна? - подумала вона, - Це ж наша кімната! 

І дійсно. На  ліжку  болісно дихав Сергійко, а в колесі крутилась 

білка Тося... Але, уважніше придивившись, вона побачила, що 

всі предмети ожили. Кректало старе ліжко, ворушилися, 

штовхаючи один одного дошки паркету... Усе було  зліплене  

наче з живого піску, і  бачити їх можна було, мовби через матове 

скло. А навколо буяли дивовижно гарні квіти. І,  

найдивовижніше, у кімнаті мешкали такі ж крилаті істоти, як 

вона, всі на одне обличчя. Тільки перші з них - світлі й теплі, а 

інші - темні й холодні. Вона відразу зрозуміла, що це оели та 

мирли. Аби краще їх роздивитись, Світланочка сховалася серед 

фіолетових ірисів. Іриси з радістю  огорнули її своїми 

духмяними пелюстками. 

Мирли зграєю темних бджіл кружляли над ліжком хворого. 

Коли дівчинка зрозуміла, яка небезпека загрожує братику, вона 

хоробро кинулася зі своєї  схованки  в середину юрби цих 

темних істот, що відразу скупчилися навколо неї. 

 Водночас і оели  помітили  незнайомку. 

Тепер над ліжком зібралися всі мешканці кімнати. 

-Новенька, - янгольським голосом  проспівала оеліна, - вона не 

така як ми, вона сонячна! 

-Мені конче треба поговорити з феєю Дільфіною. 

Оели засяяли привітними посмішками, від чого Сергійко 

полегшено зітхнув. 
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-Ми  можемо тебе провести до неї, - радісно запропонували 

вони. 

Але Світланочка,  хитрувато нахиливши голову, вибрала мирлів, 

і, щоб  забрати цих потвор від хворого, схопила під руки 

найстрашніших,  на її думку, ватажків: 

- Що ж, ведіть! 

Темні ельфи були  надзвичайно задоволені та всією зграєю 

кинулися супроводжувати її до феї. 

У кімнаті відразу посвітлішало. На щоках  Сергійка зажеврів 

рум'янець. 

Дивовижні істоти перелітали крізь стіни квартир,  

супроводжуючи  дівчинку. Вона впізнавала знайомих і подруг. 

Над одними літали мирли, і вони  супилися.  І в’янули біля них  

бутони невидимих квітів.  Та люди, над якими пурхали тільки 

оели,   сяяли щастям і  були закохані у весь світ. Але  часом 

людину оточували  ті та інші, тоді вона зневірювалася і 

нервувала. 

         Нарешті, ельфи перелетіли на дах храму, вкритого снігом, 

який спав, пісочно посапуючи. 

Подихи людей зліталися сюди маленькими хмаринками. А  вгорі  

під скляним небом, крізь яке  проглядало тьмяне світило, 

подихи завмирали прозорими квітами лотоса. 

І в одній квітці, на ефірних пелюстках, сиділа засмучена фея 

Дільфіна. Вона сама була схожа на квітку, і її сукня живим 

пружним суцвіттям розвіювалася і тріпотіла під вітром. 

-Ми привели тобі новеньку, - запопадливо вклонилися мирли, і 

фея  помахом руки відіслала їх. 

-Що привело тебе до нас, Сонячний Ельфе? - запитала Дільфіна, 

- мене давно ніхто не турбував. 

-Я прийшла забрати маленький аркуш паперу. Мій братик хворіє 

й може померти. Тому що його стерли. 

-А навіщо ж він зробив літачок з такого гарного малюнка? І 

викинув його назовні з вікна?- запитала фея, - Хіба йому не до 

вподоби Сонце? Небо? Земля? І всі, кого ти  намалювала поруч? 
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          -Сергійко зробив це випадково, повір, прекрасна Дільфіна! 

Він ще не зрозумів, як це важливо, зберігати те, що любиш.  

-Ти не гніваєшся на нього? 

-Певна річ! 

-Ну, що ж, якщо дівчинка із сонячним ім'ям просить, я не можу 

відмовити. Але послуга за послугу. Допоможи і ти мені. Я знаю,  

мешканці яскравого світу бачать те, чого не помічаємо ми. 

Скажи! Що зашкоджує нашій країні? Чому люди, яких ми 

охороняємо, то сумні, то щасливі? Що штовхає їх на погані 

вчинки? Від чого вони вмирають? Подивись разом  із мною в 

моє дзеркало. І я побачу все твоїми очима. 

Вони разом зазирнули у вікна храму, і Дільфіна побачила, що в 

її країну з темного світу прокралися злі мирли, прикидаючись 

оелами, вона збагнула, як їх розрізняти. 

- Мені все зрозуміло! Тепер я знаю, з ким треба боротися. 

Залишайся у нас назавжди! Сонячний Ельфе! І ми за якихось  

триста років змінимо життя на  краще! Ти ніколи в нашому світі   

не відчуватимеш  холоду і голоду. І будеш жити вічно! 

-Дільфіно! - відповіла дівчинка, - твоя країна  чудова, але я не 

можу залишитися тут. Мені не подобаються будиночки з піску. 

Я люблю свою родину і яскраве сонячне світло! 

-Ну, що ж, - Дільфіна дістала малюнок і олівець. Світланочка 

вмить домалювала напівстерту себе та поруч намалювала 

Сергійка, що посміхався щиро і радісно.  

Вона пригорнула малюнок до грудей і відразу опинилася у своїй 

кімнаті. 

У вікні танула заскляна країна Оелада. 

Старанно крутила колесо задоволена собою білка Тося. 

А Сергійко радісно посміхнувся і відкрив свої ясні оченята. 

-Даваймо пускати літачки! - сказала Світланочка, приколюючи 

свій малюнок над ліжком брата. 

-Давай! – малюк відразу  стрибнув із ліжка. 

Діти швидко забувають біль. 
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                                         ПІРАНЬЯ 

 

Армен отримав  у  спадщину від померлого  дядька акваріум, де 

плавала дика піранья. 

Зрадів Армен. Змайстрував манюнький невід  з міцної фінської  

волосіні. Закинув у воду. Витягує невід з однією тванню. 

Вдруге закинув невід - витягує  його  з травою морською. 

Втретє закинув невід – зловив піранью. Потяг її Армен на 

кухню. Вирішив поласувати бідолахою. Розжарив пательнечку. 

Олієчка в ній зашкварчала. А піранья на пательню кирпу дере. 

Гризеться-пручається.  

- Кусатимешся - по довбешці отримаєш! - гримнув Армен.  

Та з цією пройдою  хіба що макогона оближеш. Бо піранья   

гопки  собі з пательні. Стриб-стриб. І знову шубовсть   в 

акваріум! 

В Армена від такого дива  ледве щелепа  не відпала. Він 

зрозумів, що  ця піранья не звичайна, а чарівна. Вкляк біля  

акваріума  й  нумо піранью гіпнотизувати. Хоч би тобі 

рисиночку! Ні тобі машини. Ні дачі. Ні квартири.  

Почав він її на Ви величати. Всілякі рясноти обіцяти. Ласощами 

годувати. Жерла їх піранья аж за вухами лящало, тільки бажання 

йому виконувати зась. Затялася, хоч ріж її! Армен вже лахміття  

носить. Родичі давно  на банкети не запрошують. Соромилися  

такого ланця. Продав він деяке майно. Усе на догоду цій 

капосній рибині. 

Вже й сам геть охляв. Лежить на смертному одрі. Помирає. 

Запитує  свою мучительку: 

- За що ж ти мене так не любиш? 

А піранья йому у відповідь і мовить: 

- Серце не присилуєш! 
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                                         РАЙ РЕЧЕЙ 

 

Якось вона закохалася... Закохалася в капелюшок. 

За якимось метагалактичними законами витвір із штучної шкіри 

на кшталт змії вразив її уяву. І моїй подрузі почала сохнути. 

Першим ділом вона потягла мене подивитися на нього. Моїй 

душі було байдуже до цієї негодящої речі. Я вже зітхала і 

жалкувала за марно  згаяним  часом. А Руфіна, яку аж розпирало 

від нових сподівань і турбот, тягла мене до магазинів, 

змушуючи мацати платтячка й кофточки, метушливо 

запитуючи, підійде,  а мо’ не підійде, ця чи наступна  річ до її 

майбутнього головного убору. 

На таку  страшенну розкіш у бідної Руфіни звичайно не 

вистачало грошей. І вона ревно почала чекати уцінки. Іноді я 

мріяла стати димком від її цигарки, аби завіятися подалі в небо і 

не божеволіти від її турбот. 

Любов до речей і раніше трясла  мою подругу. Поліровані меблі 

Руфіна натирала до блиску. Навіть молоко пила з кришталевого 

келиха. Шубку дбайливо розчісувала й провітрювала на балконі. 

Золоті каблучки мила по суботах так само дбайливо, як я купала 

дітей. 

Але нині з нею відбувалося щось  жахливе. Кожного дня 

закохане у капелюшок створіння годинами милувалося з різних 

ракурсів  омріяною річчю. 

Якось Руфіна вдерлася до мене, шпурляючи на всі боки рясні 

сльози і хлипання, з чого я зрозуміла одне: капелюшок купили. 

-Хто? - запитала я. 

-Дама з будинку навпроти отримала  у подарунок від свого 

чоловіка. 

На  які  вихватки здатна людина заради кохання! З моменту 

продажу почалося скажене  чіпляння до цієї родини. Вона 

канючила, принижувалася, ридала, але все даремно. Геть 

перетворившись на Шерлока Холмса, Руфіна купила бінокль і 

піднімалася до мене пантрувати через вікна  щасливої  дами, аби 

хоч краєчком ока  зиркнути на капелюшок. 
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На цьому грунті ми і посварилися одного дня. Так запекло, що  

навіть про її смерть мені розповіли  випадкові люди. 

Через багато років я побачила на смітнику  рештки обшарпаного 

зміїного капелюшка, і щось здригнулося в моїй душі. Тієї самої 

ночі  до мене прийшла Руфіна.   

Її очі були багатомірні, випромінювали  стільки щастя і теплоти, 

немов душа тріпотіла на  поверхні  погляду, уся заквітчана 

щирістю. І я з насолодою заглиблювалася в них, мовби у трунок 

цілющих трав. Руфіна була одягнена у щось дивовижно-ефірне. 

На голові - той самий капелюшок. 

Ми обійнялися. І пробачили одна одну. 

-Як ти там? - запитала я. 

-У нас все по-іншому, не як у вас. 

-Ти в раю? 

-У раю речей. 

-Невже існує такий? 

-Існує. Всі мають душу. І речі також. 

-А ти, нібито, фея? 

-Ну, фея-не фея, - ніяково  поправила вона свою золоту мантію, - 

так, доглядаю за ними. Речі потрапляють сюди, коли вмирають. 

Є ще рай зіпсованих іграшок, машин, будівель, книг, казок... 

Цієї ночі  Руфіна показала мені свої володіння. Ми разом літали  

всілякими  коридорами, визираючи з найрізноманітніших 

балконів, потрапляючи за межі потойбічних світів... 

Її речі  розмовляли без слів, розповідаючи мені свої історії та 

рухалися, мовби живі. 

-Напиши про мене, - попросила вона наостанок. 

Я дещо розгубилася. Там, у житті, мені не раз пропонували 

написати про себе художники, політики, військові. Але щоб 

феї...  уві сні... 

-Я напишу, - запевнила я її, - але тоді мене вважатимуть 

божевільною... 

-Не  насміляться, -  задерикувато блиснула вона трав'яним трунком очей, - 

тобі  сам Господь іноді дозволяє говорити правду, адже ти  

казкарка! 
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                                    ДОЛЯ ЖУРНАЛІСТА 

 

       Яна народилася в родині студентів-молодят. 

       З цього приводу для них звільнили окрему кімнату в 

гуртожитку. 

       На пелюшки грошей не було. Тому Яну, спочатку сповиту       

тонкими тканинами, далі  запаковували  в газети  для більшої 

теплоти. Замість колискових пісень вона засинала під голосне 

читання Шекспіра  та суперечки вільночинних студентів про 

політику. Так з дитинства  створювалося її світосприйняття. 

       Яна почала писати ще у шкільні роки. За кмітливий розум  її 

прийняли без іспитів на факультет журналістики. 

       Статті, написані Яною, були дотепні і талановиті. Але 

великі прибутки оминали сім’ю. 

       -Краще б ти загортала мене в цінніші папери, - кепкувала 

над матінкою Яна, якщо  та  прискіпувалася, коли ж дочка 

візьметься за розум. 
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             ВІТАМІНІЗОВАНІ  КІЛЬКИ ( кішки-мишки) 
 

                                    ЩУРЯЧИЙ  БОГ 

 

  - Щури – та тьху на них! Ми їх швиденько винищимо! 

Потруїмо - та й по всьому! 

           - А дзуськи! Якщо заводяться щури, від них позбутися 

дуже важко. Вони ж є праматеринським корінням первісної  

породи,  від якої походять  всі інші ссавці на землі - і кішки, і 

собаки, і примати. Можливо, після воєн і катаклізмів вони 

будуть останніми тваринами, які виживуть  на планеті, оскільки, 

хоч  би як їх не труїли, здатність  співіснувати  та  кмітливість  

щурів набагато більша, ніж у тарганів і круків.  

 - Щурячі  прайди  створені на кшталт абсолютної монархії. 

Іноді  голі, тільки-но народжені,  щуренята  так щільно в тісняві 

гнізд сплутуються  хвостами  у вузол, що потім зростаються  в 

одне тіло.  Так створюється один щур із трьома-чотирма 

головами. Цар – монарх прайду. А його цариця – мозок прайду. 

Ступінчаста ієрархія наближених, від лакеїв до придворних, 

обслуговує царське подружжя. Прогризають ходи, добувають 

їжу та перевіряють її якість  щури-трударі. Тому  витруїти  

щурів  майже неможливо. Завдяки специфічній  будові кісток 

черепа, що здатний звужуватися і збільшуватися, як  у 

новонародженого немовляти,  щур  спроможний  пролізти  крізь 

дуже вузьку шпарину, за допомогою чіпких пазурів рухатися по 

стелі та  стінах, лазити по канатах... 

 На кораблях, зрозуміло, щурів незліченно, особливо на 

продовольчих. А на тому, що мій племінник  у рейси ходив, геть 

ніякого порятунку від них не було. Капітаном тоді ще молодого 

парубійка  призначили. Тому на вахті насмішкуватий боцман  і 

почав  теревенити  старі баляндраси, та ще бовкнув, як легко 

можна від щурів позбутися, треба тільки "Щурячого бога" 

зробити. Наловити щурів, дочекатися, поки вони один одному 

почнуть горлянки  гризти, залишити  найлютішого, і випустити 

щурожера  хазяйнувати  на палубі. Капітану це припало до 
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серця, погодився. Ну що ж! Чия відвага – того і перевага! 

Наловили щурів  писків з двадцять. Кинули  до залізної клітки. 

Спостерігають. І дійсно. Спочатку щури гризли прути ґрат, 

потім  шматували  один одного, потім почали зникати. Нарешті 

залишився один величезний смугастий щурище, завдовжки з 

валянок. Заходилися хлопці його приваблювати. Молочком 

напували, годували  всілякими смаколиками. І от настав день, 

коли боцман дозволив його випустити.  

 Результат перевершив усі очікування. Закатованих щурів 

знаходили на кораблі де завгодно, поки зовсім  не  пощезли. А 

Щурячий бог на кшталт  собаки  лащився до всіх членів екіпажу  

та самодержно володарював  кораблем декілька рейсів.  Його 

шерсть зробилася шовковистою й лискучою. Він  залюбки 

дозволяв себе пестити. На канатах звичайно ставилися щурячі 

пастки, "щурятниці", аби впродовж стоянки корабля на борт не 

дерлися інші щури. Але, траплялося, диски кріпити забували, 

тоді  щурячі заброди потрапляли  до пазурів  Щурячого бога, а 

вже він  винищував усіх до ноги.  

 Та раптом трапилося непередбачуване. У нашого щуряка 

знайшлася пасія. Маленька задрипана обдерта щуричка з 

рудуватою сплутаною шерстю. Лякливо ховалася вона по 

закапелках, коли команда жартівливо гиготіла над 

солодашечкою Щурячого бога. Хлопці зглянулися над 

щуричкою. Залишили на кораблі. Звісно, пройнялися бажанням 

свого меншого брата - мужика, вирішили потішити його 

чоловічу гідність. Собі на лихо. 

 Одного пречудового ранку вилізли на палубу щурище, щуриця, 

та ще семеро маленьких щуренят, і вервечкою - до мисочки з 

молоком! 

 -Що робити? - кинувся боцман до капітана. 

 -І гадки не маю, - чухає потилицю капітан, - шкода  вбивати. 

Свої ж, начебто породичалися! 

 Відомо, що щури ростуть швидко. Особливо на продовольчих 

кораблях. А хлопці спантеличено й мовчки спостерігали за 

ордою підростаючих вилупків Щурячого бога, що  зухвало 
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швендяли по кораблю, поки зненацька  кок не застукав  

щуренят, які паскудили у коробі з хлібом. Не витримав кухар і  

кинувся духопелити щурячих  загарбників  мішалкою по чому 

вцілив. На вереск прибігли щурище та його  бахурка. А вже їх 

кок добрячою качалкою  пригостив.  

 З тої пори щури зачаїлися від людей. Продовольчі запаси 

псували тільки вночі. Розмножилися так, що після першого 

проведення дератизації (розкидання отрути)  конали на палубі 

сотнями. Але серед цієї смердючої навали  не знайшли ані 

Щурячого бога, ані його обраниці. 

 - Тож-бо й воно! А ти кажеш – тьху на них ! Щур - він хоч і 

щур, а виявляється, великий розумака! 

  

                                       БАРСИК 

 

Давно це було. Ще коли ми до школи ходили. Дивимося - кіт. 

Ну, кіт - не кіт, кошеня, муарове, смугнастеньке. Головешка 

велика. Очі голодні. 

Того року у нашому селі люті холоди дошкуляли місяця зо два. 

Все померзло. А ми винаймали в хаті  материної тітки дві 

маленькі кімнатки. Миші в ньому шерегами крокували. 

Сподобався нам  котик. Вирішили - наш! Принаймні,  допоможе  

знищити мишей.  Та й котику, напевно, такі ж світлі думки 

прийшли у голову.  Ясна річ, запросили ми його до себе жити.  

Впродовж  двох днів  Барсик передавив геть усю мишву, що 

нахабно мешкала в оселі, а потім  для солідності тягав  цю 

погань  додому  з  вулиці. Ясна річ, бридке явище, але було 

приємно, що   наш любий  Барсик  старанно намагався 

подобатися сім’ї. І ми не сердилися. Тому хвалили і голубили 

Барсика  за його «подвиги», пригощали м'ясом, рибою й 

молоком. 

Барсик  був  волелюбний і чужинцям до рук не давався.  У 

кімнатах  ніколи не паскудив. Підійде до дверей, поштовхом їх  

відчинить та чепурненько  всі потреби зробить  надворі,  а звідти 
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повертається через кватирку. Або з льоху покличе: «Мау!» Ну, 

ми навипередки  біжимо йому відчиняти. 

Та  хазяйка скоса  витріщалася на нашого Барсика. Він їй не 

подобався,  хоч стрель. 

-Негодящий цей  кіт! Тьху на нього! Ні спереду, ні ззаду нема 

складу! Не муркотить, не підлещується! Терпіння вже немає, 

кажу востаннє: щоб котом і не смерділо в хаті! 

-А як же миші? 

-Та немає у нас ніяких мишей, і не водилося ніколи! 

Мати не наважилася сперечатися. Взяла Барсика і віднесла  до 

найближчого магазину. Але наступного дня Барсик повернувся 

– мабуть  не сподобалося йому в магазині, благає  до хати 

пустити. Ми на вулицю - він там нас «Мау! Мау!» - гукає. Ми до 

вікна - він передніми лапами за кватирку чіпляється, висить, як 

сосиска, ледве тримається, тремтить від холоду, барвисту 

голівку до нас тягне, до тепла  проситься. Мати  млинці 

пряжить, а сама сльозами вмивається – дуже Барсика шкода. І  

потайки від хазяйки йому коли м’ясця, коли рибки у віконце  

підкине: 

-Ховайся!  Ховайся, сердешний! Тікай до магазину! 

Ходимо по хаті, а  Барсик з підвалу  душу рве. А хазяйка товче 

його віником! Віником!… 

А Барсик  розумний: дочекається, коли хазяйка піде, шусть у 

тепло, заб'ється за грубку, відігріється, гурчить, наче трактор, а 

ледве хазяйчині кроки  почує, стриб у віконце й слід пропав! 

Був у капосної хазяйки  великий комод, а в комоді зберігалася 

трилітрова банка,  наполовину з медом. Бабка аж трусилася над 

нею, як за накрохмаленими простирадлами, що для гостей у 

скрині  ховала. Прийшла до неї якось сусідка, тітка Пистина.  

Полізли вони за медом - чаї поганяти, а  з меду на них  дві 

величезні миші вилупили очі, як живі, бо втопилися у банці. 

Хазяйка в ґвалт: 

-Гаразд, - каже матері, - хутко покличте кота, шкода,  адже 

мерзне сіромаха. 
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Так і залишився  Барсик жити з нами назавжди. Ох і спритний 

був кіт! Ох і розумний! Над усіма котами кіт! Полюбили ми 

його. Полюбили всі, попри хазяйки. То хвіст йому підступно 

прищемить, то на лапу наступить. Але Барсик теж  розумна 

тварина. Дочекається, коли хазяйка з хати  вшиється, лапою 

двері в її кімнату відкриє, забереться до шифоньєру і неодмінно 

напудить. Може він так територію  мітив, може інші проблеми 

вирішував, не знаю, але  недарма кажуть, що кішки повинні по 

всій  хаті ходити, тільки тоді в хаті  все  буде до ладу. Вони 

нібито ходять спеціально по кутках, привидів заспокоюють, щоб 

не  бешкетували де прийдеться.  Тільки дай волю цим 

домовикам... 

Цікаво було от що. Адже і хазяйка вдавала, що  любить нашого 

Барсика. Сичить-сичить, та й кине зі своїх  недоїдків  йому 

шматочок. Та він, хитрунчик, подякує, шматочок візьме, але, 

насправді, з її рук  ніколи не їв,  віднесе той шматок за ворота, 

там і залишить. А вже потім цим частуванням ворони або собаки 

бродячі ласували. 

Вранці, коли ми всі йшли до школи, мати на роботу, а хазяйка 

на базар, Барсик залишався один. Він  маніжився або в своїй 

коробці, або на вішалці, серед пухнастих шапок, а коли ми 

приходили зі школи, стрибав нам на плечі й грайливо кусав за 

вуха. 

Якось вранці троє п'янюг вирішили вдертися до хати і що-

небудь вкрасти. І тільки-но перший відчинив двері, Барсик  

загнав йому пазурі  в потилицю  і  гризонув  за вухо. 

П’яничка перелякався до смерті: 

-Мене домовик вбиває! - репетує. 

Збив з ніг своїх  співпляшників. Заплуталися вони клубком на 

порозі та й потрапили в  лабети осатанілої хазяйки... Не знаю, як 

там далі було, але з того часу почала вона тримати на плиті 

каструлю з окропом. Якщо приблудяться сусідська коза, чи 

порося, або діти  наміряться  яблука  красти - обливає окропом,  

хто попадеться. 

         -Ви ж їх обшпарите! - обурювалася мати. 
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-Ну, обшпарити не обшпарю, а  капосні рученята  припечу, щоб 

не паскудили! 

-Та не можна ж так! До дітей треба з любов'ю! Ви ворота 

відчиніть! Пустіть їх до оселі лагідно! Та самі почастуйте  

кожного яблучком. Від добра добро народжується! 

-Якби я все розтринькувала, та  не збирала  копієчку до 

копієчки, була б злидотою без колу та двору, та моталася  по 

чужих кутах і по родичах, як ти, із чужими  дітьми на шиї. 

Добрий – він живе на світі гірше за крадія, бач,  яка  твоя доля  

склалася.  

Нічого не відповіла мати, лише сльози витерла тихенько,  та й 

ми нічого не запитували. 

Наїжився в кутку Барсик, гарикнув тигром, мовби це його 

скривдили, але відразу позіхнув, примружив очі, та на тітчиних 

черевиках примостився. 

Та  раптом до нашого саду забігло маленьке дівча, схилилося  

над розкішними хризантемами, які хазяйка збиралася завтра 

продавати. Чи  то понюхати йому закортіло, чи  пестливо 

приторкнутися до пелюсток – помилуватися живою красою. 

Раптом всі здригнулися  від несамовитого волання хазяйки: 

- Я-я-я-т-т-тебе!- заверещала вона на всю  пельку своєї 

невгамовної жадоби, підскочила до каструлі з окропом і 

кинулася захищати своє добро. 

На бігу вона хотіла взути черевики, та   поспіхом  наступила 

ногою на Барсика. Той засичав. Хазяйка від несподіванки 

підскочила,  перечепилася і гепнулась  прямісінько на свою 

каструлю. 

На галас збіглися люди. А хазяйка, коли падала, мабуть добряче 

прокусила свого язика і забила голову. Вона  тягнула  за рукав 

лікаря, що прийшов допомогти, і  намагалася  йому 

поскаржитися, що, бач, її ж хата, якщо вона помре, з усіма 

скарбами, Надії дістанеться, тобто моїй матері. 

Вона гугняво белькотіла  ледь зрозуміле: 

-Хата... Надії... хата... Надії... 
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Вже ввечері, коли вона  майже не ворушила язиком, покликали 

нотаріуса. 

-Хата... Надії... - востаннє прошепотіла тітка та відійшла у 

засвіти. Так в «спадкоємній книзі» і записали, що будинок 

належить моїй матері Надії. 

…Поминало її небагато людей. І до їжі майже не доторкнулися. 

Може їм усім ввижалося, що  десь поруч стовбичить вража баба  

і  проклинає життя кожного з них. Чи, не дай Боже,  окропом 

обшпарить – їй і мертвій приспічить. 

З того часу ми  живемо в цій хаті, що дісталася моєї матері у  

спадщину дивним та несподіваним чином. 

А що ж Барсик? - запитаєте ви. А Барсик після останньої 

панахиди за померлу хазяйку теж пропав. Ми всі його кликали  і 

чекали, довго клали  у його мисочку всіляку смачнючу їжу. Але 

він так і не повернувся. Мабуть, хазяйка  забрала його за 

боржок... 

Багато часу спливло з того часу, тільки,  коли заплющую очі, 

завжди  бачу, наче живу, мордочку його барвисту і варто 

сказати: «Барсик, допоможи!» - усе налагоджується само собою,  

наче  за якимись законами  справедливості, і навіть краще, ніж  

сама собі  бажаю. 

 

                                  КОТЯЧА ШКІРА 

 

Якось нудно стало жити  самотньому молодому парубкові, тому 

він залюбки   придбав кота Котьку в однієї бабусі. Котьку  

народила  звичайна киця, але між чваньками королівської крові  

він відрізнявся винятковою  кмітливістю. Сергій частував його 

рибою, коли згадував, що кіт голодний. У березні Котька  почав 

голосно нявчати, тому  його немилосердно  віднесли до 

ветлікарні та стерилізували. 

Це була приказка. А казка трапилася, коли Сергій спеціально 

прищемив Котькові хвіст дверима, аби той  зграбніше рухався. 

- Все! Досить! - затявся кіт. І вночі звільнив свій дух від 

пухнастого тіла, розбудив дух Сергія і помінявся з ним місцями. 
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Вранці Сергій прокинувся, зрозумів, що якось незручно 

почувається. Не тягне його на роботу. Хоч вбий, ніяк! 

Заліз Сергій у холодильник, витяг все м'ясо та з'їв чисто сирим. 

- Ну що ж, тепер можна й прогулятися, - вирішив він... 

…З того часу його доля   стрімко змінилася. З діловими 

партнерами  він співпрацював надзвичайно спритно. Його фірма 

збільшила обсяги виробництва. Всі красуні просто казилися за 

ним, а він, у буквальному розумінні  слова, крутив носом і 

вертів хвостом,  то лагідно муркотів, то вишкіряв ікла. Його вже 

сватали в мери. Але Сергій гуляв сам по собі. Тому на місто 

йому було начхати. 

Усі вирішили, що він не тільки багатий, але розумний і  

видатний.  Насправді єство Сергія  майже гинуло в мерзенному 

тілі  нікчемного охлялого кота, який  навіть  дахом нехтує! 

Але  все на цьому світі добігає свого кінця. Справжній Сергій 

вирішив  покінчити з цим жахіттям і стрибнув з даху, 

розбившись на асфальті  мокрою ляпкою. Миттю дух Котьки 

вийшов з людського тіла й потрапив у потойбіччя, а Сергій 

знову отримав свої колишні форми. 

…Наступного дня він придбав у тієї ж бабусі цуценятко. Дуже 

впеклася йому котяча шкіра! 

 

 

                       КІШКИ, ЩO БУЛИ НІ ПРИ ЧОМУ 

 

Померла в хаті кішка. З того часу почали сваритися чоловік із 

дружиною, що прожили душа до душі п'ятнадцять років. Хто 

перший почав, уже не пам'ятали. Гризлися так, що скляні шибки 

тремтіли, а сусіди затуляли вуха. Не витримала дружина, 

схопила в оберемок дітлашню і поїхала до матері у відпустку. 

Залишився чоловік один. 

         Спочатку йому було добре. Напарився у ванні,  кавою 

насолодився. Вирішив постільну білизну поміняти - напхав все 

жужмом у свою стареньку пральну машинку. Увімкнув - піна 

полилася через край. Машинка гарикнула й замовкла. Електрику 



  

90 

 

Золота серія «Письменник в інтернет-просторі» 

замкнуло, пробки перегоріли. Білизна бруднющою залишилася. 

Прав її мужик півдня. Продер до дірок. Подивився крізь дірки на 

білий світ, та гаркнув  усі лайливі слова, які знав і які не знав. 

Сушити повісив, та пересушив. Заходився прасувати, знов руки 

не з того місця ростуть. Бився, марудився з підковдрою. Плюнув 

спересердя на все. Зав'язав  вузлом - викинув на смітник,  і 

вражу машинку  потяг туди ж. Гроші відрахував із занички - 

пішов до магазину, купив  білизни собі й  дітям. Застелив, гірко 

зітхнув. Адже знову через тиждень  потрібно прати! Знову до 

магазина попрямував, придбав найпотужнішу пральну машинку-

напівавтомат. Встановив. 

Зітхнув цілком задоволений... 

Так він живе собі, поживає. Поки не стало йому шкода гроші  

розтринькувати, по кафешкам швендяти.  Пішов  на кухню. 

Увімкнув чайник, поставив яєчню, та на футбол у телевізорі 

задивився і, звичайно, спалив усе. Чайник розплавився. 

Пательня чорна. На ній яєчня скоцюрбилася... 

Вирішив мужик м'ясо запекти в духовці. Кришка йому по нозі 

лупонула. Як дружина в цій чортівні пекла? Бідолашна! 

Правильно вона його гризла. На п'яти конфорках тільки одна 

ручка залишилася цілою. Вона її, напевно, вставляла по черзі. 

Знову мужик глибоко зітхнув. Дістав гроші.  Пішов нову плиту  

купувати.  Найкращу серед найкращих у світі. Стоїть вона, на 

всю кухню блищить. Аж серце тішиться. 

          Подивився мужик навколо - кухня в порівнянні з плитою 

просто  жах! Стеля обшарпана, шпалери обдерті, підлога 

зачовгана. Зайшов у ванну. Наче полуда з очей спала. Там – така 

ж  катавасія. А в кімнатах - очі б не бачили. 

Крекнув мужик – нічого не поробиш. Узяв гроші. Пішов, 

накупив декоративну плитку, шпалери, клей, фарби - нумо 

квартиру поновлювати.  Придбав усілякі гарні речі  для 

господарства. Підлогу застелив килимками. Босоніж привчився 

ходити. Нові тюлі  також  повісив. От тільки на підстилку під 

двері грошей не вистачило. Використав ту, на якому кішка 

спала. 
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Тим часом дружина занудьгувала, сама собі докоряє, відчуває 

провину. Матері розповіла, що вони вже давно з чоловіком не 

мирять.   

-Треба  вам кішку  завести, - порадила мати, - кішки по квартирі 

ходять, зло далі кутків  у хату не  пускають,  від сварок 

оберігають. 

Принесла  сусідське кошенятко. 

Діти задоволені. Дружина теж. І відпустка ще не скінчилася. Та 

вони зібралися, прихопили кошеня та й повернулися додому. 

Зрадів мужик, що дружина повернулася. Не  намилується  нею –  

порошинки здмухує.  Дружина  аж заплакала. Ось тобі машинка 

новенька! Там тобі плита ловкенька! Тут ванна аж світиться! А 

кімнати! Свіжа  білизна! Коханий чоловік посміхається! 

Більшого щастя й не треба! 

Кошеня старий килимок  швидко знайшло. Довелося його з 

порога забрати  і покласти під батарею, де раніше лежав. 

-Звідкіля  ти на таку красу кошти знайшов? – питає дружина. 

-Та звідтіля ж, на «Жигуль» відкладав, - махнув мужик рукою. 

-Я теж, як ти, відкладала гроші на ремонт і на плиту нову, - 

посміхнулася дружина й свою заничку дістала. 

Наступного дня купили вони «Жигуль», звичайно, не новий, але  

симпатяга нівроку! І зажили краще ніж колись. 

А кішки до цієї історії, певна річ,  геть непричетні. 

 

                                    ДАВНІЙ БІЛЬ 

 

Нещодавно  я почула  одну  історію. Їх багато у народі, схожих 

на цю, розповідають. Та діляться  цими історіями не щодня, а 

коли намагаються загоїти свій давній біль. 

Звернулися дітлахи до одного чоловіка в магазині: «Візьміть 

кицьку, та візьміть!» Він і взяв. Дружина в гвалт: «Чи ти з 

розуму з’їхав? Навіщо нам тварина? Ми  кожен день на роботі, у 

відпустку ж поїдемо! Хто ж за киценятком доглядати буде?» Та 

все ж таки  залишили. 
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Бо кицька була надзвичайної вроди. Сама темно-коричнева, 

муарова, у барсових плямах,  на спині візерунок на кшталт  

чорного хреста. Тому назвали її Хрестиною. 

Як  пригорнулася Хрестиночка до ноги хазяйки, так на ній і 

заснула, пригрілася. З того часу вподобала вона улюблене  місце  

на  затишних  хазяйчиних  колінах. Як саму залишали, то 

сумувала Хрестиночка,  весь день біля дверей нявчить. Раділа, 

коли  хазяйка додому поверталася. Миттю на колінах 

розніжується. Так  підростала вона до самої відпустки. А як 

минула середина літа, відвезли її молодята до матері у село. 

Гарно відпочили у відпустці. Приїхали знову за Хрестиночкою. 

Кішка  навколо них крутиться, мовби чужа. Потім посмілішала, 

видерлася на улюблене місце, хазяйчині  коліна,  і заснула. 

Мати й каже: «Хрестиночці  важко було звикати до нового 

місця. Нехай  залишається у мене, нащо  краяти серце 

тваринці?»   Її  вдруге  залишили у матері. А по дорозі додому 

потрапили в аварію. Машину  розтрощило вщент. Божою 

милістю,  майже дивом,  обидва  вціліли. А коли  дісталися 

дому, то дізналися, що наступного дня, коли вони поїхали, 

Хрестиночка померла на тому самому місці, де лежала  

останньої миті на хазяйчиних колінах. 

 

 

                              ДУБ І ДУБОЧОК 

 

Жив собі старий дідусь. Усе життя  тільки й робив, що  тяжко 

працював. Спочатку для дружини, потім для дітей, потім для 

онуків і правнуків. 

Майже щодня він  приходив до лісу, де на галявині височив дуб,  

древніший та трухлявіший за самого діда. 

Дід доглядав за дубом, відпилював  усохлі гілки, поливав, коли 

лютувала  посуха.  А коли з ним приходила  наймолодша 

правнучка Настуня, то вона  журилася,  дивлячись,  як з часом  

гине  дуб. 
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Коли дідові виповнилося 90 років, він  накрив святковими 

стравами великий стіл,  підготував місце для подарунків. Але  до 

нього ніхто не прийшов привітати. Навіть Настуня. Він  посидів 

один за довгим столом  з різноманітними  наїдками, які сам 

наготовив, поки не стало йому гірко на серці, та й пішов  у ліс 

до дуба. І що ж? 

Коріння могутнього величезного дуба згризли маленькі злі 

миші. І він  звалився. А в ямищі дід побачив скриню зі скарбом. 

Не думав-гадав, а скриню взяв та й  хутко з нею додому. 

Прийшов пізно  ввечері.  Дивиться - Настуня біля хати  

порається,  ямку копає,  аби  крихітний дубочок посадити  біля  

дідусевого  вікна. 

- Зажди, - каже дід, - ямку зроби глибшою. Коли  ти станеш  

 дорослою,  на цьому місці знайдеш свій  посаг.  

Закопали вони скриньку, посадили над нею маленьке деревце,  

та  вдвох сіли  за стіл, день народження святкувати. 

 

 

                                     КІТ - ЦІЛЮЩИК 

 

У бабусі Добродеї був кіт Мрійчик. Кіт не звичайний, а 

лікувальний. Про його здібності по всій окрузі слава  літала. 

Якщо прикласти кота до хворого місця, то біль як рукою знімає. 

Тому його  називали  ще одним ім'ям  Кіт-Цілющик. 

Усі сусідки  у Добродеї  допомоги  просили, а тут - син приїхав 

у відпустку. 

А  синові  скрутило ногу  від болю. Бабуся, звичайно, відразу 

Мрійчика  гукнула. Синок  покрутив на кота скептично носом, 

але поклав на ногу. А Мрійчик - на груди видерся. Син його 

знову перекладає на ногу, а  кіт затявся –  рветься  на груди. 

Набридло синові з котом панькатися. 

-Ах ти, паскуднику, - гримнув він на Мрійчика, - ти навіщо  

видряпуєшся на груди? Не бажаєш мене лікувати, то забирайся 

геть з очей, щоб я тебе не бачив.  
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Та кіт ні пари з вуст, наче це його не обходить. Вранці 

прокинувся син. Біль у нозі щез, наче хтось пошептав. А на його 

грудях розлігся  задоволений кіт Мрійчик, муркотить. Напевно,  

він краще за інших розумів, чому ногу  потрібно було лікувати 

на грудях. Бо він від Бога  Цілющик! 

 

 

                         ВІТАМІНІЗОВАНІ КІЛЬКИ 

 

Завелися вдома миші. Відрядила дружина чоловіка на Пташиний 

базар, кота купити. І вибрав він  рідкісного серед  котячих 

мисливців  мастака. Кіт швидко  всіх мишей  в оселі передавив.  

Заслужив, звичайно, гідну пенсію на всю решту життя. Дрібної 

мишки  навіть вдень зі свічкою не знайдеш. Що ж робити? Адже 

кота треба чимось годувати треба... 

Посилає дружина чоловіка на Пташиний базар уже за мишами. 

Бо мишей на Пташиному базарі сила-силенна! І сірі. І білі. І ще 

спеціальні вітамінізовані. Саме таких чоловік і купив. Для  

улюбленого кота не шкода! Приніс додому. 

Тільки кіт, мабуть, ситий був, тому що, коли чоловік поклав 

перед ним  на блюдці   коштовних вітамінізованих мишей, вони 

звідти як рвонули. А кіт знизав плечима й спантеличено 

втупився очима в хазяїна. 

Увесь тиждень ганявся чоловік за вітамінізованою мишвою по 

всій квартирі. Ледве-ледве вполював. Притяг назад на базар. А 

котові купив поласувати  200 грам кільки. Ну, по-перше, тому 

що вони  з миски  не чкурнуть, а по-друге, продавець заклявся, 

що вони, от тобі хрест, теж вітамінізовані. 

 

                                 МИШКА У ВАННІЙ 

 

Згадайте, якщо жили там, що таке барак? Одноповерхова будова 

з високим ґанком. Довгий коридор, а з обох боків - двері, двері, 

двері... Кожні двері - квартирка, крихітне помешкання для сім'ї. 
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Крім людей у таких будівлях можуть плодитися різноманітні 

тварючки: воші, клопи, таргани, миші, пацюки та всіляке  інше. 

Але в тому бараці, де сталася ця історія, комашню давно 

витруїли усім миром, а от із гризунами геть не виходило 

впоратися. Якщо хтось із мешканців ховав у льосі буряк або 

моркву, тварини відразу це відшукували та згризали вщент до 

стеблиночки. Якщо, навіть у каструльці, яка-небудь господарка 

ставила у льосі яйця,  наступного дня  кришка була відсунута, а 

всередині залишалися одні шкарлупки. 

Просто жах,  нахаби із хвостиками розперезалися неймовірно 

зухвало. 

Якось вранці Юрій, коли збирався на роботу, розбудив кохану 

дружиноньку словами: 

- Юлясю, там мишка у ванній. Не лякайся, - і пішов. 

Юльця  солодко заснула. А через годину, коли  прийшла до 

ванної кімнати, барак здригнувся від несамовитого вереску! 

Почвара ж яка! Мишка у ванній! Тваринка також перелякалася 

не на жарт. Швидко-швидко шкрябаючись маленькими сірими 

лапками, вона безпорадно намагалася видертися на волю з 

підступної пастки. Шубовснула в  калюжку на дні, підвелася на 

задні лапки й раптом... кумедно чхнула! 

Господи! Ну, хіба можна було знищувати таку гарнюньку?! 

І Юльця вирішила  зловити  мишку у ванній. Вона взяла 

залізний кухлик і  важкеньку залізну кришку, щоб мишка не 

вистрибнула,  й  нумо  ганятися за нею. 

Сіра миша виявилася досить моторною. І Юльці довелося 

неабияк побігати, щоб  узяти  її  в полон. А коли мишка вже 

була  в кухлику, Юльця випадково прищемила мишці хвостик. 

Мишка як запищала. Та так пронизливо! А Юляся як 

заголосила! Та так дзвінко! Кухлик упав, аж загуло. Мишка, 

майже збожеволіла від того гуркоту, дременула з пастки і знову 

кинулася дряпатися  вгору по слизьким стінкам ванни. 

Ледве оговтавшись, Юльця героїчно  надягла товсту рукавичку і 

знову піймала бідолашну мишку, поклала її до  залізного 
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кухлика, трохи відсунувши  кришку спеціально для хвостика, 

аби його вдруге  не зачепити. 

Зрозуміло, що всі сусідки аж умлівали від цікавості, звідкіля    

такий гвалт? Вони повизирали зі своїх квартир, коли в загальний 

коридор Юльця переможно винесла  бранку в залізному 

кухлику.  

Це було схоже на урочисту ходу Клеопатри через когорти 

римлян, котрі захоплено вітали  її тріумф.  Нарешті, Юльця 

наблизилася до вхідних важких дверей, відчинила їх та, 

спустившись із високого ґанку, поставила кухлик на землю. 

Мишка побачила блакитне небо, кумедне личко  заспаної 

розпатланої Юльці, сяйнула від щастя чорними бісеринками 

оченят, ворухнула вусиками  і, трьома стрибками подолавши 

високий ґанок, забігла в коридор бараку. Сусідки  з переляку 

хряснули дверима. Залишилися одні незамкнені двері. Юлясині. 

Як ви гадаєте? Куди гайнула мишка? Звичайно. У ванну. 

    

           

                        ІНТЕРВ'Ю З МИШКОЮ 

 

-Ми проводимо пряму трансляцію із залу засідань першого 

слухання прийняття бюджету на наступний рік. Найвищий 

рейтинг за останнім опитуванням набрала депутат Мишка. Будь 

ласка, декілька слів, пані Мишко, для наших виборців. Що Ви 

думаєте про значущість подій  стосовно Ріпки? 

-Я вважаю це цивільним подвигом, так, так, не нижче цього 

рівня. Вражаючим! Слід визнати, що до цієї проблеми 

докладали зусилля бабця, дідок, кішка, внучка, Жучка. Але якби 

не своєчасні дії Мишки, зробіть конкретні висновки, ріпка й  

нині б там  стовбичила. 

          -О так, так, шановна Мишко! Які ресурси ви задіяли для 

розбиття яєчка? 

-У тому й річ, що мінімізованої важкості! Встав клепку, як 

говориться, куди зможеш,  якщо мозок шкереберть. 
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-Вибачте, будь ласка, ще одне питання. Вас завжди  атакує 

жовта преса, яка теревенить всілякі нісенітниці  про нікчемне 

мишеня, що не  має глузду в голові тощо. Як Ви до цього 

ставитеся? 

         -Доречно зауважити, той, хто раніше на нас нападав, тепер 

нам залюбки  п’яти лизатиме. Ви хіба не чули нову версію 

преси, казку про божественно ідеальне мишеня? Невже? 

Неодмінно поцікавтеся.   

-Які  Ваші міркування на кшталт того, хто на цей раз отримає 

сир? 

-Сир? Ну, звичайно ж не той, кому дістануться дірочки від сиру! 

-Отже, шановні телеглядачі, ми можемо грунтовно підтвердити, 

що бюджет у чесних руках, і немає сумніву, що він буде 

прийнятий після третього слухання. 

 

                                         МАКС – КС 

 

Учора мене перестріла на вулиці одна панянка й натхненно 

почала розповідати, яким чином шановне сімейство Ольги 

Леонідівни Яковлевої дивиться передачі «Розповіді 

Богородського повіту». Прибутки у сім'ю приносять кішки. 

Блакитної короткошерстої королівської породи.  В оселі 

мешкають один кіт, п'ять кішок і безліч кошенят, яких 

розмножують для продажу. 

Судячи з фотографій, дуже симпатичні тваринки. 

Отож, як вихвалялася хазяйка, коли  на екрані з’являються титри 

передачі, кішки розміщуються перед телевізором і, не моргаючи 

навіть оком, дивляться все від початку до кінця. 

Що ж, мене дуже потішила така велика увага. Я мала підозру, 

що викликаю виняткову любов саме у котів, тим паче, що 

народилася в рік кішки. І спеціально для вас розповім сьогодні 

історію, яка відбулася насправді. 

У великому  світлому будинку жив кіт Максиміліан,  якого 

просто кликали: Макс-кс. 
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Все у нього ловкенько виходило. Але одного разу, після 

хазяйської риболовлі, так обжерся рибними головами, що 

спроможний був лише млосно витягати лапи вздовж смугастого 

килимка біля каміну,  усміхнено вишкірятися в усі свої котячі 

вуса, при цьому  навіть вухом не вів  ні на Макс-кс, ні на Макс-

кс-кс! Поруч на дивані розманіжилося  все сімейство, що також 

донесхочу натріскалося смачним риб’ячим харчем, дивитися 

якийсь фільм. 

На те лихо вийшла погуляти  неймовірно знахабніла від голоду 

миша. 

Всі миттю витріщилися на неї, відірвавши  погляди від екрану, 

але жоден член сім'ї не мав сили відірвати черево від дивана. 

Макс-кс  простежив  очима за мишею і теж не ворухнувся. 

-Ах ти ж, ледацюго! Уже й мишами  гидуєш? - обурився хазяїн, 

схопив сіромаху за шкірку  і жбурнув за огорожу. 

Кіт пропадав десь три дні. Напевно, образився. На четвертий 

день він з'явився, тягнучи в зубах  неймовірних розмірів 

велетенського щуряка. Кіт демонстративно  поклав його перед 

хазяйським кріслом і переможно розлігся на своєму законному 

смугастому килимку біля каміну. 

 

                      КОТИ ПІД ВАЛЕРІАНОЮ 

 

В одного  з  «нових цабе»  аж слина котилася на дружину сусіда, 

що вразила його своєю красою. Бач, яке лихо, в коханки 

силував. А сусід - звичайний трудяга. Скільки не гаруй, а  

грошей  катма  заробиш  на охорону, на юриста, на міліцію. 

Як відбиватися? Хіба втовкмачиш у довбешку  знахабнілого 

нікчеми думки про порядність? 

І вирішив чоловік йому напаскудити. Придбав у аптеці 20 

пляшечок із валеріаною, облив  кривднику сходовий майданчик 

і двері. Розлив цю смердоту де тільки дотягнувся.  

І докумекався ж таке утнути! 
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Природно, що всі коти району казилися вночі під квартирою 

«нового цабе». Позаливали очі валеріанкою. Виють, мов 

сатанюки. 

«Новий цабе» тільки двері прочинив. А божевільні коти як 

вчепляться в нього й нумо пику дряпати! 

Відбивався руками і ногами. Викликав міліцію. Та приїхала 

негайно. Коти, які ще не відлютували, наскочили на міліцію. 

Викликали службу відлову тварин. Працівники служби  

приїхали. Позгрібали котів - і на миловарню. 

А сусіда вирахували дуже швидко. Він же валеріанку придбав у 

найближчій аптеці. Аптекарка ще голову ламала, навіщо йому 

так багато? 

Взагалі, до обмеження волі не дійшло – в буцегарню не 

загримів. Та прикро, що «запорожець» довелося продати, аби 

заплатити штраф за хуліганство. 

Але чоловік здобув заслужену перемогу. Від його дружини 

розпусник сахався, неначе від вогню. І квартиру поміняв. 

Береженого Бог береже. Дуже за свою шкуру тремтів, аби ще 

щось не пошматували. 

 

                              МИШАЧЕ ВЕСІЛЛЯ 

 

Приходить якось син додому й  каже: 

- Завтра женюся! 

- А за які ж кошти ми весілля справимо?  

- Як це на які кошти, - запитує син, - А вам  карбованчик на 

зарплатню видали? 

- Видали. 

- От на нього й справимо. 

Пішли батько з матір'ю на базар на свій карбованчик 

скуплятися. Тільки що на нього купиш. Бо не вистачило на хліб,   

м’яса не купити, ні картоплі, ні вина. Повернулися з базару 

засмучені. Чим завтра гостей частувати? Аж раптом чують, 

начебто пищить хтось. А це мишка у щілині телефонного 

апарату застрягла. Зглянулися  старенькі над мишкою. Кинули 
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вони у дірочку карбованчик. Монетка проштовхнула мишку. 

Схопила та монетку і втекла, навіть не подякувала. 

Старі задоволені, хоч свій карбованчик  з користю витратили! 

Живу істоту від наглої смерті врятували! 

Приходять додому. Син  запитує: 

- Купили що-небудь? 

- Не купили, - відповідають старенькі, - зате мишку від смерті 

врятували. 

- От мишей і запрошуйте на весілля! - розсердився на них син. 

Вранці прокидаються. Цариця небесна! Всі комори хлібом 

забиті, підвали - м'ясом і коштовним вином. А надворі стоїть віз  

городини. Зраділи старенькі, здогадалися, хто їм допомагає, 

заходилися смачні страви  готувати й мишей скликати. У той 

день зібралося до них  гостей  сила-силенна. З усіх повітів 

мишки збіглися. Цілісіньку ніч пісні пищали, сусідам спати не 

давали. Подарунків нанесли повну хату. А та сама мишка, що в 

телефонній будці застрягла, молодятам на весілля ще й 

карбованчик повернула. 

 

                                     ШУБКА З БАРСА 

 

У задушливому шифоньєрі, серед пахощів  нафталіну, 

апельсинової цедри і лаванди, жила шубка, яку пошили зі 

шкурки справжнього сніжного барса. 

Про затишну шубку згадували тільки тоді, коли ставало зимно, і 

виводили її на прогулянку. Спочатку це робила бабуся, коли 

були ще дитиною, потім її молодші сестри, потім їхні дочки, 

потім дочки їхніх дочок, і, нарешті, черга дійшла до неї, до 

наймолодшої внучки, на ім’я Мілана. Вона успадкувала майже 

нову шубку, тому що попередні власниці не встигли її зносити. 

А шубка була закохана у сніг, мороз, вітер і з насолодою 

розпушувалася на вулиці, відразу жвавішала, виблискуючи 

шовковистою гарненькою плямистою шерсткою.  

Мілана з півгодини чепурилася перед дзеркалом, звикаючи до 

обнови, потім зважилася на прогулянку містом. 
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Дівчинку завжди вкрай лякала сусідська собака Урюпка, що  

дзявкала на неї, де тільки в голову шибоне. Урюпка, ясна річ,  і 

цього разу кинулася в атаку, загрозливо гавкаючи та 

підстрибуючи.  

Дівчинка заверещала з переляку. І раптом сталося неймовірне. 

Якби Мілана цього не бачила, то нізащо б не повірила. Раптом 

шубка  настовбурчилася і, мовби зсередини, грізно загарчала. 

Собака завмерла на місці, потім позадкувала. Шубка підійшла 

до тварини та рукавом ляснула її по морді. А Урюпка, 

підібгавши хвіст, швидко дременула геть. 

Після цього випадку Мілана геть не  боїться  собак. Бо з шубкою 

більше не розлучалася. А коли подорослішала, пошила з неї 

жакетик. 

 

                                  МІЙ КОТИК 

 

Мій котик був надзвичайно гарним. 

- Як тебе кличуть? 

- Мавр! - замуркотів котик і понюхав мої очі, наче справді 

гадаючи, що їх можна випити або з'їсти. 

- Ти чий?  

- Нічий. 

- Будеш мій. 

Це диво я поклала в сумку і принесла додому. І він не пручався. 

З найпершої миті Мавр поводився, як справжній чоловік: він 

здирав одяг непроханих гостей зі стільців і мітив його 

смердючими позначками,  з ранку до вечора  скаржився на свої 

хвороби та прикрощі, і поблажливо дозволяв годувати його 

всілякими смаколиками. 

До речі, Мавр був дуже лагідним і делікатним котиком. Варто  

мені обійняти цього пустунчика, як у моїй згорьованій душі 

починала вирувати  могутня сила. 

Я  придбала  для нього  коштовний нашийник  із балабончиком і 

випускала гуляти. І, якщо Маврові кортіло смачно попоїсти, він 
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повертався, дзенькаючи нашийником. Я  собі не дозволяла тих  

делікатесів, якими частувала улюбленого мазунчика. 

Одного разу я відчула виняткову самотність та розкрила обійми 

для Мавра, аби він розрадив мою журбу. Але у розпаньканого 

котика на думці було інше. Він викрутився  з-під рук та рвонув 

на подвір’я,  не подарувавши мені навіть одного смарагдового 

погляду. 

Я  бігла за ним  вулицею крізь хуртовину й  кликала: 

- Мавр! Мавр! 

Але мої спроби  закінчилися  тільки крупозним запаленням 

легенів. 

Не має сенсу  розповідати про стан своїх легенів і свого серця 

під час хвороби.  Котик повернувся, коли я  вже  цілком 

одужала. 

Він, як завжди, вимогливо задеренчав балабончиком. Але я не 

зраділа цьому брязканню. А поклала його до тієї ж сумки, в якій 

принесла додому. Мавр видирався, шматуючи дерматин 

наскрізь. 

Коли ми прийшли на ту саму вулицю, до того самого будинку, 

де  колись знайшовся  цей котячий скарб, я  відпустила його. 

Він  наїжачився і загарчав. Зелені очиська Мавра несамовито 

вивергали червоні іскри. Його скоцюрбило від люті. 

- Якщо насмілишся залишити мене,  я прокляну тебе до скону, - 

сичало щось усередині нього. 

Але я  повернулася додому одна, не відчуваючи ні крихти жалю 

або каяття совісті. Мені було  навіть приємно, що я побачила 

справжню сутність свого друга. 

 

                           ЧУНЬКА І ЧОРТ 

 

Чуня - чорний чеширський чемпіон - чемнюще чистився, і, 

чавкаючи, чухмарився на чайнику. 

Через часточку часу Чунька чхнув, чайник чеберяхнувся, і 

Чунька чортихнувся на чорний чай: 

- Чорт! Чорт! Чорт! І чорт! 
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Чуття Чуньки, чималенького череванчика, чуло чогось 

чужинське. 

Чимдуж чорноволосий і чорноокий, з чорною черкескою на 

чупринці з чулану чинно чимчикував Чорт. 

Чунька часто чуяв Чорта. 

- Чорти - чудо! - чванився Чорт. 

Чорт чмокнув Чуньку в череп і чревовіщав: 

- Чого чхаєш? Чого чортихаєшся? 

- Чого? Чого? - Чунька часто чхав і чортихався, чому чудовисько  

читало чтиво. Чорт чудасійно чисто чирикав частівки, чеканячи 

чечітку і черкав чуперадло. Чорт числився  чудилом  і 

чарівником. 

Чийсь чолов’яга човгнув чоботями. 

Чорт чортихнувся, й чкурнув у чистилище! 

 

                         КИЦІВНА 

 

Кицівна прийшла сама. Її ніхто не кликав, не приваблював. 

Просто пошкрябалася  під дверима, нібито  все своє свідоме 

життя жила за ними як у Бога. Ніхто не знав, скільки їй років. 

        Відгукнулася на Кицівну, так і почали кликати. 

Кажуть, якщо кішки знаходять хазяїв самі, мабуть, їх посилає  

хтось із потойбічного життя  зарадити нашому горю при 

нагальній  небезпеці. Ми  цьому не йняли  віри. Тільки  в нашій 

оселі  насправді причаїлося страшне лихо. Кожної ночі плакала 

маленька донечка. ЇЇ дуже лякала  темрява. Розповідала, що 

приходить уночі люта баба, стовбичить  біля  ліжечка і  

вибалушувала на неї жахливі очі. Ми на це не зважали.  Але 

світло в дитячій кімнаті залишали, про всяк випадок..  

Кицівна відразу нас приголомшила. Спочатку дослідила всі 

закапелки. Подекуди  шерсть на її зашийку їжачилася  дибки, 

вона  гарчала, наче бачила те, чого ми  не здатні були побачити. 

Потім влізла на горище та як заволає звідтіля. Ми зрозуміли - 

кличе. Таки вірно  збагнули. Насилу піднялися  хисткими 

сходами під саме вінце даху. Ця хата  була чужа. Ми її  всього-
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на-всього винаймали. Раніше тут  мешкало багато хазяїв, але всі 

вони чомусь повмирали. Глянули, а  на горищі стоїть величезна 

скриня. А в скрині - лише  лялька стара, скуйовджена, у старому 

лахмітті. Взяли ми цю ляльку, принесли додому. Донечка так і  

вчепилася в неї. Нікого до своєї улюблениці не підпускає. 

Зробила зачіску, платтячко випрала, зшила їй  панчішки та 

сап'янові черевички. Разом з нею в ліжечку солодкі сни  

дивилася. А поруч них кішка в спаленьці  завжди  муркотіла. З 

часом й світло  почали вимикали. Бо донечка  вже не кидалася  

вночі від жаху. 

А Кицівна  навесні  кудись зненацька поділася, як і прийшла, ні 

з ким не попрощалась, навіть слова наостанок не нявкнула. 

 

                                СНІЖНІ БАРСИ 

 

Малюсіньке кошенятко сумно блукало по дзеркальній кризі на 

задубілому асфальті, шукаючи ласки  між примарними 

відбитками  скам'янілих будинків величезного міста, і навіть 

гадки не мало, звідки воно з’явилося на цьому світі  та куди 

спливає його швидкоминуче життя... 

 Навколишні будинки  пригнічували мертвими 

нагромадженнями, хоча у вікнах горіло яскраве світло.  

Бездушним перехожим, наче роботам, забракло совісті ковзнути  

одним поглядом по змерзлому голодному створінню, яке вже не 

мало сили навіть  нявкнути. 

Здивовано спостерігаючи за людьми, кошеня лизнуло брудний  

сніг при дорозі та відразу пирхнуло. Збагнуло, що це не молоко. 

- Ти загубилося? - запитала його стара Верба, єдина чуйна особа 

в місті. 

Зраділе кошенятко миттю кинулося до неї, неначе знайшло 

рідну матінку, потерлося шерсткою об шорстку кору та ніяково 

нявкнуло у відповідь: 

- Так. 

Верба витягла схилені гілки зі снігової муфти і приголубила 

тільце кошеняти, в якому майже не було життя. Кошенятко 



  

105 

 

Світлана Савіцька – «Таємниця життя» 

довірливо притулилося до її підніжжя і затихло. Всю ніч Верба 

співала йому колискові пісні. 

А вранці, коли дерево спробувало попестити кошенятко 

зашкарублою гілкою, воно вже  вкрай охололо і не відкривало 

оченята. 

Не маючи змоги допомогти, старе дерево у розпачі високо 

здійняло сухі гілки  і затужило від горя,  благаючи  вищої 

справедливості так голосно, що, здавалося, всі небеса почули 

його молитву.   

Тому що у відповідь купи білих хмар полинули до білої землі. 

Ні будинки, ні люди не звернули на це геть ніякої уваги. Їм  

здавалося, що  повалив звичайний сніг. Насправді, по хмарах, як 

по сходах,  царською ходою  велично зійшла жінка з головою 

кішки. Поруч  неї заклубочилися два вихори, і, торкнувшись 

землі,  обернулися сніжними барсами з людськими обличчями.  

Жінка-кішка лагідно пригорнула кошенятко до себе й 

промовила:  

- Ти більше не будеш мерзнути. 

Воно відчуло чарівне тепло лагідних рук, відразу зігрілося й 

відкрило оченята. 

- Ти теж не будеш мерзнути, - сказала жінка Вербі, і вмить по її 

команді барси огорнули дерево сніжним пухнастим покривалом. 

Хмари прийняли небесний почет разом з кошеням і повільно 

почали  підніматися  в небесний рай. 

А кошенятко  чомусь довго махало лапкою змертвілому чужому 

місту, його скам’янілим душею людям і старенькій Вербі. Воно 

й  тепер не знало, звідки воно і куди... 

 

                            ЗАЙЦИН  ХВІСТ 

 

На білому світі жила собі біла-білісінька кішка, викапаний 

заєць.  Тому її  назвали Зайця. Якось увечері зачаїлася  кішка у 

засідці  щось вполювати. Бо там, за трухлявим хлівом  дві-три 

мишки впродовж ночі  обов’язково пробігали. Пантрує вона, 

чекає. Аж чує - мишка зашурхотіла. Завмерла Зайця на місці. 
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Ось-ось миша любесенько до пазурів  потрапить. Раптом 

капосний хвіст від нетерплячки затіпався й  нумо гопака на траві 

витанцьовувати. Мишка злякалася й чкурнула.  

Приспічило кішці поласувати  сметаною. Крадеться до 

прикомірку та втішається: не вхопила мишу, так досхочу  

нализькаюся сметани. А  хазяїн у той же прикомірок спустився 

за вином. Не помітив Зайцю  і затиснув їй дверима хвіст. Кішка 

як заверещить! А хазяїн узяв віника і добряче заходився  тим 

віником кішку гамселити, щоб зненацька не піднімала 

шарварок, бо з переляку і грець  може вхопити. 

Доплентала бідолашна Зайця до хати, хазяйці на  хазяїна 

поскаржитися. На той час хазяйка  закінчувала піч білити. 

Підійшла до неї кішка, спочатку потерлася хвостом  до 

хазяйчиних ніг, потім об піч, потім знов об  хазяйку. На хвіст  

побілка причепилася. Білій  кішці  хоч би що, а хазяйка  геть уся  

вапном  забруднилася. Наразі  вже хазяйка розгнівалася, 

штурхонула ногою кішку й  спересердя насварила. 

Розгнівалася Зайця на свій хвіст - і  нумо за ним полювати. 

Вирішила, досить! Відгризу, щоб і на очі не попадав! Який зиск 

з такого капосника, якщо від нього одні тільки негаразди. 

Ганялася-крутилася, зморилася, аж гульк, сусідська руда кицька 

Полечка розманіжено так прогулюється, перед носом  кота  

Тимофія, першого бахура на селі,  дибки свого жалюгідного 

хвоста задерла, кирпу гне, повз  гарнюні Зайці пройшла й  навіть 

ні мур-мур, чванько! 

Міркує Зайця: хіба я гірша за неї? Настовбурчила  свого 

величезного пухнатого білого хвоста, як у всіх сибірських 

кішок, і хутчіш  Тимофієві забивати памороки спокусливими 

вихилясами. На цей вечір кіт обрав її коханою фавориткою. 

З того часу кицюня почала  пишатися своїм хвостом. Халепи, 

щоправда, через нього траплялися. Проте, яка користь! 
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                                          ХАБАР 

 

       Жила на білому світі  миша. Не буду гадати, у якому 

кабінеті проводила вона час, бо не хочу ображати інших мишей.  

Щодня сіра миша  надувалася  на кшталт  величезного пацюка, 

тягала з одного місця столу на інше  теки з документами й 

паперами, міркуючи, а може загубити якийсь папірець? Аж  

раптом відвідувачі кабінету замало її поважають і замало 

бояться її сірого невігластва?  Миша добре знала,  які документи 

потрібно завіряти печаткою, а де не можна. Так само вона знала, 

скільки  потрібно часу, аби видати  цю або іншу довідку. 

Відвідувачі давно звикли до таких  мишачих викрутасів.  Вони 

знали, якщо в цей кабінет попадають документи, вони можуть 

зникнути, можуть не відповідати будь-яким вимогам, можуть, 

борони Боже від такої капості, затриматися в діловодстві. 

І щоб миша працювала з інтересом, а вірніше не заважала 

роботі, їй приносили гроші  і залишали в конверті, на столі, а 

часом прямо так, давали в лапки. 

Миша була впевнена, що дуже добре влаштувала своє життя. І 

вже почала уподібнюватися  людині. 

Одного разу їй дуже закортіло піти на базар, купити  щось 

смачненьке. Взяла вона грошенята  і жахнулася. Чітко продовж 

папірця було написано «ХАБАР!» Передивилася миша інші  

гроші. А на кожному  папірці  той же напис видніє. Насилу 

знайшла купюру, де було відсутнє  кляте слово, мабуть мати  

подарувала те грошенятко  на день народження, і, 

заспокоївшись, миша пішла на вулицю. 

Про смачненьке вона вже забула. Одна думка гризла нашу 

бідолашну мишу:  чи не з’їхала вона з глузду? Міцно 

затиснувши  лапками  коштовний папірець, вона тихенько 

відчинила двері до кабінету свого лікаря. Там, за великим 

столом сидів товстий  пацюк, а може  надута миша. 

         - На що скаржитеся? 

- У мене, здається, гарячка. Ви  що-небудь бачите на цьому 

папірці? 
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- Ні, - відповів пацюк, - нормальні людські гроші. 

- Ну, дякувати Богу, - зітхнула полегшено миша, - тоді 

допоможіть, мене треба терміново вилікувати.  

І тільки-но  пацюк, як завжди,  взяв купюру, як на ній чітко 

висвітилося  жахливе слово «ХАБАР!» 

         - Та ви мені якусь заразу тицяєте! - розлютився пацюк і 

витурив бідну мишу з кабінету. 

Весь тиждень після цього страждала бідна миша, бо їй 

намагалися нав’язати осоружні гроші, поперек яких витріщалося 

на неї  слово «ХАБАР!». Аж свербіло взяти, та сили немає. 

Довелося мишці  тікати з кабінету. Важко було втрачати свою 

бундючність,  запопадливість, з якою відвідувачі простягали їй 

омріяні грошенята. Але потрібно було чимось набивати черево. І 

миша почала красти, так і потрапила до мишоловки, тому що 

цього геть  не вміла  гарно робити. 
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ЗАЧАКЛОВАНИЙ ПОРТРЕТ ( Казки про художників) 

 
                                     ЧОРНА ФАРБА 

 

Її взагалі вчили  не так, як вона насправді сприймала цей світ 

своїм рідкісним талантом.  В Академії мистецтв міста Аліф були 

затверджені жорсткі правила змішувати фарби в межах сірого  з 

рожевим кольорів, тому  лише таким поєднанням ґрунтувалися  

полотна. Природа островів мрячного Плюроона  налаштовувала 

саме на таку комбінацію відтінків. У портретному малярстві 

іноді дозволялося рожевий колір поєднувати з фіолетовим, а в 

натюрмортах із синім. Сміливці намагалися використовувати 

матово-жовтий, блідо-голубий або молочно-зелений. Якби 

Маги, або навіть Магістри, могли собі уявити, яким чином 

збирається Ларуса розмальовувати  величезний театральний 

купол, їй би  давно  відмовили у постачанні життєво необхідних 

речей, а баба Веда  назавжди  закрила б свої сліпі очі. 

Чому доля звела їх жити  разом, було загадкою для оточуючих. 

Бо якщо чоловік з народу втрачав зір, люб’язний Владар міста 

надавав кошти для його  кремації, а жінок просто варили в 

казані. Проте замість того,  щоб приліпитися до мужа й жити 

приспівуючи за його грошики, як це робили  пристойні дружини 

в Аліфі, Ларуса всі свої мізерні  статки  ділила зі старою 

жебрачкою, яку невідомо з якого смітника притягла додому. 

-Що ти зараз малюєш? - питала Веда. 

-День. Просто день. Але мені не вистачає яскравих фарб.  

-Якщо довго плисти  морем туди, де зникає мряка Плюроона,  

можна побачити сонце, яке світить від самого  світанку до 

пізнього вечора. А вночі небо темне, мовби зіниці очей. Чорне! 

Там люди малюють геть іншими фарбами, ніж ми. Але в Аліфі  є 

можливість отримати яскраві фарби, Ларусо. Треба тільки 

побажати! 

Ларуса пирхнула: 

-Я  намагалася. Якось мені пощастило намалювати  рудого 

дракона! 
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-Невже? Ти  дійсно намалювала дракона  рудим? 

-Еге ж! 

-Оце так жарт, - засміялася Веда, - хотіла б я потішитися на цю 

картину. Але ж вони дійсно руді! Сподіваюся, тебе не покарали 

за це? 

-Позбавили стипендії. Але тільки на один семестр. Я ж не знала, 

що не можна  малювати світ, як його дійсно бачиш, хоча ми й 

живемо у  найдемократичнішому суспільстві. 

-Яка ж ти молодчага, що намалювала його рудим, а не рожевим, 

як всі! Бідолашна дівчинка! 

-Як  це пояснити, Ведо? Коли я заплющую очі, світ  летить повз 

мене з казковою швидкістю. І те, що я бачу, набагато яскравіше 

моїх етюдів! Овва! Якби ж ти могла  зрозуміти цю красу! У мене 

виходить не те! Геть не те! 

Ларуса гарячково бігала по майстерні, примружуючи очі, а 

потім цілком стулила вії. І раптом вона здогадалася: 

-Мені потрібна чорна фарба! 

-Тихо! Тихо! - Веда навіть підскочила на місці, - Що ти! 

Схаменися! Чорна фарба заборонена вже  тисячу років! 

-Допоможи мені! Ведо! Адже ти  знаєш, як отримати її! 

-Я  знаю, сердешна моя! Я знаю. Та тільки... 

-Що? Кажи! 

-Людині цього не витримати! Чорна фарба – це смерть! Чорна 

фарба – це те,  до чого мене присудила Доля бачити щодня. 

-Я повинна домалювати купол! Розумієш? Ти розумієш. 

Допоможи, Ведо! 

-Можна не використовувати чорну фарбу. Доволі нанести на 

полотно всі кольори веселки. Малювати треба щиро. Вони 

живуть і в білому дні, і в чорній ночі. Ти повинна це знати. Ти 

повинна це відчувати.  

-Дай мені шанс переконатися, що ти маєш рацію.  

-Ну що ж, - зітхнула старенька, - я чула, що через два місяці 

відбудуться вибори.  Народ  зневірився у старих магістрах.. 

Майже  сто  вельможних і найзаможніших людей візьмуть 
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участь у змаганнях. А кандидати у магістри завжди  мають  

потребу в  художниках. 

-Ти думаєш, у них є чорна фарба? 

-Її в них немає. Але якщо ти влаштуєшся на таку роботу, ти рано 

чи пізно досягнеш того, про що мрієш, і тоді розмалюєш купол 

за своїм бажанням. 

Того ж дня дракон Чарлі схвильовано метушився у своєму офісі, 

роздратовано покусуючи  слуг, що ловили гав. 

-Не розумію, що тобі до цих виборів, - відмовляв його старший 

брат Леро, - у нас і так  усього досхочу. Розбудуємо краще шосе. 

Реконструюємо казани. Га? Може покращимо систему варіння? 

-Я хочу стати Магістром! Йолопе! Я бажаю, щоб мене обрав 

народ! 

-Тоді, біжи! Розбазікай  їм правду! Що ти - дракон! Що ти  

неодмінно  зжереш  кожного, хто перетне  твій шлях! Це зараз 

надзвичайно модно! Або знайди відчайдуха, що наважиться на 

таке! 

-А дзуськи, не діждеш! Мені потрібна людина, яка б знала, що я 

дракон, та не патякала про це  на виборах, а ретельно збирала  

для мене  найкращі свіжі ідеї у кришталеву піраміду. 

-В Аліфі давно вже час використовувати  найяскравіші тони! 

-Так! Так! Особливо  руді! 

Брати розреготалися. 

         -Треба знайти художника! Я давно вже нагледів одну. Вона 

злиденна. Багато грошей не потребує. І, кажуть, трохи 

розуміється на рудих кольорах! 

-Аби тільки не передала куті меду... 

     … У майстерні пролунав дзвінок: 

-Ларусо? 

-Так! 

-Зараз з Вами буде розмовляти Чарлі! 

-Вітаю, Чарлі, - ніяково вимовила Ларуса, вона ще не знала, що 

говорити, і як поводитися з драконами. 

-Мені потрібна твоя допомога. Допоможи! 
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-Добре, - розгублено пробелькотіла художниця, - я незабаром 

буду. 

-Хто це був? - захвилювалася Веда. 

-Чарлі. 

-Сам Чарлі? 

-Еге ж. 

-Що йому потрібно? 

-Поки не знаю. Йому потрібна допомога. А в чому річ? 

-Хіба ти не знаєш, що він дракон? 

-Хто ж цього не знає? Але хіба є шанси на виборах у когось із 

народу? Навіщо даремно ремствувати? 

-Ти підеш? 

-Він  потребує допомоги. Наразі, ти ж сама говорила, що чорну 

фарбу можна отримати тільки там. 

-Тихіше! Тихіше! Лихо накличеш! – зашепотіла Веда, - Йди і 

пам’ятай: ти придбаєш   набагато менше, ніж втратиш! У 

драконів просто так нічого не  робиться. Люди, ласі до грошей, 

гинуть там. Зникають назавжди. 

         -Хіба у мене є інший шлях? 

-Відмовся. 

-Але він  потребує допомоги. 

Через півгодини  дракон Чарлі гречно запрошував Ларусу до 

свого чудового  палацу.  З коштовним й  розкішним 

оздобленням. Вишукані вина й наїдки прикрашали столи. 

Голоси  танули серед пухнастих килимів. Художницю 

здивувало, що муштровані челядники були обв'язані з усіх боків 

великими подушками і мовчали, поки дракон не запитував: 

-Так? 

Тоді вони  тричі запопадливо скандували: 

-Так! Так! Так! 

Ларуса відразу зрозуміла, чого від неї чекали, і була в доброму 

гуморі. Вона знала, відчувала, що починається омріяна нею  

робота, і все буде добре. 
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Руда фарба  сяяла на славу. Щирий екстаз промінився з долонь 

Ларуси в кришталевий келих. Перша частина - діти, тепер 

неодмінно проголосують за Чарлі! 

-Вийшла! 

-Яка? 

-Жовтогаряча! Чистий апельсин! 

-Я так і думала, - сказала Веда, - навіщо ти догоджаєш йому як 

болячці? Адже ти - художник! А він - дракон! 

-Драконам потрібні художники. Особливо для  виборів. А нам 

потрібно щодня вечеряти! 

-Начувайся! Спілкування із драконами принесе тобі багато 

болю! 

-Якого болю? Він  такий гарнюньчик! Якщо він і справжній 

дракон, то, напевно, ще малятко. Не забувай. Він сам подзвонив 

мені та молив про допомогу. Він мені повірив. І я не можу 

кинути його. Бо  він ще не  розуміє, що йому потрібно, а я знаю. 

-Спілкування  з драконами не приносять художникам ані слави, 

ані коштів. Тільки біду. Їх не розуміє народ. Маги й Магістри 

над ними сміються.  

-Ти  вважаєш, хоч  один із цих зрозуміє й оцінить мій новий 

купол? - зітхнула Ларуса. 

-Навіщо  ти його розмальовуєш, якщо не віриш в успіх? 

-А навіщо люди починають жити? 

Наступного дня Ларуса принесла плоди  своїх зусиль до палацу. 

Чарлі тішився та витанцьовував, наче дитина, скуб за подушки 

слуг і голосно сміявся. На подяку він показав художниці, яку 

чудову піраміду приготував для її фарб. В одну  частину була 

залита жовтогаряча фарба, після чого піраміда заграла, 

запалахкотіла. На честь високої довіри дракон посадив Ларусу 

за стіл  коло себе і наказав  погодувати. 

-Розкажи про себе, - попрохала Ларуса. 

-Я - лагідний, - сказав дракон, - дуже добрий. Я - люблю дітей. Я 

– не деру носа як інші. Приходь до мене і обідай, якщо хочеш, 

щодня. Все  дуже просто. Я - тобі плачу гроші. Ти – 

працюватимеш на мене. Зрозуміла? 
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-Зрозуміла, - зітхнула Ларуса. Вона знала,  яка то буде  плата. 

-Пішли! Я покажу тобі свою силу!. 

Вони спустилися в підземелля, до величезного підвалу, де 

метушилися туди-сюди безліч міцних чоловіків і жінок. У 

кожному цеху люди виконували окрему  операцію.  У великих 

казанах щось кипіло,  чимось завантажували машини. Дрібні 

гроші сипалися через сітчасту стелю в лійки, перетворюючись 

на асфальт, який утрамбовували катки, а в кабіні укладальника 

накручувався рулон уже з інших, паперових грошей. 

Чарлі зняв один з них, шляхетно простягнув  Ларусі рулон. 

-Візьми, ти заслужила. 

-Може  пізніше, адже я ще нічого не зробила. От зберемо 

піраміду, тоді... 

         Дні минали. 

         -Коли? - квапив дракон, - Я тобі плачу - ти виконуєш! Не 

забувай! 

І нарешті з фарбою пощастило. Думаючи про те, який дракон  

могутній, з рук Ларуси виходила синя фарба, фарба сили. Ясний 

синій колір, не затьмарений вкрапленнями сірого мрячного, 

обов’язково  привабить  все чоловіче населення на виборах. 

-Що це ти мені підсунула? – аж підскочив Чарлі, - Я ж замовляв 

сіру! Дивись! - він дістав зразки тьмяних пірамід, які збирали 

його конкуренти, - Бачиш? Сіра! 

          -Я бачу. Але сіра фарба не потрібна, якщо є синя! 

-Ну, ти! «Худдожниця»! Я тобі сказав, сіру! Тільки сіру! 

-Глянь! - Ларуса вилила фарбу в кришталеву піраміду. Смілива 

комбінація кольорів здивувала й  потішила дракона. 

-Молодець! - похвалив він зненацька, - це мені подобається! Я 

волію  виняткової перемоги! Моя піраміда повинна бути 

найкращою! Найяскравішою! Найвеличнішою! Більше кольору! 

Більше голосів! Тобі зрозуміло? 

-Так. Я розумію. Я приготувала для тебе ще один сюрприз. 

Художниця зібрала всю силу свого таланту, і з її тіла, з її мозку, 

збагаченому знанням всього її життя, через руки прямо в 
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піраміду потекла фарба найчистішої блакиті, якої  вже давно  

навіть не згадували в Аліфі. 

-Разюче! 

-Я піду! - ледве  трималася на ногах утомлена художниця. 

         -Так. Іди. Звичайно, іди, - дракон сам дбайливо провів її  до 

дверей. 

         … -  Перемога на виборах забезпечена, - сказала Ларуса 

вдома, - Слуги дракона вже бігають  містом з моєю пірамідою. 

Але, якщо я отримаю фарби, про які мріяла, це буде сенсація! 

Чарлі перевершить всі рекорди! 

         -Не забувай про найважливіше! 

 -Мені зараз не до цього... 

Ларуса думала тільки про Чарлі. Вона не  залишала  етюдника, 

намагаючись змішувати фарби. Але в неї виходила лише 

жалюгідна подоба тих відтінків, які вона  мріяла отримати. 

Слуги Чарлі турбували її щодня, але Ларуса чомусь гальмувала 

всі намічені плани. 

-Я чекаю на тебе в офісі, - він перший не витримав, процідивши 

крізь зуби. Він не любив сам набирати номер телефону. 

Ларуса прийшла, схиливши голову.  

-Ти все робиш  не так! Ти недостатньо вкладаєш душу у справу! 

Леро! Глянь! З чим вона припхалась! 

Чарлі  скликав слуг, і ті  почали дорікати художниці, як треба 

правильно шукати кольори. 

У Ларуси почорніло в очах. Вона витримала блюзнірство людей, 

які анітрохи не розумілися на тому, про що насмілилися 

пащекували,  дедалі більше при цьому лютуючи. 

-Треба додати ще рудого кольору! - горлав Леро. 

-Ні! Краще синього! Синього! 

-Я ж тобі пояснював! Сірого! Ця була така геніальна думка! Ти 

знищила мою думку! Все! Забирайся геть! - Дракон у нестямі 

почав дубасити всіх поспіль. Слуги, що звикли до екзекуції, 

улесливо підставляли подушки. Нажахана Ларуса  втекла. З її 

рук стікала фарба, як біжить молоко в годувальниці. 
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Чому вона  і далі  думає про нього? Нехай би він луснув зі своєю 

пірамідою влади! Ще довго  стікаючи зеленню, Ларуса 

прийнялася чистити долоні. Але натхнення, здавалося, покинуло 

її. 

-Я говорила, що буде боляче, - нагадала Веда. 

        -Розумієш, - пояснювала їй Ларуса, -  сенс виборів - 

завоювати голоси народу. Я знаю, стереотип мислення змушує 

художників заповнювати піраміди рожевим і сірим, як це 

робили колись. Але цими напівтонами не можна домогтися віри. 

Тільки щирий колір дасть можливість перемогти! Мною не 

охоплений ще зелений колір - селянство. Жовтий - інтелігенція. 

Червоний - жінки. І фіолетовий - старі. Якщо всі ці прошарки 

населення, ще неохоплені агітацією, відчують правду і повірять, 

він  переможе з великою  перевагою над іншими! От побачиш! 

-Треба тільки врахувати, - сумно нагадала Веда, -  що для одних 

долівка - для інших стеля! Не всі люди сприймають дійсність 

однаково. Всі сім кольорів розпізнають тільки художники, ну, 

може   деякі Маги й Магістри. 

-А Владар? 

-І Владар не завжди. Добре, якщо людина бачить ще один, окрім 

свого кольору. Два-три - чудово,  а якщо п'ять-шість, це розкіш! 

-А ти? Ти раніше бачила всі кольори? 

-Я  почала бачити їх, коли осліпла... 

Передвиборча атмосфера розжарювалася. Драконові  пахолки 

турбували щодня, але Ларуса  навідалася в офіс лише тоді, коли 

очистила свою зелену фарбу від сторонніх домішок і, 

задоволена собою, помістила її в піраміду. 

-О, ні! Тільки не це! - заволав Чарлі, - я передчував, що все буде  

не так! Ти зіпсувала всю роботу! 

Збіглися слуги. Вони почали обливати брудом кришталеву 

переливчасту піраміду. Але до чистих фарб, які здобуло  серце 

художниці, бруд не приставав. 

Тоді Ларуса заплакала. Вона вже не  мала сили  пояснювати, 

чому все  відбувається так, а не інакше. Бо один   слуга  



  

117 

 

Світлана Савіцька – «Таємниця життя» 

розрізняв блакитний колір, та не бачив зеленого, а інший 

відчував синій, та не розумів жовтогарячого. 

Леро не розгубився. Він злив сльози художниці в посудину, де 

вони загустіли жовтою фарбою. 

-Ти бачиш? Вийшло! - повторював він братові, поміщаючи 

дорогоцінну знахідку в піраміду, - не дарма ми її покликали! 

-Як мені остогиділи художники! Зібрати б їх усіх і розчавити 

товстезним шаром асфальту! Ти мені всю голову вигризла! Як 

ти мені настобісіла! Ти ганьбиш мене перед слугами!  Навіщо ти  

все шмарклями заляпала? Забирайся! 

-Я нікуди не піду. 

-Що? 

-Ти терпітимеш   мене, поки я не скінчу роботу. Я піду геть, 

коли зроблю тебе Магістром, - спокійно  відповіла Ларуса. 

-Якщо хтось і зробить мене Магістром, то це тільки я сам! – 

скажено ревонув  дракон, - Ти! «Худдожниця»! Дивись, скільки 

людей працює на мене! 

Він відкрив сусідній кабінет. На підлозі стояли ящики, 

завантажені рулонами грошей. 

-Це тільки ти знайшлася, єдина клята дивачка, якій  байдуже до 

грошей! Бачиш! Скільком я даю роботу! Скількох я годую! 

На ящиках були написані  адреси  і богаділень,  і  дитячих 

садків, і  шкіл, і  поліції, а також багатьох Магів і Магістрів, і 

навіть самого Владаря. 

-Якби я не ділився, мене самого б давно розплющили 

асфальтом. Зрозуміла?  Бодай тобі! «Худдожниця»! 

Але щось  розтануло в ньому, коли він розглядав майже 

завершену піраміду, в якій  до повної веселки не вистачало двох 

компонентів: верхнього та нижнього кольорів. 

         -Ти, напевно, зараз  втопила б мене в ложці води? Не 

ображайся. Я добрий. І чесний. Я хочу відкрити тобі один 

секрет. Знаєш, чому я іноді буваю брутальним і жорстоким? Я - 

дракон! 

-Ти  ще не  дракон, - заперечила художниця, - Ти - дракончик. 
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Ніхто ніколи не насмілився так називати  Чарлі. І він не знав, 

гніватися йому чи ні. Один зі слуг за  наказом  налив  їм вина. 

-Чому в тебе тремтять руки? - запитала Ларуса. 

-Він боїться тебе, - відповів замість слуги Чарлі. 

-Боїться? 

-Звичайно. Тут всі тебе бояться. І слуги. І Леро. І навіть я. 

-Чому? 

-У тебе абсолютно непередбачуване мислення. Мислення 

творця. Ми різні. Тому ти мені потрібна... 

Вона поцілувала його в колючу щоку на знак примирення і 

пішла додому. 

-Він не повинен пройти на виборах! - стогнала Веда, - Не 

повинен! - їй ставало гірше й гірше. Вона вмирала. Ларуса, 

здавалося, не звертала на це уваги. 

-Він добрий, - повторювала вона, як зачарована, - він так і 

залишився дитиною, маленьким розбишакуватим дракончиком! 

Він перетвориться на справжнього, якщо стане Магом. Але я 

цього не допущу! Йому саме місце в Магістраті. Він народився 

задля  щастя  всього бідного люду. Аліф чекає на нього! 

-Нехай  на виборах отримає перемогу хтось із народу! 

-Навіщо? Ведо? Навіщо? Яке  життя дали нам Магістри за 

минулі роки? Рожеві окуляри? Сірі будні? Що зробили вони для 

багатьох тисяч злидарів? Напустили ще більшої мряки  на 

Плюроон? В Аліфі вже тисячу років немає чітких ліній. Навіть 

художникам заборонено малювати чорною фарбою, хоча  

правляча верхівка давно має  чорні думки і душі. Магістри 

думають тільки про рулони із грошима. Хіба не так? Нам 

потрібно завжди нагадувати їм про наше існування,  щоб вони 

остаточно не розпаскудились… 

         Останній захід передвиборчої кампанії у залі театру, купол 

якого збиралася розмальовувати Ларуса, відбувся за два тижні 

до вирішальної битви. Кожний художник, захищаючи 

претендента на високу посаду, на всі заставки хвалився 

кольорами  своєї піраміди. На глядачів лилася пістрява брехня. І 

судді  старанно хитали головами. Але народ не вірив. 
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Підійшла черга Ларуси. І ось уперше пролунало: «Так! Чарлі - 

дракон! Але давно прийшов час зрозуміти, що саме дракони 

повинні стати Магістрами. Тільки вони ще здатні допомогти 

народу Плюроона очистити Аліф від всілякої мрячні!» 

        -Який він? - пролунало останнє питання Владаря. 

І вона відповіла, здригаючись між крижаними  смарагдовими 

скрижалями правди: 

-Він добрий. 

-Він - дракон! Але він - добрий! - лунало щиросердне натхнення 

по всьому місту. 

-Як  ти наважилася сказати, що я - дракон? Користувалася 

найбільшою моєю довірою. Але  зрадила мене! Ти перевищила 

дозволений  рівень можливостей! Ти зганьбила мене! З цієї миті  

я не хочу тебе бачити!  

Але Ларуса щасливо посміхалася. Коліщата чарівної роботи 

серця  і далі  крутилися в тому ж напрямку. 

         -Зрозуміло, ти кохаєш його! - обурилася Веда. 

-Я? Дракона? Що за маячня? 

-Підійди до кришталевого келиха і потримай над ним руки. 

І дійсно. Неначе  кров гаряче зануртувала  у  келиху червона 

фарба.  

Ларуса здивовано відсахнулася. 

-Я не хотіла. Я просто робила свою справу, - виправдувалася 

вона. 

-Прощавай, Ларусо. Попереду тебе чекає найстрашніше. Вибач. 

         Неживе тіло Веди забрали слуги Владаря. На кремацію 

Ларуса не мала грошей, тому  вирішила супроводжувати бабусю 

в останню путь. Забувши здивуватися від горя, вона спустилася 

в той самий підвал разом із ними. Казан відкрили  і закинули  

туди бідолашну Веду. Там уже варилося  декілька нещасних, що 

втратили життя, гаруючи за мідні  шеляги. 

         -Навіщо ви їх варите? -  задубіло запитала  Ларуса. 

-Студентам-медикам  потрібні експонати для навчання.  

-А інших? 

-Під асфальт. 
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-Напевно, прибутковий бізнес? 

-Не скаржимося. Зарплатня стабільна. Нещодавно трьох 

кандидатів у Магістри причавили, так і премію одержали. Дітям, 

сама розумієш, щодня молоко потрібне... 

Навіть у майстерні художниця не могла отямитися. Її била 

пропасниця від ненависті, і лише, коли вона фіолетовим 

кольором вилилася в останню чашу, у Ларуси  пояснішало в 

голові.  

До дракона її не пустили. Так він  наказав. Ларуса передала дві 

нові сполуки і повернулася до майстерні. Вона почувала себе 

ошуканою, самотньою. Чорна фарба так і не вдалася. А робота 

над куполом не відпускала ні на мить і нищила безсонням. 

Владар влаштував розкішне свято з нагоди виборів. У Чарлі 

піраміда дійсно вийшла завбільшки, заввишки та яскравістю 

найкращою за інші, адже її заповнили натуральні фарби, здобуті 

душею і серцем. Чарлі переміг з найбільшою  перевагою голосів 

і став Магістром. Підлабузники всього міста збіглися 

поздоровляти його з цією блискучою перемогою. Про 

художницю Чарлі згадав, коли ненароком глянув на райдужну,  

але зараз нікому  не потрібну, кришталеву піраміду: 

         - Подзвоніть їй, я, здається, щось заборгував... Але без 

мене. Вона мені огидна. Дуже велика  самовпевненість. 

-Ларусо? - запитав Леро. 

-Так. До побачення, - художниця поклала слухавку. 

Вона вже тисячу разів переживала все, що сталося.  І перемогу 

Чарлі, і смерть Веди. І зневіру від безсилля осягти таємницю 

чорної фарби. Всі кольори веселки  горіли в ній то болем, то 

радістю, то ненавистю, то любов'ю. Нарешті вона не витримала 

вирування  почуттів, прихопила ескізи, мольберт,  фарби, та 

попрямувала до театру.  

Вона квапилася. І до ранку купол розцвів одним легким 

зітханням. Серед зелені майоріло різнобарв’я  фантастичних 

квітів. Здавалося, театр піднісся ще вище у кілька разів. Колони 

альтанки, освітлені яскравим сонцем, танули в безмежжі 

блакитного неба, де гралася ніжна  лагідна веселка. 
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         Люди, що перебували в театрі, зойкнули від подиву. Вони 

вперше у житті бачили сучасні яскраві фарби і  намагалися їх 

сприймати. І нова краса їм сподобалася. 

-Це  добре! Це чудово! Це вражаюче! 

Тільки художниця  загубила здатність радіти разом із ними. Сім 

кіл пекла злилися в одне коло. Сталося те, чого вона жахалася і 

прагнула. Чорний колір затулив очі. 

-Я не бачу! Я нічого не бачу! Врятуйте мене! 

Але слуги Владаря, яких багато знайшлося серед народу,  

вправно підхопили її, вже непотрібну для Аліфу, і потягли до 

казана. 

-Зараз ми тебе врятуємо!   

Грошима для кремації люб’язний Владар забезпечував тільки 

чоловіків. І зараз, коли Ларуса  втратила очі, її не мали права 

навіть спалити. 

Вода в казані забарвилася в чорний колір. 

         -Господи! Що це ми таке зварили? - злякалися слуги 

Владаря, - вибачте, ми відшкодуємо, - бідкалися вони, 

розраховуючись дрібною монетою з братом дракона Леро за 

заподіяні збитки. 

Але той, схоже, не переймався. Він розумів, як людина освічена, 

що висоту піраміди можна підняти, тільки розширивши її 

основу найближчою за спектром фарбою. І цілий казан рідкісної 

чорної фарби,  та ще й  забороненої – неодмінно забезпечить 

перемогу  брата на наступних  виборах  Магів! 

 

                  ДОПУЩЕНИЙ ДО ПУЛЬСУ ПЛАНЕТИ  

 

Ноги занурювалися в теплу пухку землю,  неначе вона була 

живою. Таке трапляється, особливо після дощу.  Або  сніжної 

зими, коли сонце вже прогріло чорнозем до помітного людським 

оком   серпанку струмуючого повітря, що випаровується із лона 

планети. 
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У той день в «Дитячому світі» Сергійкові купили нові черевики. 

Міцні, хрумкі, з підковками на каблуках. Їх пустили у продаж  

величезною партією, але розібрали миттєво. Тепер чимало 

матусь Москви могли не турбуватися за літні канікули. 

Взуття, безсумнівно, подобалося кучерявому хлопчині, але  

водночас він відчув якусь провину,  йому було шкода землі, 

шкода ранити її до болю цими твердими каблуками нових 

черевиків. І він, озирнувшись нишком на блакитні віконниці 

будинку, чи бува не  визирає матір, швидко скинув їх, пішов по 

землі босоніж  і  це йому сподобалося. Відчув себе невагомим, 

зрозумів, що сліди, залишені його ногами, набули 

індивідуальності, неповторності. Земля,  мовби пластилін, 

створювала  точний відбиток Сергійкових босих ніг. 

Шовковиста трава ніжно лоскотала пальці. 

  На пагорбі в саду росла стара вишня. Запаморочливо радіючі 

життю, вона розмаялася мільйонами білих пелюсток, від яких 

линули найтонші  пахощі. Під нею ще не згрібали торішнє 

листя. І, не в змозі відійти від дерева, Сергій ліг на цей 

шарудливий килим, може бути,  перший раз у житті уважно і 

свідомо  зазирнувши через запашні суцвіття в глибини небес. 

Його кучерики,  наче  антенки, порозліталися в різні боки. 

У цю ж мить відчинилася брама часу; багатоповерхові, 

багатоступінчасті переливи краси всесвітнього простору; 

минулого, майбутнього і сьогодення, Землі, неба і спіралі життя. 

Сергій побачив ці коридори, не лякаючись, але приймаючи цей 

світ, яким він перед ним з’явився. І не побачив, а скоріше відчув 

свої картини, які створить у майбутньому. 

Додому, звичайно, він повернувся в черевиках, втім, як і вся 

решта хлопчаків. Але  при цьому  відчував  себе зовсім іншим. 

Може  посвяченим у якусь таємничу містерію, а точніше на 

мить допущеним до пульсу Її Величності Планети. 
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                     ДРУГЕ ЖИТТЯ КУВШИНОВОЇ 

 

Важко буває прокинутися в якусь мить і розпочати нове життя. 

Тим паче, якщо перше прожите  успішно. Успішно! Як 

обов’язкова  програма. Закінчити школу. Одержати  освіту. Бути 

гарною дружиною, матір'ю, навчитися варити борщі та компоти, 

а потім стати бабусею... А далі? 

Так і Неллі Олексіївна, дивлячись на малярство своєї 

найстаршої доньки, одного разу спробувала вимовити своє 

несміливе слово в маслі. И... народилася вдруге. 

Спочатку у невибагливих маленьких етюдиках  

перемальовувала те, що вразило їй в картинах інших 

художників. Потім «щось» у її душі зіп’ялося на ніжки і 

спробувало зробити перший крок. І ось уже полотна розцвіли 

маками, бузком і незабудками. Нарешті, друге «я» настільки 

осміліло, що намірялось вже відтворити настрої  навколишнього 

світу, прозорість осіннього ранку, білизну беріз, туманність 

озера. 

Художник, що народився в ній,  вже помітно подорослішав і 

впевнено зміцнів. Це  було її друге життя. 

А Ви не бажаєте народитися вдруге? 

 

                     

                         ЗАЧАКЛОВАНИЙ ПОРТРЕТ 

 

Художник ледве стримував себе, щоб не бігти. Він ніс портрет,  

що  закінчив на світанку. І в нестримній радості йому здавалося, 

що місто, тріумфуючи, вітає новий шедевр творця вмитими 

вулицями, високим блакитним небом, сонцем, що сліпуче 

посміхалося і пірнало з одного вікна в інше, і навіть жінками 

біля переходів, які начебто спеціально принесли сьогодні 

стільки  запашних квітів! 

Замовники  зустріли художника досить прихильно. З портрета 

ніжно і радісно на них дивився милий білявий ангел у простому 

білому платтячку. Але їхня донька закопилила губки: 
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-Я не хочу, щоб мене малювали, як бідну простачку, - тупнула 

вона ніжкою, - адже в мене вже є золотий ланцюжок і сережки, і 

я позувала з іншою зачіскою та в іншій сукні! Нехай він зараз же 

все перемалює! 

-Перемалюйте, будь ласка! - благали батьки художника. 

-Але як? - спробував заперечити той, - хіба ви не бачите, що  

масляні фарби проявили найкраще, що  є у вашій дитині. Я 

вважаю... 

-А я вважаю, що вам краще переробити, тому що я на цьому 

портреті бридка!  

-Краще переробіть, - почали потурати вередливому дівчиську  

батьки. 

-Нізащо, - образився художник, і губи його затремтіли. 

-Тоді батьки тобі нічого не заплатять, - знущалася дівчинка. 

Раптом  обличчя художника змінилося. Погляд став суворіше 

ночі. Він сам злякався себе, але мовчки дістав мольберт, пензля і 

фарби, і майже двома-трьома мазками змінив зображення. 

-Ось зараз те, що було потрібно! - застрибала  у захваті 

дівчинка, а батько відкрив товстий гаманець. 

-Заберіть гроші, - гідно відмовився художник, і слова його 

пролунали тихо, як пророцтво, - Ви змусили мене зробити те, 

чого я не мав права виконувати. Коли-небудь ви пошкодуєте про 

це, але буде запізно. 

І він пішов. А сімейство підрахувало, що такий чудовий 

художній витвір дістався їм цілком безкоштовно. 

Минув рік. Потім другий. Дівчинка перетворилася на дівчину. 

Але в їхньому будинку, непомітно для оточуючих, почали 

відбуватися дивні речі. Повільно і загрозливо змінювався 

портрет. З нього вже  дивився  геть не ангел. Губки зменшилися 

та криво загнулися змійкою. З'явився  хижий вираз очей. Кожна 

маленька риска на обличчі, віщувала або новий дорогоцінний 

ланцюжок, товстіший за перший, або сукню,  що коштувала  

шалені гроші. 
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Проте, багаті батьки дуже вигідно видали дочку заміж, хоча 

портрет уже пророкував, що молода сім'я буде поступово 

загрібати  до рук їхнє багатство. 

Одного разу,  зиркнувши на портрет, юна особа вжахнулася. З 

полотна на неї люто дивилася  не дівчинка - відьма із 

зажерливим полум'ям  очей  у дитячому платтячку. 

-Клятий художник! - заверещала вона, - Я не така! 

У той же день вона відвезла портрет батькам. І для них почалися 

гіркі часи. Кожного дня донька все більше віддалялася від них, 

розтринькуючи  статки, поки не прийшла людина із соціальної 

служби та не заявила, що будинок описаний, і їх чекає 

богадільня. 

Ще молоді, але, як виявилося, уже непотрібні батьки, ледве 

здихалися його. Подивилися вони на портрет і запитали один 

одного: 

- Хіба це наша  донька? 

І  тільки тепер зрозуміли, про що їх попереджав художник.  

-Ми самі виплекали з неї монстра! - зрозуміли батьки й 

вирішили, поки  не все втрачено,  виправити свою помилку. 

Насправді вони  зберегли ще пристойну суму грошей, про яку не 

знала донька.  Вони  звернулися до  найкращих живописців 

Столиці, пояснюючи, що саме треба перемалювати в портреті. 

Але після їхніх зусиль, вираз обличчя на полотні ставав іще 

огиднішим. 

І вже зовсім зневірившись, батьки юної особи все-таки знайшли 

автора зачаклованого портрета. 

-Вибач нас і допоможи нам! - молили вони, - ми ладні заплатити 

будь-яку суму, тільки понови все так, як було. Врятуй нашу 

доньку! 

-Я давно пробачив вас, - заспокоював художник, дістаючи свої 

вірні пензлі, - і чекав, що ви прийдете. А грошей мені не треба. 

Ви давно за все  розрахувалися. 

Після цих слів портрет  мовби воскрес. Полотно  засяяло, 

начебто на нього тільки-но нанесли свіжу масляну фарбу. 

Легким рухом руки майстер стер на перший погляд зовсім 



  

126 

 

Золота серія «Письменник в інтернет-просторі» 

непомітне. Але від цього змінилася і зачіска, і плаття. І очі 

подивилися ніжно. 

А наступного дня, ридаючи й схлипуючи, додому  повернулася 

донька. На ній була проста біла  сукня. Без єдиної прикраси. 

-Я чекаю дитину, - вигукнула вона, - И мені потрібна ваша 

допомога. Я зрозуміла. Ви –  найдорожчий для мене скарб  

понад усіх  скарбів  світу!   

 

                          ВІНОК ІЗ ПЛАСТЕЛИНА 

 

Випадок, про який нам розповів Федір Вікулов, здався нам 

вельми  дивовижним. 

Після  смерті поета Ігоря Кобзєва скульптор виліпив його 

погруддя і помістив на одну з довгих полиць серед численних  

славнозвісних  персон Великої Росії. 

Але одного разу у майстерню  прокрався пацюк. Коли скульптор 

залишав приміщення, пацюк, природно, вилізав і починав  

бешкетувати. Догризав залишки їжі, залишені на наступний 

сніданок, а іноді навіть скидав лапами кришку каструлі, якщо в 

ній  була їжа. Всі спроби  зловити пацюка залишалися марними. 

Пацюк час від часу перегризав телефонні дроти, чинячи  цим 

велику шкоду.  Знахабнілий пацюк  навіть  вештався по 

майстерні  на очах  господаря.  Серед галереї історичних людей, 

виконаних із гіпсу, бронзи та спеціального сірого пластиліну, 

він вподобав чомусь саме Ігоря Кобзєва і скинув його з полиці. 

Федір Васильович нагнав пацюка, а погруддя Кобзєва 

 переставив ще вище, щоб він його не чіпав. 

Але він і туди дістався. А вночі віджер у скульптурці всю 

потиличну частину голови. З недоїдених шматочків навколо 

чола утворився чудовий вінок. 

Вранці Вікулов таки піймав пацюка. А пластилінове погруддя 

поета з новоствореним вінком повторив із гіпсу, щоб увічнити 

надзвичайне явище. 
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Сам Федір Васильович відзначав у витівках пацюка щось 

містичне, та навіть називав  його співавтором. 

 

 

                                  ГОРИ ТА ДЕРЕВА 

 

Коли в цілому світі ти одна  наче перст, здається, що немає 

сенсу жити. Хочеться накоїти  безліч дурниць. Бо ніхто не  

звертає на тебе аж ніякої уваги. Особливо стрункі гарні 

чоловіки. Вони не для таких як ти... 

Отак і в Лариси  тягнулося  осоружне сіре життя. Але вона 

вирішила зробити його кольоровим. Купила акварелі. І 

намалювала у зошиті на всіх  сторінках  гори і дерева. Вона 

щиро вірила, що краще гір можуть бути тільки дерева, а краще 

дерев, тільки гори. 

Потім вона купила гуаш і намалювала гори і дерева на кухні, 

вкривши їх лаком, щоб випадково не зіпсувалися, якщо кухню 

будуть мити. 

Їй   захотілося мати свій графський родовід. Вона купила 

пастель  і на величезних  аркушах ватману розвісила по стінах 

портрети тварин: кішок, собак, верблюдів, гієн, яких знала, у 

капелюхах, в бальних  сукнях, зі шпагами та високими 

комірцями серед гір і дерев.  Лариса підписала їх, щоб нікого не 

переплутати. Це мій прапрапрапрадідусь, а це моя прабабуся, а 

це тітка по материнській лінії тощо. Тепер  вона мала  сім'ю. І 

вона з цього дуже втішалася.  

Лариса купила фарби для батику, намалювала гори і дерева на 

шовку, задрапувала ним стіни. Вийшло непогано, якщо 

врахувати, що на ці ж стіни вона повісила  вдаваних своїх 

родичів. Лариса розмалювала меблі та вікна. 

Купила білої глини і виліпила фамільний сервіз. Сама його 

обпалила в електричній плиті, сама розписала. З порцелянових 

чашок на неї дивилися  гори і дерева.  

Потім Лариса наважилася купити олійні фарби. І розписала 

стелю. 
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Коли у квартирі геть зникло все  сіре, вона вийшла в під'їзд і 

почала творити. Але й у під'їзді сірий простір швидко кудись 

подівся. Тоді Лариса купила грудочки крейди та  заходилася 

малювати гори і дерева на асфальті. І  раптом трапилося щось 

дивне. Чоловіки почали з насолодою придивлятися  до Лариси. І 

чомусь неодмінно  стрункі та гарні. Чоловіки  просилися до неї 

на гостини, запрошували  пообідати разом, захоплювалися її 

талантом, хоча талановитою  Лариса ніколи себе не вважала. 

Але вона навіть гадки не мала,  чому їй почали заздрити. 

Чоловіки низькі й високі, посередні й гарні все частіше 

 говорили їй: «У тебе таке яскраве життя! Я так тобі заздрю». 

Та Ларисі вже набридло  на них  дивитися, особливо на їхні сірі 

піджаки. Їй увесь час хотілося  розмалювати  їх 

різнокольоровими фарбами.  

 

 

                                  ЛЮДИНА – ДЕРЕВО  

 

Один художник відзначався дивацтвом. Він вдома взував ноги у 

шматки висушеного м'якого дерну замість кімнатних капців, а 

коли ми залишалися  наодинці, він піднімав руки до стелі і 

чіплявся до мене, чи схожий він на дерево. Напевно, копіюючи 

якесь побачене дерево в парку, він намагався йому  наслідувати,  

влізти в образ, чи що. 

-Так, звісно, - спочатку натхненно підтверджувала я, тихцем 

потішаючись, - ти таке зворушливе дерево! Просто кипарис!     

Поступово ця примха почала  мене дратувати і тому, коли він 

знову  коцюбився деревом, я відповідала: 

-Так, схожий, ось тільки пташок тобі не  вистачає!… 

І він  слухняно  придбав  канарок і щиглів. 

Але одного разу мені справді здалося, що він просто 

божевільний чи дурить мене. 

-Та яке ти в дідька лисого дерево! - вигукнула я, - ти просто 

шафа полірована! 

-А ти - тумбочка! 
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Ми розпрощалися. А через два роки випадково зустрілися в 

метро. Я з болем довідалася, що в ту мить, коли я пішла, він 

спалив всі свої полотна. І більше не малює картини. Він ліпить 

пельмені десь в районі Вихіно... 

-Ти більше не дерево? - делікатно запитала я. 

-Ні. Я полірована шафа. 

 

 

                                     ПАТЕФОН 

 

Стояв на комоді патефон і глузував з дерев'яних ложок:  

-Нащо ви потрібні? Грюкати в стилі реалізму? Я - нова 

домінанта в мистецтві! 

Минав час. У будинку з'явився програвач «Урал-112» на 

високих ніжках і  зневажливо  зиркнув на патефон. Хлопчаки 

швидко відкрутили металеву шию рупору патефона у формі 

квітки, а платівки розкотили по селу. 

Модний програвач на своїх тонких ніжках сумлінно слугував 

цілому поколінню. І ще приносив би користь, та  з'явилися в 

будинку лазерні диски і музичний центр із колонками. 

Розмістили «Урал» у гаражі замість ослону. 

Змужніло ще одне  покоління. І на старому комоді встановили 

монітор LG на рідких кристалах. 

Нещодавно сім'я переїхала в місто, забравши той самий LG. 

Комод залишився художникові, що придбав старий будинок 

майже задарма. Він витяг з ящика дерев'яні ложки, дістав з 

горища старий патефон та декілька вцілілих платівок, з гаражу 

приніс програвач, зі спальні - музичний центр. 

І всі речі в майстерні художника зажили дружно. А вчора 

патефон сказав дерев'яним ложкам: 

-Ви знаєте, коли ви клацаєте на третьому такті, у вас виходить 

взагалі непогано!… 
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                               ПОРТРЕТ МАТЕРІ 

 

Коли конвоїр привів до бараку репресованого художника, 

ув'язнені перебували на роботах, і тільки один лежав на нарах 

горілиць, обхопивши руками голову. Він  навіть не плакав, а 

вив. Це був кримінальний бугор на  прізвисько Пахан,  який 

нещодавно втратив  матір. Над його головою висіла маленька 

фотокартка з її паспорта. 

Художник попрохав конвоїра, і той приніс йому аркуш паперу з 

олівцем. «Політичний» швидко і  вправно  намалював портрет 

цієї жінки та поклав  біля в’язня. 

Через кілька днів Пахан підійшов до нього і запитав: 

-Агов, фашисте? Скільки  коштує цей портрет? 

Треба сказати, що тоді у таборах   політичних називали 

«фашистами». 

Марко Домащенко (так звали репресованого художника, що 

потрапив до табору  за доносом «добродіїв») від грошей 

відмовився, пояснивши, що брати гроші за чуже горе є 

смертельний гріх. Пахан мовчки пішов. 

А через два роки, коли Марка перевели вже в інший табір 

«Березівка», де зібрали одних тільки «політичних», був 

страшний голод. Художник лежав і вмирав в ізоляторі від 

голоду і кривавої рани, що не загоювалася. 

 Раптом  ввійшов   карний злочинець і запитав: 

-Де тут Мазилкін? 

Показали на батька. Кримінальник поклав на ліжко буханець 

хліба, великий шматок сала,  пакетик із цукром і сказав: 

-Це тобі від Пахана. 

Виявилося, що кримінальники  стежили за його життям, і коли 

стало геть важко, допомогли. Так талант і природна шляхетність 

урятували життя художника. 
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                              ЛИМОННА ОСІНЬ 

 

Вражене серце  не  мало спокою. У кутку майстерні біліло 

примарою натягнуте полотно. Марко вже знав, про що він буде 

розповідати полотну, і про що полотно через багато років 

розкаже людям. 

Полотно сміялося й принаджувало, вабило і відштовхувало 

знову. 

Добре бути іконописцем! Бери канон і малюй копію за копією! 

Тільки  всіляко постися перед роботою, на молитвах стій… Так-

сяк, та відволічешся від проблем повсякденних і налаштуєшся 

 на робочий лад. А тут... 

Крутишся на  паркому простирадлі,  начебто  космос цілиться в 

тебе неймовірним  прозрінням, яке не здатне  вміститися у 

хворому серці. 

Але до ранку сон  прибив  таки  руки Марка до полотна білого 

простирадла, наче до розп’яття... 

Перед війною танковий полк, де служив художник, базувався в 

Майкопі. Вечорами в суботу і неділю командири із сім'ями 

виходили на центральну вулицю Червоножовтневу прогулятися. 

В кінці тієї самої вулиці, на крутому березі ріки Білої 

розкинувся міський сад, де грав духовий оркестр. А ще там 

знаходився магазин з дивною назвою «КОДВид» книжкового 

обласного видавництва. Але крім книг там продавали 

канцтовари, зокрема пензлі й фарби. 

У ті далекі передвоєнні часи  винятковим дефіцитом для 

художників була фарба лимонно-жовтого кольору. Вона була 

настільки рідкісною, що офіцери, яких просили купити її в 

столиці, не могли цього дістати. 

Якось  бачить Марко сон. Начебто йде він зі своєю дружиною  

саме тією  вулицею, заходить у магазин «КОДВид». А на 

прилавку лежить ціла коробка лимонно-жовтої фарби, саме 

такої, якою буває осінь у горах під Майкопом. Але її форма 

зовсім не схожа на звичайні тюбики. Фарба - у маленьких, 

чепурненьких, досі не бачених  тюбиках. А ціна напрочуд 
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низька! І художник, задоволений тим, що купив цілу  упаковку 

рідкісної фарби, прокинувся. 

Довго сміялися вони з дружиною над кумедним сном. Чи 

можливо таке, щоб у Москві не було, у Ленінграді не було, а в 

якомусь Майкопі, чортзна-де, та ще такий дефіцит!  

Як же  здивувалося  подружжя  Домащенків, коли найближчої 

суботи  вони,  ніби ненароком,  зайшли в «КОДВид» і побачили 

на прилавку лимонно-жовту фарбу. Саме в маленьких тюбиках. 

Саме одну коробку. Саме за тією ціною, що наснилася. І 

продавчиня повторила слова зі сну: «Беріть вже цілу упаковку. 

Однаково, окрім вас, фарбою тут ніхто не цікавиться!» 

… Мало хто знає нині, що один з п'яти кращих баталістів того 

часу Марко Домащенко  неперевершено писав натюрморти  і 

пейзажі. Він дуже ретельно обмірковував кожний сюжет. Але 

працював красиво. Наче співав довгу баладу  під гуслі. 

Марко знову не спав усю ніч. Він  готував біле полотно для 

роботи. Гризайлью - технікою коричневих контурів - позначав 

будинки міста Майкопа, що спускалися до води,  ріку Білу та 

насолоджувався очікуванням чарівної години світанку…  

Сонце з'явилося саме таким, яким його  передбачив  художник. 

Лимонно-жовте освітлення  сяяло рівно годину. Але цього 

вистачило, аби  пожвавити полотно теплою осінню. 

 

                                 ЛІНІЯ  СМЕРТІ 

 

Тло білого неба облямовував мереживами білий сніг. Здавалося, 

що весна з’їхала з глузду.  Мокрі липкі сніжинки злітали на 

Балашиху, повільно кружляли. Чіплялися за куці лисини 

обкраяних тополь біля дороги, за  березові гілки, які 

розгойдував вітер, різьблені огорожі, містки, навіть стіни... 

Художник не витримав. Зібрав етюдник,  попрямував до лісу.  

Смеркало. Ліхтарі  освітлювали знизу жовті будинки.  Й ті, за 

тінями  огорнутих снігом гілок дерев, теплим шафрановим 

сяйвом розчинялися в м'якому пурпурі ніжних сутінків міста. 
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Він все це запам'ятовував, відзначаючи деталі, але боявся: якщо 

зупиниться тут, то не побачить, не зрозуміє, можливо, 

найголовнішого. 

І він побачив. 

Ліс, поступово занурюючись у пітьму, зустрічав як завжди 

приязно і зачаровано, геть не так, як місто, зовсім по-іншому. 

Закріпивши полотно, художник майже захмелів від дивовижної 

краси природи.  

           Кожна гілочка мудрого лісу дбайливо тримала подарунок 

весни. Листи  бузини, що  якимсь дивом  трималися на гілках, 

наче пропонували тістечка зі збитих вершків. Модрини застигли 

в менуеті, розгортаючи гірлянди своїх павутинних мережив, 

прикрашених шишечками. Гордовиті сосни  здіймали вгору 

крони, сповнені розкішшю білого чарування,  що зібрали та 

підносили небу, як  подарунок, у відповідь. 

Художник примостився на деревинці і помассажував серце, що 

захлиналося від болю. 

Ліс, оточений розсіяним світлом нічного снігу,  зачаровано 

змінювався. 

Зникли найменші відтінки кольорів. 

Усе стало чорно-білим. Сніг вже не  падав. 

Провівши по очах рукою, художник хотів зігнати мару, але не 

зміг. Він ясно бачив, як із білої засніженої землі виростають 

сніжними химерними коралами дерева, кущі, трава й  кучугури. 

Він заплющив очі та зрозумів, що  це чисте засніжене поле і є 

вся його душа, з якого ростуть різні білі думки і образи,  

різноманітні картини. А ззовні їх теж можна побачити, тому що 

кожний  твір, пережитий і народжений ним на світ,  

супроводжувався появою ще однієї сивої волосини  в його 

чорних кучерях. 

         Він узяв пензель, розвів чорну фарбу і доторкнувся до 

білого поля заґрунтованого полотна. Але важкість затиснула 

серце  і перехопила дихання. Пензлик поповз донизу, 

залишивши на полотні чорну криву лінію, лінію смерті. 

Художник упустив пензель і впав. В останню мить він глянув на 
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долоню, що здавалася чорною, і завмер. Біла лінія життя на руці 

яскраво виділялася і точнісінько  копіювала ту, яку  він  

намалював востаннє. А ще вона скидалася на дорогу, якою він 

більше ніколи не повернеться з цього лісу. 

         Його тіло  швидко захолонуло. Напевно,  цієї ночі він 

зрозумів геть не те, що здатна була усвідомити людина. 

У заметі ще залишалися дві дірочки від його зникаючого  

подиху,  коли  пішов дощ. Це шалена весна змивала декорації. 

Струмені дощу, мовби  гусениці плодожерки,  понадкушували 

пухнасті вбрання дерев, потім цілком стерли все біле, лишивши 

тільки чорні стовбури на тлі чорного неба. 

 

 

                            МАТУСИНА СПАДЩИНА 

 

Мешкав у старому містечку бідний художник. Дісталися йому в 

спадщину від матінки маленька перехняблена  хатинка, 

малюночок, на якому сумував П’єро, лялька Японка з вати та 

старий Кактус. 

Коли  художникові бракувало  фарби, він не впадав у відчай, а 

малював перехожих простою вуглинкою. Абияк перебиваючись 

із хліба на квас, він мріяв намалювати свої геніальні полотна. 

Вранці він прокидався, поливав старий Кактус, стирав 

порохняву з малюночка та, милуючись красунечкою Японкою, 

розгладжував її шовкове вбрання. Потім він йшов на заробітки. І 

ввечері повертався геть зажурений. 

У цій маленькій хатинці жила ще одна мешканка -  підступна і 

корислива  щурячка Шурка. Як тільки художник зачиняв за 

собою двері, вона вилізала з-під старих дощок і, зі словами 

«Привіт! Хлопці!», розповідала  присутнім останні плітки і 

новини дня. Вона  довго базікала, чарівно (як їй верзлося) при 

цьому посміхаючись, проте до сверблячки мала  бажання  - 

гризонути  П’єро, що був намальований на апетитному 

казеїновому пап'є-маше і проковтнути бодай шматочок  

тутового шовкового плаття Японки. Однак, щоразу, коли  
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щурячка  підкрадалася  майже впритул, кактус наїжачував на неї 

всі свої шпичаки, не дозволяючи їй  свавільничати. 

-Знаєш? - сумно сказав якось П’єро, - наш художник уже два дні 

у роті росиночки не мав. Ми боїмося, аби він взагалі не вмер з 

голоду. 

-Він хіба не знає, що під ґанком закопаний гаманець із золотими 

монетами? - здивувалася щурячка Шурка. 

-А звідкіля ж йому дізнатися? - смикнула намальованою бровою 

Японка. І вони  домовилися, що щурячка буде приносити в 

оселю золоті монети, але за це відгризатиме по шматочку шовку 

і пап'є-маше. Прибрав свої колючки Кактус... 

З того часу зажив художник собі на втіху, накупив усього, що 

йому було потрібно для роботи. Малював найкращими фарбами. 

Адже щодня він знаходив на підлозі золоту монету. Його 

картини користувалися великим попитом. І він так захопився 

улюбленою роботою, що не побачив, як щурячка майже дожерла  

і П’єро, і Японку, а кактус почав в'янути від туги. 

Художник збудував світлий будинок з майстернею замість 

старої халупи. І тільки тепер згадав про матусину спадщину. 

Але від неї не залишилося  навіть згадки. 

Лише щурячка глузувала в норі. Сьогодні вона принесла 

останню золоту монету. Бо на новий будинок у неї були 

набагато  перспективніші розрахунки. Будьте впевнені!… 

 

                             НЕРОЗГАДАНІ СНИ 

 

Женька народилася з  хлоп’ячою  вдачею, друзів вибирала з 

хуліганського оточення  і  панувала Маркізою над усією 

вуличною шпаною. 

Всі домагання  хлопців на свою незалежність прирікала на 

невдачу. 

Але один парубійко все-таки припав  їй до серця. Річ у тім, що 

Женці ніколи не снилися гарні сни. А він розповідав їй довго і 

цікаво про карколомні  яскраві пригоди, які відбувалися з ним  

ночами. 
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Їхня дружба завершилася трагічно. Хлопець загинув  через 

безглузду випадковість.   

А Женька залишилася. 

Залишилася не одна. Він подарував їй свої сни.  Проте Женька 

так і не навчилася їх розповідати. Якось вона взяла в руки 

олівці. І вони самі заговорили  таємницями снів, подарованих 

примхливою долею. 

 

                        МАЛЕНЬКЕ  ЛАГІДНЕ ЩАСТЯ 

 

У строкатому козубочку, майстерно сплетеному  зі складених 

листівок, жило-поживало маленьке лагідне щастя. Воно 

складалося з декількох клубочків різнобарвного мохеру, 

котушок, усіляких ниток, трьох голок, двох десятків  ґудзиків, 

гумок, спиць,  та ще з пакетиків  ванілі, шафрану і кориці. 

Всім цим скарбом володіла сива, неначе лунь, бабуся. 

Якщо онуки десь  необачно  псували одяг,  бабуся миттєво його 

лагодила. Латала носки, в'язала рукавиці, плела круглі  килимки 

з непотрібних ганчірочок. 

Невістка кривила рота, дивлячись на несучасні килимки і 

латаний одяг, і тайкома позбувалася  цих лахів, соромлячись 

сусідів. 

Та щастя від такої капості не зменшувалося. І восени знову 

з'являлися нові светрики і шапочки. Дітки ходили у 

відпрасованому одязі, доглянуті. На кухні готувалися солодкі  

узвари, а в печі рум'яніли пироги. 

Бабуся вмерла, коли падав перший сніг. І щастя  зажурилося в 

маленькому козубочку, тому що ніхто не згадував про нього. 

Воно вже зовсім зневірилось, коли маленька допитлива онучка 

відкрила кольоровий козубок і зраділа, дивлячись на весь цей  

казковий скарб.  

Її перший шарфик виглядав кривувато,  проте личко світилося 

від  щастя. 

А потім дитяче захоплення переросло у справжню майстерність. 

Ниточки і клубочки перетворюються в руках художниці на 
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гобелени,  гідні прикрасити будь-яку, навіть  найвишуканішу 

кімнату. Адже там, серед  дивовижно сплетених ниточок, і досі 

тихенько живе-поживає маленьке лагідне щастя.   

 

                                    ФЕЯ МУЗИКИ 

 

Взагалі-то феї Музики живуть на самій маківці веселки. Вони 

сяють красою  в кожній краплі роси, коли сонце  піднімається 

над землею. А ще  Музики полюбляють занурюватися в 

галасливі водоспади, гуляти по верхівках ялин, хапатися за 

кошлате довге волосся вітрів. 

Вітри-завзятьки анітрошки цьому не опираються, завжди мріють 

про таке велике щастя, коли їхні Величності  голублять їх своєю 

ласкою. 

З таким попутним вітром і залетіла якось в наше місто  дуже 

юна Музика й почала шукати собі будиночок. 

Сталося це на світанку, коли двірничка шкрябала асфальт 

твердої мітлою. Маленька леді відразу влаштувалася на кінчику 

мітли. 

- Шкряб-шкряб, -  пружно загула мітла, - шкряб, шкряб. 

На дорозі залишалися вишкрябані смужки. Маленькій Музиці 

швидко набридло прибирати бруківку,  і вона перескочила з 

кострубатої мітли на двері автолайна.  

- Гуп-гуп!- зраділи двері, підспівуючи Музиці, - гуп-гуп! 

- Не гупайте дверима! – занервував водій, скриплячи зубами,  і 

скажено вибалушив очі на пасажирів. 

Музиці нічого не залишалося, як стрибнути в  найближчу 

калюжку, що  вкрилася  плівкою бензину та розляглася на 

асфальті  мовби райдужний павиний хвіст.  Люди ходили  по 

кольоровим бензиновим  візерункам, навіть не звертаючи уваги 

на пишноту фантастичних відтінків. 

-Хлюп-хлюп, - заспівала калюжка, в якій знаходилася Музика, - 

хлюп-хлюп! 
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Раптом над  калюжкою схилилася дівчина. Її обличчя  

спалахнуло від захоплення.  Вона відкрила етюдник, дістала 

маленький м'який пензлик і вмочила його в дивовижну палітру 

ранкової  калюжки. І в ту ж мить маленька Музика зрозуміла, де 

її будиночок. Вона спритно вхопилася за пензлик художниці. 

Відтоді батики, які розмальовує художниця, виглядають наче 

казкове диво. Якщо ви завітаєте хоч раз на її виставку, 

придивіться  уважно до ніжності духмяних квітів. Можливо, 

тоді ви  почуєте серцем пісню Музики, що і досі живе на 

кінчику її чарівного пензля. 

 

 

                               КРАПЛЯ ЗАХОДУ 

 

Буває ж таке, коли ти цілий тиждень витрачаєш сили на 

малювання,  але потім за одну мить  почути   незнайомі звуки на 

вулиці, визирнути у вікно та, забувши про все, з чого почав,  

безглуздо витріщатися на незавершену роботу.  

Півкартини, як половина недопаленої сигарети, як половина 

ночі,  впродовж якої не спав. Півкартини, це як склероз - 

половину сказав, а половину забув. 

Ну, ось же воно, крутиться на якійсь незримій  межі мозку ця  

ідея, що розшматовує душу! Біжи, спробуй упіймати! От 

капость! 

Через півгодини дивитися на призахідне сонце було вже не 

боляче. Художник  ледве не біг  по пожежній драбині  угору. 

Він сподівався, що вогненна крапля, що застрягла десь між 

висотними будинками за Кільцевою дорогою, запалить знову 

його серце, змусить трепетати. 

Але сонце розтануло, лише залишивши  сяючий шрам на довгій 

хмарі. Рожеве надвечір'я мерзлякувато  щулилося від 

самотності, що  раптом все огорнула. Не наздогнавши 

натхнення, художник приречено зітхнув і почав спускатися 

вниз, до майстерні. 
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Зупинився  перед картиною, наче між ними оселився  ворог. 

Рештки вечора присвятив тому, що, час від часу позираючи  на 

полотно, чистив пензлі, відмочуючи їх у розчиннику. І вже вночі 

поміняв ганчірочки. Переглянув тюбики з фарбою, пересортував 

їх за кольорами... 

        Він вирішив, що на полотні бракує тієї самої краплі заходу, 

яку він не наздогнав увечері. 

І художник почав чекати світанку. 

Як приємно було виціджувати сонце через сусідні дахи! 

Напившись досхочу теплими променями, художник повернувся 

до полотна. І знову важко зітхнув. Напевно, він занадто 

переласував цим  жирним ранковим сонцем! 

Незавершена картина, гірко докоряючи,  дивилася на нього. Він 

зробив декілька мазків і відразу стер їх.  Натхнення не 

приходило. Ну, не рюмсати ж. Не маленький! 

Художник взяв  телефонну слухавку і почав дзвонити всім 

поспіль, аби тільки використати час. Так хвилини замінялися на  

години. Сонце знову піднялося до зеніту. 

І раптом художник на півслові кинув трубку  і навіть висмикнув 

з розетки телефон. Він почув дивний звук, той самий 

незрозумілий, котрий перешкодив йому вчора, і  зрозумів, який 

вигляд повинно мати  це полотно.   

Блискавично з’явилися в руках пензлі. П'яти хвилин вистачило 

художникові, щоб визволити ідею з темниці свого єства. 

А, коли закінчив картину, ненароком глянув на застрягле між 

будинків сонце і останню краплю заходу. Він згадав учорашній 

вояж по пожежній драбині і розсміявся. 

Блаженно потягуючись перед сном, художник раптом припинив 

посміхатися. Він зрозумів, що в голові визріла нова ідея. 

Перекинувши чайник  і  гепнувшись об кут, він швидко дістав 

картон та, аби  не забути, нашвидку намалював всі ці сірі 

будинки, схожі один на одного,  пожежну драбину, і, 

найголовніше, краплю заходу, що так міцно застрягла в його 

серці. 
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                          ПЕРЛИНА АНІКЄЄВА 

 

Мишко не був імпресіоністом. А скоріше, дослідником. Він 

учився у найкращих майстрів, роками  опановував закони 

колористики, композиції, форм. 

Він  здатен був малювати картини наче Шишкін, але його це  не 

цікавило. Він міг зобразити будь-яку людину, як Брюллов, але 

це не було його метою. Коли  Мишко закінчив із відзнакою 

академію, його викладач - найвидатніший художник того часу - 

сказав йому, коли вручав диплом: 

-З цієї миті забудь усе, чому я тебе вчив, і шукай себе! 

І  Мишко  шукав. З високих скель він стрибав у море, 

сподіваючись побачити на дні рідкісну мушлю з перлиною 

усередині. Він  мріяв осягти всесвітню таємницю. Очікувана 

коштовність  опинялася на долоні. І що ж? Перлина знову 

виявлялася простою білою кулькою. 

Довгі роки витратив  Мишко на пошуки... себе, поринаючи в 

глибини філософії життя. 

А на  його 75-ліття  учні блукали по майстерні, в якій за час 

пошуків назбиралося 100 тисяч робіт, 100 тисяч відображень, і 

не могли  надивуватися розмаїтості засобів  проявлення себе. 

Кожна з картин Заслуженого художника Михайла Корнійовича 

Анікеєва коштує набагато дорожче, ніж нитка дорогоцінних 

перлів. Я думаю, його пошуки не були  даремними. 

 

 

                                СПАЛЕНЕ СЕЛО 

 

Мишко колись навчався на художника, дуже добре  навчався. А 

тут, на війні, доводилося вчитися вбивати. Міномет - сувора 

зброя. Набагато небезпечніше за, скажімо,  пензлі, або олівці. 

Щоб з ним працювати на війні - особливий  менталітет 

потрібний, математичний! І дослужився він до офіцера. Світила  

в майбутньому військова кар'єра. 



  

141 

 

Світлана Савіцька – «Таємниця життя» 

         Наші війська вже звільняли Угорщину. Біля того села, 

через яке, напевно, не закінчувалася війна, зібралися і радянські 

війська, і німецькі. Билися не на життя, а на смерть. 

А ранком все зупинилося на перепочинок. Присів  Мишко в 

окопі, милується селом. Раніше в Підмосков'ї він таких не бачив. 

Не витримало серце, дістав олівець. Намалював його на аркуші, 

чудове, живе, яке прокидалося зі співами півнів, муканням корів 

і бряжчанням порожніх цебер біля криниць. Підійшов до  

Мишка командир, доручив порахувати, скільки потрібно 

снарядів, скільки мінометів, аби стерти всіх німців і ворожу 

техніку з лиця  землі. Із цим розрахунком упорався наш 

художник дуже швидко. 

І от він грянув - останній бій. На село налетіла вся  потужність 

військової зброї. 

І немає села.  

Перегорнув  Мишко аркуш, де  підраховував, скільки снарядів 

треба на нього  випустити, а на  тій сторінці - угорське село, яке 

прокидалося від сну так гарно, що серце попросило намалювати 

його. 

Заплакав  Мишко. І  присягнувся більше ніколи, ніколи не брати 

до рук зброї, а лише пензлі та олівці. 

Там в Угорщині закінчилася для нього війна. Закінчилася 

назавжди. 

 

                                      ШАРУДІЙКО 

 

У цілком нормальному сучасному будинку, і навіть не на 

першому поверсі, куди звичайно лізе  всяка живність, і не на 

дванадцятому, де гніздяться голуби, а майже посередині між 

цими поверхами, раптом завівся Шарудійко. Круглий, розміром 

з апельсин, але тільки чорний і весь у пір'ях, цей жартівливий 

квартирант лякав усіх своїми несподіваними шурхотами. А 

більш за всіх його боялася маленька Світланка. 

Єдине, що забороняли їй робити батьки, так це малювати. Вони  

хвилювалися, що ядучі випари фарб можуть загрожувати 
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здоров'ю дівчинки. І займалися з нею ковзанами, музикою, 

тенісом, чим завгодно.  

І слухняна Світланка дуже старанно ковзалася, плавала й грала. 

Але не важко зрозуміти, що саме малювати Світланка любила  

понад усе  на світі. Тому таємно від батьків ховала фарби, а 

малювала вночі, коли всі спочивали, окрім  Шарудійка. Так вони  

почали спілкуватися. Світланка малювала  до тієї миті, поки не 

лунав характерний шурхіт, і Шарудійко  з'являвся в якомусь 

куті. Тоді дівчинка йшла й забирала із собою малюнки. Вщухали 

до наступної ночі й шерехи  чудернацької істоти. 

Тривало так всю осінь і зиму. А коли  прийшла весна, дівчинка 

раптом перестала лякатися Шарудійка. У неї тоді  ніяк не 

виходив малюнок, а  цей ледащо все  крутиться з одного боку на 

інший за батареєю, де вона ховала  чистий картон для 

акварельних робіт. 

- Ну, все! Досить! - розсердилася Світланка, - мені набридло, що 

ти завжди мені перешкоджаєш! Геть звідси негайно! 

         Із цими словами вона зняла з ноги пантофельку і  влучила 

нею у батарею. Тієї ж миті  шурхоти  зникли. Зате прокинулися 

батьки. Їм дуже сподобалися малюнки дівчинки. І Світланка  

вже не ховалася, коли малювала.  

Дівчинка давно виросла і  має славу талановитої художниці. Її 

звичка -  малювати  вночі - збереглася й досі. Тільки Шарудійко 

геть не приходить. Мабуть, образився. А, можливо, допетрав, 

що вже занадто нашкодив у цій квартирі, і пошкандибав собі до 

іншої. 

 

                                 КРИМСЬКІ КАМЕНІ 

 

Довгий потяг із запорошеними  вікнами віз на Південь 

відпускників і безліч валіз, в які насилу втиснулася  безліч 

легкого літнього одягу. 

А Влада везла тільки коробку з  фарбами. 

Кримське сонце зустрічало всіх  пекучими поцілунками рясно в 

усі відкриті місця. Від цієї щедрості люди рятувалися  куди хто 



  

143 

 

Світлана Савіцька – «Таємниця життя» 

дістався: хто в шашличній, хто у затінку  виноградників, хто в 

морі. А Влада -  у творчості.  Вона шукала круговиди на море і 

гори, від яких  закрижаніла  взимку душа могла б розгорнутися, 

відтаяти. Свої етюди вона малювала на гальці, що шліфувалася 

морськими  хвилями. А її майстерність  відточувала сама 

природа. 

Так минула відпустка. Прийшов день від'їзду. Відпускники 

завантажували валізи, сумки і цебра з вином, варенням, 

фруктами. Їхні руки відтягувалися до самого  низу перону. Поїзд 

чмихав і гарчав, наповнений донезмоги. 

Але багаж Влади виявився теж чималеньким. І не тому що вона 

везла додому кримські камені.  

Вона  забирала Гори! Вона везла із собою все Море! І все Сонце! 

І кримське Небо! І Землю, що тепер гріє душі на її картинах. 
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НЕСПОКІЙНА СОРОКА (екологічні казки) 
 

                      ТОПОЛИНЕ ПЛЕМ'Я 

 

На головній вулиці міста росли молоді топольки. Багато років 

вони зацікавлено витягалися, допоки гілками не  затулили 

дорогу. Їх відразу підрізали садові служби,  залишивши  

обчикрижені жалюгідні культі. 

Навесні нове галуззя потягнулися до сонця. 

І люди знову відтяли з дерев надлишок. І знову народжували 

покалічені дерева паростки, які тоншали з кожним роком. 

А одного разу дерева винищили до коріння. Зрубали на ту пору, 

коли тополі розмаялися цвітом. І довго лежали уквітчані  

оцупки, які обтиналися багато років. І, незважаючи ні на що, 

звиклі  боротися з людським терором, вони, вже зрубані, 

знайшли в собі сили відквітнути раніше за інших, дати насіння і 

простягнути їх всюдивійному вітру. 

А  наступного року, у зовсім непередбачуваних місцях, 

потягнулося із землі нове тополине плем'я. 

 

                            ВАГІТНІ ТАТУСІ 

 

У давню-давнину жили на землі кентаври. Полюбив один із них 

просту дівчину, і вона його полюбила. Посадив кентавр кохану 

на спину і гайнув з нею далеко до моря. Бо зажадалося мати 

йому таку ж гарну дочку  або сина. Але дівчина  не 

погоджувалася і край. Чи бачене таке діло, щоб людині  

виносити лоша!  

Вблагав тоді кентавр бога моря, і той перетворив  закоханих на 

морських коників. Коник знову до нареченої підступається. А 

вона знову, ні за яку ціну, аж  раптом дитинча в животі на 

кентавра перетвориться. Довелося йому немовлят самому 

виношувати та самому народжувати. 

З того часу морські коники - єдина особина на землі, де матусі 

наділяють татусів яйцеклітинами, а ті, у свою чергу, виношують 
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і народжують потомство. Це зникаючий вид, і, якщо ви 

випадково на березі моря після шторму побачите викинутого 

морського коника, відпустіть його назад у море, а раптом він 

виявиться вагітним татом. 

 

                                      ПОГАНЮЧКА 

 

Жила-була на гнилому болоті блідо-голуба Поганючка. 

Капелюшок ніжно-прозорий. Панчішки мереживні. На грудях 

плісировочка. 

Весь рід  тієї Поганючки був найпоганющий. І мати Поганюха, і 

баба Погань, і прабаба, таке ж Поганище,  чванилися.  

Тільки-но з’являвся  грибник у  лісі, то всі шляхетні  гриби від 

нього ховалися, а саме ці поганючки так і лізли в очі, ніжки свої 

блідо-голубі випинали, плісировочкою підманювали. А ніжки 

тонюсінькі та довгі, до самих зубів! Мати Поганюха, кажуть, 

п’ятьох до смерті згубила, а баба й того більше. І мріяла наша 

Поганючка тільки про одне: до супу попасти та навести напасті. 

Адже відомо, що гриб від грибниці далеко не ходить! 

Картав її Боровик - товстий мужик: 

-Геть з дороги, цвіль! Не хулюгань! 

-Ой, лечу ! Кваплюсь! - нібито впокорювалася Поганючка, а 

сама знову ще більш чванилася, аж очі рогом лізли. 

-Совісті  в тебе катма! - докоряли їй жовтий оксамитовий 

Маслюк і Маслюнька-шмаркате  дитинча. 

-Чого ви всі  мене  гризете? - прикидалася скривдженою отруйна 

Поганючка. 

-Так-так, пощезла б ти краще з очей! - хором  із пня верещали 

Опеньки - дружні  дітки. 

- Зась вам на подружку нападати! - захищала Поганючку 

дурненька рум'яна сироїжка,  моргаючи  наївними очицями, - 

осьдечки  вона,  така вже солодашечка, нехай очі втішає! 

-Краса  від краси - врозтіч! - буркотів Красноголовець у 

червоному капелюсі, - бо у грибі  все повинне бути  гарним! 
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Тільки  Білий Гриб довго мовчав. Хекав, хекав, потім виліз із-під 

чорничного куща та пробурчав: 

- Дарма з нею панькаєтеся! Давно слід витурити сімейство 

поганюків із лісу! 

Раптом  пішов дощик. 

Як рвонули гриби  розростатися. Лісова галявина  вкрилася 

білими пухирчастими дощовиками, різнобарвними сироїжками, 

рожевими волохатими вовнянками. 

А блідо-голубу Поганючку почало розпирати, розпирати, і 

виросла  вона великою Поганюхою завбільшки  з дамський 

капелюшок. Вся  вкрилася білими бридкими бородавками. ЇЇ 

стрункі ніжки  спотворилися, розцяцькувалися наростами, 

перетинки полускалися, розкошлатились, повиверталися 

абикуди. Потягся від неї гидливий дух. І такою  вона виглядала 

жахливою, що навіть мухомори розбіглися від неї галасвіта. 

У той час грибники до лісу прийшли. Прийшли найперші вранці 

-  білі грибки, підберезники та красноголовці повизбирали. 

Пройшли другі - всіх маслюків, лисичок та опеньків забрали. А 

як треті йшли - то вже тільки для засолювання вовнянок, 

рижиків і груздів назбирали. 

А потім і дітки  попрокидалися. Дітки ж,  звісно, поспати 

люблять. Це баби не сплять, від радикуліту  та  безсоння 

знемагають. А наших діток спробуй вранці з гармати  

розбудити! 

Побігли дітки в ліс із кошиками. І дісталися їм на смаженину 

дощовики та сироїжки. 

Аж тут наша Поганюха  саме  на стежку дитячу  зухвало  

випхалась, бо нікому було дати  їй  відкоша. Всі  шляхетні гриби  

вже ліс покинули. Сидить паскудна і маракує: «Дітлашня не має 

кеби в голові, хай тільки  мене підберуть – всіх  потрую!» 

Але серед діток розумні знайшлися. Хтось пхнув, начебто 

зненацька, це бридотище чобітком. Якщо ти погань, тоді 

ховайся подалі, якого біса під ногами швендяєш! 
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                                 ПАВУК І МУХА 

 

Чистенький горщичок був розписаний у Гжелі синіми птахами 

щастя. У ньому мешкали разом  дві прекрасні істоти: Глоксинія, 

що випускала зі своїх  нетрів  на волю оксамитові дзвіночки 

фіолетових квітів, і муха Ліка з величезними очима. 

На вулиці дерева давно приміряли загублені рукавиці і 

рукавички, а тут, на підвіконні, було тепло та світло. 

Коли господарка поливала Глоксинію, муха виповзала з-під 

квітки, вдосталь напивалася з його волохатого листя і вмивала 

чорні лапки, голівку, крильця. Потім Ліка вилітала через 

мереживну фіранку на прогулянку. 

Муха безперешкодно рухалася по всім закапелкам просторого 

будинку. І якось  помітила в кутку вітальні величезного павука 

Ворфоломея. 

Який  же він був гарний! Волохаті лапки! Тонкий жовтий 

ремінець на талії! Червоний хрест на чорнім френчі... Але 

головне - його численні очі, від яких бідолашна Ліка  не мала 

сили   відірвати погляд. 

Павук вправно і спритно  сплів декілька переливчастих павутин. 

Зрозуміло, що Ліка із захватом  розповідала Глоксинії про 

чарівного павука і його твориво. Але та поставилася до 

прибульця з побоюванням і навіть відмовляла подругу літати до 

вітальні. 

Але краса численних очей так запала в серце бідній Ліці, що 

вона ні про що інше  геть думати не могла. 

Наступного ранку муха відразу ж метнулася  до павутиння. На її 

жах, тонка мереживна будова постраждала, а в павутинні 

заплуталося трохи мушок із кухні, клоп Яшка і рудий тарган 

Никодим. Нещасні готувалися віддати Богові душу, а павук, 

промовисто подивившись на Ліку, прийнявся відновлювати 

розідране мереживо. 

Кілька днів ця подія повторювалася. До  павутиння попадалися 

мухи. Павук сплітав нові сітки. Та Ліка вмирала від кохання. 

Нарешті вона насмілилася і підлетіла до хижака зовсім близько. 
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-Слухай! Літала б ти де-небудь в іншому місці! - насупився 

павук. - Я ж тебе, дурепу, просто з’їм! 

-З'їж! З'їж! З'їж! З'їж мене! - прошепотіла божевільна Ліка і 

самовіддано кинулася до загибелі. 

На її щасті прийшла з базару хазяйка, помітила павутиння, 

сплеснула руками і змела її віником разом з павуком та його 

новими жертвами. 

Довго Ліка збирала лапками залишки липучих ниток зі своїх 

крилець, гірко ридаючи й схлипуючи в гжелевому  горщику. 

-Нічого не розумію, - утішала її Глоксинія, - як можна взагалі 

любити павука! Тим більше, якщо ти - муха! 

А вона дійсно нічого не розуміла. 

 

                                     КОНВАЛІЇ 

 

Почув якось стародавній Фараон від древніх греків, що росте в 

лісистому краї кривичів і вятичів надзвичайна квітка конвалія. 

Духмяніє вона ніжніше за найдорожчі фіміами. Кольору біліше 

за найясніше. На тонюсінькій стеблиночці тендітні дзвоники 

коливаються,  дзвенять. Казали греки, що конвалії - пам'ять про 

чарівну богиню Діану. Що нібито полювала вона в тих лісах і 

зронила краплі поту в траву, які відразу перетворилися в 

духмяні небесні квіти. 

Скоріше відрядив Фараон своїх  людей  у заповідні ліси. 

Принесли єгиптяни в дарунок незнайомому народу золоті 

зливки, дорогоцінні камені та міняли їх на кореневища 

дивовижних рослин. 

З тої пори вирощували  садівники Сирії та Єгипту наші 

підмосковні конвалії, цінуючи їх дорожче за золото. 

А наші прабатьки віддавали їх, жартуючи. 

Чи не квіти? Квітів не шкода! Он їх скільки в розлогих лісах та 

по берегах річки Пехорки! 
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                              ДЕ ТИ, ТУПОТУНЧИКУ? 

 

Поїхали ми якось на Пташиний базар і купили хом’яченя. 

Назвали Тупотунчиком, тому що він хоч і маленький, але на 

лінолеумі тупотів досить гучно. Кумедний такий, руденький, 

одна смужечка впродовж спини. Змайстрували йому прозорий 

лабіринт із поліетиленових пляшок. Біля  входу поклали вату і 

трохи печива. 

Тупотунчик обстежив всі  входи та виходи, очевидно 

вирішуючи, де в нього буде ліжечко, де комірка і де всі інші 

зручності. Нагріб собі  вати, потім знайшов печиво і почав 

робити запаси. Маленькими шматочками він заштовхував їжу у 

свої хом'якові щоки, ледве-ледве пролазив, попискуючи і 

покректуючи, в пляшкове горлечко, вивантажував лапками 

здобич собі в комору, поки не перетягав усе печиво. Потім 

зарився з головою у вату і заснув. 

Так і жив Тупотунчик у пляшковому лабіринті. Раціон його був 

різноманітним. Він любив  і хліб, і фрукти, і овочі, не 

відмовлявся також від м'ясного. 

Нарешті, Тупотунчик виріс, зуби його зміцніли настільки, що 

він проточив  поліетилен і пішов подорожувати по квартирі. 

Забрався в піддон дивана і тиждень не з’являвся. Нарешті, ми 

вирахували його по характерному тупотінню. Маленький 

хитрунчик прогриз наскрізь проходики в стьобаних речах і  

безнадійно їх зіпсував. Витягаючи начиння з дивану, ми 

знайшли його в новому гніздечку і декілька комор, які 

Тупотунчик  заповнив  крихтами, лушпинням  із кухонного 

відра, ще й всілякими сушеними комахами. 

Навчені гірким досвідом, ми помістили його в невеликий 

акваріум, який Тупотунчику  відразу не сподобався. З того часу 

ми почали кликати його Тупотунчик-Мандрівник. Хом'ячок 

підходив до стінки, ставав на задні лапки,  марно  намагався 

видертися   нею  вгору, шкрябаючи лапками та підстрибуючи.  

Звичайно, не довіряючи нам, він приховав  свої припаси під вату 

і тепер спав у їхньому оточенні. 
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Тупотунчику знову допоміг випадок. Від протягу  відкрилася 

кватирка, і декілька книг зірвалося з полиці, а одна застрягла в 

акваріумі. І Тупотунчик утік. Довго ми не могли  відшукати 

нашого мандрівника. Якось вранці ми побачили його в унітазі, 

де він  борсався у воді. Падаючи на дно,  відштовхувався, 

допливав до поверхні, ковтав повітря і знову тонув, поки ми 

його не витягли. Так ми довідалися, що хом'ячки вміють 

плавати. Після того, як ми його врятували, Тупотунчик перестав 

кусатися, навіть  жартома, і не боявся людських  рук. Ми купили  

акваріум побільше і спорудили з поліетиленових пляшок щось 

на кшталт палацу, який хом'ячок відразу  почав обживати, 

перемістив туди ватяну постіль і всі  скарби з комори. 

Час від часу ми купали Тупотунчика. Наповнювали  ванну 

теплою водою, кидали губку замість корабля, і Тупотунчик біля 

неї плавав. Набрьохтавшись, хитрунчик видряпувався на губку, 

пірнав з неї і прикидався, що тоне. Так він просився на руки. 

Прийшла весна. Ми взяли Тупотунчика на прогулянку в поле. 

Вмостилися засмагати. Хом'ячок довго бігав  край  нашого 

покривала, пробуючи на смак травичку. 

Ми загралися і не помітили, як зник Тупотунчик, тому що на  

м’якій землі його тупотіння не було чути. Потім ми його 

шукали, навіть плакали. Та де ж знайдеш  рудого маленького 

хом'ячка на рудій землі та рідну темну смужечку серед 

смужечок  торішнього хмизу. 

Ми залишили на тому місці його ліжечко і все  смачненьке, у 

надії, що Тупотунчик повернеться. І дійсно, наступного дня ані 

вати, ані провізії на місці не виявилося. Хом'ячок напевно десь 

викопав нірку та оселився в ній. Ми час від часу приходимо на 

те місце й приносимо гостинці. 

Де ти, Тупотунчику? Чи переживеш зиму, мандрівниче? 
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                                          МЕТЕЛИК 

 

За столом у задушливій кімнаті сидів учений, що вже багато 

років виводив та не міг вивести формулу, дуже потрібну для 

науки. 

Він відкрив кватирку, і в кімнату вмить залетів надзвичайно 

гарний метелик. 

Учений завмер на місці від несподіванки. 

Дитячою думкою промайнуло - впіймати  метелика. Але він 

відразу подумав, що оксамитові тремтливі крильцята прекрасні 

тільки тоді, коли до них не доторкається рука людини. Тоді він 

вирішив приколоти це чудо природи шпилькою до стіни. Але, 

наблизившись ближче, завмер від замилування, і відкривши 

ширше вікно: 

- Лети! - сказав він йому, - лети скоріше на волю. Сигаретний 

дим і затхла халупа старого шаленця не для таких, як ти... 

Але метелик не квапився. Він присів на краєчок стільця і 

перетворився на фею весняного лісу з усміхненими іскристими 

очима. Кімната вмить наповнилася свіжими  пахощами  фіалок і 

сон-трави. Зникла пилюка на полицях із книгами, а корінці томів 

стали яскравіше. Мармуром засяяла підлога, а стелі та стіни 

розфарбувалися ніжно-зеленою мозаїкою, виліпленою  листами 

хмелю із прозорого скла. Всі речі  виглядали тими ж, але й 

зовсім іншими, наче були вмиті  дощем і висушені теплим 

промінням сонця. 

- Не для таких, як я? - провела руками фея над паперами, 

розкинутими на столі, засміялася дзвінко, наче срібний 

дзвіночок, змахнула крильцями і метеликом випурхнула у вікно. 

Учений знайшов на аркуші паперу  саме ту формулу, що 

виводив багато років. Але він ще не вірив у своє щастя, тому що 

довго бринів у ньому камертоном мелодійний сміх. 
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                                      ЛЮБОВ 

 

Як тільки перше тепле проміння обігріло змерзлу землю, вона 

ожила і зітхнула. Зеленими бур'янами полізла із Землі в усі боки 

відчайдушна Любов. 

Прийшов дід на свій город, всю Любов повисмикував. Нічого 

бешкетувати! Нехай краще виросте що-небудь корисне. І 

посадив картоплю, капусту, моркву та інші овочі. 

Щодня дід приходив на город і терпляче  сапав щедру на Любов 

Землю. Земля ж вирощувала своїх рідненьких діточок набагато 

старанніше, а чужі, насаджені примусово качани, годувала 

неохоче. 

Одного разу дід занедужав. Він так довго не вставав з ліжка, що 

вже не пам'ятав, який зараз був місяць, який день, і навіть, яка 

година. Він боявся, що вже не видужує. Та тільки підняв його з 

ліжка найтонший аромат. Вийшов дід на город. І не впізнав свої 

грядки. 

Під теплим літнім вітром майоріла Любов Землі червоними 

маками, розліталася сніжинками кульбаб, рум'янилася Іван-

чаєм. 

Зітхнув глибоко дід і, замість того, аби розсердитися, 

усміхнувся, впокорений такою наполегливістю: 

-Знайшла ж ти мене, пустунко! 

І став потихеньку Любов висапувати, аби не розповсюджувалася 

даремне.  

 

                            ГОРОБЦІ ТА ЛАСТІВКИ 

 

Раніше всі птахи жили великою родиною і нікуди не відлітали. 

Усім вистачало їжі: горобцям і ластівкам. Та ось частина землі 

охолонула. Почали мерзнути птахи. Насилу добували їстівне  

серед снігу. 

І як у всіх родинах, де нема  добробуту, почалися  лайки та 

суперечки. 
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Пересварилися не на жарт горобці з ластівками і вигнали їх з 

насиджених місць. 

З того часу,  влітку, птахи у нас живуть, але  тільки-но 

починається зима, летять ластівки на чужину. А за те, що вони  

дотепер у злагоді жити не можуть, покарав їх Господь. 

Ластівки летять до Південної Африки. І половина їх гине в 

пустелі від жагучої спеки. 

А горобці взимку залишаються  в Підмосков'ї. І половина їх 

гине від морозу. 

 

                              ЧЕТВЕРТА КУЧУГУРА 

 

На Кучинському смітнику жили-поживали, зрозуміла справа, 

кучугури. Вони називалися Шкідливими Відходами. А 

шкідливими вони були не через те, що характер у них був 

шкідливий, а тому, що більше вони нічого робити не вміли, та й 

не змогли б. 

Перша Кучугура була привезена з величезного зразкового 

підприємства, що славилося колись на всю країну. Вона 

складалася  з дрібнісіньких уламків скла, схожих на вату. Повз 

неї небезпечно було проходити, тому що скельця, розвіяні 

вітром, могли разом з подихом потрапити до легень і навіть у 

серце! 

Друга Кучугура була не менш небезпечною, оскільки її хімічні 

сполуки  вважалися смертельними. 

Від третьої Кучугури далеко навкруги розносилося таке 

смердіння органіки, що розкладалася, яке не можна було  

описати, від якого жахалося все живе. 

Три шкідливі Кучугури неймовірно пишалися собою. Вони 

розповідали навперейми одна одній, якими орденоносними були 

фабрики і заводи, що породили їх на світ, скільки почесних 

грамот, дипломів одержали за них люди! 

Тому інші купи і купки не годящі їм навіть у слід ступати,  

їхнього нігтя не варті.  Якби про них писали казку, то навіть 

імена писали б з маленької літери, тому що складалися ці купки 
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зі звичайного картопляного лушпиння, коробок і побутового 

домашнього сміття. 

Якось у коричневій калюжі поблизу себе Шкідливі Відходи 

побачили уривок останньої місцевої газети, де якийсь журналіст 

намагався привернути увагу громадськості на шкідливість трьох 

жахливих Кучугур і смітника взагалі. 

А наші Кучугури розчванилися ще більше. 

-Про нас пишуть! Нарешті нас помітили і по заслузі оцінили! - 

 вигукнули вони. 

Не відомо, скільки часу вони б так бундючились, але якось рано 

вранці Шкідливі Відходи  побачили біля себе ще одну Кучугуру. 

Та таку шкідливу і таємничу, що на ній висів Гриф Таємності. ЇЇ 

незримі випромінювання діяли на все довкілля так, що в людей 

пікали пейджери і стільникові телефони. 

-О! Чарівнице! - схилили перед нею коліна Шкідливі Відходи, - 

Чародійка! Звідки ти? Як ти потрапила до нас? 

Але Кучугура  спогорда  глянула на них і відвернулася. Вона 

знала, що їй судилося пережити їх усіх. 

 

                           ЯЛИНА  І  КУЩ  ПОЛИНУ 

 

Ялина вмирала. Блискавично  пробігали в пам'яті щасливі 

хвилини новорічного карнавалу. 

Вона вродилася найчарівнішою в лісі. Найрозкішнішою 

іскрилася вона на святі, де читали указ Петра Першого про те, 

щоб повсюдно оздоблювати ялини  прикрасами відтепер і до 

кінця століть. Вона знала, чому удостоєна  такої честі. Адже 

ялини - найдревніші та найшляхетніші мешканки  землі. Вже 

більше шести мільйонів років укривали вони землю волохатими 

лапами, рятували від палючих променів сонця. 

А тепер у снах  їй  марилися то літо, то осінь, то весна. Ах! 

Весна! Всі соки землі живили її! І вологий вітер Пехорки 

дбайливо вмивав кожну голочку! Весна! Тоді три маленькі 

зелені зірочки-донечки  проклюнулися із землі! А на лузі 

розпустилися зелені квіти!… 
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Ялина вмирала на смітнику, зачепившись напівобдертими 

гілками за сухий кущ полину. 

-Чом скалишся? - брутально бухикнув полин, - ти ж без коріння, 

виходить, незабаром помреш! 

-Все вмирає, а потім народжується! - заперечила ялина. 

-Хе! Дуже кортить мені знати, навіщо! Скільки не пускай 

насіння на вітер - все дарма! Вони ж геть  розлітаються! Біжи, 

наздоганяй! Ані гуку, ані відгуку! Невдячні! Єдина радість, що 

живу на смітнику. Усе бачив. Усе знаю. Та й земля тут жирна. 

Ялина розглядала Полинище з доброю мудрою посмішкою. 

-Марно! Все дарма! - бурчав Полинище. 

-Дарма? - і вітер, що налетів, перевернув Ялину на інший бік. 

Увечері прийшов двірник, підпалив зібране до купи сміття. 

Чи раптом вітер переніс її засохле гілля, чи може сама скакнула 

у вогонь, та тільки запалала Ялина в темряві яскравим полум'ям. 

Іскристим салютом розліталися  навсібіч вцілілі голки. 

-Ура! Ура! - тріскотіла Ялина від захвату. 

-Дурна! Ти ж спалишся! І твій попіл рознесуть по грядках! 

-Зате я  освітлюю все навколо світлом! Світло - це я сама! 

-Але ж тебе  ніхто не бачить! 

-Мене бачить Земля! Бачить Небо! І Вітер! Хіба цього замало? 

Багаття догоріло. Полин довго стояв, згадуючи, як яскраво 

вмирала Ялина. Потім простягнув до теплих мерехтливих 

вуглинок свої кущуваті пагони. Але обпікся і швиденько 

відсмикнув їх назад. 

-Ні,  краще вже я буду тихесенько собі рости  на смітнику, - 

сказав та відвернувся, хизуючись своєю вагомістю. 
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                                           БАБАКИ 

 

Прокинувся степ. Вистрибнув із нірки бабак Юрок, свиснув. 

Відразу неподалік з'явився  другий, третій. І незабаром  увесь 

степовий пагорб стрепенувся від пересвисту маленьких живих 

стовпчиків. 

-Весна! - свиснув Юрок. 

-Ура! Весна! - підхопили вся решта. 

-Усі прокинулися? - запитав Юрок. 

-Ні. Не всі. Ледащо Ізурок  ще спить. 

-Засвистаємо, хлопці! 

І пролунав такий гучносвист, що навіть прокинувся  останній 

бабак Ізурок. 

Так повторювалося щоранку. Все літо бабаки здобували харч. 

Бабак Юрок бігав по всіх околицях, вишукував нові місця 

пасовищ, нові лани. І родини бабаків тягали у свої комори хто 

кукурудзу, хто зерно, хто гриби степові - порхавки. Тільки один 

Ізурок прокладав таємні ходи до сусідських комор, викрадаючи 

з них частину здобичі. 

Минала осінь. Спинки бабаків вилискували після ситого літа, 

вигравали під сонцем. Зібрав бабак Юрок, ватажок бабаків, усіх 

на останній перегукування. Знов Ізурка немає. Свистіли-

свистіли - не прокидається. Доручив Юрок сусідам розбудити 

Ізурка. А ті з нірки повистромлялися, кричать: 

-Свистати всіх у нору! 

Потягнулися в Ізуркові ходочки всі-всі бабаки. Дивляться - 

посередині комора. До неї з усіх чужих комор таємні підземні 

доріжки пророблені. У центрі велика купа припасів, що були 

награбовані в сусідів. Впізнали бабаки хто кукурудзу свою, хто 

зерно, хто гриби-дощовики. А на тій самій купі  Ізурок лежить – 

раніш за  всіх заснув, тому що його черево луснуло від 

ненажерливості. 
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                                              ЯЩІРКА 

 

Після тривалих дощів потеплішало. Стрибнуло зайченя на 

пагорб погрітися в променях сонечка, а поруч оленятко стояло, 

жувало травичку. 

-Сонечко! - натхненно скрикнуло зайченя. 

-Ну, то й що? - мовило оленятко. 

-Тепло! Гарно! - не вгавало зайченя. 

-Чи не щастя... - жуючи, відповіло оленятко. 

-Ну, як же! Радість! – аж співало зайченя. 

-Замовкни! А то хвоста відкушу! 

-Про що суперечка? - прибіг допитливий кабанчик. 

-Я радію, а він мені за це хвіст відкусити хоче! - поскаржилося 

зайченя. 

-А навіщо ти так  радієш? 

-Сонечко! – знов натхненно гукнуло зайчатко. 

-То й що? - сказав кабанчик. 

-Тепло! Гарно! - не вгавало зайча. 

-Теж мені... - знизав рудими плечима кабанчик. 

-Ну, як же, радість! - ще голосніше запищало зайчатко. 

-Припини вищати! - верескнув кабанчик, - а то хвоста відкушу! 

-От і я кажу, - впевнено приєдналося оленятко. 

Образилося зайча, стрибнуло на інший пагорб. А там ящірка 

виповзла погрітися під теплим промінням. 

-Сонечко! - натхненно вигукнула ящірка. 

-То й що? - мовило зайча. 

-Тепло! Гарно! - пояснює ящірка. 

-Подумаєш, - збиткувалося скривджене зайченя. 

-Та подивись-но, радість! - пискнула ящірка. 

-Припини зараз же! А то хвоста відгризу! - насупилося зайченя. 

-А в мене новий відросте! - пирхнула ящірка і перелізла грітися 

на інший пагорб. 
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                              МУРАШИНІ  КРИЛА 

 

-Мама! - ти тільки подивися! - закричав Славко так наполегливо, 

що матері довелося відірватися від грядки  цибулі, що поросла 

бур'янами і підійти до сина. 

-Це ти дарма зробив, - докірливо покачала мати головою на 

зруйнований мурашиний будиночок. 

-Але мене вкусила великоголова зла мураха! - заперечив Славко. 

-Зараз же поклади дошку на місце і продовжуй поливати 

 помідори, - мати насупивши брови, повернулася до своєї 

цибульної грядки. 

Але синові здалося  це образливим. Він підійшов до матері за 

поясненнями. 

-Вони шкідливі чи корисні? 

-Корисні. 

-Тоді  нащо вони зробили «пухлину» з піску на нашій грядці? Це 

наша земля! Ми її купили! 

Мати посміхнулася і скуйовдила Славчине волосся: 

-У кого купили? У мурах?.. До того, як ми назвали цю ділянку 

нашою, мурахи жили тут тисячі-тисячі років! А тепер ти 

приходиш,  руйнуєш їхню домівку. Вони такі маленькі, а ти 

такий великий. Не соромно? 

-Але вони зіпсували всю грядку! 

-Нічого, перенесемо грядку. Усе. Іди працюй! 

Мати не жартувала. Славко  глибоко вдихнув  грудьми тепле 

липневе повітря і пішов поливати помідори. Тепер він, час від 

часу, поглядав убік мурашиної «пухлини» на грядці. 

Аби не сердилася мати, Славко полив  грядки,  квітники  і 

повернувся до мурашника. До нього з усіх боків ділянки вели  

доріжки, прокладені комахами. Вони повзали навіть по їхній 

дачній хатинці, причому, чітко дотримувалися межі між 

пофарбованою ділянкою і простими дошками,  йшли по ній, як 

солдатики,  вервечкою  один за одним. Мурахи тягли до своєї 

піскової «пухлини» все, що надибали: насіннячка, випадково 

розсипані сусідською тіткою Ніною, пухнасте насіння кульбаб, 
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зернятка доспілих трав, шматочки чіпсів, один навіть волочив за 

собою цілий колос! 

Інші працювали, наспіх риючи ходочки, поки земля була 

вологою і легко піддавалася щелепам, щомиті вискакуючи на 

поверхню із вантажем. 

Мурахи були різні на вигляд. Найменші були няньками, 

розвідниками, заготівниками харчу, мисливцями. А  

великоголові  здоровані – захисниками. Вони відбивали атаки 

інших комах і норовили  добратися до Славка, щоб вкусити. 

Роздивившись навколо, Славко виявив, що мурахи лазять 

усюди: і на ділянці, і далеко за його межами, і  в будиночку, і  на 

плодових деревах. 

-Як ви сюди забираєтеся? - здивувався Славко, коли побачив 

високо на гілці декількох мурах. Ще більш уважно 

придивившись, Славко помітив зелених попелиць. Попелиці  

залишали на листках круглі крапельки, які мурахи відразу 

з'їдали. 

-Мамо! Мамо! Сонечко! - закричав Славко. 

І дійсно, по тій же гілці повзла червона комашка з чорними 

крапками, дуже сумирна  на вигляд. Але мурахи стривожилися. 

Славко вже навчився це розрізняти. Сонечко виявилося хижаком 

і схрумало крайню на гілці тлю. На неї відразу напала мураха. І 

після невеликої бійки, скинула нахабне Сонечко з гілки. 

Славко підняв комашку, посадив на долоню, побіг до матері: 

-Мамцю! Мамцю! Сонечко! - повторив він. 

Мати знову нічого не відповіла. Вона закінчувала полоти 

грядку. 

-А Сонечка корисні чи шкідливі? 

-Корисні. Ти відпусти його. 

-Сонечко! Полети на небо, - простягнув Славко  руку, - принеси 

мені хліба... 

Після двох невдалих спроб, жучок все-таки розправив 

напівкруглі крильця й злетів. 

-А хто корисніше, Сонечка чи мурахи? 
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-Не знаю, - задумалася мати, - у мене книжка є про комашок 

різних. Удома. Почитаєш - довідаєшся. 

Вдома, влаштувавшись на тапчані зі старих книжок, накритих 

килимом, Славко відкрив біологію і прочитав: 

-Тіло комахи розділяється на три частини: голову, груди, 

черевце - і складається з окремих сегментів, насічок. До грудей 

приєднані три пари ніг і крила... 

-Ма! - покликав він, - Хіба у мурах є крила? 

-Звичайно є, - відповіла та з кухні, - вони ж комахи! 

Славко довго перегортав  кумедну книжечку з картинками 

різних комах і, нарешті, знайшов те, що його надзвичайно 

цікавило: 

-Раз на рік у гнізді мурах з'являються крилаті самки і самці. 

Вони залишають гніздо всі відразу, вирушаючи у шлюбний 

політ. Самці після запліднення самок гинуть, а самки або 

пристають до вже існуючих мурашників, де потрібні самки, або 

забрідають у чуже гніздо іншого виду, убивають там самку-

матір, а мурахи-робітники поступово вимирають, тому їх 

заміщає потомство самки-загарбниці. Треті, коли  вилітають з 

рідної оселі, несуть на своїх ногах декількох малюсіньких 

робітників, за допомогою яких і влаштовують своє життя... 

Поки Славко читав, він помітив, що по фруктах, що були 

принесені з дачі, хтось повзе. Це був маленький мурашиний 

робітник. 

-Іди сюди! Мандрівниче! 

Весь тиждень до наступних вихідних мурашиний робітник жив 

у банці, прикритій шматочком марлі. Славко назвав його 

Степанком і годував по-королівськи. Брав банку з мурахою в ліс 

і стежив за іншими мурашниками. Коли знову поїхали на дачу, 

Славко перечитав багато літератури про мурах. Він тепер знав, 

що їх на планеті дуже багато. Усього відомо біля п'ятнадцяти 

тисяч видів. Вони найчисленніші серед усіх комах. Усюди – у 

холодному і жаркому кліматі, у тундрі, у лісах, степах – живуть 

ці невгамовні трудівники. Вся земля поділена  між різними 

родинами, і в кожній з них до мільйона мешканців. У 
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багаточисельності мурах - їхня сила, але в ній же їхня слабість, 

бо саме мурахи - закляті вороги мурах. Ось чому Славко  хотів 

повернути Степанка у його рідний мурашник - піскову грядку. 

Немає мурашника, щоб  не ворогував  з іншим мурашником того  

або іншого виду. Особливо розпалюється міжусобиця, якщо не 

вистачає їжі, і родина починає голодувати. Можливо, тому в 

мурах розвилися різні форми суспільного життя. Перша - 

примітивна, - життя окремим мурашником, для якого всі 

навколо вороги: і свого, і  чужого видів. Сонечка теж вороги, 

тому що поїдають попелиць, молочком яких харчуються мурахи. 

Але попелиця губить урожаї плодових дерев, і люди з нею 

активно борються... Усе було так складно! Питання про те, хто 

корисніше, мурахи або сонечка, Славко так і не вирішив, 

подумав, що краще не влізати у взаємини комах. Адже вони 

якось уживались між собою 20 мільйонів років! Друге життя 

мурашників більш досконале, - життя родинами, об'єднаними 

великими колоніями - справжні держави. 

Незабаром Славко  з'ясував, що дачні мурахи належать до такої 

держави. Він відпустив Степанка біля його домівки  разом із 

численними гостинцями: солодощами, шматочками ковбаски, 

хлібними крихтами. Степанко по-хазяйськи відразу потяг щось 

до комори. Заметушилися й інші робітники. А мама висипала 

біля піскової «пухлини» відро хвойних голок для будівництва 

мурашника. 

У Славка з літніх канікул залишився сувенір. Одного разу він 

підгледів, як ціла хмара піднялася в повітря. Високо над землею 

мурахи здійснювали весільний політ. Потім, скидаючи крила, 

самки шукали нову оселю. І Славко підібрав мурашині крильця. 

Він приніс їх додому, відкрив коробочку з-під льодяників, де 

вже зберігалися шматочок відполірованого морем скла і його 

перший   зуб, що випав. Він дбайливо поклав туди і мурашині 

крилечка. Просто так. На щастя. 

Більше мурахи не кусали Славку. А восени, коли посередині 

ділянки виріс досить великий мурашник, коли  мешканці 

дачного дружного містечка  і  мурахи  завершили всі  клопоти 
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по збиранню врожаю та будівництву осель, між мурашниками, 

як і між дачними будиночками, пролягли жваві доріжки. Бо з 

кожного мурашника частина мешканців розселилася до інших. 

Але Славко пишався своїм мурашником. Він був найбільшим у 

їхньому дачному селищі! 

 

                               БЛАГОСЛОВЕННЯ  

 

Приїхав дальнобійник Фролич до Ведмежих озер рано вранці. 

Розпалив багаття, поставив чай. Пішов рибцю ловити. 

Примостився з вудкою на бережечку, та й закимарив трішечки. 

Її високість НЕБЕСНА ЛАЗУР, її величність КРИШТАЛЕВА 

ВОДА, його світлість НЕЗГАСАЮЧИЙ ВОГОНЬ і мати ЗЕМЛЯ 

зібралися  навколо нього та почали дивовижну розмову. Фролич 

спить і не спить. Але все крізь сон чує. 

- Мені нема чим дихати, - поскаржилася Лазур, - Отут спить 

шофер величезної машини. Він настільки закіптюжив атмосферу 

вихлопними газами, що я вже сірію. 

- Мені також непереливки, - зізналася Вода. – Він сьогодні  мив 

свою машину і на поверхні утворилася бензинова плівка. Та ще 

й з вудкою сів, негідник. Йому ж кортить  останню рибиночку 

загубити.  

- Не питання, - відповів Вогонь, - одне ваше слово, і я покараю 

його  тієї ж  миті. 

- Я думаю, не треба квапитися, - мовила Земля. - Усім нам і так  

важко. Але потрібно дати йому ще один шанс. Може, він  

схаменеться. 

У Фролича від подиву аж вудка з рук вилетіла. Підскочив водій 

на місці і про риболовлю забув. Подивився навсібіч. Біля озера 

різне смердюче сміття накидане. Пакети, папір, консервні 

бляшанки. Вода в озері гидотна. І плавають у ній замурзані 

риби. Подивився Фролич на небо. З усіх боків курява від машин 

і труб закіптюжила сонце. 
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Півдня вичищав Фролич  улюблене місце. Папір і коробки 

спалив у вогнищі. Що не згоріло - велику купу вивіз машиною, 

викинув на смітник. 

Машину свою в гаражі замкнув. Перемінив професію. Тепер він 

журналіст-еколог. Чули? Рейди організовує по очищенню лісів, 

водоймищ і парків. Говорить, що його благословили  на це 

чотири величні стихії. 

 

                                            ДІД 

 

      Жив на селі дід. Скільки йому було  літ? Усі сто років в обід! 

       Жив він один. До себе гостей не водив.  

       Сам cаламаху варив. Свою живність кормив. 

       Дійшло  в селі до біди. Поцупили злодії електричні дроти. 

Тепла немає. Світла немає. Вогник тільки в тій хаті, де жив дід, 

якому сто літ в обід. 

       Потяглися до нього людоньки, попросити хоч які 

дровоньки.  

       Дід дрова не дає, через праве плече плює.                   

       Ач, дід вередливий! Дарма, що старий і сивий! 

       Вирішив тільки Юрка пустити. На три дні погостити. 

       А Юрко - не рідний онук, а на п'ятому дереві - десятий сук. 

Та з дідом швидко поладив. У його повітці - вікно приладив. 

       Заходить хлопчина в дім. А в тому дідовому домі: і лавки, і 

полаті - усе зроблено зі світлої сосни. Все вискоблене, вимите, 

аж світиться. Стіни - з дуба, вікна - з ясеню, ложки з горобини, 

плошки з осики. 

      Але головне, у діда самітника - подушка із пня ялівника! 

     -Ось, і ти так живи, - мовив дід і почав готувати обід. 

      Він сірничок сокирою навпіл розколов. У пічці запалив 

стружки. Поставив на стіл ватрушки. 

     -Ти послухай старого діда. Ватрушок моїх одвідай. З дерева 

п'ю, на дереві сплю.  Я кажу, а ти слухай, щоб тебе не хапала 

недуга. Легко дерево спалити. Та важче його захистити! Тому 
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сірничок  розколюю. Тому дрова не даю. Якщо дерево  

зрозумієш - душу свою знайдеш. Подарує  світло й тепло. 

       І проживеш  років сто! 

 

                                    СТАРИЙ ДИМ 

 

        Такого посушливого літа ще не бачила земля Московїї! 

Щоб на всі теплі місяці, та тільки три недолужних дощичка! 

        Зустрілися в ту пору Молодий Дим і Старий. 

        -Ти навіщо так прешся? Дай роздихатися!  

        -Хочу донизу сповзти, водички сирої ковтнути!  

        -Ковтай  обережно. Багато  пити  шкідливо! Дивись, зовсім 

не ущухни! Ліси наші повинні горіти щороку, - сказав Старий 

Дим, - щоб люди спокійно не чекали, коли  підуть облогові 

осінні дощі, щоб згасити тліючі шари  торфу.  Адже нам, 

старим, не  рівня нинішні. Молоді та ранні! Прудко спалахують, 

хутко згасають. А от ми  –  така могуть! Завжди горіли 

торфовища на три метри вглиб під Каширою і Подольськом, 

горів сухостій біля Зоряного містечка, підбираючись до центру 

підготування космонавтів. Взагалі-то гарно, що  Зоряне  

розташоване просто серед лісу! Не минути лиха багатьом 

садовим товариствам і окремим ділянкам, що знаходяться в 

епіцентрі пожеж. У літню спеку сосновий ліс Ясної Поляни, так-

так, той самий,  яким так любив милуватися зі своєї березової 

лави Лев Толстой, частенько  балансував на межі між смертю та 

життям. 

        І навіть зараз, на початку весни, горять старі торфовища під 

Тулою, їхні любесенькі димки підбираються до газопроводів.  

        - Ну, а ворожа вода? Що буде, якщо заллють нас назавжди? 

        -Зупинити такий дим  під силу тільки  водопіллю. А влітку 

курці не дадуть загинути.  

      Так говорили Дими між собою. Старий розповідав 

Молодому, що палаючий торф - небезпечна штука для всього 

живого! Вигоряють підземні печери, куди можуть провалитися 

не тільки люди, але й трактори, та й цілі села! Під Можайськом 
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ліси охороняють патрулі з собаками, що натреновані спеціально 

для таких випадків. 

   Ось  коли дійсно від диму Батьківщини «несолодко людям і 

неприємно»!  

   -Але ж у нас своєрідний ювілей, - нагадав Молодий Дим.  – 

майже 200  років з тієї самої славетної пожежі в Москві під час 

Вітчизняної війни 1812 року.  

            Ще в середині двадцятого століття дим і смог над 

Московією були звичайним явищем. Окрім  парового опалення 

багато будинків мали печі, топилися вугіллям і дровами. І  

тільки після п'ятидесятих Москва почала очищуватися. «У нас 

рахують по димах» (тобто на будинки  платили данину і податі з 

диму), існувала народна приказка. Отоді й казали пани, що 

поверталися з далеких мандрівок, що, бач, «дим їм солодкий і 

приємний». Рідний, як не крути! Ще й доходи які приносить. З 

огляду на це, зрозумієш старі приказки: «Їхав мимо, та завернув 

до диму», або наприклад: «Тепло любити, і дим терпіти» (це про 

лайливу господарку). От і бажали: «Від хазяїна щоб пахло 

вітром, від господарки димом». 

  Але була й така приказка: «На нього й дивитися димно!». Це 

означало, що людина розкошуючи, не по статках живе! А що 

вже можна сказати  про наших сучасників, що залишають 

незагашені сигарети в лісі. Не по статках   розкішно живуть 

вони зараз. І «димно дивитися», у прямому і переносному 

значенні слова, на таке марнотратство, коли вигоряють 

величезні площини лісу.  

 -А куди ж нам подітися, коли згасить ліси і торфовища весняне 

водопілля? - захвилювався  тим часом  Молодий Дим. 

 -Заберемося в теплі будинки і димарі. Задимимося звідтіля... 

 -А оті наші, продвинуті,  давно подалися в цигаркові димочки. 

Дрібничка, а приємно! Димить Москва. Димить Підмосков'я. І 

немає цьому кінця! 

 -Тепер і перепис населення можна по димах робити, - зробив 

висновок Старий Ди, і попхався донизу у виярок. 
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     Дим  від диму різниться. Є дим корисний, а є шкідливий. 

Пам’ятайте про це. І не залишайте без догляду навіть маленьку 

незагашену цигарку. Розтопчіть її. Загасіть багаттячко в суху 

погоду. Інакше обернуться витівки диму великим лихом для 

зелені та усього живого в лісі.  

 

                             СЕЛО ПЛАКУЧИХ БЕРІЗ 

 

 Занадилися до лісу браконьєри. Та викрадають все берези, та берези. 

 А   цю величезну вже весною спиляли. Пень корявий залишили.  

З-під пня коріння довгі, по всій галявині стеляться. 

    Почало сонечко припікати. Звільнилися пагорби від снігу. Дерева 

прокинулися. В коріннях пня заструменів березовий сік. А пити ж  

його нікому. Забрали браконьєри  і стовбур, і гілки. 

    Цебенить сік із корчака струмками, наче біла кров землі. Уночі,  

коли підморозить, кригою зверху вкривається. Захлинається  

бідолашний пень. 

    А зрубана береза раніше за всіх сережками прикрасилася.  

Визріло її насіння і  та за подвір'я в різні боки розсипалося.  

Вітер його по селу розвіяв. 

    І  невдовзі виросли  по всій окрузі плакучі берізки. 

   Те місце  колгоспом імені Кірова називають, а люди - селом  

Плакучих беріз. 

 

                                      ТЕМНИЙ ЛІС 

 

      Пішли три брати на полювання і заблукали в темному лісі. 

Загубили один одного. Дивиться старший – нібито вогник. 

Привели його ноги до хатинки. Зайшов він у ту хатинку – 

порожньо, лише на столі книга світиться. Доторкнувся  він  до 

неї. Гарна книга. Важка. У різьбленій золотій оправі. 

Змайстрував він відразу з неї сокиру і давай дерева валити. Так і 

вийшов з лісу темного. І сокира пропала. І просіка. Наче й не 

було... 
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Тим часом і середній брат вогника примітив. Зайшов у хатинку, 

- дивиться - книга світиться. «Оце Чудо!» - міркує. Почав 

сторінку за сторінкою віддирати, а вони світяться. Вистелив він 

ними стежину з темного лісу, а коли вибрався, то листки відразу 

зникли.  

Тоді й молодший брат біля хатинки з’явився. Книгу побачив 

чарівну. Зрадів. Відкрив, і давай читати. Засяяло навкруги. 

Розступився темний ліс. Вийшов з нього і молодший брат. А 

книгу залишив. Бо раптом у тих місцях ще хтось заблукає. 

 

                        ШПАК У ГОРОБИНІЙ РОДИНІ 

 

Як Мауглі у вовчу зграю, так  потрапив шпак у горобину 

родину. Все літо провів з ними, абияк перебиваючись у місті 

випадковими крихтами та мошвою. 

Прийшла осінь. І заманулося йому в далекі краї. Так приспічило 

- сили немає! 

-Ти - горобець! - торохтіла йому бабка Горобиця, - Це звучить 

гордо! Не боїсь! Перезимуємо! 

Але шпак не розумів, що з ним відбувається. 

-Я - горобець! Я - горобець! Я - горобець! - утовкмачував він 

собі. І залишився на зиму з горобцями. 

Пролітали над ним качки, кричали йому: 

-Лети з нами! 

-Я - горобець! - відпекувався він, - буду зимувати тут. 

Летіли мимо журавлі: 

-Летимо на південь! 

-Не можу. Родина, - відповідав він. 

Летіли повз нього шпаки: 

-Вже час  в далекі країни! Летимо! Адже ти - шпак! 

-А дзуськи! Я - горобець! - торочив їм сердега і цвірінчав для  

великої переконливості. 

Прийшла зима. Горобці примудрилися не мерзнути. А шпакові 

стало зовсім зле. Упав він у замет, і лапки посиніли. От-от 

помре. 
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Тоді побачив його поет Олесь. Дістав із замету та відніс до своєї 

комуналки. 

А та комуналка  була на зразок горобиної родини. Теж, як Бог 

дасть, перебивалися від зими до літа. 

Відігрівся шпак. І давай на різні голоси сусідів імітувати. Кого 

побачить, з тим так і розмовляє. То кричить: «Вимітайся, 

п'янюга проклятий!», то: «Зараз моя черга!», то «Відчиніть, 

телеграма!».  А з Олесем тільки віршами говорив, 

перемежовуючи їх горобиним цвіріньканням. Шпак сподобався 

всім, і назвали його за це Горобець. 

-Ну, скажи: «Я - горобець, я - горобець, я - горобець!», - 

бубоніли йому сусіди. 

-Я - горобець! - слухняно повторив шпак. І 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

169 

 

Світлана Савіцька – «Таємниця життя» 

                ТРИ КРОКИ ДО КАЗКИ (побутові історії) 
 

                     РАЯ В КУРЕНІ 

 

Вирішила тітка Рая вдруге життя  налагодити. Міркує, 

перший чоловік давно помер, квартира на неї записана, дача, 

дорослий  син,  що з невісткою живе у Москві, з родичами  все 

добре, біда за ними не тягнеться, зрозуміють. 

І  на Новий рік зробила  всім знайомим подарунок. 

Вийшла заміж за будівельника Михася. А в нього - ні кола, ні 

двора. 

Відтоді  тітчині родичі  почали Михася поїдом їсти. 

Страшне як цькували. А він все живий і живий. Їхню  

навіженість зрозуміти можна:  вони всі здавна чекають, роти 

пороззявляли, аби тітка Рая пішла  на той світ та залишила їм і 

квартиру, і дачу, а тут такого макогона облизали. Син з 

невісткою знову вселилися до квартири. Щодня  гризуться з 

подружжям.  

Рая з Михасем - на дачу. Та озвірілі нащадки і там зі світу 

зживають, щастя не дають. Плюнули закохані  на цю дурню, 

винайняли у сільської бабусі кімнатку. Гроші   позичили на 

клаптик землі. Почали свою хатку будувати. Тільки-но дахом 

покрили,  пічечку впорядкували -  миттю вселилися до свого 

житла.  

До «куреня», так вони його називають, добиратися їм 

далеченько та  на баюрах - ковбанях  всі кістки відіб’єш. Але 

зате в курені рай  і Рая! А в курені – і любов мені, як люди 

кажуть. 

Хотіла я про них казку розповісти, та кінець 

нетрадиційний. Всі казки  весіллями завершуються. А для  них 

казка з  весілля почалася! 
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                           ЗЯТЬ І ТЕЩА 

 

Прийшла  якось теща до молодят. Свят-свят-свят! Зятьок 

же, трясця його візьми! Ногою склянку тримає! Теща заголосила 

на каравул: «Де ж це бачено, людоньки добрі, щоб ногами 

склянку тримали??!! А потім із цієї ж  склянки  ще й пили?» 

А донька їй і каже: «Так, у цьому ж і сенс, мамо! Це  так 

гарно! Коли склянку і... ногою!» 

«Але виходить  не по-людському! Такого сорому  ніхто 

не робить!» 

«А він робить! І я його за це кохаю!» - мовила, як 

відрізала. 

Пішла теща, шилом патоки вхопивши. З того часу не 

спить ночами. В рота – ані краплиночки.  Ані крихтиночки. Усе 

за донькою побивається. Це ж треба! Який же шалапутний  

чоловік  їй  попався! Ногою склянку тримає! 

І зятя  теж до тещі  на млинці не дуже вабило. Тільки 

донька  часом  тішила її  подарунками. То холодильник привезе, 

то телевізор. А під Новий рік майстрів привезла. Обміряли 

тещину квартиру та євроремонт зробили. Теща тільки зойкнула. 

А сусідкам у під'їзді  таки  сказала: «Зять допомагає. Але 

однаково шалапутний він! Нещодавно заходжу. А він, святий 

Боже! Ногою склянку тримає!...» 

Якось запросила  її дочка  до цирку. Тихцем на матір 

позирає. А на арені - зять. Колесом крутиться. До тещі 

підморгує. Навколо склянки з водою. Він то однією ногою 

візьме, води поп'є, то іншою. Змією вигинається. Зал скандує на 

біс. Овації глядачів. 

Теща  раптом  як підскочить, та пересилюючи натовп, як 

закричить: «Це мій зять! Бачили? Як  ногою склянку тримає?  

Хтось і руками взяти не може! А він ногою тримає! Він і вдома 

тримає. От за це я мого зятька і люблю!» 

 

 

 



  

171 

 

Світлана Савіцька – «Таємниця життя» 

                   КОЛЬКА - МОТОРОЛЕР 

 

Жив  колись у наших фабричних бараках дід на 

прізвисько Колька-Моторолер. Його звичайного прізвища ніхто 

не пам’ятав. Але один хлопець  вирішив з'ясувати, чому той  має 

таке дивне  прізвисько. І вивідав, що  дід  насправді має 

моторолер, який стоїть у старому сараї. Тільки до чого тут його 

хазяїн? 

Дід багато років не пив. Та якось не втерпів. І рвонула 

душа в рай! Взяв він свій моторолер і  притяг до сусідів, щоб 

закласти в заставу за пляшку. 

Дідова жінка почала хлопцеві бідкатися: 

-Знову за старе взявся, паскудник. Як запиячить - усім 

моторолер пропонує. Коли в нього це проходить - викуповує 

моторолер і тихцем приганяє назад у сарай, щоб я не бачила. 

Лишенько ти моє гірке! 

Ось в які халепища люди  попадаються. 

 

                   ВНУТРІШНЯ СИЛА 

 

В кожній людині містяться всередині чималенькі  

внутрішні резерви, про які вона навіть і гадки не має. 

Стався на цілині разючий випадок. Правління  надіслало 

два колісних трактори  для заготівлі сіна. А зграйка дівчат  

прибирала  з дороги   трактористів  солому, що залишилася 

після зими. Працювали весело, аж горіло.. 

Раптом одна дівонька потрапила під копичник і  

розпачливо закричала. 

-Назад! - крикнув тракторист Василь другові. 

Але Колька з переляку рвонув трактор уперед. Дівчата 

заверещали, здійняли гвалт. 

Вистрибнув Василь зі свого трактора, підбіг до 

сусіднього, підняв його за передок і закричав: 

-Витягуйте її! 
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А потім, наче п'яний, захитався, замиготіли  перед його 

очима різнобарвні веселки. Дівчисько легким переляком 

відскіпалося. 

Багато  хлопців  після того   намагалися  трактор підняти, 

але нікому не щастило. Не вийшло й у нашого героя.  Бо 

тракторист Василь був маленький,  трохи  вищий за мене. 

 

 

                     БИЧАЧИЙ ЦІП'ЯК 

 

Справа відбувалася ще тоді, коли на сім сіл лікував один 

напівп'яний фельдшер. 

Почала Малашка гладшати. Погано їй, нудно. Характер 

зіпсувався. І вже на селі не найкраща в роботі. Вже й  волосся не 

кучерявиться. Раніше, бувало, і за худобою прибере, і птицю 

нагодує, перепере, попрасує, обідом чоловіка нагодує, а згодом 

 у городі  попорається, ще в лісі  ягід назбирає. А зараз все 

пихкає, та охкає, та дітей насварює. 

Зрозуміло, чому її чоловік  почав у гречку скакати. І 

вирішив він позбутися своєї Малашки. Дістав десь отрути й 

підсипав у капусняк. 

З'їла отруту дружина, а потім пішла до матері, допомогти 

сіно копичити. 

Раптом стало їй зле. Живіт заворушився. Закричала 

Малашка: 

-Мамо! Щось зі мною страшне коїться! 

І почав із неї вилазити величезний паразит. Підхопила 

мати вила, давай того глиста на них намотувати та до великого 

тазу скидати. 

Зважили потім чудовисько. Виявилося в ньому дев'ять 

кілограмів. 

-Ця тварюка називається бичачий ціп'як. Треба ж! Наче 

три немовляти! Як же ти з ним жила, бідолашна? - дивувався 

фельдшер. І додав, виходячи за двері, - М'ясо, Малашка, добре 

підсмажуй і руки після худоби  добре мий...   
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Сарафанове сільське радіо довго ще ляскало язиками, що 

чоловік перед Малашкою у всьому покаявся. І тиждень ходив із 

синцем під оком. Так  Малашечка його за «лікування» 

віддячила. 

 

                                  ПЕРЛОВІ НАМИСТА 

 

Подарувала свекруха кожній невістці  низку перлів. 

Найстарша подумала з прикрістю: «От же, стара відьма, 

знайшла що подарувати, адже перли до сліз!» І закинула 

намисто до нижньої шухляди. 

Середня примірила обновку до всіх суконь і вирішила, 

що перли носити вже не модно. «Ось так, дарує завжди 

дурницю: нате вам Боже, що мені не гоже!» Але про всяк 

випадок прибрала в скриньку –  а може  з’явиться  на них мода. 

Молодша невістка зраділа більше за всіх. Вона вже 

місяць вишивала Богородицю,  а перлів не вистачало для її 

вбрання. Спритно розпустивши перлову нитку, вона прикрасила 

свою роботу й повісила на покутті. Люди дивувалися: «Яке 

диво, ця Богородиця!» А невістка казала: «Ці перли подарувала 

мені мама. Якби не вони, то я б і роботи не закінчила!» 

За розум і нагороду отримала кожна невістка. 

Старшій все не щастило. Робота не ладналася. З сусідами 

гризлася. Скільки разів гіркими сльозами вмивалася. 

У середньої - ні добре, ні погано. Ніяк. Перебивалися з 

хліба на воду. Не боліли, і за це Господу дякувати! 

А молодша народила трьох синів. Вони  їй до цієї пори і 

радість, і гордість. І підмога. 

 

                    КУХОЛЬ БЕНЗИНУ 

 

На цілині було діло. До того ж узимку. Зібралися 

трактористи ввечері у теплушці. 
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-А от кухоль керосину ти  випити не зможеш! - 

підштрикував Льоха здорованя Іллю. 

-Я не зможу? Та я п’ю горілку, наче звір! Я кухоль 

бензину вип'ю! Закладаємося на дві пляшки? 

- А вжахнемо! 

- Ану давай! 

Налив Льоха  кухоль бензину, Ілля нахильцем й заковтав. 

Тільки легка  справа - надудлитися. Бо щось у нього в 

животі заприндилося. У цю годину до теплушки після вечірньої 

зміни Василь повернувся. Бачить, сидить Ілля, наче Будда,  

ногами  себе підпер, розчепірив руки у боки  та  очима 

несамовито крутить. Гарикнув Льошці: 

-Бігом за пляшкою! 

На всі запитання Василя тільки щось мимрить. Потім 

віддихався: 

-Тягни сірники, фокуси демонструвати буду! 

Дмухнув Ілля на запалений сірник - він і згас. Хукнув  

удруге - знову згас. 

Тут і Льоха прибіг. Посідали всі хлопці за стіл. Кепкують 

над нікчемним факіром. Горілку п'ють. Картоплю із салом 

наминають. Палять. 

В Ілька у животі  – шарварок. Нудотно, наче там пекло з 

чортами перевертається. Бензин на волю виривається, у вигляді 

отрутних газів час від часу виходить. 

А Льоха, саме в цю мить, тернув сірником. Раптово над 

столом здійнялося блакитне полум'я. Льошчине волосся  

спалахнуло. Василь не розгубився, піджак Льохи йому на голову 

накинув. Воно й згасло. Лишень брови обсмалило, та піджак 

зсередини мовби  вже й не новий став. 

Одним словом, відскіпалися легким переляком. Тільки 

Ілля вночі такого давав драла  на  двір «шлунок вивертати». А 

вранці, наче нічого не сталося, сів за трактор. І вжарив дві 

норми. 

Він і  працював, наче звір, аж горіло. 
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               ПОРОСЯЧА СИГНАЛІЗАЦІЯ 

 

Сталося це після війни. Жили погано. Єлисеїч тоді зовсім 

парубійком повернувся з армії. Та  матір, опріч нього, ще дітей 

ростила - малий мала менше. От і вирішив він порося привезти. 

Сам же механіком  працював. Поїде до центру й тижнями його 

немає. Мати з бабусею  (царство їм небесне!) дуже тому 

поросяті зраділи.  

Але траплялося, що лиходійники інколи грабували. 

Зазіхали на чуже добро. Вирішив Єлисеїч  сигналізацію  

поросяті влаштувати. Попорався трохи. Довгі дроти приладнав. 

Встановив сирену  страшної  потужності, яку під час 

бомбування вмикали. Та й подався до міста. 

Приїжджає. Мати криком заходиться. Бабця вголос плаче. 

Брати сміються. Народ навкруги спантеличений. Що таке?  

- Колю, врятуй ти нас від цього жахіття! Кожну ніч 

каравул вмикається.  Хіба  ці злодії, хай їм трясця, щодня лізуть 

до нас порося красти?  

Що тут зробиш. Дочекалися ночі. О третій годині  

ревонула сирена. Всю округу підняло догори дригом. Сусіди 

казяться. Єлисеїч  бігцем до свинарні. Немає нікого. 

 Наступної ночі сам біля поросяти чатував. Цього разу 

ревище спрацювало о четвертій годині ранку. Зайшов Єлисеїч у 

сарайчик. І виявив, що саме в цю мить порося прокидалося, 

пило з корита і мочилося. Провід, що був закріплений занадто 

низько, закорочувався.  І вмикалася сирена. 

Сигналізацію відключили. І більше не ставили. А злодії  

десятою дорогою обминали  сарай  кілька років. 

 

                                    ДВІ ПОДРУГИ 

 

Жила собі Ропуха Жанна. Носила на жилетці жабо. 

Ходила пихато. Ні-ні, вона не казна-яке там зелене  жабисько, 

що плаває в калюжах. А справжня садова ропуха сіро-буро-

панського кольору. І сама вона була вгодованою, аж ноги їй 
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розчепірило. Очі в неї були водянисті. Такі водянисті, що 

гнойовій мусі Масі, дивлячись на неї,  кортіло заплакати. 

Маха теж була нареченою  нівроку. Носила бензинову 

жилетку, що гралася  всіма  барвами веселки. Але, головне, 

вправно літала, хоча й низько. 

Після тружденного дня ситі й задоволені подруги 

влаштовували  дівич-вечори, на яких обмінювалися 

шанобливостями.  Доброзичливо дивлячись на Маху, Жанна 

вистромляла із землянки, яку сама вирила  в м'якому чорноземі, 

широку голову і  говорила про те, як це було б цікаво – літати! 

 Маха, що аж дзижчала  від почутого, доводила Жанні, як 

це прекрасно ходити по землі на твердих ногах  і  ласувати 

смачними слимаками! 

Жанна міркувала: «Тільки  підлети ближче, і я тебе 

проковтну». 

А Маха мріяла, аби Жанна коли-небудь обжерлася, 

репнула, а тоді добре було б на її рештках  відкласти яйця, своїх 

численних мушачих діток-личинок. Скільки б харчу було  для 

них в землянці бридкої ропухи!  

 

                     НЕСПОКІЙНА СОРОКА 

 

Сорока пнулася  в Жар-птиці. Завжди-завжди-завжди-

завжди! Ой, як же  вона полюбляла все блискуче! Так би й 

позгрібала  все на світі до свого гнізда, так би й поначіпляла на 

себе! 

Якось вона надибала  банку з-під консервів. Сорока довго 

видовбувала рештки кільки з блискучого круглого скарбу, та все 

маракувала, яка вона розсудлива, примовляючи: 

- От так я! От так я! Ой, розумнице моя! 

Схопивши дзьобом порожню банку, Сорока перетягнула 

її до гнізда. Та через кілька днів, птаха зрозуміла, що з банкою, 

та ще  жерстяною, жити незручно, і до того ж зимно. З банкою  в 

дзьобі  полетіла Сорока в березовий гай, до подруги Сойки. 

Радо зустріла її Сойка. 
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-Я тобі подарунок принесла, - тріскотіла Сорока, - він 

такий корисний! Подивися, як блищить на сонці! 

Розвела крильми Сойка, навіщо їй порожня консервна 

банка? Але не сперечалася. Залишила подарунок у себе. 

Живе  собі Сорока без банки, радіє, що так просто від 

непотрібної речі позбулася, та ще комусь подарунок зробила, 

примовляє: 

-От так я! От так я! Ой, розумнице моя!   

Пролітала якось повз гай, а  в  сойчиному гнізді, ясний 

Боже, усе переливається,  наче в  казковому палаці! Не 

втрималася Сорока, таки знизилася. 

-Чуєш, подруго, ти мені поверни банку назад! Га? 

-Забирай, навіщо вона мені? - зраділа Сойка, бо їй несила 

було викинути з гнізда таку здоровезну річ.  

Знову взяла Сорока ту банку й радісінька повернулася 

додому. 

-От так я, от так я, ой, розумнице моя! - кричить, аж з 

гніздом підстрибує від радості. 

 Але не пройшло й тижня, як ця банка  знову остогидла 

Сороці. 

Вхопила Сорока банку й полетіла до Сойки: 

-Ти, вибач, люба, що я  твою банку забрала. У тебе вона 

набагато краще виглядає. Тут саме  найразючіше  освітлення. 

Гай! Берези! Краса! А в мене - бор сосновий, до  нього ця 

штучка  вельми не підходить... 

З півроку дивився лісник Василь, як лісом  шмигляла  

Сорока з консервною банкою. Все волала,  як навіжена. Але так 

і не втямив, з якого дива їй це приспічило?! 

 

                              ШУРХІТ 

 

Звуки ночі відпочивали вдень. А під вечір прокидалися і 

починали бешкетувати. Скрипи порипували мостинами. 

Шелести шарпали з дерев листя, копошилися у квіткових 

горщиках. Копошунчики. 
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А коли всі  люди  засинали, з далекої кімнати, де 

зберігалися дитячі речі Віолети, виходив погуляти старий 

Шурхіт. Він  був  трохи незграбний, тому й шарудів, бо 

зачіплявся  краями одягу за стільці та столи. Шелести зі 

Скрипами дуже поважали старого Шурхота і боялися його. 

Треба ще сказати, що всі звуки ночі дуже любили 

Леточку, і всю ніч шепотіли їй свої казки. Адже вона  була 

єдиним найгарнішим  створінням у цьому будинку. Не був 

винятком і Шурхіт. Одного разу всю ніч він  простояв біля ліжка 

Віолети, відганяючи всі інші звуки, голосно посапуючи та 

милуючись приємними рисами обличчя. Вранці  він мрійливо 

вимовив: 

-Якби ти була моєю, я б тебе кохав... 

Невідомо, що вона там побачила крізь заплющені очі, 

тому що обурилася: 

-Ти?.. Подивися на себе!  

Віолета сказала це вві сні. Але, як відомо, уві сні ми 

говоримо правду безцеремонно й немилосердно. 

Шурхіт скипів, звичайно, від люті. Він миттєво опинився  

біля дзеркала. Але не побачив свого відбиття. До самого ранку 

він кидав  прокльони. 

-Була б моя воля, я б її вбив! Цю Летку! - стукотів ногами 

старий Шурхіт. І звуки ночі розбігалися  світ-заочі. 

Але ця подія анітрохи не змінила їхнього ставлення до 

господарки. Вони, як і раніше, навіюють Леточці дивовижні 

казки, які  перетворюють  на чарівні сни. 

І Лета спить спокійно, навіть коли  приходить Шурхіт. 

Адже це  лише  Шурхіт, а не якийсь там Галас! Звуки ночі 

хихотять, якщо він затримує погляд на сплячій усміхненій 

Леточці. Та й слів його Лета більше не чує, вони здаються їй 

лише тихим шурхотом. 
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                            КАВУНИЦЯ 

 

Дітлахи давно просили Юрія Петровича  купити кавуна. 

Прихопив  він сіточку і пішов на базар. Ішов-ішов. І раптом, 

мабуть якісь хулігани,  скинули на нього зверху кавунову 

шкаралупину. Розтовклася вона на голові бідолашного Юрія 

Петровича. Він ледве на ногах встояв. Подивився  вгору, та хіба  

розгледиш  в   дванадцятиповерховій будівлі, звідки така гидота 

вилетіла?! Махнув рукою, пішов далі, лисину рукою чухає. 

Бачить - гора кавунів і динь на базарі продається. Підійшов 

ближче, став у чергу і почув дивну розмову, яку було чутно від 

тієї самої гори. 

Говорила огрядна Кавуниця довгій шерехатій Динці: 

-Які  ж люди дурні! Гребуться в кавунах, гребуться, 

постукують, поляскують.   Це ж і сліпому видно, де стиглий, а 

де зелений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Розперло ж тебе, - відповіла Динька, - сховай  черево 

униз, помітять же, з'їдять! 

-Не помітять! Не з'їдять! Ондечки, глянь, знову кавуна 

вибрали, а не кавуницю, та ще зеленого! А в нас, у стиглих 

кавуниць,  пупочки  широкі, хвостики ще на баштані відсохли, 

малюнок чіткий, блиск матовий. 

-А що,  стукотінням ніяк не визначити? - запитала 

Динька. 

-А що ж, можна і постукотіти. У недостиглого кавуна - 

голос здушений, а в нас дзвінкий, янгольський... 

«Ну, треба ж!» - подумав Юрій Петрович, - добряче мене 

шкаралупиною по голові ляснуло, якщо я почав  голос кавунів і 

динь розуміти, що ж, коли вона так вихваляється, виберу її!» 

І вибрав. 

Кавуниця виявилася надмірно здоровенною і важкою. 

Такого розміру стиглих ягід ніколи  не бачили в цих місцях. 

Ледве допхав Юрій Петрович Кавуницю до своєї 

квартири. Раптом вона як запищить: 

-Обережно! Унизу килимок! Не перечепися!  
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Упустив Юрій Петрович Кавуницю від такої 

несподіванки. А та  розлетілася на три шматки. Подзвонив він у 

двері. Вибігли діти. Дивляться, край порогу  величезний стиглий 

кавун, а поруч Юрій Петрович сидить і плаче: 

-Не дотягнув! От лихо ! Не дотягнув! 

Але дітки недовго побивалися. З головами  в ту 

Кавуницю заїлися прямо на порозі!  

Ох і солодкою виявилася вона на смак! Ох і спілою! 

 

       ЄВСЕЙ, НАЧЕБТО, ТАКИЙ, ЯК УСІ 

 

Жив собі Євсей. Начебто такий, як усі. А вважав себе 

кращим за інших. Почалася війна. Мужиків на фронт забрали, і 

його разом з усіма. Посадили на потяг і повезли. А навколо кулі 

свистять, снаряди рвуться. Розбомбило потяг. Половина людей 

загинула. 

«І навіщо мені воювати - кров проливати? - думає Євсей, 

- прикинусь я краще хворим та немічним». 

Схопився за серце і прийшов до лікаря. А наші війська в 

цей час німців із села вибили і погнали далі. Зрадів Євсей, що 

він  добре всіх обдурив, тож залишився в селі. Вибрав хатинку 

міцніше і став у ній жити. Раптом погріб обвалився. І побачив у 

ньому Євсей тисячу, а може більше, ящиків з німецькими 

харчами: тушонкою, згущеним молоком, шоколадом... 

Пощастило, так пощастило! Що тут казати! Народ 

навколо з голоду пухне. Вмирає. А Євсей у підвал спуститься - 

поїсть. Баночку порожню там же залишить. І нічичирк ! А то ж 

доведеться ділитися з усім селом! 

Давно скінчилася війна. І настали мирні дні. Уже й 

мужики з фронту повернулися. А Євсей все хворим 

прикидається. І працювати - не працює, і жити - не живе. У 

підпіллі тушонку свою їсть нишком. 

Вже у всіх повиростали  діти. Ось і в дітей - онуки. В 

онуків - правнуки. Нарешті, скінчилися в Євсея консерви. Зібрав 

він бляшанки й потяг до металобрухту здавати. 
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Селяни дивуються. Звідки ж стільки банок? 

-А це я під час війни  погріб з німецьким  харчем знайшов 

повний-повнісінький! Ось і їв дотепер. Насилу з'їв! - відповідає 

Євсей. 

Подивилися на нього односельці. І шкода їм стало Євсея. 

Начебто  такий, як всі! Але як же  він спромігся все життя скніти 

крадькома? 

Дотепер животіє Євсей - начебто  такий, як всі, та очі від 

людей ховає. 

 

                  ЗЛО, ЗЛОМ ПОРОДЖЕНЕ 

 

Цар земний, звісно, під царем небесним ходить. Але, як і 

сонечку всіх не зігріти, так і царю на всіх не догодити. З'явилися 

століття назад передвижники. І самі не знали,  що наробили. 

Були вони малювальники-живописці. 

Де щось не так – хтось  челядь покарає, десь піп лишню 

чарку на хрестинах прийме – у картинку вставляють, 

страждання народу показують, панів висміюють. І так 

талановито це в них виходило, і  все з розумом. По країні ті 

картинки возили, пересували, значить. Смуту сіяли. Революцію  

готували. Тоді Володимирським  трактом тільки  вбивць та 

злодіїв ганяли. Це зараз злодіям повага, а тоді кайданами 

гриміли до самого Сибіру! Порядку більше ніж у наші часи,  

було. Ось і Левітан Ісак, хоч і талановитий був живописець, а 

теж вирішив стати передвижником. І  Володимирку  не оминув. 

Змалював її зі скорботною натхненністю, додав соціальний 

відтінок, викриваючи пороки царя і всієї Батьківщини. От після 

таких  передвижників і купки всіляких баламутів царя-батечка 

скинули, а потім з усією його численною родиною вбили та 

спалили. Всю Землю крівцею вмили. Знищили найкращих. А 

інші самі розбіглися. Чекай тепер, коли найкращі поміж 

найгірших проклюнуться! Скільки в ті часи люду знищили ані за 

ламаний шеляг! А каторжники  назад  тією ж  Володимиркою  

додому повернулися. Затопила тоді Русь хвиля грабунків й 
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насильства. Відвернувся, мабуть, від нас Цар не тільки земний, 

але й небесний. 

Мали б спочатку глузд у голові, перш ніж картинки різні 

возити та смуту сіяти. А ти думай та метикуй, скільки зла було в 

тих картинках відображено, і скільки оселилося його на землі 

потім... 

 

                            ТРИ ЗУБИ 

 

Будинок у спадщину Григоричу дістався чудернацький. 

А, точніше, живий. У ньому рухалися картини і склянки, 

ворушилися запони. Сам хазяїн до цього давно звик, але 

побоювався туди когось запрошувати. 

Однак незабаром насувався ювілей. Та куди ще можна 

зібрати багато людей?  І пішов Григорич  до ворожбитки. 

- Закопай біля будинку найдорожче, що в тебе є, - 

порадила вона, -  будинок  і  вгамується. 

Думав-гадав Григорич, що йому  найдорожче за все. 

Гроші? - Що гній! Нині глухо - завтра - купа! Слава? Три 

почесні грамоти за довголітню службу зняв зі стін, ще коли 

комерцією зайнявся... 

Та була ще  у Григорича  маленька скринечка палехської 

роботи. І зберігалися в ній три зуби його улюблених жінок. Так-

так. Не дивуйтеся. Свою дружину побачив Григорич  у 

стоматології, де їй зуб видаляли. Він же,  зрозуміла річ,  їх і 

познайомив. Друга реліквія - останній зуб його матері, що ніяк 

не хотів залишати своє гніздо, але все-таки був вийнятий перед 

вставлянням нової щелепи. А ще в скриньці зберігався 

маленький білий зубик - перший молочний, який сам 

висмикнув, зуб його донечки. 

Оці три зуби улюблених жінок і закопав Григорич біля 

будинку. І, уявіть собі, будинок заспокоївся! 

 

                       ЛЮДИ - НАВПАКИ 
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У далекому лісі на синьому пагорбі стоїть різьблена 

візерунчаста альтанка. Посеред неї - колодязь. Стережуть той 

колодязь  величезні мурахи. І  не так  важливі для них альтанка 

чи  колодязь, бо ретельніше  стережуть те, що знаходиться  на 

його дні. Потайні дверцята на той світ, у тридев'яте царство, 

тридесяте господарство. 

Там живуть люди-навпаки. Вони без тіла й шкіри, тому 

що - відбиття наших душ. Якщо ти жінка  - там чекає тебе 

чоловік. Якщо у тебе родимка на правій щоці, у твого двійника - 

на лівій. Якщо тобі гірко тут, на цьому світі, виходить, там  

плаче він. А якщо весело - і він втішається. Наші сни - це містки 

в тридев'яте царство, де зустрічаються наші душі. 

Ось чому, іноді, ми безпідставно сумуємо і радіємо. Це 

наші половинки дають про себе звісточку з того світу. Я знаю, 

що ми неодмінно зустрінемося з ними поміж життям і смертю. 

Щоб розлучитися знову. 

 

ІЛЛЯ МУРОМЕЦЬ І СОЛОВЕЙ РОЗБІЙНИК 

 

Жив у нашому дачному селищі  Ілько з Мурома, тому ми 

його й кликали Ілля Муромець.  Одного разу восени трапилася з 

ним кумедна  оказія. Збирав Ілля насіння квітів. Затримався на 

дачі. Чує - начебто хтось нявчить. Жалісно-жалісно. Пошукав 

навколо дачі. Ані кошеняти, ані кицьки  не знайшов. Зате 

насіння пташки склювали. «Гаразд, - міркує, - руки помию, і 

бутерброд перед дорогою з’їм!» 

Аж знову чує -  десь велосипед  дзеленчить, начебто брат 

його приїхав. Вийшов за ворота - немає нікого. Вертається - 

бутерброда й сліду нема. Що за Щезник-Домовик? 

І дійсно, почулися зовсім незрозумілі звуки. Чи то 

курликання, чи то каркання, і раптом хтось над самим вухом 

наче соловей  як затьохкає! Святий Боже! Які ж восени солов'ї? 
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Підняв Ілько очі догори, а  на черемшині шпак сидить, на 

всі заставки наярює, звичайно, не так  щиро, як  соловей, але 

однаково, сплутати можна. 

-Соловейко, кажеш?  Ах, ти,  розбійник, а не соловейко!  

Киш! Геть! - прогнав його Ілля. Він зрозумів, хто насіння 

подзьобав та бутерброд  порішив. 

 

                   ВОРОНЯЧІ  ЧВАРИ 

 

Жили три ворони на кшталт  трьох злодійок в законі. 

Жили - не тужили. Одна одній допомагали. Якщо одна крякне, 

інші злітаються, здобич ділять, та частину відносять старому 

Воронові. 

Якось холодним дощовим ранком три ворони вирішили 

викупатися у калюжі.  Адже все одно змокріли! Скок у воду, й  

нумо  брьохатися!  Диво ж, як їм гарно! Так гарно! Побачив це  

паскудство Ворон. А він був таки здоровезний, весь чорний, 

наче грак. Голосом огидним, прокуреним, пропитим, а може, 

застудженим швидко  навів лад, загнав  навіжених  на дах 

дванадцятиповерхівки. І правильно зробив.  Чого це  вранці  

втнули купання?! Працювати треба!  Їжу шукати! 

Одна мокра ворона сіла на круглу антену. Блискучий 

диск під її вагою нахилився. Інша влаштувалася навпроти, і 

антена вирівнялася. Третя літала, літала, примудрилася на вістря 

піки самої антени видертися. Ледве тримається. Зате найвища 

над усіма. 

Вона ж і  примітила  Люську,  посудомийницю в шкільній 

їдальні, що їх ось уже місяць підгодовувала. Люська спеціально 

для ворон виносила залишки сосисок, обкусані котлетки чи 

просто крихти хліба. Але от уже третій день Люська виходила ні 

з чим. 

Жвавенькі ворони покинули антену і спустилися до 

Люськи. Чи то вона забула про птахів, а може голову чимось 

затуркала,  та,  побачивши  червоний ніс і дуже засмучений 

вигляд Люськи,  ворони зрозуміли - їжі сьогодні знову не буде, і  
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обурилися. Накинулися  на  Люську. Каркають! Крильми 

гамселять. Ледве відскочила посудомийка, ледве відбилася від 

оскаженілих птахів. Плюнула їм  услід. Зареклася, напевно, 

підгодовувати таку погань. 

А як пішла, на контейнер зненацька звалився злий Ворон. 

Ох, і влаштував він їм бійку, трьом гультіпакам! І правильно 

зробив! Хто ж так із клієнтами працює? 

 

                              МЛИНЦІ 

 

Дядько Жора був тверезим тільки до обіду. Тому  всі 

чекали, коли він проспиться. Єдиний незамінний сантехнік 

обслуговував всі 50 міських котелень Рузаєвки, в тому числі  у  

підвалах. 

Ох і поважали дядька Жору! А як він  до всіх прихилявся, 

особливо, коли за чуже здоров'я добрячу склянку  хильне! 

Щасливий дядько Жора довгі роки пишався,  що був 

найнеобхіднішою й славнозвісною людиною в місті,  та раптом 

закохався в тітку Женю. 

Вона була жінкою гарною  і  ґречною. А млинці пекла – 

ну, просто неперевершене чародійство! Не відірватися! От і 

спокусився дядько Жора на ті млинці. А тітка Женя  йому  

вимогу - кидай пити, і зась на цьому! Він і кинув. Тітка Женя 

йому новий ультиматум: що це за робота така?! Чи бачена 

справа одному 50 котелень обслуговувати? І влаштувала його в 

мехколону обліковцем. 

Залишилися всі 50 котелень міста сиротами. Аварії 

пішли. Плутанина. Замість дядька Жори цілу бригаду з області 

надіслали. Абияк налагодили хазяйство. 

А в цей час дядько Жора  наминав млинці  тітки Жені, у 

вуса підсміювався, вважав, не впораються без нього. 

Упоралися. Міські котельні почали працювати  без 

дядька Жори. 

Він  став обліковцем у мехколоні. І всі забули про його 

незамінність. Через рік взагалі перестали  впізнавати  і  вітатися. 
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Засумував дядько Жора. Попросився  назад. Та куди там! Штат 

укомплектований. Святе місце, як мовиться, порожнє не буде. 

І дядько Жора знову запиячив, тільки тепер не від 

пихатості, а від туги. 

І млинці не допомогли. 

 

                              ЛАЙКА 

 

Жили собі поживали на хуторі три родини. 

На широкому подвір'ї Борисових щодня  поважно 

крокували гусак  Гоша і гуска Галя, дратуючи  оточуючих 

сліпучою білизною свого пір'я. 

Пересічні кури і качки, які тинялися  городом тітки 

Параски, вишукуючи  щось їстивне, мали не такий бундючний 

вигляд, до того ж не відрізнялися  особливою охайністю. 

А в п'яниці з гучним прізвищем Золотарьов біля будинку 

жив пес  Свазіленд. Соромно  казати, дуже брехливої вдачі та й 

такої ж породи. 

Сільські люди  не любили приходити на хутір. Бо вся ця 

живність не ладнала між собою, а лаялася на всі заставки. Лихо 

від цього, та й годі. Щогодини починався  галас  при нагоді  і без 

потреби. Кури закудкудакають, гусаки  загелготять. У псюги  не 

заіржавіє - відразу всіх нагавкає. На це лихо  Борисови через 

паркан двійко фраз кинуть. Тітка Параска їх підхопить  у таз із 

помиями  та й   назад виплесне. Золотарьов вийде з хвіртки ті 

пошле всіх люб'язно подалі. 

Жили вони так, жили, звиклі до такого життя, поки не завівся в 

селі злодій. Усіх пообкрадав, що під ноги попадало, там і 

поцупить. До хутора  підібрався. Шусть до Борисових. Гуска 

Галя як заволає пробі гусакові  Гоші,  мовляв,  хто це насмілився 

на її життя і честь зазіхати?! Удвох здійняли гелгіт.  Парасчин 

курник  двигцем задвигтів, аж стіни розжарилися від гвалту. 

Наче скажений, загавкав  Свазіленд. Повилізали хазяї  та, 

зазвичай,  як вшпетили сусідам  такого хльору язиками, аж гай 

гуде. Злякався злодій  і накивав п’ятами.  
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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: 
 
 «КАЗКИ РЕУТА БЛАГОВІСТА» (про Реутове) 
 
Реут 
Що залишив Челомей? 
Байки баби Клави 
Старець-Доля 
Розмова в автобусі 
Доля Аляб'євих 
Момент істини 
Головна дорога Реутова 
Глечик золота 
Накомодні слоники 
Гриб Даровик 
Смачна газета 
Аеростат 
Метелик з поламаним крилом 
Клопина халепа 
Любов-Веселунка 
Її Символічність 
Каштани 
Пішохідна доріжка 
Другий місяць 
 
«НАМАЛЬОВАНЕ СОНЕЧКО» (Розповідки Ивантіївки) 
 
До речі, про пташок! 
Бурульки 
Буркун 
Горобець і сонце 
Платтячко у вишеньках 
Примхливі ромашки 
Шахи 
Сніжні горобці 



  

190 

 

Золота серія «Письменник в інтернет-просторі» 

Секрет життя 
Лісові гнилючки 
Ґудзичок-Пуговичка 
Намальоване сонечко 
Добридні й Злидні 
Серце землі 
Наум 
Чарівна лампа 
Симфонія малинових ночей 
Шарманка 
Пасьянс 
Небесний вир 
 
КАЗКИ МУДРОГО ДЖЕДЖЕЯ (національні казки) 
 
Камінь Джинів 
Тост про батьків 
Половина нагороди 
Девкаці 
Два ледарі 
Вогняний Дев 
Розумна дівчинка 
Старший брат і молодший брат 
Гід 
Рись 
окшиМ 
Іржаві цвяхи й золота монетка 
Цуценя кохання 
Фея 
Міст, який веде в нікуди 
Солодка павутина 
Оелада 
Піранья 
Рай речей 
Доля журналіста 
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ВІТАМІНІЗОВАНІ  КІЛЬКИ ( кішки-мишки) 
 
Щурячий бог 
Барсик 
Котяча шкіра 
Кішки, що були ні при чому 
Старий біль 
Дуб і дубочок 
Кіт Цілющик 
Вітамінізовані кільки 
Мишка у ванній  
Інтерв'ю з мишкою 
Макс-Кс 
Коти під валеріаною 
Мишаче весілля 
Шубка з барса 
Мій котик 
Чунька  й Чорт 
Кицівна 
Сніжні барси 
Зайчин хвіст 
Хабар 
 
ЗАЧАКЛОВАНИЙ ПОРТРЕТ ( Казки про художників) 
 
Чорна фарба 
Допущений до пульсу планети 
Друге життя Кувшинової 
Зачаклований портрет 
Вінок із пластиліну 
Гори й дерева   
Людина-Дерево    
Патефон 
Портрет матері 
Лимонна осінь 
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Лінія смерті 
Матусина спадщина 
Нерозгадані сни 
Маленьке лагідне щастя 
Фея Музики 
Крапля заходу 
Перлина Анікєєва               
Спалене село 
Шарудійко 
Кримські камені. 
 
НЕСПОКІЙНА СОРОКА (екологічні казки) 
 
Тополине плем'я 
Вагітні татусі 
Поганочка 
Павук і муха 
Конвалії 
Де ти, Тупотунчику? 
Метелик 
Любов 
Горобці й ластівки 
Четверта кучугура 
Ялина й кущ полину 
Бабаки 
Ящірка 
Мурашині крила 
Благословення 
Дід 
Старий дим 
Село плакучих беріз 
Темний ліс  
Шпак у горобиній родині 
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ТРИ КРОКИ ДО КАЗКИ (побутові історії) 
 
Рая в курені 
Зять і теща 
Колька-Моторолер 
Внутрішня сила 
Бичачий ціп'як 
Перлові намиста 
Кухоль бензину 
Поросяча сигналізація 
Дві подруги 
Неспокійна сорока 
Шурхіт 
Кавуниха 
Євсей, начебто  такий, як всі 
Зло, злом породжене 
Три зуби 
Люди-навпаки 
Ілля Муромець і соловей розбійник 
Воронячи чвари 
Млинці 
Лайка 
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