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Казка «Найважливіша річ»

Весна була дивна. Дуже гучна. Зазвичай Ведмедик прокидався від дзвінка старенького
будильника, який його мама заводила восени, щоб вони спокійно проспали всю довгу
холодну зиму, а навесні прокинулися добре відпочилими та повними сил. Але цього разу
все було інакше. Розбудив Ведмежа не будильник, а страшний гуркіт, що долинав з вулиці.
Проте найбільше Ведмедика злякало те, що мами не було поряд.

— Мамо! — гукнув він.

Але вона не озвалася. Ведмедик покликав голосніше, але вже зрозумів, що мами в їхній
берлозі немає.

І йому стало геть страшно. Він був готовий уже заплакати. У цей момент зовні пролунав
гуркіт. Ще сильніше, ніж до того. Ведмежа сховалося під ковдру, але там було темно. Та й
гуркіт було чути навіть під ковдрою.

Тоді Ведмедик підвівся з ліжка і обережно підійшов до вікна. Вікно теж здалося йому
дивним. Ось уявіть: комусь спало на думку заклеїти його паперовими стрічками
хрест-навхрест. «Яка дурна витівка!» — подумало Ведмежа. Вікно й так маленьке, а через ці
стрічки погано видно, що відбувається зовні. Ведмедик встав навшпиньки (інакше до вікна
він ще не діставав) і визирнув у вікно. І від побаченого не зрадів.

Щовесни Ведмедик бачив зі свого вікна одну й ту саму картину: зелений лужок з ніжною
травичкою, веселий струмок і високі дерева, на яких розпустилися гарні білі квіти. Ведмежа
знало, що влітку на місці цих квітів з'являться солодкі ягоди, з яких восени матуся варитиме
запашне варення. Варення мами він дуже любив. І тому засмутився, коли побачив, що
дерева хтось зламав. І трави на лужку теж не було. Увесь він був поритий глибокими ямами.

А там, де весело бринів струмок, лежала велика сіра каменюка. Придивившись, Ведмедик
зрозумів, що весь лужок був понівечений таким ж каменями.

У цю мить пролунав довгий протяжний свист. І на галявину з гуркотом упав великий камінь.

Земля здригнулася, затремтів і будиночок, і Ведмедик разом з ним. Удар був такий сильний,

що у Ведмежа самі собою підкосилися ноги, і воно присіло. І вчасно. Тому що шибка у вікні
теж затремтіла і розбилася. Коли Ведмедик розплющив очі, то зрозумів, навіщо на вікно
були наклеєні паперові стрічки. Вони не дозволили склу розбитися на дрібні скалки, які
могли поранити Ведмежа. "А це дуже хороша ідея!" — подумав Ведмедик. І одразу
засмутився, бо скло таки розбилося, а іншого такого у них з мамою не було.

Ведмедик обережно виглянув у вікно. Він уже боявся великих каменів з неба. Але майже
відразу забув про цей страх, бо побачив щось дуже дивне. Один із каменів, зовсім
маленький, котився прямо на їхній будиночок. Камінь був круглий, дуже рухливий. Але
найдивніше, що камінь котився не прямо, як і належить каменям, а спритно огинав усі ями,

які наробило велике каміння. Коли камінь дістався до будиночка, він зупинився. І тут
сталося те, що Ведмедика геть-чисто вразило. Камінь раптом перестав бути круглим, а
нібито розвернувся. І виявилося, що це зовсім не камінь, а маленьке сіре звірятко з гострою
зацікавленою мордочкою. А на спині у нього були пластини з невеликими шпичками, а
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позаду довгий хвостик теж шипастий. І поки Ведмедик з подивом розглядав чудернацького
звірка, той помахав йому лапою.

— Гей! Бачив, як я котився?

— Бачив! — захоплено відповів Ведмедик. — А ти не боїшся?

— Чого? — спитало дивне звірятко.

— Ну, як же? Каміння з неба!

— А! Ці каменюки? Та плював я на них. Мені вони не страшні.
— Чому?

— Тому, що я броненосець!

— Хто? — здивувалося Ведмежа.

— Броненосець! Дивись!

І звірятко повернулося до нього спиною, показуючи шипасті пластини.

— Це броня! — гордо сказало воно. — З нею мені ніяке каміння не страшне! З нею мені
взагалі нічого не страшно!

— Невже нічого? — не повірив Ведмедик.

Броненосець зітхнув і зізнався:

— Я загубив маму. Без неї мені трохи страшно.

— Моя мама теж зникла. Я прокинувся, а її поруч немає.

— І що ти збираєшся робити?

— Не знаю. Чекатиму, коли вона повернеться.

— Оце твоя перша помилка, — сказав Броненосець. — На свою маму я теж чекав. Але вона
не повернулась.

— І що ти зробив? — спитало Ведмежа.

— Ну ти дурний! Звичайно, пішов її шукати.

— Сам ти дурний! — образився Ведмедик. Образився він тому, що думка піти на пошуки
мами не спала на думку йому самому. — А де ти хочеш шукати свою маму? — спитав він
Броненосця.

— Ні, ти точно дурний! — засміявся Броненосець. — Вона там, куди зазвичай ходять усі
мами.

— А куди ходять мами?

— Мами ходять у справах!

І тут Ведмедик згадав, що його мама теж іноді йшла у справах. Щоправда, де були ці справи,

він не знав.

— А ти знаєш, де у мам бувають справи? — спитав він Броненосця.

Той надовго задумався, а потім відповів:

— От цього я не знаю. Мама ніколи не брала мене з собою. Завжди говорила: «Це дорослі
справи. Підростеш — дізнаєшся!» Але я певен, що це недалеко. Адже мама ніколи не йшла
надовго. Якщо хочеш, можеш піти зі мною. Раптом у наших мам справи в одному місці?
— А й справді! — зрадів Ведмедик, якому було страшно залишатися вдома одному.

— Тоді пішли! Не знаю як ти, а я за своєю мамою вже скучив.

— І я! І я теж! — закричав Ведмедик і кинувся до дверей.

Але як тільки Ведмедик відчинив двері, він зрозумів, що для пошуку мами йому доведеться
вийти з дому і піти по лужку, поритому страшними ямами, пройти повз зламані дерева і
величезний камінь на місці, де раніше був веселий струмок.

— Камені! — сказав Ведмедик, зупинившись на порозі.
— А що з ними? — спитав Броненосець.
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— Вони падають з неба.

— Я їх не боюся, — нагадав Броненосець. — Я ж броненосець.

— А я просто Ведмедик. І броні не маю.

— От про це я не подумав, — признався Броненосець. — Що ж нам робити?

Було видно, що Броненосець засмутився. І Ведмедик зрозумів, що його новому знайомому
дуже хочеться, щоб він пішов із ним. І Ведмедик навіть подумав, що Броненосцю теж
страшно. А ще Ведмедик подумав про одну річ. Про дуже корисну річ, яка була в них удома.

— Придумав! — закричало Ведмежа. — У мене теж є броня!

І він зник у хаті. Незабаром він повернувся, несучи на спині великий мідний таз, в якому його
мама варила варення.

— Ось! — сказав Ведмедик. — Це буде моя броня!

Броненосець підійшов до тазу і постукав по ньому. Таз відповів гучним сталевим звуком.

— А вона міцна? — спитав Броненосець.

— Та вже ж міцніша, ніж у тебе! — образився Ведмедик.

— Треба б її випробувати.

— А як?

— Давай винесемо цю штуку на галявину і почекаємо, коли прилетить камінь. Якщо броня
витримає, то візьму тебе з собою.

— А якщо ні? — спитало Ведмежа.

— Тоді придумаємо щось інше, — відповів Броненосець.

Так вони й зробили. Винесли мідний таз на лужок і поклали поряд з однією з ям. А самі
швидко побігли до хати. Довго чекати не довелося. Пролунав уже знайомий ним протяжний
свист — і великий камінь зі страшним гуркотом упав саме на таз. Звірята трохи почекали і
обережно вийшли з дому. Камінь розплющив мідний таз, перетворивши його на мідний
млинець.

— Ну от, — засмутився Броненосець, — броні у тебе немає.

— А ти певен, що твоя броня витримає удар каменю? — спитало Ведмежа товариша.

— Не знаю, — чесно зізнався Броненосець. — І тепер я чомусь не маю бажання це
перевіряти.

Ведмедик відвів Броненосця додому. І поставив на плиту чайник.

— Давай тоді пити чай, — сказав він. — З маминим варенням.

— Моя мама теж варила варення, — сказав Броненосець.

І раптом заплакав. Ведмедик не зрозумів, чому заплакав Броненосець. А я вам розповім.

Коли його мама пішла у справах, вона наказала йому залишатися вдома та нікуди не
ходити. Коли вона вийшла з дому, Броненосець почув довгий протяжний свист. А потім
гучний удар, від якого затремтіла земля. Коли він визирнув надвір, то побачив величезний
сірий камінь, що впав з неба. Тільки сірий камінь. А ось мами ніде не було. Потім з неба
стало падати все нове і нове каміння, і Броненосець сховався вдома. Йому було дуже
страшно. Він заспокоював себе, казав собі, що матуся скоро повернеться. Але вона все не
поверталася і не поверталася. І він увесь час думав про той сірий камінь. Самий перший. І
цих думок він боявся більше, ніж усіх каменів разом узятих…
Ведмежа, як могло, втішало Броненосця. У цей момент відчинилися двері. На порозі стояла
мама Ведмедика. Він кинувся до неї.
— Мамо! — закричав він. — Як добре, що ти повернулася!

Мама міцно притисла його до себе.

А потім сказала:
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— Слухай мене уважно, синку. У нас дуже мало часу. Зараз ми з тобою поїдемо до
евакуації.
— До ева… куди? — не зрозуміло Ведмежа.

— Евакуація — це місце, де з неба не падає каміння. Ти зрозумів?

— Так! — відповів Ведмедик. — Я дуже, дуже хочу до евакуації!
Мама посміхнулася і сказала:

— Дуже добре. Тоді швиденько збирай свої речі. Зараз за нами прийдуть інші дорослі
ведмеді, і ми всі разом вирушимо в дорогу.

— А іграшки? Іграшки я можу з собою взяти?

Мама задумалася і відповіла:

— Давай так. Ти зможеш узяти з собою лише одну річ.

— Яку?

— Найважливішу. А що це буде – вирішуй сам. Тільки не довго. У нас дуже мало часу.

Ведмежа обвело очима свою кімнату, в якій було багато різних іграшок. І раптом побачило
Броненосця. Той самотньо стояв біля дверей.

— Ну, коли ви їдете, то я, мабуть, піду? — сказав Броненосець.

— А це хто? — здивувалася мама Ведмежа.

А Ведмедик сказав:

— Мамо, це мій друг. Він поїде до евакуації з нами. Можна?

Мама помовчала. І відповіла:

— Звичайно, мій хороший. Адже дружба – це найважливіша річ у світі.

Ось так почалася ця дивна весна.

Казка «Помаранчевий кіт»

Це сталося у березні. Тієї самої дивної весни, коли з неба падало каміння.

У звичайнісінькому місті, на звичайнісінькому дереві сидів кіт. Він був помаранчевий. Таких
котів не буває, скажете ви, і будете мати рацію. Але кіт був помаранчевий і з цим уже нічого
не вдієш.

Помаранчевий кіт сидів на дереві і дивився, як з неба падає каміння.

— Яка дивна весна! — сказав Кіт.

— Бум! — відповів йому камінь, що впав на землю.

Дерево, на якому сидів Помаранчевий кіт, затремтіло і захиталося, але Кіт міцно тримався
за гілку кігтями. Ви ж знаєте, які у котів бувають пазурі.
— Мяу! — сказав Кіт від страху.

— Бум! — відповів ще один камінь, що впав з неба.

— Яка дивна весна, — повторив Помаранчевий кіт, міцніше чіпляючись за гілку. — Я не бачу
ні людей, ні котів. А вже ж березень. У цей час усі коти зазвичай виходять на вулицю та
співають свої пісні. А люди вихиляються з вікон будинків і кричать на котів, щоб ті замовкли.

Куди всі поділися?

Ви, мабуть, подумали, що в цю мить з неба впав черговий камінь і сказав: «Бум»? Але ні, все
було не так. Натомість Кіт почув зовсім інший голос.

— Люди злякалися каміння і сховалися у підвалах. Котів вони забрали із собою. А птахи
відлетіли у далекі краї. Туди, де безпечно, — сказав голос звідкись зверху.
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Помаранчевий кіт підняв голову і побачив великого чорного птаха, що сидів на тому ж
дереві.
— Я відповів на твоє запитання? — поцікавився птах.

— Так. Дякую! — сказав Кіт. Він взагалі був дуже чемним. І трохи боявся птахів з великими
дзьобами, бо одного разу, коли був голодний, спробував відібрати їжу у двох шпаків і його
спіткала невдача. Виявилося, що шпаки можуть дуже боляче бити котів по голові своїми
дзьобами. А у цього птаха був дуже великий дзьоб.

— З таким дзьобом краще не зв'язуватися, — тихо сказав Кіт.

— Ти щось сказав? — запитав птах.

— Ні, нічого. Вам почулося, — відразу відповів Кіт.

— Я вже старий. Погано чую. І бачу теж не дуже, — сказав птах. — Скажи, ти апельсин?

— Я кіт, — відповів Кіт.

— Ніколи не бачив помаранчевих котів, — зізнався птах. — Яка дивна весна.

Помаранчевий кіт зітхнув. Ця дивна весна йому зовсім не подобалася.

— Вибач, я не відрекомендувався, — продовжив птах. — Я Баклан.

Якщо ви не знали, то баклан — це справді птах. Живуть баклани біля води та харчуються
рибою, яку їм вдається зловити. Баклани — чудові ловці риби. А ось у місті їх побачиш рідко.

От і Помаранчевий кіт ніколи не бачив бакланів. Він думав, що «баклан» — це образливе
слово, яким хлопчиська інколи обзивають один одного.

— Так ось ви який, — сказав Кіт.

— Ти зустрічав тут бакланів? — здивувався Баклан.

— Ви перший, — чесно признався Кіт. Про хлопчиків він не розповідати не став.

— А ти перший помаранчевий кіт, якого я зустрів, — сказав Баклан. — А котів я на своєму
віку бачив чимало.

Говорити про котів Помаранчевому коту було не цікаво, тож він змінив тему.

— Ось ви сказали, що всі птахи полетіли туди, де безпечно. А де це?

— Це далеко, — відповів Баклан.

— А ви самі, — не вгавав Кіт, — чому туди не полетіли?

— А мені тут добре, — відрізав Баклан. І відвернувся.

Помаранчевий кіт озирнувся навкруги, але нічого особливо доброго не побачив.

— Бум! — голосно сказав черговий камінь, що впав.

— Знаєте, — розмріявся Кіт, — якби я умів літати, то неодмінно полетів би звідси. Але літати
я не вмію. Точніше, у дитинстві я намагався. І неодноразово. Залазив на дерево і стрибав з
гілки.

— І як? Виходило? — зацікавився Баклан.

— Жодного разу, — зізнався Кіт. — Мабуть, я недостатньо сильно махав лапами.

— Лапи в цій справі не головне, — сказав Баклан. — Головне — це крила.

— А от крил у мене немає, — засмутився Кіт.

— Нічого. Це справа наживна.

— Думаєте, у мене ще можуть вирости крила? — здивувався Кіт.

— Думаю, що ти можеш навчитися літати, — відповів Баклан.

— Правда?! А як?!

— Дуже просто. Дерево, на якому ми сидимо, – чарівне. Раз на рік воно покривається білими
квітами. І тоді… Тоді трапляється диво! Дерево може здійснити будь-яке бажання! Але лише
один раз на рік. І лише одне бажання! Розумієш?
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— Я зрозумів! — сказав Помаранчевий кіт. — Ви чекаєте, коли на дереві розпустяться квіти,

щоб загадати своє бажання?

— Ні, мій помаранчевий друже! — сумно відповів Баклан. — Своє бажання я загадав багато
років тому. Так що я поступаюсь цим правом тобі. Загадуй.

— Але ж квітів на дереві ще немає, — сказав Кіт.

— Хіба? А це що? — заперечив Баклан і дзьобом показав на гілку, на якій сидів.

І справді, на ній з'явилися чудові білі квіти. З кожною хвилиною їх ставало дедалі більше і
більше. Незабаром усе дерево було вкрите ними як чудовим килимом.

Помаранчевий кіт сидів і милувався цією красою. Він зовсім забув про своє бажання. І про
те, що ця весна хоч і була дуже дивною, але вона прийшла і розбудила всю природу.

Ось тільки каміння з неба не давало себе забути. Черговий камінь упав зовсім поряд.

Дерево затремтіло, Помаранчевий кіт не втримався на гілці і впав на землю. Добре ще, що
він приземлився, як і будь-який кіт, на всі чотири лапи. Тому й не постраждав. Поруч із ним
на землю плюхнувся Баклан. І коту здалося, що його новий знайомий застогнав від болю.

— З вами все добре? — спитав Кіт.

— Не думай про мене, — відповів Баклан. — Швидше, загадуй своє бажання. І лети звідси!

Ти ж бачиш, що каміння стає все більше!

— Так, але як це працює? Що я повинен робити?

— Просто вимови своє бажання вголос! І уяви, що воно вже виповнилося!

Помаранчевий кіт заплющив очі. І уявив, що летить повітрям, перебираючи лапами.

— Я лечу! — сказав Кіт.

— Ти летиш! — почув Кіт голос Баклана, який тепер звучав звідкись знизу.

Помаранчевий кіт розплющив очі і побачив, що він летить, загрібаючи лапами. Це було
чудово! Ніколи раніше він не відчував нічого подібного. Йому навіть не було з чим порівняти
це почуття легкості та польоту. Зробивши коло над квітучим деревом, Кіт приземлився на
горбок поряд із Бакланом.

— Ти ще тут? — здивувався Баклан. — Я думав, ти одразу полетиш звідси.

— Я ніколи раніше не покидав свого міста. Та я й з двору рідко виходив. У нас, котів немає
такої звички. Ми дуже звикаємо до дому. Навіть якщо живемо на вулиці. Я не знаю, куди
летіти.

— От дурний кіт! Лети туди, де безпечно!

— Але ж де це? Я думав, ви покажете мені дорогу. Що ми полетимо разом!

— Вибач, я нікуди не полечу, — відповів Баклан.

— Але чому? — не зрозумів Кіт.

І тоді Баклан показав на своє крило, що обвисло, як неживе.

— Камінь з неба зламав мені крило, — сказав Баклан. — Я вже ніколи не зможу літати.

— Але чому ви мені одразу про це не сказали? Я б тоді загадав інше бажання.

— Яке? — здивувався Баклан.

— Нове крило для вас. Або щоб із неба перестало падати каміння. А зараз виходить, що я
полечу, а ви залишитеся тут. Це не чесно!

— Ти добрий кіт, — сказав Баклан. — І дуже чесний. Серед котів це рідкість. Мабуть, це тому,

що ти помаранчевий. Не такий як усі. Але зробленого не повернеш. Я теж у молодості
загадав бажання для себе одного. Минули роки, і я навіть не пам'ятаю, що це було.

Здається, я попросив у дерева багато риби. І всю її одразу ж з'їв. Молоді більше думають
про себе. Так вже склалося. Це не змінити.

Кіт помовчав і сказав:
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— Ви не лише старий, але ще й говорите образливі речі. Не дарма хлопчаки обзивають один
одного «бакланами». Але все одно ви мені подобаєтеся. І я не покину вас тут одного.

— Як? Ти залишаєшся? — вигукнув Баклан.

— Ні. Ви полетите зі мною.

— Але як?

— Та дуже просто! — сказав Кіт.

І він обхопив Баклана лапами і злетів угору. Незабаром вони майже зникли за обрієм.

І тільки вітер ще якийсь час доносив їхні голоси:

— Пазурі! Пазурі не випускай! А то як довбону дзьобом!

— Мяу! Тільки спробуйте!

— Я лечу! Я знову лечу!

— Ми летимо!

І вони відлетіли. Подалі від цієї дивної весни. Туди, де було безпечно.

Казка «Хто живе у метро»

Наталя Петрівна дістала з кишеньки мереживного фартушка маленький записничок, на
якому кострубатими літерами був зроблений напис «Хто живе в метро».

А хто живе у метро? Ви, мабуть, відповісте мені, що в метро живуть потяги. І будете мати
рацію. Вдень потяги возять пасажирів, а ночами відпочивають у своїх підземних депо. Але
цієї дивної весни, коли з неба почало падати каміння, на станціях метро оселилися люди.

Багато людей. Усі вони рятувалися від каміння під землею. А разом із людьми туди
переселилися й тварини. Саме їх щоранку відзначала у своєму записничку Наталя
Петрівна. Там були нотатки про всіх котів, собак, хом'ячків і морських свинок, які жили в
метро. Всі пташки, мишки, ручні ігуани, тхори і навіть одна змія були враховані. Згадавши
Тхора, Наталя Петрівна насупила свої сиві вуса. Тхір був нахабним і злодійкуватим. І його
ніхто не любив. Мешканці метро зітхнули з полегшенням, коли він разом зі своєю людиною
поїхав до евакуації. Люди зазвичай охоче туди виїжджали, але були й ті, що залишалися. І
жили у метро постійно. Де була ця «евакуація» Наталя Петрівна не знала, адже вона була
звичайною домашньою мишею.

Наталя Петрівна відкрила свій записничок, потім дістала з кишеньки мереживного
фартушка недогризок олівця і задумливо підточила його своїми гострими зубками. За
останні кілька днів список мешканців метро не змінювався. На станції залишалися п'ятеро.

Сама Наталя Петрівна, собака Леся, кіт Саймон, жаба Матільда   та папужка Карл.

Новеньких не було. Але Наталя Петрівна так любила, щоб усюди був порядок, що не
скасовувала щоденних зборів.

Тут, напевно, треба трохи відволіктися, і розповісти про мешканців метро дещо докладніше.

Леся була великою, кудлатою і дуже доброю собакою. І якщо хтось засмучувався чи навіть
плакав, то Леся втішала, облизуючи його обличчя своїм мокрим язиком.

Кіт Саймон був старим. У нього було довге важке життя. І знайшовши, нарешті, на схилі літ
свою люблячу людину, кіт думав, що залишок його днів пройде в тиші та спокої. Але дивна
весна позбавила Саймона спокою і знищила тишу, до якої він уже почав звикати. Їм з
людиною довелося покинути їхній комфортний дім і переселитися в метро. Тут, серед
незнайомих звуків і запахів, які лякали, старий кіт розгубився і засмутився. Але виявилося,
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що його людина взяла із собою килимок з ванної, на якому Саймон любив відпочивати до
того, як з неба почало падати каміння. І ось цей пухнастий килимок став для старого кота
острівцем спокою, що нагадував дім.

Жаба Матільда була мовчазною особою. Інші тварини дивувалися, навіщо взагалі потрібно
тримати таку дивну істоту вдома. Бо всім відомо, що найкраще жаби почуваються на
болотах. Їхній дім там, де мокро і багато різних неприємних комах. Наприклад, кусючих
комарів, яких взагалі ніхто не любить. Ну, крім жаб, звісно. І то – на сніданок, обід або
вечерю. Жаба Матільда   й сама не дуже розуміла, що вона робить у метро. І сумувала за
своїм маленьким затишним болотом, де пройшло її щасливе дитинство. Крім того, в метро у
неї постійно пересихали губи. Тому їй доводилося користуватися гігієнічною помадою. А
коли та закінчилася, то пішла в надобу звичайна. Яскраво-червона. Уявили собі велику жабу
із нафарбованими губами? Ось! Так і виглядала Матільда.

Папужка Карл, навпаки, був дуже товариським. Весь день він літав підземною станцією і
слухав розмови людей. Не дивно, що він першим дізнавався про всі новини. Завдяки йому
решта тварин дізналася, що таке інтернет. Щоправда, користуватися ним ніхто з них так і не
навчився. Не біда! Карл розповідав їм усе, що писали в інтернеті. А писали там різне. Хтось
стверджував, що каміння з неба падає через велетнів, що живуть у далекій країні. І що цей
каменепад, що зіпсував усім весну, продовжуватиметься доти, доки у велетнів не скінчиться
каміння. Інші були впевнені, що люди самі повинні перемогти велетнів, не чекаючи, поки ті
все зруйнують своїми каменюками.

Сьогодні Карл з'явився на загальні збори останнім. Він прилетів розпатланий і захеканий.

Так бувало, коли маленький папужка узнавав дуже-дуже супер-мега важливу новину.

Наприклад, що волонтери привезли мешканцям метро морозиво та піцу. Поки Карл
переводив дух, тварини думали, що волонтери привезли їм цього разу. А треба вам сказати,

що волонтери – це такі хоробрі люди, які не бояться каміння з неба. Щодня, ризикуючи
життям, вони приносять людям, що потрапили в біду, те, що їм необхідно. Їжу, ліки та іноді
різні смачні штуки. Смачні штуки дуже корисні тим, хто потрапив у біду, щоб підтримати їх
дух і щоб вони не впадали у відчай.

Подумавши про морозиво, собака Леся облизнулася. Кіт Саймон, уявивши піцу з пепперонії,
замуркотів. А жаба Матильда, у якої було погано з фантазією, мовчки думала про соковитих
комарів.

— Чу! Чу! Чудовисько! — випалив Карл, ледве зміг говорити.

— Заспокойся, Карлушо! — сказала Наталя Петрівна. — Яке чудовисько? Де воно?

— Там! — цвірінькнув Карл. І показав крильцем у бік тунелю.

Тунелі — це такі дірки в землі, якими їздять поїзди. Тунелі довгі та темні. І там страшно. Ніхто
зі звірів не ризикував туди ходити. Повідомлення про чудовисько, та ще й у темному тунелі,
не на жарт злякало мешканців метро. Жаба Матільда   від страху мало не проковтнула свою
помаду. Ось як налякала її ця новина.

Наталя Петрівна, хоч і сама не на жарт злякалася, намагалася взнаки не давати.

— Ти певен, що бачив чудовисько? Як воно виглядає?

І Карл почав плутано пояснювати:

— Воно величезне! Чорне! У нього вісім лап та величезні зуби! І багато-багато очей! І всі злі!
Нічого подібного ніхто з мешканців метро раніше не бачив.

— Карлушо! Ти, напевно, перебільшуєш. Згадай, як ти боявся Тхора.

— Він хотів мене з'їсти! Хотів мене з'їсти! І чудовисько теж нас усіх зжере! — закричав Карл.
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— Тихіше-тихіше! — заспокоювала Наталя Петрівна. — Тоді ми не дали тебе образити. З
чудовиськом теж упораємося. Правильно я говорю?

Але воювати із чудовиськом охочих не було.

— Гаразд, — сказала Наталя Петрівна. — Я піду і сама подивлюся, що там за чудовисько
таке з'явилося.

І Наталя Петрівна пішла. Вона сама до останку не вірила, що робить це, але зупинятись на
півдорозі було не в її правилах. Дійшовши до краю платформи, Наталя Петрівна обережно
зазирнула вниз — туди, де починався темний тунель. Спершу вона нічого не могла
розгледіти. Але потім її чуйне вухо вловило легкий шерех. Потім вона побачила вісім
палаючих очей, які дивилися на неї з темряви. Наталя Петрівна завмерла від жаху, проте
знайшла в собі сили зробити крок назад — подалі від мороку, в якому зачаїлося
кровожерливе зло. Відійти ще далі їй не вдалося, бо вона уперлася в якусь м'яку
перешкоду, схожу на волохату стіну. Стіна ця гучно дихала у вухо Наталії Петрівні, і
заважала їй боятися чудовиська. А коли голову Наталії Петрівни облизав мокрий язик, вона
зрозуміла, що це була собака Леся. Тут же були і кіт Саймон та жаба Матільда. Навіть
папужка Карл подолав свої страхи і прилетів разом з усіма.

— Тихіше! — голосно прошепотіла Наталя Петрівна. — Воно там!

І Миша вказала туди, де ховалося чудовисько. І всі дружно подивилися туди.

У цей момент чудовисько з'явилося з мороку. Воно було велике, чорне та волохате. Але
найстрашнішими були його численні волохаті лапи. Кожен із мешканців метро уявив, як ці
лапи до нього торкаються. Уявив – і жахнувся. Собака Леся загарчала. Кіт Саймон засичав,

вигнув спину і розпушив хвіст. Жаба Матільда раптово роздулася і стала схожа на
футбольний м'яч з очима. А папужка Карл втратив свідомість. Наталя Петрівна схопилася
лапкою за серце, уявивши, що буде далі.
А далі було ось що.

— Пук! — пролунав гучний звук, ніби хтось відкоркував пляшку.

Це жаба Матільда шумно випустила з себе повітря і здулася. У цей момент чудовисько
дременуло до протилежної стіни і видерлося на неї майже вертикально.

Це була перемога! Мешканці метро тріумфували — адже вони змогли злякати чудовисько. І
прогнали його. У цей момент пролунав людський голос:

— Що це у вас тут? Що за збори?

Мешканці метро замовкли і подивилися у бік вигнаного чудовиська, яке продовжувало
сидіти на стіні. Подивлався туди й людина.

— Вітя! — закричала людина. — Як ти там опинився? Нумо йди сюди!

Людина зістрибнула вниз і підійшла до стіни, на якій незрозуміло за що трималося
чудовисько. Вона обережно зняла страшну істоту. І — жителі метро ужахнулися —

погладила її.
— Вітю, хіба можна тікати? Я тебе загубив. Бідолашний, зовсім у тебе дупа облисіла від
страху. Мерзнеш, мабуть?

Людина з чудовиськом піднялася сходами на платформу і пішла собі.
Мешканці метро мовчали. Вони зрозуміли, що чудовисько ще маленьке. Доросле
чудовисько Вітьою ніхто не назве. І ще. Чудовисько саме боялося. Але найдивовижніше —

людина любила своє маленьке чудовисько, незважаючи на його страшну зовнішність.

І всі разом заговорили, що так помилилися, що були несправедливі до чудовиська.

Найбільше в їхніх промовах дісталося бідолашному Карлу, який злякався і налаштував усіх
проти чудовиська.
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— Тихіше! — голосно пискнула Наталя Петрівна.

Усі затихли.

— Ви чули людину? — сказала вона. — Дитина мерзне! У неї стрес!

Інші смутно уявляли, що таке «стрес», тож запитали Наталю Петрівну, що це означає. Миша
відповіла, що стрес це коли тобі дуже погано, і ти не знаєш, що з цим робити. І тут усі
згадали той ранок, коли з неба раптово стало падати каміння. Згадали, як уперше
опинились у метро,   де раніше ніколи не бували. Згадали, як сумують за домівкою і мріють
туди повернутись. Багато чого згадали тієї миті мешканці метро.

— Треба допомогти чудовиську, — сказала добра собака Леся. — Воно боїться та мерзне.

Коли я мерзла, моя людина одягала на мене теплий комбінезон, а на лапи шкарпетки, щоб я
не поранилася, якщо на прогулянці наступлю на бите скло.

— Ти надто велика! — сказав кіт Саймон. — Чудовисько потоне в твоїх шкарпетках.

Папужка Карл уявив собі чудовисько в шкарпетках і засміявся. Всі осудливо на нього
глянули, і він замовк. Загалом, сміятися недоречно — це не дуже добре. Карл знав про це,

але іноді нічого не міг із собою вдіяти.

— Придумала! — вигукнула Наталя Петрівна. — Я зв'яжу для чудовиська ковдру. Але для
цього мені потрібна шерсть. Доведеться когось із вас добряче вичесати.

І вона подивилася на собаку Лесю та на кота Саймона. На жабу Матільду вона не дивилася,

бо жаби шерсті не мають. Леся та Саймон голосно зітхнули. Ніхто з них не любив
вичісуватися.

— Доведеться потерпіти, — сказала Наталя Петрівна.

І тут коту Саймону спала на думку геніальна ідея.

— Йдіть за мною! — м'якнув він.

Кіт привів їх туди, де лежав його улюблений пухнастий килимок із ванної.
— Ось! — гордо сказав він.

І всі подивилися на килимок.

— На ньому стільки моєї шерсті, що вистачить на дві ковдри! — Заявив Саймон.

І закипіла робота.

Папужка Карл дзьобом витягав шерсть з килимка, Наталя Петрівна своїми маленькими
чіпкими лапками сукала із шерсті нитки, які обмотувала навколо жаби Матільди. Незабаром
жаба перетворилася на величезний клубок ниток.

Потім Наталя Петрівна дістала з кишеньки свого мереживного фартуха пару блискучих
сталевих спиць і почала швидко в'язати м'яку вовняну ковдру. Коли вона була готова,

Наталя Петрівна гордовито показала мешканцям метро свою роботу. Ковдра й направду
вийшла чудовою. Тонка, легка, ажурна. І дуже тепла. Наталя Петрівна була справжня
майстриня.

Тепер залишалося віддати ковдру чудовиську. Іти вирішили всі. Папужка Карл ще трохи
боявся, і йти не хотів, але решта його переконала.

Жило чудовисько неподалік. В банці. На банці було написано: «Не шуміти! Тарантул спить!»

Тарантул Вітя не спав. Він сидів у банці і дивився на мешканців метро всіма своїми
вісьмома очима. Усі мовчали, не знаючи, з чого почати. Нарешті Наталя Петрівна вийшла
вперед і простягнула чудовиську ковдру.

— Вітю, — почала вона, трохи хвилюючись. — Вибач, що ми тебе злякалися. Тепер ми
знаємо, що ти не страшний. І ми принесли ковдру, щоби тобі було тепло.

Чудовисько мовчало. Потім воно поворухнуло лапками і відкрило банку зсередини.

10



Наталя Петрівна наблизилася і засунула ковдру до банки. Вітя обережно взяв її та
закутався у ковдру з головою.

— Тобі тепло? — спитала Наталя Петрівна.

Вітя не відповів. Але всі побачили, що з його очей потекли сльози. З усіх восьми. Вітя
витирав їх краєчком ковдри, але сльози продовжували текти.

— Ти ж мій хороший, — прошепотіла Наталя Петрівна. — Якщо хочеш, ми залишимось і
посидимо з тобою. Хочеш?

Вітя подумав та кивнув.

І вони лишилися.

І довго сиділи мовчки, тісно притулившись один до одного.

Казка "Жираф Монс"

А каміння все падало й падало… Один з каменів пробив дах теплого зимового вольєру, де
жив маленький жираф. Імені у жирафа ще не було. Люди, які привезли його до цього міста,

обіцяли придумати малюкові ім'я, але так довго сперечалися та обирали, що не встигли. Тієї
весни з неба почало падати каміння. І люди забули про Маленького жирафа. Більше не
приходили до нього, не стояли, тихо перемовляючись, за скляною перегородкою і не
дивилися на нього. Цьому жираф був навіть радий, бо боявся цих людей, які говорили
незрозумілою для нього мовою. Сам він народився у Німеччині. Тут ви мені заперечите, що
жирафи живуть в Африці, і будете мати рацію. Але маленький жираф народився у зоопарку.

І його мама теж народилася у зоопарку. За її розповідями він знав, що бабуся та дідусь
Маленького жирафа колись жили в далекій спекотній Африці, але мало що пам'ятали про
свою батьківщину і рідко про неї розповідали. О! Зовсім забув вам сказати, що у Німеччині
всі розмовляють німецькою. Навіть жирафи. Тому, якщо ви скажете жирафу з Німеччини
"Добрий ранок" українською, то він вас не зрозуміє. Йому обов'язково треба сказати "Guten

Morgen". І тоді жираф вам відповість, чемно нахиливши свою довгу шию. Усі жирафи дуже
ввічливі. А ще жирафи можуть довго обходитися без їжі. Навіть довше, ніж верблюди. Але
для цього потрібно, щоб у жирафів обов'язково була їх улюблена їжа. Наприклад,

Маленький жираф обожнював листя та гілки колючої акації. Прикро, але якраз їжі у малюка
було мало. Зазвичай його годував старий служник зоопарку, який вранці приносив у вольєр
частування. Того ранку, коли з неба стали падати камені, старий не прийшов. Маленький
жираф даремно чекав його цілий день і ліг спати голодним. Не прийшов старий і наступного
ранку. У годівниці малюка ще залишалося трохи гілок, але надовго їх би не вистачило. І
жираф засумував. Він ліг на підлогу свого житла і витягнув шию.

У цей момент щось страшезно затріщало, і зверху впав камінь. Він пробив дах вольєра і
впав зовсім поряд з Маленьким жирафом.

— Oh, mein Gott! — закричав жираф. У перекладі з німецької це означає «О, Боже мій!»

Жираф скочив на ноги і відбіг у кут, побоюючись, що за цим каменем прилетять і інші. Але
більше нічого не сталося. Камінь так і залишився лежати посеред вольєру. Малюк обережно
підійшов до нього. Тепер ця каменюка здавалася цілком безпечною. Але впади вона на
жирафа, могла б статися біда. Малюк глянув угору і крізь дірку в даху побачив небо. Синє
весняне небо.
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— А добре б зараз опинитися на вулиці, відчути шерсткою весняний вітерець і погрітися на
сонечку, — подумав Маленький жираф. Думав він, як ви розумієте, теж німецькою мовою, це
вже я вам переклав його думки.

Усі жирафи дуже високі. І у них дуже довга шия. Наш жираф, хоч і був зовсім малюком, на
зріст був вищий за найвищу людину на Землі. Але навіть він не міг би дістати головою до
стелі свого вольєра. Навіть якби став навшпиньки. Але ви, мабуть, уже здогадалися, як він
вчинив. Правильно! Він заліз на камінь. І його шия якраз дотяглася до стелі, а в дірку, яку
залишив камінь, помістилася його голова. Нарешті Маленький жираф міг виглянути з
вольєру та озирнутися. Але те, що він побачив, його дуже засмутило. Сусідні вольєри були
зруйновані камінням. Вони стояли порожні, з пробитими дахами. А від деяких взагалі
залишилися лише руїни. Так, сонечко світило і гріло, а весняний вітерець лоскотав шерстку
на шиї жирафа. Але ця весна його не радувала.

Раптом він почув дивні звуки.

— Хуп-хуп-хуп!

Маленький жираф повернув голову і побачив, що з ним говорив птах з чубком із рудого пір'я
на голові. Кінчики пір'їн були чорними.

— Хуп-хуп-хуп! — повторив птах.

— Пробачте, що ви сказали? — не зрозумів Жираф.

— Я кажу «худо тут». Худо тут! Verstehe?

— Розумію! — зрадів Жираф. Вперше за довгий час хтось заговорив з ним рідною мовою. —

Хто ви, шановний птах?

— Мене звуть Одуд! Але деякі місцеві називають мене смердюхом, гидко і навіть воняк!

— Чому? — здивувався Жираф.

— Я смердючий, — зізнався птах. — Хіба не відчуваєш?

— Ні, — сказав Жираф. — Взимку я застудився і в мене досі нежить.

То була чиста правда. Жираф не відчував запахів. І навіть говорив він трохи в ніс.

— Чудово! — зрадів птах. — Ти єдиний, із ким я можу нормально поговорити. А то в цьому
зоопарку всі від мене вернуть носа.

— А чим ви пахнете? — зацікавився Жираф.

Птах подумав і сказав:

— Тобі краще не знати! Це може зіпсувати початок нашої дружби.

— Ой! Ви хочете зі мною дружити? — зрадів Жираф.

— Вибирати особливо не доводиться. Інші звірі або загинули через каміння або розбіглися.

Залишилися тільки я і ти. Тож ми з тобою — друзі по нещастю!

— Якщо ми друзі, то, може, допоможете мені вибратися звідси?

— Я б з радістю. Але що я можу? Я лише маленький птах. До того ж — досить смердючий.

Навіть якщо я буду кликати на допомогу, всі від мене будуть шарахатися.

— Що ж мені робити? Я ж не можу вічно так стояти з висунутою назовні головою!

— Тоді, може, ти запросиш мене до себе? І ми зможемо краще познайомитись.

Маленький жираф був чемним. І звичайно ж запросив птаха у свій вольєр. Гість відразу
влетів всередину і зручно влаштувався на камені.
— Якщо хочеш, — сказав він Жирафу, — я розважатиму тебе світським щебетанням.

— Я не знаю, що таке світське щебетання, — зізнався Маленький жираф.

— О! Це дуже просто! Я розповідатиму тобі всяку дурну милу нісенітницю, а ти ввічливо
хитатимеш головою. Впораєшся?
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Жираф був дуже чемним. І він погодився. Птах одразу нацвірінчав йому, що представники
його породи зиму проводять у далекій спекотній Африці, а потомство виводять у Німеччині.
Саме тому він однаково добре знає і німецьку, і африканську мови.

— До речі, — сказав він, — ти ж знаєш, що колись давно в цьому зоопарку жив жираф?

Маленький жираф цього не знав. Тоді птах продовжив:

— У цьому зоопарку мешкав Жираф. І дивовижний збіг: тоді з неба також падало каміння.

— Зачекайте! — перебив його Жираф. — Виходить, у цьому місті часто з неба падає
каміння?

— Не часто, — сказав птах. — Але іноді трапляється. Це було, якщо мені не зраджує пам'ять,

коли найстаріший служник цього зоопарку був зовсім малюком. Таким крихітним, що погано
пам'ятав той час. Ось як це було давно. Той жираф, про якого я хочу розповісти, як і ти
народився у Німеччині. Зовсім маленьким його привезли до цього міста. У себе вдома він
жив з мамою та зі своїми братами та сестрами. А опинившись тут, засумував на самоті.
— Зовсім як я, — сказав Маленький жираф.

— Зовсім як ти, — погодився птах. — Він засумував і почав часто хворіти. Одного разу Монс
сильно застудився…
— Хто застудився? — не зрозумів Маленький жираф.

— А я хіба не сказав? Того жирафа звали Монс. Сподіваюся, тебе звуть не Монс?

— Я ще не маю імені, — відповів жираф. — Люди збиралися його вигадати, але їм зараз,

мабуть, не до мене.

— Дуже шкода, що ти не маєш імені, — сказав птах. — З іншого боку, уяви, якби вони
назвали тебе смердюхом, гидко чи воняк?

— Фууууу! — сказав Маленький жираф, забувши про свою ввічливість.

— Краще зовсім бути без імені, ніж терпіти такі образи, — зітхнув птах.

— Але що там було з маленьким Монсом?

— Він дуже застудився. Але, оскільки він говорив тільки німецькою мовою, то ніяк не міг
пояснити, що в нього болить саме горло. А люди його не розуміли. І тоді вони придумали
відвести його до лікаря. Найвідомішого професора медицини.

— Мама казала, що лікарі самі мають приходити до хворих.

— Твоя мама має рацію. Але той лікар був уже старенький. І не міг дійти до жирафа. Тому
було вирішено, що жираф трошки прогуляється. Тим більше, що жив лікар зовсім поруч із
зоопарком. Ти ж знаєш, навіщо люди ходять до зоопарку?

— Якщо чесно, то не дуже.

— Вони ходять подивитися на звірів, яких раніше ніколи не бачили. Ось на кицьок, собак чи
голубів вони майже не звертають уваги. Жирафи – інша справа! Коли Монса повели
вулицею, то зібрався величезний натовп. Він проводжав його до самого будинку, де жив
лікар. Двері будинку широко відчинили, і жираф увійшов усередину. Щоправда, йому
довелося низько нагнути шию. Зате всередині він зміг стати на повний зріст між сходами
під’їзду. І його голова виявилася зовсім поруч із квартирою старого професора, який жив на
другому поверсі. Той вийшов, оглянув пацієнта, а потім виніс із квартири солодку мікстуру
від кашлю. І сказав, що Монса потрібно приводити до нього щодня, доки той не одужає.

— І він ходив?

— Звісно! Йому дуже сподобалася мікстура. І старенький лікар йому також сподобався, бо
був добрий. І знав німецьку мову. Вони навіть потоваришували.

— А що було потім?

— А потім Монс одужав.
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— І це все? Така коротка історія? — засмутився Маленький жираф.

— Ні, — сказав птах. — Це лише початок.

— То швидше розкажіть, що було далі!
— А далі з неба почали падати камені. Багато які з них потрапили у зоопарк і зруйнували
вольєри. Тварини розбіглися хто куди.

— А Монс?

— Йому не було куди йти. Дороги до Німеччини він не знав. Єдиною людиною, яка його
розуміла, був лікар. І Монс пішов на знайому вулицю до знайомого будинку. Але виявилося,

що старого там уже немає. Він помер.

— Шкода. І Монсу більше не було куди піти?

— Люди, які жили в цьому будинку, не стали його проганяти. Він лишився у них. Звичайно,

людські будинки не пристосовані для жирафів, але вибирати не доводилося.

— А що було потім? Каміння перестало падати?

— Перестало. Тільки в місті з'явилися люди, які це каміння кидали.

— Як? Хіба каміння кидають люди?

— А ти думав, що вони падають з неба самі по собі? Ні! Їх кидають інші люди.

— Але навіщо?

— Ось цього я точно не знаю. Мабуть, щоб зробити боляче тим, у кого вони їх кидають.

— Монсу теж зробили боляче?

Птах помовчав, а потім запитав:

— Ти точно хочеш почути кінець цієї історії?
— Так! — хоробро відповів Маленький жираф. Хоча, скажу вам по секрету, він все ж таки
трохи боявся.

— Якось до будинку, де ховався Монс, зайшов чоловік. Побачивши жирафа, він чомусь
злякався. І закричав: "Oh, mein Gott!"

— Цей чоловік був німець? — здивувався Жираф.

— Так. Тоді камені на місто кидали німці.
— Але хіба вони не знали, що Монс також із Німеччини?

— Мабуть, їм було байдуже.

— І що зробив цей німець?

— Він направив на Монса таку штуку… Дивну штуку, яка робить «тра-та-та».

— Тра-та-та? — повторив Маленький жираф. — І що це означає?

— Це означає, що ти маєш лягти, заплющити очі і більше ніколи їх не розплющувати.

— Ніколи?

— Ніколи.

— І не можна відмовитись?

— Ні.
Маленький жираф глибоко замислився, потім поставив останнє запитання:

— І Монс ліг?

— Так. І більше ніколи не розплющив очі.
Маленький жираф замовк. Замовчав і птах.

Жираф заплющив очі й уявив, що більше ніколи не зможе їх відкрити. Не вийшло.

Як так? Заплющити очі і більше ніколи не розплющити? А як же синє весняне небо? А
сонечко?

Не зрозуміло!

У цей момент хтось відчинив двері у вольєр.
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— Хуп-хуп-хуп! — закричав і злетів птах.

Маленький жираф розплющив очі. Перед ним стояв чоловік. У його руках була якась дивна
штука. Малюк подумав, що зараз людина злякається і крикне: «Oh, mein Gott!» А штука в
його руках зробить "тра-та-та". І тоді доведеться лягти та заплющити очі. Жираф підняв
голову, щоб востаннє подивитися на блакитне весняне небо.

А потім почув тихий сміх.

І сказав чоловік:

— Добрий ранок. Як тебе звати?

І Маленький жираф відповів:

— Монс.

— Усе буде добре, Монсе! — доброзичливо промовив чоловік. — Я допоможу. Ходімо зі
мною!

І Монс зрозумів його. І повірив, що все буде гаразд.

І пішов за цією людиною.

Він уже не боявся.

Ні каміння з неба.

Ні цієї дивної весни.

Ні смерті.

(с) olegmihajlov1975@gmail.com
(с) Переклад: Костянтин  Солов’єнко, k-solo@i.ua
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