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Найкоштовніші скарби на землі — це книжки… 
Г. К. Андерсен 

У цьому посібнику зібрані популярні твори української, зару-
біжної літератур і літератур національних меншин України. Їх на-
писали сучасні автори, яких добре знають у нашій країні та за її ме-
жами. Щоб стати успішними й високоосвіченими професіоналами, 
люди в усьому світі багато читають. Без книжок не можна побудува-
ти вільну та демократичну державу! Запрошуємо вас зануритися в 
захопливий світ сучасної літератури! На вас чекають цікаві пригоди 
та яскраві персонажі, які вміють долати перешкоди й досягати по-
ставленої мети. Ми переконані, що ви їх полюбите! Герої сучасної 
літератури допоможуть вам зрозуміти світ, у якому ви живете, а ще 
навчать вас людяності й добра, любити красу та дбайливо ставитися 
до довкілля.  

Основну інформацію про письменників і художні твори, теоре-
тичний матеріал подано в підручниках з літератури. Проте до них 
включені лише основні тексти, передбачені програмою. Цей посіб-
ник допоможе вам дізнатися про творчість  сучасних письменників, 
адже його укладено за принципом доповнення й поглиблення зміс-
ту підручників.  

Завдяки цьому виданню ви прочитаєте чимало цікавих творів 
сучасності, а отже, більше дізнаєтеся про проблеми сьогодення, кра-
ще підготуєтеся до дорослого життя.    

Звісно, будь-який посібник обмежений певним обсягом, а тому не 
може бути вичерпним. Тому беріть книжки в бібліотеці, користуйте-
ся електронними бібліотеками в широкому просторі Інтернету!  

Книжки довкола нас! Це наші добрі друзі й порадники на все 
життя! Ваше майбутнє залежить від читання!

Упорядники

Слово до читачів
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Фоззі (справжні ім’я та прізвище Олександр Сидоренко) — 
український співак,  журналіст і письменник. Народився 6 квіт-
ня 1973 р. в м. Харкові. У дитинстві захоплювався футболом і 
дзюдо. Має освіту журналіста-телевізійника. З 1989 р. став вока-
лістом та автором пісень відомого українського гурту «Танок на 
майдані Конго». Фоззі випустив три сольні альбоми. Окрім цьо-
го,  був ведучим різних шоу на українських телеканалах. Активно 
працює й у галузі художньої літератури. Останнім часом надру-
ковано його п’ять романів, антологія «Письменники про футбол» 
(у співавторстві).

Грані художнього твору 

Улітку 2015 р. гурт ТНМК презентував анімаційний кліп Саш-
ка Даниленка на пісню «Гупало Василь», підготовка якого тривала 
майже рік. За цей час Фоззі й інші учасники гурту настільки порід-
нилися зі своїм персонажем, що не могли його залишити й у по-
дальшому. Так почали з’являтися Гупало-проєкти. Одним з них ста-
ла книжка Фоззі «Гупало Василь. П’ять з половиною пригод». Під 
час презентації твору автор зазначив, що, працюючи над книжкою, 
думав про потребу молоді в сучасних супергероях. Першим про-
тотипом Василя Гупала став Василь Вірастюк. 

Головний герой книжки — звичайний чоловік, який добре малює, 
проте за небезпечних обставин його пензлик перетворюється на бу-
лаву, а він стає велетнем, швидко розганяє ворогів і рятує тих, хто 
потребує його допомоги. До речі, сам Фоззі теж присутній у творі: 

Фоззі
Нар. 1973 р.

УКРАЇНСЬКА  ЛІТЕРАТУРА

Частина І

Що б там не було, як би не було,
Все одно добро закохає зло.

З пісні «Гупало Василь»
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він є прототипом Левка Триндуна, оповідача. Цей твір-казка ще раз 
нагадує нам: добро завжди перемагає зло!

1. Пригадайте особливості казки. Читаючи твір, знайдіть у 
ньому специфічні мовні засоби й інші елементи, прита-
манні казковим творам. 

2. Використовуючи художню літературу, кіно, мультипліка-
ційні фільми, пригадайте óбрази супергероїв (чи супер-
героїнь). Назвіть їх. Чи можна назвати супергероєм го-
ловного персонажа цього твору? Доведіть. 

ГУПАЛО ВАСИЛЬ. 
П’ЯТЬ З ПОЛОВИНОЮ ПРИГОД

(Уривок) 
Остання казка та перше диво

Коли ми вперше з ним зустрілися, я ще не був парламента-
рем1, але і хвости коровам давно вже не крутив. Я ходив по різ-
них селах — де на ярмарок, де просто так — і розповідав людям 
казки. Знав тих казок на три торби з гіркою, пам’ять мав добру,  
а робити мені все одно було нічого, от і розповідав усяку всячину 
на всі боки від Чорнодубового Лісу.

Пам’ятаю, у деяких містечках я вже побував двічі, казки мої 
слухали завзято, з площі не проганяли, тож це могло би стати моїм 
фахом на ціле життя. А в цій роботі головне — спочатку зрозуміти, 
про що людина хоче слухати, бо кожний прагне чути лише своє, 
а якщо не вгадаєш, то йдеш далі без вечері, човгаючи самотньо, 
уночі й під дощем. Але таке зі мною траплялося рідко: я виріс ро-
зумним і відразу зрозумів, про що людям хочеться чути.

От вам хочеться дізнатися правду про ті часи та про того Ва-
силя, а зазвичай люди хочуть послухати хвилини чотири про те, 
як комусь майже гаплик2 був, але він усе одно долю подолав і 
переміг, бо всім живеться важко й тільки вірою добра людина пе-
ремагає в злому світі: так, аби наприкінці казки весілля було, бо ж 
тут поєднуються інтереси всіх: і жінок, і чоловіків.

* * *
Того разу перед Різдвом стояв я в обід край базару в Підгір-

цях і гучно розповідав про каміння, що впало з неба, а з нього  
1 Парламентар — член парламенту або особа, уповноважена однією із 

сторін вступити в переговори з іншою. 
2 Гаплик — тут: кінець, смерть.
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вийшли люди на трьох ногах. Зима тоді була теплою, сніг потро-
хи танув під сонцем, і стояти на місці мені було не холодно, та ще 
й у довгому дідусевому кожусі.

Казочку, яку я чув від чужинця на західному кордоні, слухали 
кволо, бо покупці ще не скупилися, а продавці — не розпродалися.  
З власного досвіду додам, що розповідати казки в обід — не найкра-
ще, але я був молодий та дуже хотів їсти, тож і кричав про триногів 
зелених деяким перехожим і купі малят з бабкою-сторожихою.

У Підгірцях так завжди було, що дітей на базар не брали,  
а залишали в спеціальних садочках, де вони розважалися. Хто 
заможніший — їв млинці з медом і катався на різдвяних санчатах 
з конячкою, а хто бідніший — слухав казкарів під наглядом суво-
рої бабки.

Серед дітей з’явилася така цікава панночка в кептарі1, що я 
ледь не забувся, про що говорив, але продовжив далі про жовту 
холеру, що прийшла нам на допомогу й повбивала тих триногих 
людей.

— Дурня то все! — послухала мене й на цілу площу вигукнула 
дівчина й так на мене зиркнула, ніби я її пальне випив.

— То все не наше й небувальщина!
— І що? — тільки й відповів я.
— А то, — розходилася потроху дівчина, — що не треба дітям 

іноземні жахи в голови заливати.
— Казки з різних земель усякого навчають! — спробував уга-

мувати її я.
— Ти, схоже, не казкар, а бадилля2 порожнє. Ліпше би дітям 

щось правдиве про наш край розповів, де справжні дива трапля-
ються!

— Ти про себе?
— От же дурень! Та подивися ти навколо! Де ще риби розмов-

ляють, де Чорний Дуб росте, де люди раптом виростають великі 
до неба?

— Істинно, — несподівано додала сторожиха. — Зранку його 
бачила: на базарі, де глечиків ряд.

Я вже збирався посміятися з бабки, а ще більше — з красивої 
панночки, котра плела нісенітниці, та згадав, що заробляю собі 
на хліб чи не тим самим, і вчасно замовк. І поки я міркував, як 

1 Кептар — у гуцулів верхній хутряний одяг без рукавів. 
2 Бадилля — стебла та листя трав’янистих і коренеплідних рослин.
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з тієї ситуації вийти та познайомитися ближче з тією бідовою1 
дівчиною в кептарі, як позаду щось гучно хрумкнуло на цілу 
округу й усі, хто був на площі, видихнули, ніби востаннє, ніби не 
матимуть уже ні сенсу, ні змоги дихати ще.

* * *
Я розвернувся до річки й побачив те, що вкрай перелякало 

всіх присутніх: там тріснув лід і у великій ополонці бовталися 
конячка, санчата та з десяток діток. Виходило, що під час черго-
вого кола навколо базарної гори лід не витримав санчат — і тепер 
діти могли потонути!

І ми побігли до них. Боже мій, як же ми всі бігли, поспішаючи 
та намагаючись на ходу знімати із себе одяг! Бігли й бачили, як 
ополонка стає більшою, а можливості врятувати дітей — дедалі 
меншими…

І тут десь справа раптом ніби шалений вітер дмухнув. Я, бі-
жучи, повернув голову й побачив таке, що тільки в казках опи-
сують: там біг разом з усіма вусатий чоловік. Великий такий 
чолов’яга — і, уявіть собі, він з кожним кроком ставав ще біль-
шим! За декілька метрів перетворився на казкового велетня,  
а позаду мене закричали: «Урятуй їх, Василю!»

У того Вернигори засяяли білим очі, і мені стало ще страш-
ніше. Кількома стрибками він доскочив до берега та вступив в 
ополонку.  Підгорянка — річка хитра, несподівана та різка, проте 
в тому місці для велетня була неглибока. Це ми б з вами там до 
дна не дістали, а той чолов’яга йшов, і вода йому була до плечей.

Ми всі вже стояли на березі, а він мовчки йшов у воді, роз-
грібаючи крижини. Галас стояв неймовірний: усі, хто прибіг з ба-
зару, підтримували велетня криками, я теж кричав разом з усіма.  
А коли повернувся й підняв угору долоні, у яких сиділи діти, зчи-
нилося таке ревище, якого я ніколи не чув ані до, ані після того.

Люди на березі кричали від радості, стрибали й обнімалися, 
неначе щойно закінчилася страшна війна. І я там був, кричав і 
стрибав разом з громадою. А той богатир ішов берегом, і, уявіть 
собі, ще й конячку врятував із санчатами.

* * *
Він зробив гак, обійшовши натовп, і відразу подався до міс-

та. Там спочатку його було видно серед дахів, а потім, десь біля  

1 Бідовий — жвавий, сміливий, рішучий. 
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ратуші, він нахилився, а ми всім гамузом1 побігли до базару — 
уже не так швидко, як перед тим, але побігли: кожний хотів осо-
бисто подякувати велетневі, а вже як йому хотіли віддячити 
батьки тих дітей, можна було тільки уявити.

Нагадую, що я був тоді молодий, тож і прибіг під ратушу се-
ред перших. І побачив, як біля великого вогнища, на якому під 
кінець базарування зазвичай бика смажать, грілися діти, а їх  
обнімали батьки. І навіть конячка стояла біля вогню, і трясло її, 
бідолашну, чи то зі страху, чи то від холоду.

І впала мені в очі все та ж красива панночка, котра йшла ку-
дись убік від головної площі, і вела вона якогось дядька, наки-
нувши на нього свій кептар. Натовп кинувся до дітей подиви-
тися, як вони, а я чомусь пішов слідом за дівчиною з чоловіком, 
наздогнав їх у провулку й гукнув — на правах людини, котра не 
закінчила суперечки з жінкою.

— Почекай, — сказав, і вони обернулися. Я побачив, що то 
був велетень, котрий знову зменшився. Він був мокрий, з його 
вусів капало, і тримав він декілька малюнків з якимись горами, 
притискаючи ті краєвиди до грудей. Він виглядав як утомлений 
селянин. Та я чомусь одразу зрозумів, що це він, і ноги мої не ви-
тримали такого дива. Я сів на сніг, кліпаючи очима, і тільки те й 
робив, що мовчки розтуляв рот, наче риба. І тоді той чоловік пе-
редав панночці малюнки, а мені простягнув руку, щоб допомогти 
підвестися, а заодно й представився:

— Василь. Гупало Василь.
Я піднявся, віддихався й відповів:
— А я Левко Триндун.
— От точно, що Триндун, — сказала панночка й, усміхнувшись, 

додала: — Пішли, хлопці, грітися.
Ми пішли провулками кудись у глиб міста, і з того моменту 

життя моє теж пішло іншим шляхом. Відразу скажу, що казок 
я вже не розповідав, бо довелося побачити стільки всього, що в 
жодній казці не почуєш. І Гупало Василь був лише першим ди-
вом, яке я побачив, але головним.

1. Які події в казці ви вважаєте реальними, а які уявними? По-
ясніть. 2. Доведіть, що прочитаний твір є казкою. 3. Прочитайте 

1 Гамузом — усі разом.
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вголос той уривок казки, у якому Василь перетворюється на ве-
летня та рятує дітей. Порівняйте опис героя-велетня зі звичай-
ним чоловіком. 4. Чому, на вашу думку, Василь не чекав подяки 
після того, як урятував дітей, а тихенько пішов з панночкою?  
5. Як заробляв на життя Левко? Чому він залишив такий заробі-
ток? Поміркуйте, чим він міг би займатися після знайомства з 
Василем Гупалом. 6. Як ви вважаєте, хто може стати героєм 
(героїнею) свого часу? Від чого це залежить? 7. Кого можна на-
звати «велетнем духа»? Охарактеризуйте таку людину. 8. Чи є у 
вас знайомі, яких можна назвати героями? 9. Знайдіть в Інтер-
неті та подивіться анімаційний кліп Сашка Даниленка до пісні 
ТНМК «Гупало Василь». Прокоментуйте. Чи так ви уявляли собі 
нового українського супергероя? 10. Висловте свою позицію 
щодо питання: яку відповідальність мають узяти на себе сучасні 
герої (супергерої). У яких галузях життя вони особливо потрібні 
нині? 11. Які небезпечні зимові розваги ви знаєте? Як добре 
відпочити й не потрапити в халепу? 12. Пригадайте, у яких 
українських казках і казках народів світу ви читали про перетво-
рення звичайних людей на богатирів. Охарактеризуйте одного-
двох. У чому полягає секрет їхньої сили? 13. Придумайте влас-
ну історію про Василя Гупала. Оформте її, намалювавши комікс.  
14. Чого вас навчив цей твір? Сформулюйте моральний висно-
вок казки в одному реченні. 

Сашко Дерманський (справжні ім’я та прізвище Олександр 
Дерманський) — український дитячий письменник, член Націо-
нальної спілки письменників України. Народився 28 листопа-
да 1976 р. на Київщині. До 2016 р. Сашко викладав українську 
мову й літературу в одному з навчальних закладів м. Києва, 

Веселий сміх — здоров’я.
Українське прислів’я

Сашко Дерманський
Нар. 1976 р.
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був літературним редактором дитячого журналу «Стежка». 
З 2008 р. став автором популярної передачі на українському 
телеканалі. Цікаво, що він є одним із сценаристів української 
кінострічки «Сторожова застава» за однойменною повістю  
В. Рутківського.

Грані художнього твору 

«Казки дракона Омелька» — це весела мандрівка в дивовижний 
світ пригод разом з добрим і креативним дракончиком, який уміє 
розповідати цікаві казки, проте не має слухачів. Ми часто не досить 
уважно ставимося до людей, не даємо їм змоги повною мірою роз-
крити свій внутрішній світ. Ось про такі випадки йдеться у «Вступній 
казочці про Омелька», де ми зустрінемося з головним героєм, який 
болісно переживає особисту проблему: він не почутий іншими,  
а отже, не може реалізувати себе в улюбленій творчій справі. Вод-
ночас Омелько прагне знайти порозуміння з оточенням і довести, 
що він зовсім не страшний, не бажає нікому зла. Усе вирішується, 
як часто буває, випадково. Якось мале зайченя не змогло втекти 
від дракона, тому мусило зустрітися з ним. Воно дуже боялося, 
однак, як виявилося, Омелько насправді був добрим і позитивним 
драконом, тому поруч з ним йому нічого не загрожувало. Крім того, 
Омелько вміє розповідати захопливі історії… Нарешті й інші звірята 
зацікавилися незвичайним добрим казкарем. Давайте познайоми-
мося з ним і ми!

1. Читаючи казку, поміркуйте, чому ніхто не хотів слухати 
Омелька. Як, на вашу думку, почувався Омелько? Назвіть 
іменники (3–4), які б відображали його внутрішній стан у 
подібні моменти. 

2. Знайдіть у творі прикметники й дієслова, якими характе-
ризують Омелька інші персонажі та він сам себе. Проко-
ментуйте. 

КАЗКИ ДРАКОНА ОМЕЛЬКА
(Уривок)

Вступна казочка про Омелька

Жив собі Омелько. І був він драконом. Понад усе на світі, на-
віть більше за млинці із суницями, Омелько любив вигадувати 
казки. Та була одна заковика: драконові бракувало слухачів, бо 
щойно він підкрадався до когось, аби розказати казку, усі крича-
ли: «Дракон!» — і втікали.
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Не було такого звіра, який сів би й спокійно вислухав бідо-
лашного Омелька від початку до кінця.

Добре, що дракон мав жінку, дракониху Килину, от вона й 
слухала всі чоловікові оповідки.

Якось Омелько вигадав нову казку, прийшов на кухню до 
жінки та й каже:

— Килино, а послухай, яку я дотепну казку придумав: «Були 
собі...»

— Одчепися! — пирхнула1 дракониха.
Килина ще вчора образилася на чоловіка, бо він розтоптав 

квітничок біля їхньої печери — біг розказати нову казку, пере-
чепився об свою лапу та й упав носом у мальви.

— Одчепися, кажу! Витолочив усі мальви, а тепер хочеш, щоб 
і млинці попригорали! Розказуй свої небилиці комусь іншому,  
а мене не руш!

— Та однесеньку, Килинонько, коро-те-е-сеньку.
— Ану, — спалахнула Килина, пускаючи ніздрями бурі дим-

ки, — не роздраконюй мене, чоловіче, бо!..
— Ой, мене вже немає, — сказав Омелько й вискочив з кухні. 

Він знав: коли вже жінка пускає бурі димки — ховайся! Якби ще 
сині, то можна говорити, а бурі — гаплик, не варто й сіпатися.

Спочатку Омелько спробував розказати казку самому собі, 
однак було геть не цікаво слухати те, що знаєш напам’ять.

Дракон мало не плакав. Від переживання в Омелька підняла-
ся температура. З пащі так і пашіло вогнем, луска розжарилася 
майже до червоного, а килимок під ногами вже почав скручува-
тись у трубочку.

«Боже! — подумав Омелько. — Зараз ще в хаті станеться пожежа!»
Він вискочив з дому й помчав до річки, щоб охолонути.
Омелько біг у лісі й розпалювався ще більше: під ногами вже 

спалахувала трава, а з ніздрів так і сипали снопи іскор.
Аж раптом дракон побачив, що на узліссі пасуться лосі.
«О, — подумав Омелько, — зараз я розкажу їм свою казочку...»
— Здоровенькі були, лосики, — на ходу привітався Омелько, 

вергаючи страшний вогонь, — а послухайте-но...
Та лосі нажахано перезирнулися й галопом дременули до річ-

ки — подалі від дракона, під яким горіла земля.

1 Пирхнути — емоційно сказати, відрізати.
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— Та послухайте, лосики, зупиніться на хвилинку!.. — гукав 
Омелько, біжучи за ними, однак лосі не спинялися й мчали прямо 
до води.

На березі сиділи жаби. Вони дружно співали.
— О жаби! — загукав Омелько. — Зупиніть-но мені цих лосів! 

Тримайте їх! Хвилиночку уваги — зараз я вам усім щось розкажу!..
Але, побачивши лосів, що мчать просто на них, а надто Омель-

ка, який димить-іскриться, жаби злякались і з булькотом ляпну-
лись у воду. За ними стрибнули лосі, а вже за лосями шубовснув 
і сам Омелько. Над річкою піднявся густий стовп пари.

Омелько випірнув і виліз на берег. Він трохи пострибав на 
лівій нозі, щоб вилилася вода з правого вуха. Потім пострибав на 
обох, бо любив стрибати.

Лосі теж вилізли на берег, але на протилежний, і хоч Омелько 
вже охолов, вони не квапилися перепливати назад, удаючи, що 
сушать на сонці роги, а жаби зовсім не випірнули.

— Безталанний я, — бідкаючись, брів мокрий Омелько, — усі 
мене бояться, усі від мене сахаються, а в мене душа добра, а я ж 
лише казку хотів розповісти...

Отак ідучи, Омелько й не помітив, як сполохав зграйку зай-
ців, що гралися у квача. Та одне, найменше, не втекло.

— А ти хіба мене не боїшся? — здивовано запитав Омелько.
— Бо-бо-ю-ся, — чесно зізналося зайченя, — але ду-дуже хочу 

послухати казку, бо я найдужче у світі люблю казки.
— Навіть дужче за млинці із суницями?
Зайченя кивнуло, хоча ніколи у світі й не куштувало тих 

млинців.
— Ну, то слухай, — Омелько обережно, щоб не зачепити зай-

ченя вогнем, прокашлявся й почав свою розповідь: «Були собі…»
— А можна ще одну? — несміливо запитало зайченя, коли 

казка закінчилася.
— Звичайно, — радо погодився Омелько й розказав ще одну 

казку, а потім ще одну.
Сонце сідало. Килина почала хвилюватися: Омелька й досі 

не було вдома.
Словом, дракониха так розхвилювалася, що навіть перестала 

сердитися на чоловіка й вирішила його розшукати, бо ж, зреш-
тою, Омелька вона любила більше, ніж квіти.

Килина знайшла Омелька неподалік річки. Він сидів на траві 
й захоплено розказував казку, а біля нього вмостилося маленьке 
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зайченя й захоплено слухало, а з-за верболозу сторожко визира-
ли лосі й жаби, які теж хотіли послухати казку.

— Омельку, — лагідно покликала Килина, — годі вже розпо-
відати, ходімо вечеряти.

— То, може, зайченя запросимо? — несміливо запропонував 
Омелько.

— Чому тільки зайченя? Я всіх запрошую. Ану, виходьте звід-
ти! — гукнула вона лосям і жабам. — Гайда до нас на млинці із 
суницями!

Лосі й жаби засоромлено вийшли з-за кущів.
— Ні, ці не підуть, — запевнив дружину Омелько, — вони мене 

бояться.
— Ніскі-кі-кілечки не боїмося! — заперечили жаби.
— Уже не боїтеся? — зрадів дракон. — То це чудово!
— А ми не боялися, — буркнули жаби, — нас просто мама обі-

дати покликала.
— А ви підете? — спитала Килина в лосів.
— Підемо, — тихо промовили лосі.
Їм було соромно, що злякалися такого доброго дракона, але ж 

так хотіли скуштувати млинців із суницями.
Доки йшли до Омелькової печери, уже почало смеркатися.
— Ще далеко? — запитало зайченя. — Бо я в темряві дуже боюся.
— Немає чого боятися, — сказала одна жаба, — темрява зовсім 

не страшна, вона просто темна.
— Це зовсім не дивно, що мале боїться. Його ж самого он 

жменька, а темрява — величе-е-зна. — Омелько взяв зайченя на 
руки, щоб воно не боялося. — Та що тут і казати, коли буває, що 
й сама ніч боїться темряви.

— Ніч? — не втримався котрийсь з лосів. — Ніколи не чув та-
кого.

— І ми не чули, — квакнули жаби.
— Ну, — сказав Омелько, — то послухайте мою казку.

1. Чому Омелька всі проганяли й боялися інші звірі? 2. У який 
момент звірі таки вийшли послухати його казки й навіть пішли 
до родини драконів у гості? Прочитайте й поясніть. 3. Як ви ро-
зумієте вислів перше враження оманливе? Чи завжди це так? 
4. Подумайте, що відчував Омелько, коли від нього тікали інші. 
Чому звірі його боялися? 5. Яким він був насправді? 6. Складіть 
алгоритм для вирішення проблеми «Як досягти своєї мети?».  
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7. Зверніть увагу на те, як спілкуються Омелько й Килина. Чи 
панує в їхній сім’ї злагода? Доведіть. 8. Знайдіть в Інтернеті ві-
деоролик, де казку Сашка Дерманського розповідає І. Малко-
вич, і перегляньте його. Чи змінилися ваші враження від твору 
після перегляду відео? 9. Як ми повинні ставитися до інших? 
10. Дружина Омелька розсердилася на чоловіка, бо він витоп-
тав квітник. Порадьте драконові, як виправити свою помилку й 
зробити квітник ще кращим. 11. Незважаючи на доброту, дракон 
є небезпечним. Пам’ятаючи про протипожежну безпеку, скла-
діть пам’ятку про безпечне перебування поруч з ним. 12. Уя-
віть, що Омелько вже видав збірку своїх казок. Напишіть відгук 
про її презентацію: опишіть, що там відбувалося, хто був і що 
говорив. 13. Чого вас навчила казка?

 

Сашко Лірник (справжні ім’я та прізвище Олександр Вла- 
сюк) — сценарист, актор, автор і ведучий телепрограм, казкар-лір-
ник (звідси і псевдонім). Володіє музичними інструментами: коліс-
на ліра, варган, бубон, гітара. Народився 24 січня 1963 р. в м. Умані.  
У 1999–2002 рр. був автором і ведучим телепередачі «Казки Лір-
ника Сашка». У 2003 р. диск «Казки Лірника Сашка для дорослих 
і дітей» був визнаний найкращим альбомом України, згідно з опи-
туванням журналу «Політика і культура». 2011 р. вийшла друком 
книжка «Казки Лірника Сашка». У 2015 р. очолив рейтинг найпо-
пулярніших блогерів України на SITE.UA. 

Грані художнього твору

Ви вже прочитали багато казок і, звісно, знаєте особливості цьо-
го жанру. Не дивно, що письменники теж активно використовують 
казкові форми, адже тут реальне переплітається з фантастичним,  
а серед захопливих пригод завжди можна знайти корисні повчання.   

Заздрість здоров’я їсть.
Українське прислів’я

Сашко Лірник
Нар. 1963 р.
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Казки Сашка Лірника мають свою специфіку. Тут яскраво описа-
ні національні традиції, давні легенди й вірування українців. Життя в 
гармонії з природою, дотримання моральних норм, любов до пра-
ці, позитивне ставлення до життя — усе це є у творах письменни-
ка, який уміє органічно поєднати давнину й сучасність. У «Казці про 
парубків, Тимоша та квітку-папороть» ідеться про народні гуляння 
на свято Андрія1, під час яких парубки вирішили піти до діда Ти- 
моша й послухати цікаві історії. Тиміш розповідає їм нібито правди-
ву історію зі свого життя про те, як він колись шукав цвіт папороті… 
Для цього він повинен був виявити уважність, послух, жертовність. 
Проте жадібність завадила довести справу до завершення й за-
мість багатств Тиміш залишився ні з чим, та ще й став калікою. По-
чута розповідь глибоко вразила хлопців, які зрозуміли, що не мож-
на бути жадібними й заздрити іншим. А ви як думаєте? 

1. Читаючи казку, зверніть увагу на засоби створення націо-
нального колориту у відтворенні свята Андрія.

2. Які якості характеру виявляє Тиміш? Дайте їм оцінку. 

КАЗКА ПРО ПАРУБКІВ, 
ТИМОША ТА КВІТКУ-ПАПОРОТЬ

Уночі на Андрія хлопці в селі бешкетують. Кому новісінькі 
ворота дьогтем вимажуть, кому дрова розкидають, а кому й воза 
на хату витягнуть. Стоїть тоді вранці хазяїн, потилицю чухає,  
а зробити нічого не може, бо на Андрія парубкам усе дозволено. 

А хто своє хазяйство боронитиме, то може й по шиї заробити.
От і в нас якось на Дячуківському кутку хлопці веселилися: 

Івану Вариводі тина2 аж у город затягнули, дядьку Павлові ко-
ней зі стайні повипускали, а сільському голові — кабана в соба-
чу буду запхали. Начебто всі справи переробили, а ще тільки пів 
ночі пройшло. Місяць світить, сніг порипує, морозець веселить. 
Додому йти ще ніби рано.

От парубоцький отаман і гукає:
— Ану, гайда через лід на той берег у Корчі до діда Тимоша! 

Нехай нам казки розказує!
А в Корчах просто серед лісу стояла маленька дідова хатина,  

а сам дід знав безліч казок і був дуже веселий. Одна біда була в 
діда: ноги мав криві та кульгаві — наче тримав щось між коліньми. 

1 Ніч з 12 на 13 грудня. 
2 Тин — огорожа (з пруття, очерету, горизонтальних жердин), пліт. 
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Поки я вам про діда оповідав, то парубки вже через річку пе-
рейшли й до хатини добралися.

А дід Тиміш гарно піч витопив та й на лежанці1 спав. Дим ва-
лує, лежанка тепла — добре дідові спиться.

Коли це хлопці давай у двері гамселити:
— Діду! Уставай казки розповідати!
— От зараз устану та віжками потягну через спину! (А дід 

таки міг і віжками чи батогом добре шмагонути).
Але він з печі не злазить, а двері міцні, дубові — бий скільки 

влізе.
Били-били хлопці чобітьми — немає діла, не відчиняє дід.
— Ну стривай, вражий діду, ось ми тобі покажемо!
Залізли хлопці на стріху, та й запхали в комин шапку, гарно 

затовкли, кулаками забили, а двері колодою підперли.
От як пішов дим у хату — біда! Смердить, під стелею клу-

бочиться, горло спирає. Дід спочатку перебрався з лежанки на 
підлогу, а потім до дверей, бо вже дихати немає чим. А двері ко-
лодою підперті — зовсім дід пропадає. Давай тоді він сваритися,  
а хлопці тільки регочуть. Далі став уже проситися:

— Відчиніть, бо вчадію зовсім!
— А казку розкажеш?
— Розкажу, тільки відчиніть!
Відчинили парубки двері, дим шапками порозганяли, холоду 

напустили.
Дід знову заліз на піч, а хлопці по хаті порозсідалися — казку 

слухати.
— От ви думаєте, що я завжди був такий кульгавий — так от і 

ні! Це мене таким папороть зробила.
— Як то так? — дивуються парубки.
— А отак. Як був я ще молодий та гарний, як ви, то все слухав, 

що старі люди розказують про папороть. Цвіте папороть тіль-
ки раз на рік, на Івана Купала. Квітку не кожний зможе знайти. 
Квітка — краси невимовної. Як побачиш, то будеш тільки про неї 
й думати, так що батька-матір забудеш, а потім усе життя будеш 
по лісах блукати та квітку-папороть шукати.

Квітка-папороть розквітає опівночі червоним цвітом і горить, 
як жар. Тоді її треба зразу рвати. Але це теж діло не просте. Тре-

1 Лежанка — низька частина печі для лежання та спання (особливо 
взимку).  
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ба взяти із собою скатертину, на якій сім літ паску святили, ніж, 
яким хліб ріжуть, та ще й освячену хлібину. Скатертину треба 
розстелити перед собою в лісі там, де росте папороть, покласти 
на неї хліб і ніж і чекати. Тільки-но побачиш опівночі червоний 
вогник — біжи туди й зривай квітку-папороть. Перед цим тобі 
різні жахи ввижатимуться, бо нечиста сила дуже боронить квіт-
ку, але до святого хліба та скатертини не підійде.

Коли квітку зірвав, треба ножем надрізати шкіру на долоні 
біля великого пальця, квітку в рані затиснути й не відпускати, 
щоб вона там заросла. Тоді все знатимеш: що де на світі робиться, 
де який скарб лежить і що думає про тебе сусідка.

Після цього треба бігти додому, щоб устигнути повернути-
ся, доки півні не проспівали. Але головне — не оглядатися, бо як 
оглянешся, то нечиста сила тебе впіймає. Вона тебе буде лякати, 
гукати, шарпати, заважати, а ти тікай та не оглядайся!

От я й полював за тією квіткою, коли був молодий. Знайшов 
у лісі найглухіше місце, де росте папороть, узяв усе, що треба, і в 
ніч на Івана Купала сів чекати.

Коли це щось почало шарудіти, наче літає наді мною, якісь 
пики страшні з кущів виглядають, то кажани, то сови в’ються. 
Але я всього того не боюся, бо нічого до мене підібратися не 
може — святий хліб не пускає.

Раптом усе замовкло й затихло — нічого не шелесне. Дивлю-
ся: прямо переді мною серед папороті світло червоне загорілося, 
як свічечка маленька. Ніби якась дуже гарна музика заграла чи 
наче щось заспівало, як ото мати дитині співає. І так мені добре 
стало, що я сиджу, а з місця зрушити не можу. Коли це раптом 
згадав, що треба квітку-папороть рвати, бо так і розуму позбуду-
ся, і в лісі залишуся.

Підбіг я до того світла чарівного, дивлюся: квітка маціпусінь-
ка, як горошинка, і медом пахне. Зірвав я її, а вона тепла, як жива. 
Різонув ножем долоню та квітку в рані затис! Аж тут як зареве, 
як зашумить у лісі! Я ноги в руки — і тікати! Коли це попереду 
коріння із землі полізло, ззаду за сорочку щось почало хапати, 
якесь гаддя з дерев посипалося. Зліва щелепи вовчі клацають,  
а справа костомахи з черепами танцюють.

Я все біжу, тільки кулак міцніше стискаю та ножем махаю. 
Тут позаду щось загукало, та все голосніше й голосніше:

— Тимоше! Стій, зупинися, бо лихо тобі буде! Стій! Озирнися!
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Я знаю, що не можна оглядатися, але так кортить! Тут ззаду 
наче наш пан економ1 гукає:

— Стій, лобуряко, бо канчуків2 на стайні скуштуєш!
Я собі біжу, бо я того економа й у селі не дуже боюся, а тут у 

лісі хай тільки підійде! 
А тоді наче Ганька, наша сільська вдова-красуня, кричить:
— Тимоше, стій, я тебе поцілую!
«Ага, — думаю, — цілуй мого рябого підсвинка, бо краще моєї 

Оксани у світі немає!»
Коли раптом чую: моя мати гукає:
— Синочку! Зупинися, порятуй мене!
Тут уже я не втримався, оглянувся — і ноги мої наче до землі 

приросли: стоїть переді мною здоровенний чорний собака, язик 
висолопив, з рота піна летить, а в нього на спині сидить кицька, 
й очі в неї червоним світяться. От дивляться вони на мене, а я з 
місця зрушити не можу. Раптом кицька розкриває рота та й каже:

— А чого це ти, Тимоше, нашу квіточку вкрав?! Треба за неї 
заплатити.

А я б радий утекти, проте стою як укопаний та тільки кулака 
тисну. Але ж бачу, що допоки квітка в мене в руці, то нечиста 
сила мене зачепити не годна, але й відпускати не збирається.

— Немає, — кажу, — чим платити.
Кицька хвостом покрутила та й каже:
— А давай ти з нами в карти зіграєш. Якщо програєш — від-

даси квітку, а як виграєш, то ми тебе відпустимо, ще й торбу гро-
шей дамо, самих червінців насиплемо!

Стою та й думаю: «Що його робити? Як не погоджуся, усе одно 
тут пропаду, бо вже всі ці потвори мене обступили й тільки й чека-
ють, щоб мене на зуба попробувати. Ну, та дарма, щось вигадаю».

— Ну, давай, вража кицько, зіграємо!
Кицька сіла на задні лапи, пазурами в собачу спину міцніше 

вчепилася й на пеньочку карти розкидала.
Узяв я свої карти, а на них такі огидні пики намальовані.  

І нічого я не второпаю в тих картах. З однієї кров цебенить,  
з іншої — попіл сиплеться. «Ну, — думаю, — не одуриш мене, кля-
та нечисть!»

1 Економ — управитель поміщицьким господарством, економією.
2 Канчук — знаряддя для тілесного покарання; сплетені мотузки або ре-

мені на руків’ї, які використовують пастухи, вершники та ін. 
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А кицька радіє, аж підстрибує, собака ікла шкірить — посмі-
хається. Кидає кицька свої карти на пеньок і тішиться:

— Ну що, програв?! Не маєш чим бити?!
А я й собі карти поверх котячих кидаю та одразу ножем на 

них хрест малюю:
— А що, з’їла, вража нечисть?!
Кицька круть-верть до тих карт, а взяти — зась! Хрест не пус-

кає! Загарчала, зашипіла, заверещала нечисть, а вдіяти нічого не 
може. А я собі й гукаю:

— Ану, несіть мою торбу грошей!
Кицька нявчить:
— Перехитрив нас Тиміш! Тягніть йому червінці!
Тут вовча паща дає мені торбу з грошима, а я, дурний, руку 

за торбою простяг, кулака розкрив, а квітка-папороть і випала! 
Розреготалася нечиста сила:

— Дурний ти, Тимоше. Жадібність тебе погубила! Усе міг 
мати, а проміняв на жменьку чужих грошей!

Тут же мене вгору підняло, перекинуло й давай мною дуби та 
терни товкти. Так до самого дому било та ламало, аж поки між 
корчі закинуло. А тут і півні проспівали. От відтоді я й кульгаю! 
А в торбі тільки кізяки й сміття було. От так жадібність людей за-
напащає!

Парубки послухали-послухали діда Тимоша та й добре собі 
ту казку на вус намотали. Відтоді в нас у селі жадібних і не було.  
І не крали в нас, і двері на замки-колодки не замикали, а так — па-
тичком підіпруть, щоб кури в сіни не заходили. А на столі завжди 
паляниця й глечик з молоком стоять, рушничком накриті. Іде по-
дорожній через село — у будь-яку хату заходь, поїж-попий, руш-
ничком утрися, знову патичком двері підіпри, та й мандруй собі 
далі. І так по всій Україні велося, поки москалі не перекапустили.

Щедра душа всім радість дарує, а жадібний — і собі не гам,  
і людям не дам!

1. Назвіть персонажів казки. Які з них є реальними, а які — фан-
тастичними? Охарактеризуйте їх. 2. Розкажіть відомі вам ле-
генди про цвіт папороті. Порівняйте з тією, що є у творі Сашка 
Лірника. 3. Прочитайте вголос той уривок казки, який, на вашу 
думку, є фантастичним. Яким у ньому зображено головного ге-
роя? 4. Які риси Тимоша ви вважаєте позитивними, а які —  
негативними? Аргументуйте. 5. Як поводять себе хлопці,  
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прийшовши до діда Тимоша? Поміркуйте, чому вони не виявля-
ють до нього поваги. Чи можна так ставитися по людей літнього 
віку? 6. Як ви вважаєте, чому дід Тиміш не хотів пускати хлопців 
у хату? Як парубкам вдалося переконати діда відчинити двері? 
Чи правильно зробили хлопці? 7. Знайдіть в Інтернеті аудіо- 
запис казки у виконанні Сашка Лірника. Після прослуховування 
прокоментуйте, як вам цікавіше сприймати казку: на слух чи чи-
таючи. Поясніть. 8. Пригадайте, які традиції відзначення свята 
на Андрія згадані в казці. Чи знаєте ви ще якісь? Чи всі жарти є 
доречними? Наведіть приклади добрих і безпечних жартів.  
9. Які пори року описано в казці? Які особливості погоди в різні 
пори року згадано у творі? Виразно прочитайте відповідні фраг-
менти. Прокоментуйте. 10. Назвіть небезпеки, які трапилися 
героям у казці. 11. Хто, на вашу думку, діє небезпечно й чому? 
12. Напишіть власне закінчення казки, уявивши, що Тиміш до-
тримався всіх умов. 13. Прокоментуйте кінцівку казки: «Щедра 
душа всім радість дарує, а жадібний — і собі не гам, і людям не 
дам!» Наведіть приклади зі свого життєвого досвіду. 

Олександра Бурбело 
1998–2013

Для людини з талантом і любов’ю до 
праці не існує перешкод.

Л. ван Бетховен

Олександра Бурбело — авторка декількох книжок поезії та 
прози українською та російською мовами, зокрема «Першоцвіти:  
казки, легенди, вірші, смішинки та загадки», «Зимова Україна: по-
езії», «Я лиш струна на арфі України» та ін. Народилася 1 січня 1998 р. 
у м. Вінниці. Стала лауреаткою та дипломанткою багатьох літера-
турних конкурсів і фестивалів, її творчість високо оцінили укра-
їнські письменники В. Нестайко, В. Вітковський, А. Подолин-
ний. Але життя її було надто коротким, як спалах блискавки. За 
життя юної письменниці вийшло друком чотири книжки, реш- 
та — посмертні видання. Підготовлені до друку збірки поезії та 
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прози «Перемога над синіми водами», «Гармонія». Незавершени-
ми залишилися роман у стилі фентезі «Тутанхамон» і детектив. 
Олександру Бурбело посмертно прийнято в Національну спілку 
письменників України.

Грані художнього твору 
Значне місце серед творів О. Бурбело посідають казки. Вони 

ввійшли до збірки «Першоцвіти: казки, легенди, вірші, смішинки та 
загадки». Героями всіх казок авторки є діти, адже їхня нестримна 
фантазія розширює межі реальності й створює дивовижний світ,  
у якому відбуваються незвичайні події. Твори О. Бурбело наповне-
ні неймовірними мандрівками й зустрічами з невідомим. Проте, 
як заведено в казках, добро завжди перемагає зло. І це не дивно, 
адже авторка — майже ваша ровесниця. Тож давайте долучимося 
до її цікавої спадщини!

 
 Читаючи казки, зверніть увагу на описи чарівних пригод. За 

допомогою яких художніх засобів створено ефект чарівності? 

БАРВИСТА КРАЇНА

Чи бували ви в далекій казковій країні, яка зветься Барвистою? 
Там кожний день має свій колір, тож і звуться дні тижня так: ро-
жевий, білий, зелений, синій, помаранчевий, бузковий та жовтий.

Ось одного зеленого ранку казкар-чарівник Добре Серце, во-
лодар тієї країни, одягнувши довгу синю мантію з високим по-
маранчевим коміром, синій капелюх і взявши в правицю посох 
чарівника — таку собі ніби звичайнісіньку зигзагоподібну па-
лицю із зіркою на вершечку, лівою рукою розгорнув товстезну 
помаранчеву книгу казок і чарів. Чарівник був високого зросту, 
тримався, як належить, поважно й був зовсім сивим. Він чимось 
нагадував нашого доброго знайомого — Дідуся Мороза (а може, 
маг і був його молодшим братом).

Добре Серце таємниче промовив:
— Сьогодні на нас чекає чудова казка! Онученько, принцесо, 

розпочинається нова казка зеленого дня! На тебе чекають особ-
ливі сюрпризи, пригоди та дива.

А далі чарівник заговорив зовсім іншою мовою — мовою ма-
гічних слів. Тим часом сонце піднімалося дедалі вище, зелене по-
вітря світлішало, розпочинався день зеленої казки.
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Юна принцеса, внучка володаря казкового краю, сиділа в кріс-
лі під пальмою на ґанку палацу й, заглядаючи в чарівне люстерко, 
намагалася вгадати, яку нову казку принесе їй зелений день.

Красуня чимось дуже нагадувала нашу улюбленицю Снігу-
роньку — така ж світлолиця, з блакитними озерцями очей. Ось 
тільки волосся мала вогнистої барви. Щоправда, дівчинка й сама 
здивовано придивлялася до нього.

Це був щоденний сюрприз її дивовижного дідуся — учора 
вона була білявкою, а ось сьогодні її кучері — як полум’я.

— Дідусю, моє волосся стало вогняним! — захоплено вигук-
нула дівчинка.

— Так, люба, — усміхнувся казкар. — Цього зеленого ранку ти 
зі своїми полум’яними кучерями маєш просто неперевершений 
вигляд і сяєш, як сонце.

Принцеса захоплено милувалася яскравими локонами, та ось 
її увагу привернуло ніжне муркотіння. Біля сходів вона побачи-
ла симпатичне руденьке кошеня.

— Ой! Кошеня! І таке ж руденьке, як я. Це, звісно ж, подару-
нок мого дідуся.

І дівчинка вибігла назустріч вогнистому пухнастику. Коше-
нятко перебирало лапками, але не могло вийти із зачарованого 
кола. Це було коло для подарунків

— Іди до мене, Іскринко, — лагідно мовила принцеса й узяла 
маленьке на руки. — Яке ж ти пухнасте, яке веселе! Тобі, напев-
но, щось уже відомо про казку зеленого дня.

Котик, який ще мить тому насолоджувався увагою хазяйки, 
раптом округлив свої зелені очиська й боязко озирнувся. Неспо-
дівано пролунав звук, який нагадував гудок поїзда. Пухнастик 
прищулив вушка й злякано замружився.

— Кого це ти побачило?
Принцеса й собі оглянулася. Ось іще один сюрприз — синє 

слоненя! Воно стояло під вікном, мов на сторожі її спокою. Ма-
лий радісно сурмив, піднявши хобот. Він вітав хазяйку, немов 
справжній охоронець.

Слоненя було таке ж синє, як довга сукня принцеси, а ось ко-
шенятко мало колір її волосся. Що ж, дідусь-чарівник полюбляв 
гармонію барв.

Принцеса задумалася: «Які дива обіцяє ця кольорова гама сьо-
годні? І чому саме слоненятко та кошенятко подарував їй дідусь-
чарівник?» Красуня в задумі присіла на сходинку біля палацу.
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— Третій день тижня в Барвистій країні, — пояснив Добре  
Серце, — присвячений одному з найбільших див у світі, яке люди 
часто не помічають у круговерті буденних турбот. Ім’я йому — по-
езія. Усі мешканці країни висловлюватимуться тільки віршами.

Цієї миті слоненя перетворилося на лицаря-охоронця, а руде 
кошенятко…

Принцеса не повірила своїм очам — воно обернулося на кри-
латого коня з вогняною гривою.

— Пегас! Крилатий скакун, що підносить поетів у піднебес-
ся! — захоплено заплескала в долоні дівчинка.

— Саме так, моя розумнице, — усміхнувся дідусь. — Мандруй 
світами, онучечко, тільки повертайся вчасно.

— Домовилися, Добре Серце! Обіцяю, що не підведу!
Швидко минав казковий час зеленого дня. Та ось його барва 

почала змінюватися. Принцеса в товаристві лицаря-охоронця на 
диво-коні поверталася до палацу.

— Яка захоплююча подорож! — раділа юна мандрівниця. — 
Цікаво, які дива чекатимуть на мене завтра.

А день тим часом потроху змінював свою барву. У Барвистій 
країні не було чорної барви ночі, тому колір одного дня плавно 
зливався з барвою наступного дня. То ж коли Пегас відлітав на 
поклик Доброго Серця, небо переливалося вже різними відтін-
ками блакиті, зовсім, як у нас, в Україні. Так, небо над Україною 
сповнене поезії!

1. Назвіть чарівні події, які відбуваються з принцесою. 2. Про-
читайте виразно її діалог з магом Добре Серце. Розкажіть про 
їхнє ставлення одне до одного. 3. Об’єднайтесь у групи відпо-
відно до кольорів, згаданих у казці. Підготуйте розповідь і ма-
люнки (від групи) про те, що має відбуватися в день, позначе-
ний певним кольором. 4. За допомогою яких технологій можна 
подорожувати світом, не виходячи зі своєї кімнати? Якими з них 
ви користуєтеся? Наведіть приклади. 5. За допомогою Інтер-
нету знайдіть інформацію про міфічного персонажа Пегаса та 
його зображення. Чи збігаються вони з тим описом, який є в 
казці? 6. Які географічні та природні ознаки світу згадані в каз-
ці? Де, на вашу думку, може бути казкова країна, відповідно до 
її особливостей? 7. Розкажіть про найцікавішу мандрівку у ва-
шому житті. 8. Назвіть і поясніть, які речі варто брати із собою в 
подорож для цікавої та безпечної мандрівки. 9. Пригадайте ві-
домі вам казки, у яких ідеться про незвичайні подорожі.  
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10. Опишіть (усно або письмово) мандрівку принцеси на Пегасі 
з лицарем-охоронцем: куди вони літали, що бачили, які приго-
ди з ними трапилися. 11. Доведіть або спростуйте тверджен-
ня: «Так, небо над Україною сповнене поезії!» Намалюйте хма-
ру тегів, на якій запишіть імена відомих українських поетів і 
поетес. 

1. Яку роль відіграє прийом сну у творі? 
2. Пригадайте прочитані вами художні твори, де герої вві 

сні потрапляли в незвичайні ситуації. 

ЛЕСИНА КАЗКА

В Україні, де гори високі, моря широкі, річки глибокі, а ліси 
дрімучі, жила дівчинка Леся, яка понад усе любила казки та ма-
лювання. От і сьогодні вранці тато, допомагаючи дочці взутися в 
зимові чобітки, квапить:

— Лесю, час у дитсадок.
Донечка ж у відповідь:
— А казку розповіси?
— Добре вже, лисичко Лесю, — погоджується тато.
Дома дівчинку ще називають Червоною Шапочкою. Це улюб-

лена Лесина героїня, яку дівчинка малює і фарбами, й олівцями,  
і фломастерами. Картини в дитсадку на виставці красуються.

А які чудові історії вміє вигадувати Леся! І щовечора розпові-
дає їх плюшевому ведмедику. Уже й задрімає дівчинка, а клишо-
ногому симпатязі ніяк не спиться — усе згадує неймовірні при-
годи героїв.

— Звідки стільки казочок знає Леся? — дивується ведме-
дик. — Може, вони сняться маленькій красунечці?

Вирішив волохатик підглянути хазяйчині видіння. А йому 
було відомо, як це зробити: достатньо взяти за руку дівчинку й 
поринути в дрімоту разом з нею...

— Ой, де я? — роззиралася навкруги Леся.
Довкола височів сосновий ліс, повний сонячного світла, пта-

шиного співу й аромату суниць. Ще й червоні шапочки з білими 
цяточками весело майорять то тут, то там, наче ліхтарики. «Му-
хомори», — здогадалася мандрівниця. А онде, над самісіньким 
берегом лісового озерця, примостився найсміливіший з них. 
Леся й собі підійшла до водойми та, поглянувши на дзеркальну 
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поверхню, зойкнула. На дівчинку хитро позирала справжнісінь-
ка лисичка, вбрана в її улюблену вишиванку, сарафанчик і фар-
тушок. А на голівці в руденької яскравів Лесин бантик.

— Хто ти? — здивовано поцікавилася мандрівниця.
— Та це ж ти, Лесю, — зашелестіло хвильками озеро.
— Оце так дивина, — вражено прошепотіла дівчинка. — Отже, 

відтепер я — справжня руденька лисичка!
Доки руденька видивлялася на себе в дзеркальну поверхню 

води, з-за дерев вибіг вовк.
— Доброго дня, лисице! — привітався сірий. — Пограймося в 

лісові перегони!
— Щось не пригадую такої забавки, — зізнається Леся.
— Та що це з тобою? — дивується вовк.
Сіроманець зірвав з двох мухоморів шапочки та склав їх докупи:
— Ось і кубик! Кому скільки цяточок випаде, той стільки де-

рев і минає. Пригадала?
Поглянула лиска на стежку, що вилася між соснами, — нічого 

на думку не спадає. Руденька аж розгубилася.
А вовк дивиться та сміється:
— Що, хитрунко, боїшся програти? Вирішуй!
— Ну, добре, позмагаймося, — погодилася лисичка.
І побігли вони лісом: то цяточки рахують, то дерева. Леся й не 

помітила, як зник сіроманець — тільки десь суха гілка тріснула. 
Що робити? Тож вирішила руденька піти стежиною далі.

Уже й ліс закінчився, а доріжка вище й вище піднімається. 
Аж ось нагорі видніється рожева хатинка, стіни якої прикрашені 
мальвами, а золотистий дах обвитий вінком. «Знайомий буди-
ночок, — наблизившись, лисичка намагалася пригадати, де його 
бачила. — Та це ж з мого малюнка! Оце так!»

Леся постукала лапкою у двері й чує, як хтось запрошує ввійти. 
Та, зробивши крок, аж замружилася — так яскраво в хатинці. Коли 
придивилася, то побачила, що на лавці спочиває веселе Сонечко. 

— Руденька, сідай на ослінчик, — запрошує небесне світило. — 
Тільки відсунься далі, дівчинко, бо поруч зі мною дуже спекотно.

— Звідки Ви дізналися, що я не лисичка? — дивується гос-
тя. — Невже так помітно?

— Я все знаю, красуне, а цю хатинку особливо люблю — така 
гарна та затишна! Хочу тобі віддячити за неї. Якщо послухаєшся 
моєї поради, знову дівчиною станеш! — Сонечко таємничо про-
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довжило розповідь: — Поглянь, від нашої хатинки стежка збігає 
вниз, аж до того симпатичного будиночка. Там господарює моя 
приятелька, бабуся Червоної Шапочки, а внучка їй допомагає. 
От тільки вовк до них занадився. Пригадуєш, хитрун запропо-
нував погратися в лісові перегони? Сіроманець тебе відволікав, 
щоб часом не завадила дістатися до бідолашних. Поспішай же, 
Лесю, допоможи бабусі й онучці в біді.

Мчить лисичка, б’ється серденько... Добігла руденька, ди-
виться: двері відчинені. Приглядається: сіроманець заплутався 
в прозорій сітці, що спеціально була натягнута навколо помеш-
кання.

— Оце так! — усміхнулася Леся. — Це ж я такий кінець казки 
про Червону Шапочку вигадала! Ще й плюшевому ведмедику 
розповідала.

Аж ось на ґанок вийшли бабуся й онучка та радісно до лисич-
ки-помічниці гукають:

— Дякуємо за диво-сітку. Спіймався сіроманець!
— Як же ви мене впізнали? — поцікавилася руденька, кліпа-

ючи очима.
— Дуже легко, адже давно тебе знаємо, — усміхнулася Черво-

на Шапочка. — Ми ж постійні гості у твоїх казках!
— Лисичко, відпусти! — раптом почулося прохання сіроман-

ця. — Повір, більше ніколи сюди не завітаю!
— Ой, ні, — злякалися бабуся з онучкою, — не варто вірити 

вовчим обіцянкам.
Цієї миті між хмаринками з’явилися сонячні промінчики, 

торкнулися сірого — і хижак перетворився на яскравого метели-
ка. Красень випурхнув із сітки й полетів геть.

Бабуся й Червона Шапочка зраділи такому чудовому закін-
ченню казки. Запросили лисичку на вечерю та відпочинок у ча-
рівному ліжечку, у якому сняться найяскравіші та найщасливіші 
сни.

Руденька подякувала за дивовижне частування та щойно 
прилягла на шовкові простирадла, відчула, що її почала заколи-
сувати ніжна пісня, яку тихо співав вітерець.

— Лисичко, прокидайся! — раптом почувся голос тата. — Час 
до дитсадка!

Дівчинка відразу підхопилася й зазирнула в люстерко:
— Татко звично жартує, називаючи мене лисичкою.
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— А насправді — дівчинка з доброї казки! — прошепотів плю-
шевий ведмедик.

1. Який вид реальності використано в цьому творі для створен-
ня казкового ефекту? 2. Назвіть ознаки фантастичного світу,  
у якому опинилася героїня. 3. Прочитайте виразно уривок каз-
ки, який бачив у Лесиному сні її ведмедик. Для чого він хотів по-
трапити до сну своєї хазяйки? 4. У яких ще казках чи мультфіль-
мах герої потрапляли в чужі сни? А в чий сон ви хотіли б 
потрапити? Що ви мрієте там побачити? 5. Хто з персонажів 
казки є позитивним, а хто негативним? Чому? 6. Пригадайте, як 
лисичка та вовк гралися в лісові перегони. 7. Намалюйте кубик, 
за допомогою якого герої лічили кількість дерев. Розкажіть про 
його використання. 8. Чи добре зробила Леся, що не послухала 
вовка й не звільнила із сітки, незважаючи на його прохання? 
Чому? 9. Чарівні події казки відбуваються в лісі. Розкажіть про 
те, як там поводилися персонажі. 10. Оберіть відповідь та аргу-
ментуйте її: «Для мене ліс є … (привабливим, небезпечним або 
ін.), тому що …» 11. Чи можна дітям у реальному житті йти са-
мим до лісу? Які несподіванки там можуть очікувати? 12. Яку 
відому вам казку згадано у творі? Хто її автор? Назвіть її персо-
нажів і розкажіть про основні події. 13. Створіть (усно або  
письмово) іншу кінцівку до казки. 14. Розкажіть про випадок зі 
свого життя, написавши есе на тему «Не варто вірити вовчим 
обіцянкам» (7–10 речень).

 

Григорій Фалькович — український поет і прозаїк, громад-
ський діяч. Його твори завжди викликають усмішку й сміх. І це 
не дивно, адже сам автор має добре почуття гумору. Народився 

Сміх — це сонце: воно проганяє зиму з 
людського обличчя.

В. Гюго

Григорій Фалькович
Нар. 1940 р.
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25 червня 1940 р. в м. Києві, навчався в Київському університе-
ті ім. Т. Г. Шевченка. Якось поет сказав: «Потрібно забороня-
ти найкращі книжки, щоб діти обов’язково захотіли порушити 
заборону й прочитати їх!» Твори Г. Фальковича — у вільному  
доступі, тож читайте та смійтеся на здоров’я!

Грані художнього твору 

Писати ліричні твори можуть не всі люди. Адже для того, щоб 
створювати вірші, треба мати особливе поетичне бачення світу 
й потребу образно висловити внутрішні почуття й переживання,  
а ще — дуже добре володіти мовою, уміти добирати влучні художні 
засоби й рими. Види лірики можуть бути різними. Мабуть, ви вже 
знаєте такі різновиди поезії, як громадянська, пейзажна, інтим-
на, філософська тощо. Лірика Г. Фальковича має свою специфіку. 
Митець створює жартівливі вірші (гумористичні або сатиричні), бо 
вміє помітити в нашому житті смішні моменти, а за ними — зовсім 
не смішні суспільні явища чи вади людей. Але водночас поет може 
бути й серйозним, і замріяним… Його перо здатне відтворити як 
сучасність, так і особливу реальність, сповнену чар і  таємничос-
ті… Саме словом, як вважає митець, можна змінювати світ довкола 
нас. А ви як думаєте? У чому велика сила поезії? 

1. Читаючи вірш, зверніть увагу на засоби створення жар-
тівливого тону. Якому жанру літератури властиві подібні 
прийоми?

2. Що таке алегорія? Знайдіть алегорію в тексті. Які вади 
людей вона виявляє? 

МАНІКЮР

Якось двом із наших кур
Ми зробили манікюр.
Вони зранку не вітаються,
Манікюрами пишаються,
Вже не хочуть жить в селі — 
Копирсатись у землі.
День пройшов. Голодні кури
Зберігають манікюри:
Навіть соромно й казати —
Гній не стали розгрібати.
А їх подруги й сусідки

Вигрібають, хтозна й звідки,
Хто зернинку, хто личинку,
І жучка, і хробачка.
Час іде. Голодні кури
Зберігають манікюри.
Стало схоже їхнє пір’я
На обсмикане ганчір’я,
Похилилась голова,
І хода якась крива.
Розтривожився курник:
Чути лемент, зойки, крик.
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Та нарешті, та на щастя —
Лак облущився і зник...
Вже й забули наші кури
Про колишні манікюри,
Залюбки живуть в селі
Та й знаходять у землі

І зернинку, і личинку,
І жучка, і хробачка.
А дорослі як зберуться,
Так над ними і сміються:
Не для того манікюри,
Щоб пишались ними кури!

1. Визначте тему вірша в прямому й переносному значенні.  
2. Кого має на увазі поет, кажучи слово кури? Розкрийте його 
алегоричний зміст. 3. Що стало об’єктом висміювання у вірші: 
а) манікюр; б) свійські птахи; в) людські вчинки або вади харак-
теру? Поясніть свою думку. 4. Порівняйте óбрази курей на по-
чатку й наприкінці вірша (як вони виглядають та як поводяться). 
Виразно прочитайте відповідні рядки. Що повернуло їх до зем-
лі? 5. Про які негативні явища йдеться у вірші? А що, на думку 
автора, є природним, правильним? 6. Чи переживали інші  
персонажі («подруги й сусідки») за курей? Що робити, коли твій 
друг вчиняє неправильно? 7. Знайдіть у вірші прикмети довкіл-
ля. Запишіть відповідні слова. 8. Дуже часто люди в гонитві за 
красою ризикують своїм здоров’ям. Пригадайте відомі вам си-
туації. Як ви до цього ставитеся? 9. Оберіть позицію: у чому по-
лягає користь чи шкідливість манікюру. Аргументуйте. 10. Нама-
люйте 1–2 малюнки до вірша, доберіть до них відповідні рядки. 
11. Розкрийте повчальний зміст останніх рядків твору: «Не для 
того манікюри, / Щоб пишались ними кури!»

 Читаючи поезію, пригадайте, у яких творах ішлося про сон. 

ШАЛАХМУНЕСИ

Другий рік у нашій хаті,
Симпатичні, волохаті,

Тишком-нишком, десь під ліжком
Шалахмунеси живуть.

А що їх ніхто не бачить —
Це нічого ще не значить,
Бо вночі, коли всі сплять,

Ці вухаті, волохаті
Починають в нашій хаті

Царювать.
Із чарівної торбини
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Сни для кожної дитини 
Діставать.

Тим, хто щирий, негнівливий, —
Насилають сон щасливий.
А тому, хто любить зранку
Галас, примху, забаганку,

Хто брехливий, хто жаднючий —
Насилають сон страшнючий.

Тож вони собі пильнують,
Хворі іграшки лікують,

Упівголоса співають,
На блакитній скрипці грають.
Зранку люблять спочивати —

Спати, мріяти, куняти:
Тишком-нишком, десь під ліжком,

У куточку, на канапці,
У старій кролячій шапці,
В комірчині — на перині
Чи на маминій кофтині.

Отакі у нашій хаті —
Симпатичні і вухаті,
Вайлуваті1, волохаті,
І торішні, і вчорашні,

Нам як рідні, як домашні —
Шалахмунеси живуть.

1. Про яких дивовижних істот ідеться у вірші? Що вони роблять? 
Як поводяться? За яку сферу людського існування відповіда-
ють? 2. Поміркуйте про те, це правда чи авторська вигадка.  
3. Звідки, на вашу думку, беруться сни? Чи подобається вам ав-
торська версія? 4. Визначте елементи казки у вірші. 5. Проко-
ментуйте рядки, у яких описано, де живуть шалахмунеси.  
6. Знайдіть у вірші прикметники для означення снів. 7. Кому 
шалахмунеси посилають страшні сни, а кому — щасливі?  
8. Яким (або якою) треба бути, щоб отримати хороший сон?  
9. Подумайте й розкажіть, шалахмунеси — це добрі чи злі істо-
ти. Доведіть свою думку цитатами з тексту. 10. Які справи роб-
лять шалахмунеси, коли всі сплять? Для чого вони це роблять? 
11. У вірші створено поетичний образ домашнього простору. 

1 Вайлуватий — незграбний, неповороткий, повільний у рухах.
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Охарактеризуйте його. Який він, на вашу думку? Затишний чи 
небезпечний? 12. А яким ви уявляєте свій майбутній дім? Опи-
шіть або намалюйте його. 13. Які сни могли б принести вам ша-
лахмунеси? Придумайте історію про це. 14. Вигадайте образ 
власного фантастичного персонажа, повідомивши про те, чим 
він особливий та що добре (чи погане) він робить для людей. 

У моєму волоссі заплетена осінь...
І. Цілик

Ірина Цілик 
Нар. 1982 р.

Ірина Цілик народилася 12 листопада 1982 р. в м. Києві, де 
живе й працює нині. Брала участь у багатьох літературних фес-
тивалях і культурних заходах в Україні та за кордоном. Пере-
можниця Всеукраїнського літературного фестивалю «Молоде 
вино» (1999, 2001), Всеукраїнського конкурсу «Коронація сло-
ва» у номінації «Пісенна лірика про кохання». Окрім того, Ірина 
пише тексти пісень для українських виконавців і гуртів. Саме 
вона є авторкою слів відомої пісні «Повертайся живим», яку ви-
конують гурти «Сестри Тельнюк» і «KozakSystem».

Грані художнього твору 

Кожна людина має захоплення. Хтось їх виявляє раніше, 
хтось — пізніше. Героїня повісті І. Цілик «МІСТОрія однієї дружби» 
Таня Хорошун закінчує 4-й клас, попереду — літні канікули й очі-
кування цікавих пригод. Таня має хобі: їй дуже подобаються мете-
лики, про яких вона багато читає. Тому неймовірне захоплення в 
дівчинки викликала екскурсія з класом  до природничого музею, 
зокрема вітрини з різнокольоровими метеликами. Через бажання 
ще раз потрапити до цього музею та зайнятість рідних Таня вирі-
шує прогуляти уроки й приділити час улюбленій справі. Однак, як 
буває зазвичай, усе таємне стає відомим. Про таємницю дівчин-
ки незабаром дізналися —  і її було покарано. Проте саме завдяки  
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покаранню Таня отримала можливість ознайомитися зі своїм рід-
ним містом. Адже його можна вивчати з книжок чи розповідей, але 
значно цікавіше досліджувати місто самостійно! Як же розпочалися 
пригоди Тані Хорошун? Дізнаймося про це разом!.. 

 Читаючи текст, зверніть увагу на щоденне життя школяр-
ки Тані. Яким, на вашу думку, є внутрішній світ дівчинки: 
про що вона думає, що її турбує?

МІСТОрія ОДНІЄЇ ДРУЖБИ

(Уривок)

Розділ перший

Метелики в голові

Здається, ця історія розпочалася ще тоді, коли в Тані з’явилася 
таємниця. Але всьому свій час.

Спочатку знайомтеся. Цю десятирічну дівчинку з дещо кир-
патим носом у ластовинні звати Танею Хорошун. Ніс собі — як 
ніс, але довкола нього часом точиться багато суперечок. Найчас-
тіше їх розпочинає Танин тато.

— Очевидно, що ніс мій! — надміру голосно доводить він і 
смикає себе за борідку. Це трапляється з татом щоразу, коли він 
хвилюється.

— Ха-ха, — починає сміятися тоді мама. — Згадай іще Софій-
чині вуха.

— Відчепіться від моїх вух! — фиркає Софійка, старша Тани-
на сестра, і грюкає дверима своєї кімнати.

— Я собі думаю, — замислено мовить бабуся, — цей ніс ді-
йшов до нас від баби Гані…

— Дійшов! Теж мені Гоголь-моголь1! — відбивається тато,  
й окуляри кумедно підстрибують у нього на переніссі.

І лише дідусь мовчить і насмішкувато хекає, але з усього вид-
но, що й у нього є своя версія.

Таня шморгає носом, який ні з того ні з сього опинився в цент- 
рі загальної уваги. Насправді, у неї є ще багато чого примітного. 
От, наприклад, зеленкуваті очі та смарагдові коліна й лікті — до 
них у тон. Вас дивує таке забарвлення? Значить, ви просто вирос-

1 Гоголь-моголь — десерт з перетертих з цукром яєчних жовтків; тут: 
відсилання до повісті М. Гоголя «Ніс». 
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ли й забули, що в Києві багато асфальту, на який так неприємно 
гепатися посеред якої-небудь захопливої гри. Танина мама часто 
скаржиться, що невдовзі їй доведеться купувати зеленку літрами. 
Таня ж мовчки слухає й терпить. Лише іноді вона дозволяє собі 
подмухати на змащені бойові рани. Боляче все-таки, знаєте.

Усе інше в Тані Хорошун — як у більшості дівчат її віку: ху-
дющі ноги, вічно розчухрана коса, короткі сукні й різноманітні 
витівки та — як каже Танина бабуся Оля — вибрикеньки. Отож…

Усе почалося того дня, коли Мирослава Адамівна, учителька 
4-Б класу, улаштувала культпохід замість уроків. Це сподобало-
ся всім її учням, серед яких була також і наша героїня. Ранок ви-
дався незвичним: клас зібрався біля школи й вирушив пішки до 
метро, щоб доїхати ним до станції «Театральна». Усі хихотіли, 
тихо перегукувалися у вагоні поміж дорослих пасажирів, шур-
хотіли обгортками від шоколаду та почувалися напрочуд добре.

Не минуло й півгодини, як клас дістався кінцевої мети: школя-
рі галасливо зайшли до вестибюля науково-природничого музею.

— Діти, опануйте себе, — сказала Мирослава Адамівна. — 
Слухайте й дивіться: зараз буде цікаво.

Таня та її однокласники принишкли. І дійсно, усе тут здава-
лося незвичайним, але й справжнісіньким водночас. Одразу при 
вході до зоологічного відділення височів каркас житла первіс-
ної людини з дерева та кісток мамонта. Клас охнув. А попереду 
були ще велетенські кістяки вимерлих тварин, опудала птахів і 
ссавців, діорами та чимало інших несподіванок. Школярі ходили  
різними залами, продовжували охати, ойкати, липнути носами 
до скляних вітрин, і Таня Хорошун так само охала, прилипала та 
слухала пояснення Мирослави Адамівни.

А на третьому поверсі на неї чекав сюрприз. Там ще здалеку 
Таня помітила невеличкі барвисті плямки, викладені акуратни-
ми рядами під склом. Її серце відразу закалатало, і вона наблизи-
лася до вітрини. Так, це були вони, метелики!

Можливо, комусь і невідомо, що в тих лускокрилих таке особли-
ве. Але тільки не Тані. Рік тому вона захопилася цими винятковими 
створіннями, відпочиваючи в літньому дитячому таборі. З того часу 
Таня перелопатила купу енциклопедій у пошуках своїх улюбленців. 
Тато навіть почав жартома називати її лепідоптерологом1.

1 Лепідоптерологія — наука, яка вивчає метеликів.
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У музеї ж були зібрані сотні різних метеликів — від зовсім 
простеньких, яких можна зустріти на будь-якій лісовій галявині, 
до рідкісних тропічних франтів з ядучим забарвленням. Тонкий 
пилок сріблився на оксамитових крильцях і мінився.

Відставши від усього класу, який дружно прямував уже до 
зали ссавців, Таня заворожено притиснулася до скла.

— Хорошун! — раптом штурхнула її легенько за плече Миро-
слава Адамівна. — Не відставай від колективу.

Зітхнувши, Таня попленталася за однокласниками, твердо 
пообіцявши незабаром сюди повернутися.

Уся сім’я Хорошунів із задоволенням вислухала розповідь 
про похід до музею. Але щойно Таня попросила піти ще раз най-
ближчими днями, як з’ясувалося, що це не так просто.

— Я зараз не можу, — знизав плечима тато. — «У наших беге-
мотиків животики болять».

Він працював ветеринаром у клініці й не мав зайвого часу на 
прогулянки містом.

— Катрусю, може, ти? — невпевнено додав тато.
— Толю, я здаю номер! — блиснула очима мама й з винуватим 

виглядом повернулася до Тані: — Сонечко, ти ж розумієш?
Таня чудово її розуміла: з ранку до ночі мама працювала в 

редакції журналу про відпочинок і розваги в місті Києві, а тому 
не відпочивала й не розважалася сама вже досить давно.

— Навіть не дивіться на мене. У мене незабаром іспити, — 
озвалася Софійка та демонстративно витрусила купу підручни-
ків зі своєї сумки на стіл.

— У мене також іспити. Заочників1 тьма-тьмуща та по п’ять 
пар2 на день! — вигукнула бабуся Оля, і Таня втратила будь-яку 
надію. Вона добре знала, що взимку й на початку літа бабуся 
майже не буває вдома.

Дідусь Женя промовчав, але з усього було видно, що й у ньо-
го особливі плани на найближчі дні.

— Іншим разом обов’язково сходимо, обіцяю, — підсумував 
тато.

Але Таня все одно насупилася, узялася гортати якусь книжку 
й так просиділа в похмурому настрої до самого вечора.

1 Заочники — студенти, які навчаються на заочній формі навчання. 
Вони займаються самостійно, а двічі на рік здають іспити.

2  
Пара — це урок у вищому навчальному закладі.
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Наступного ж дня ранок розпочався, як і всі інші ранки. Таня 
прокинулася, поснідала, зібрала наплічник і вийшла з дому рівно 
о восьмій: так у неї було заведено.

Ще з другого класу вона ходила до школи самостійно; сімей-
на рада постановила, що Тані Хорошун, як і будь-кому з Хоро-
шунів, можна повністю довіряти. І дійсно, Таня не підводила 
батьків, завжди встигала на перший урок і ніколи не переходила 
дорогу на червоне світло.

Але цього дня все пішло шкереберть. Надворі травневе сонце 
сліпучо виблискувало в калюжах, грайливо цвірінькали гороб-
ці, пахли квітучі яблуні. Тані навіть здалося, що літо врешті на-
стало. Вона дійшла до першого перехрестя на своєму шляху й 
раптом зупинилася від зухвалої думки, яка промайнула в неї в 
голові.

«А що, а що… як я не піду сьогодні до школи?» — подумала 
Таня. Десь у животі її залоскотало тривожне, але й дуже приєм-
не відчуття. Усі її однокласники вчитимуться, виконуватимуть 
вправи в зошитах, бігатимуть на уроці фізкультури. І лише вона 
не займатиметься цими дурницями, а піде… до музею!

Така приваблива ідея відразу надала їй сил, і Таня Хорошун, 
не зволікаючи, рушила до станції метро.

На свої кишенькові гроші вона придбала в касі жетон і спус-
тилася на платформу. Незабаром приїхав поїзд. Таня діловито 
зайшла до вагона, і двері зачинилися.

— Наступна станція «Золоті ворота». The next station is 
«Zoloti vorota», — повідомив пасажирів голос з репродуктора. 
Поїзд стрімко пірнув до темного тунелю.

Таня стала біля дверей та приготувалася до виходу: вона доб-
ре пам’ятала, що саме на цій станції потрібно перейти на іншу 
лінію метро.

— І куди ж це їде така доросла дівчинка? — раптом почула 
вона в себе над головою.

Таня похолола та звела очі: поряд стояв старенький незнайо-
мий дідусь і розглядав її з цікавістю.

— А я… а я… — Таня затнулася від несподіванки, аж раптом її 
язик сам почав говорити замість неї: — Я їду до мами. Вона пра-
цює в театрі. Везу їй сніданок, бо мама не встигла навіть і кави 
попити зранку.

Як до речі згадала вона про театр біля виходу з метро!
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— Гм, треба ж таке, — чомусь гмикнув дідусь. — Ну, біжи, 
біжи… Тільки ж обережніше, щоб не перестрів тебе якийсь сірий 
вовк. А як звати твою маму?

Таня відчула, що в неї запашіли щоки, але цієї миті двері ваго-
на прочинилися. Чимскоріш вона шуснула на платформу й про-
тиснулася серед натовпу до ескалатора. Уже на сходинках Таня 
озирнулася. Унизу було дуже багато людей. Вони потихеньку 
просувалися вперед, смішно переступаючи з ноги на ногу, ніби 
зграя пінгвінів. Поміж них Таня раптом побачила й старенького 
дідуся, з яким розмовляла у вагоні. Він стояв під стінкою, зводя-
чи дух і пропускаючи інших, молодих і нетерплячих. Неприємний 
холодок залоскотав Таню, але вона відмахнулася від нього й по-
спішила вперед…

Музей був ще зачинений. Таня зітхнула й усілася на сходах 
біля дверей. Дочекавшись відкриття, стала врешті першим відві-
дувачем. Усередині музею панувала тиша, наглядачам було до дів-
чинки байдуже, і вона декілька годин роздивлялася улюблених 
махаонів, адміралів та інших метеликів з незвичними назвами.

«Коли я виросту, то неодмінно працюватиму в музеї», — ви-
рішила Таня дорогою додому.

Повернувшись, вона якраз устигла на обід. Удома її ніхто ні 
про що не запитав, і, доїдаючи свій суп, Таня відчула, що в неї 
з’явилася таємниця.

От тільки Мирослава Адамівна поцікавилася наступного дня 
причиною її відсутності в школі. Таня, може, і сказала б правду, 
але зухвалий язик знову несподівано випередив її та змолов на 
цей раз таке:

— У моєї мами був день народження. Знаєте, у нас так давно 
не було справжнього свята. А тут тато нарешті взяв відгул, ба-
буся спекла торт, а ми із Софійкою прикрасили всю квартиру й 
зробили листівки…

Мирослава Адамівна лише всміхнулася. Секрет залишився 
нерозкритим.

І все б нічого, адже декілька днів по тому Таня справно ходи-
ла до школи й виконувала домашні завдання, як годиться. Але 
якось зранку їй закортіло глянути на деяких метеликів з родини 
парусникових, а їх не було в її енциклопедії…

Лише вчетверте, коли Таня знову вирушила знайомим поза-
шкільним маршрутом, сталася катастрофа. Саме цього дня мама 
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несподівано прийшла з роботи після обіду. Вона зайшла за донь-
кою до школи, але там її не знайшла. Натомість мама зустріла 
Мирославу Адамівну. Хтозна, про що вони говорили, але ввечері 
на Таню чекала позапланова сімейна нарада.

— Мій день народження в жовтні, якщо ти раптом забула! — 
ображено дорікала їй мама.

— Неправдою весь світ перейдеш, а назад не вернешся, — по-
вчально додавала бабуся.

— Ну, ти й брехло, — реготала тим часом Софійка.
Дідусь Женя мовчав і курив свої пахучі цигарки на балконі.
А тато засмутився більше за всіх.
— І ніяка ти не Хорошун, а справжній плохун, — похмуро ска-

зав він. — Самі метелики в голові...
Тут Таня нарешті не витримала й заплакала.
— Можеш ревти, скільки завгодно, — незворушно продовжив 

тато, — але я вирішив, що вся ця історія має закінчитися пока-
ранням. Оце збирався придбати для тебе путівку до дитячого та-
бору, але завтра ж відмовлюся від заяви.

— Але, Толику, — засмучено спробувала заперечити мама, — 
літо в місті…

— Вердикт1 не обговорюється! — суворо сказав тато й смик-
нув себе за борідку.

У кімнаті запанувала тиша. Бабуся з дідусем попрощалися 
й пішли додому: вони мешкали в сусідньому будинку. Усі інші 
мовчки розбрелися у своїх справах.

А пізно ввечері тато відкрив мамі свою таємницю.
— Катрусю, ну, не сердься, — тихо вмовляв він її. — Насправді 

зараз просто немає вільних путівок. Але ж це не кінець світу. По-
їде трохи пізніше, я вже домовився.

От тільки Таня цього не знала. Вона лежала у своєму ліжку й 
гірко плакала, упершись носом у подушку. (…)

1. Складіть план прочитаного уривку. 2. Які проблеми з’явилися 
в Тані? 3. Чим захоплюється дівчинка? Що вона любить робити? 
4. Прочитайте епізод, у якому розкрилася таємниця Тані. Яке 
покарання чекало на дівчинку? Як вона відреагувала на те, що 
не поїде цього літа до табору? 5. Таня з класом відвідала музей. 
Як ви вважаєте, для чого організовують екскурсії для учнів? Що 

1 Вердикт — вирок, рішення суду.
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дало відвідування музею Тані? 6. Яка екскурсія зі школи 
запам’яталася вам найбільше? Чому? 7. Прочитайте уривок,  
у якому Таня просить рідних піти з нею в музей. Через які при-
чини вони не можуть цього зробити? 8. Обговоріть у групах, як 
ви проводите вільний час, куди любите ходити, з ким вам цікаво 
спілкуватися. 9. Знайдіть в Інтернеті ілюстрації до повісті  
«МІСТОрія однієї дружби», виконані М. Рудською. Які з них сто-
суються прочитаного вами уривка? Прокоментуйте інші малюн-
ки. Що чекає на Таню в подальшому? 10. Як Таня здійснила са-
мостійну поїздку в метро? Хто звернув увагу на те, що дівчинка 
їде без дорослих? 11. Чому ніхто в музеї не звернув уваги на те, 
що Таня прийшла без супроводу? 12. Як треба поводитися з 
незнайомими людьми? 13. Якої пори року відбуваються події в 
уривку? Знайдіть підтвердження в тексті. 14. Поясніть, про що 
йдеться в цитаті про вигляд Тані Хорошун: «От, наприклад, зе-
ленкуваті очі та смарагдові коліна й лікті — до них у тон». Чи знаєте 
ви, якою є перша допомога при ранах? 15. Напишіть власне про-
довження пригод Тані Хорошун, уявивши, що відбувалося з дівчин-
кою наступного ранку. 16. Поясніть, як ви розумієте прислів’я, яке 
процитувала бабуся Тані: «Неправдою весь світ перейдеш, а назад 
не вернешся». Чи дослухалася до нього онука?

Кожна людина, бодай на мить, може ста-
ти для когось ангелом-охоронцем. Бо це 
буває потрібно…

М. Савка

Мар’яна Савка
Нар. 1973 р.

Мар’яна Савка — українська письменниця, літературозна-
вець, перекладачка, головна редакторка та співзасновниця 
«Видавництва Старого Лева». Народилася 21 лютого 1973 р. на 
Тернопільщині. Нині живе та працює в м. Львові. Окрім письмен-
ництва, Мар’яна Савка має цікаві проєкти, що демонструють її 
активну громадську позицію. Наприклад, вона взяла інтерв’ю у 
12 відомих жінок і завдяки цьому допомогла зібрати кошти на 
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облаштування кімнати освіти й відпочинку в лікарні ОХМАТДИТ 
у м. Львові. Її твори добре сприймають читачі різного віку, адже 
належать до різної тематики — про сучасний світ, Україну, дітей 
та дорослих, людські взаємини й почуття. 

Грані художнього твору 

М. Савка створює чудову сучасну поезію, сповнену виразно-
го національного колориту. Її поетичне слово тепле, лагідне й по-
материнськи добре, пройняте великою любов’ю до світу, у якому 
живе мисткиня, і до всього, що її оточує. Любов до рідного краю, 
природи й наших традицій вона прагне передати своїм читачам — 
малим і дорослим. Чи знаєте ви «Казку старого Лева» (її можна та-
кож послухати в Інтернеті), створену письменницею? Якщо ні, мер-
щій прочитайте (або прослухайте)! Вам точно сподобається! І ви не 
тільки отримаєте велике задоволення, а й самі забажаєте створити 
власні казки. Деякі поезії М. Савки подібні до казкових творів. Їхній 
зміст — любов, тепло, повага та радість життя. У цих творів є своя 
принадність і неповторна чарівна атмосфера, адже світ довкола нас 
дивовижний! Треба тільки вміти побачити ті дива, що поруч з нами... 

М. Савка за допомогою засобів поетичного слова відкриває для 
вас світ по-новому… Приємного вам читання й жаги відкриття! 

 За допомогою яких художніх засобів авторка описує рід-
ну країну?

УКРАЇНА

Країн багато на великій карті,
Та серед них — вона, твоя єдина.

Її люби і будь завжди на варті,
Бо це твоя земля, це Україна.
Вона така ж реальна і казкова,

Як мамина долоня, тепла й щира,
У неї в серці — українська мова,
В її душі — любов і світла віра.

Цвітуть в ній мальви, маки і левкої1.
Хтось, може, скаже, що таких багато.

Але ти знай, що іншої такої
Не зможеш в цілім світі відшукати.

1 Левкоя — пахуча садова квітка.
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1. Що про Україну ви прочитали в поезії? 2. Прокоментуйте 
слова: «Її люби і будь завжди на варті». Що означає «стояти на 
варті» за Україну? 3. Чому авторка називає Україну «реальною і 
казковою»? 4. З якими кольорами, звуками та смаками у вас 
асоціюється Україна? Порівняйте свої відчуття з тими асоціаціями, 
які є у вірші М. Савки. 5. Знайдіть у тексті епітети, порівняння та 
метафори. Розкрийте їхню роль у творі. 6. Яка авторська пози-
ція у вірші? 7. Що для вас означає поняття «патріотизм»? У чому, 
на вашу думку, має виявлятися любов до Батьківщини? Знай-
діть і прочитайте рядки, у яких звучить любов до України.  
8. Складіть усний твір на тему «Але ти знай, що іншої такої не 
зможеш в цілім світі відшукати» (7–10 речень). 9. Знайдіть в Ін-
тернеті відео України з висоти пташиного польоту. Опишіть свої 
враження від побаченого. 10. У яких рядках вірша йдеться про 
відповідальність за державу? Як, на вашу думку, громадяни ма-
ють виявляти свою відповідальність? 11. Які національні сим-
воли України ви знаєте? Які рослини-символи відтворено  
у вірші? Розкрийте їхнє значення. 12. Напишіть есе «Україна 
для мене — це…». 13. Знайдіть вірші інших авторів про Україну. 
Що їх об’єднує?

 Читаючи вірш, зверніть увагу на його кольорову гаму. Яке 
значення мають згадані кольори?

КОРОВА КОЛЬОРОВА

Корова кольорова паслася на лугах:
На шиї — срібний дзвоник, віночок — на рогах.

Збігалися до неї овечки і бички.
Сміялися: «Дивіться, фіалкові боки,

У неї жовта спинка — ну, просто сміхота,
Ще й китичка рожева на кінчику хвоста».

«Ви, друзі, не дивуйтесь з таких, як я, корів. —
На світі так багато чудесних кольорів.

Яке рожеве небо і голуба трава!
Ще й не такі, повірте, трапляються дива!»
Така була корова з ромашковим вінком —

Всіх друзів пригощала солодким молочком.

1. Чому корова була «не така» серед інших свійських тварин?  
2. Як вони ставилися до кольорової корови? Чому? 3. Як пово-
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дилася кольорова корова щодо інших? 4. Прочитайте вголос 
той уривок вірша, у якому овечки й бички висміюють корову. 
Опишіть, що, на вашу думку, вона відчувала в цей момент. Якою 
була реакція корови? 5. Намалюйте 1–2 малюнки до вірша, до-
беріть до них рядки й поясніть, що означають певні кольори.  
6. Чи всі люди є однаковими? Чи хотіли б ви, щоб усі були 
ідентичними, мали такі самі погляди? Як, на вашу думку, тоді 
змінився б світ? 7. Про що свідчить те, що корова, незважаючи 
на насмішки, пригощала всіх солодким молоком? 8. Підготуйте 
інсценування вірша. Поставте себе на місце різних персонажів. 
Як ви думаєте, чи можуть вони подружитися? Хто вже зробив 
перший крок для цього? 9. Поясніть значення фразеологізму 
біла ворона. Висловте позицію щодо проблеми «Хто такі білі во-
рони (чи кольорові корови) у колективі та як досягти порозумін-
ня з ними?». 10. Створіть комікс про те, що відбуватиметься з 
кольоровою коровою наступного дня. Підготуйте розповідь.

 Читаючи поезію, зверніть увагу на структурування вірша. 
Назвіть кожну строфу.

КОТИЩЕ

По дашку повзе котище:
Вище! вище! вище! вище!

Йде гроза усіх пташок.
Скоро зробить він стрибок!

Ще й стирчить трубою хвіст —
Зараз всіх він вас поїсть!

Щойно скочив він на дах,
Як узяв котяру страх.
Все згори таке мале,
Аж стає від того зле:

«Ой, зніміть мене, мур-мяу,
Я ж маленьке кошеня-у!!!»

1. Про що йдеться у вірші? 2. Що викликало у вас усмішку під 
час читання твору? 3. Як змінюється головний образ (кота) у 
творі? Знайдіть відповідні синоніми на позначення кота. 4. Про-
читайте поезію вголос виразно. Які емоції втілені в кожній зі 
строф? 5. Яким зображений кіт на початку й у кінці вірша? 6. Чи 
можна образ кота вважати алегоричним? Про які риси люд-
ського характеру йдеться у творі? 7. Оберіть із запропонованих 
прикметників ті, які, на вашу думку, найбільше підходять до об-
разу головного персонажа вірша: сміливий, мужній, самовпев-
нений, нерозважливий, хоробрий, боязкий… Або доберіть свої 
визначення. Поясніть. 8. Пригадайте й розкажіть про подібні 
життєві ситуації, що відбулися з вами чи вашими друзями.  
9. Що варто робити, якщо ви стали свідком того, як ваші друзі 
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хочуть утнути якусь дурницю, щоб здаватися «крутими»?  
10. Дуже часто, аби не виглядати слабкими, ми намагаємося 
довести свою силу оточенню. Інколи навіть наражаємося на не-
безпеку, не думаючи про наслідки. Як ви вважаєте, хто є сильні-
шим: той, хто робить дурницю, доводячи свою «силу», чи той, 
хто може сказати «ні!»? Наведіть приклади.

Хороші друзі дістаються тому, хто сам 
уміє бути хорошим другом.

Н. Макіавеллі

Сергій Гридін
Нар. 1971 р.

Сергій Гридін народився 8 липня 1971 р. в м. Здолбунові Рів-
ненської області. Уже з дитинства Сергій виявив неабияку силу 
волі: аби тримати себе у формі, активно займався спортом і пра-
цював над собою. Цікаво, що за освітою він є інженером, працює 
директором Здолбунівської міжрайонної виконавчої дирекції фон-
ду соціального страхування з тимчасової втрати працездатнос-
ті. Також є директором рівненського фестивалю «Дивокрай».  
До речі, писати твори Сергій почав після перевірки на роботі, щоб 
відволіктися від реальності й поринути у світ без звітів і докумен-
тів. Письменник вважає, що «дитячі книжки простіше писати, бо 
всі ми колись були дітьми й пам’ятаємо себе в дитячому віці».

Грані художнього твору 

Новітні технології потужно ввійшли в життя людей. І вже не мож-
на уявити й дня без телефона, планшета чи комп’ютера. Маленькі 
діти, ще не вміючи розмовляти, дають собі раду із сучасними ґа-
джетами. Так само двоє друзів — хлопці Сашко й Петрик — обожнюють 
проводити час за комп’ютером. З однією лише відмінністю: Саш-
ко має власну «Залізяку» (так хлопець називає свій комп’ютер),  
а Петрик мусить приходити до друга, щоб пограти в улюблені ігри. 
Та це хлопців ще більше зближує. Одного разу друзі знайомлять-
ся з комп’ютерним вірусом, якого називають Федьком. А далі 
на них чекають неймовірно цікаві пригоди у світі комп’ютерних 
ігор, де можливо все, але якщо доводити почате до кінця… Та не  
будемо поспішати. Спочатку прочитайте перші два розділи повісті 
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«Федько — прибулець з Інтернету», щоб познайомитися з голо-
вними героями…

 Читаючи перші два розділи повісті, зверніть увагу на реа-
льне та фантастичне в повісті. Поміркуйте, чому голов-
ний герой не хоче прибирати у своїй кімнаті, а запихає 
речі під ліжко.

ФЕДЬКО — ПРИБУЛЕЦЬ З ІНТЕРНЕТУ
(Уривки)

Розділ перший

В одному невеличкому містечку жив собі серйозний хлопчик 
досить поважного (як він сам вважав) віку. А було йому не мало 
й не багато — аж 9 років, і звали його Сашко. Друзі ж кликали 
його Біленький, тому що він мав м’яке хвилясте біляве волосся, 
яке дуже не любив. А ще як мама «гарно» зачеше після ванни! 
Сашко ховався в коридорі й куйовдив собі прилизаний чубчик, 
щоб надати йому «нормального» вигляду.

Отже, лежав цей самий Сашко на ліжку, із сумом поглядав у 
вікно. А сумувати було чого: сьогодні був останній день зимових 
канікул і завтра треба йти до школи. І хоча Сашко дуже скучив 
за своїми друзями-однокласниками та розумів, що вчитися треба 
(бо інакше, як каже тато: «Будеш усе життя коровам хвости кру-
тити»), веселіше від цього не ставало!

Так добре на канікулах! Хочеш — дивишся телевізор, хо-
чеш — спиш до обіду. Батьки на роботі, приходять аж увечері, 
своєму великому та розумному сину довіряють на всі сто, а тому 
можна займатися чим душа забажає! А завтра — зась. Знов уро-
ки, виховні години, додаткові заняття! Е-е-е-х!

Біленький ще раз подивився у вікно, а тоді пройшовся погля-
дом по кімнаті. Він згадав, що вчора ввечері мама наказувала йому 
прибрати та, на його думку, усе тут було на своїх місцях. Боксерські 
рукавички висіли на бильці ліжка, плакати знаменитих футболістів 
прикрашали стіну, компакт-диски з новими та не дуже іграми були 
розкидані по всій кімнаті, розгорнута книжка чомусь лежала під кріс-
лом. Сашко ногою згріб усе, що було на підлозі, під ліжко та, задо-
волений результатом прибирання, увімкнув улюблений комп’ютер.

«Ех, — подумав він, — хоч в останній день натішуся! Награ-
юсь аж до наступних канікул».
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Комп’ютер тихенько загув, завантажуючи свої електронні мізки.
Біленький ставився до свого помічника якось навіть по-

братському, як до живої людини. Хлопчик часом розмовляв з 
ним, коли нікого не було вдома, а дуже хотілося з кимось пого-
моніти. Він називав його ласкаво «моя Залізяка». Комп’ютер у 
відповідь мовчав, підморгував лампочками та відсвічував моні-
тором. Але все одно Сашкові було вже не так самотньо!

— Пограю трохи у футбол, — вирішив хлопчик, — а потім 
поїм. Що там мама смачненького приготувала?

Біленький підвівся зі стільця й пішов на кухню оглянути 
«фронт робіт». Він відкрив холодильник, узяв шматок ковбаси й 
знову подався до кімнати.

— Ой-ой-ой-ой! — почув він голосне волання.
Сашко здригнувся, ковбаса ледь не стала йому поперек горла. 

Він обережно прочинив двері й зазирнув у щілинку.
У кімнаті не було нікого, а дивний звук ішов від Залізяки.
«Щось з комп’ютером», — подумав хлопчик і навшпиньках 

наблизився до столу, де стояв його вірний друг.
— Ой-ой-ой! — знову почулося з-за системного блоку.
«Видно, звукова карта глючить1», — подумав Біленький.
Він знав дуже багато мудрих комп’ютерних слів. По-перше, 

його тато працював на серйозній фірмі й займався дуже важливою 
роботою — «писав» програми, як він сам казав, для якоїсь великої 
контори. По-друге, Сашко любив ходити на додаткові заняття з 
інформатики, які в них у школі проводила молоденька симпатич-
на Галина Петрівна.

Підійшовши ближче, хлопчина злякано заглянув за стіл і від-
сахнувся! На нього дивились очі якогось дивного створіння. Це 
було щось середнє між великим черв’яком і поросятком. Істота 
мала чотири коротенькі лапки, маленький хвостик, велику голову, 
схожу на драконячу, але з поросячим рильцем. Спина в неї була 
різнокольорова, причому ці кольори щосекунди змінювалися.

— Ой, де це я?! Що зі мною?! — кричало створіння, лежачи на 
спині та розмахуючи лапками. — Мамо, куди це мене занесло?! 
Знову всіма покинутий та забутий, знову на чужині, у вигнанні. 
Ой я ж бідний, ой нещасний!

Незважаючи на переляк, Сашкові стало смішно.
«А він наче симпатичний, хоч і галасливий», — подумав хлопчик.

1 Глючити — працювати з перебоями (про комп’ютерну програму). 
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Сашко взяв з пенала добре нагострений олівець і штрикнув 
страховисько в бік.

— Ти чого штрикаєшся? — закричало створіння, набравши 
загрозливої фіолетової барви. — Тобі хто на це право дав? Таке 
велике одоробло виросло — і на маленьких олівця піднімає! Та 
ти знаєш, з ким маєш справу?

Чудовисько надулося, як куля. Щоки в нього стали великі-пре-
великі. Складалося враження, що воно ось-ось лусне й зафарбує всі 
стіни у фіолетовий колір. Сашко аж відступив про всяк випадок!

— А я оце якраз і хотів дізнатися: хто ти? А то лежиш тут на 
моєму столі, кричиш! Тобі на це теж ніхто права не давав.

Хлопчик намагався говорити строго — так мама розмовляла з 
ним, коли він (дуже-дуже рідко!) приносив зі школи погану оцінку.

Чудовисько набрало салатового відтінку, трохи здулось і ви-
лупило на Біленького великі булькаті очі.

— Я… я… — якось уже знічено прошепотіло воно, — я страш-
ний комп’ютерний вірус, і ти маєш мене боятися.

На заняттях Галина Петрівна говорила про віруси, і Білень-
кий знав, що вони дійсно можуть бути небезпечні для Залізяки. 
Тому тато завжди вчив його перевіряти мізки комп’ютера за до-
помогою антивірусних програм.

— Ах ти ж, заразюко! — скрикнув Сашко, і рука його мимово-
лі потягнулася до тенісної ракетки, яка так доречно опинилася 
на моніторі. — Я ж тобі зараз такого чосу дам1 — забудеш, як шко-
дити. Млинець з тебе зроблю!

Створіння враз пожовтіло й заскиглило:
— Ой, не бийте мене, ой, не бийте! Та я ж більше не буду ніко-

го ображати. Так я ж від природи хороший! А як не бити, то стаю 
ще кращий.

Від сміху рука хлопчика опустилася.
— Та звідки ти таке взялося? Як тебе хоч звати?
Чудовисько трохи заспокоїлося, порожевіло й розповіло 

свою історію.
Колись він дійсно був звичайним комп’ютерним вірусом, 

яких тисячі живуть у всесвітній мережі Інтернет. Але якось, по-
трапивши під дію однієї недоробленої антивірусної програми, 
він набув здатності виходити з віртуального світу.

1 Дати комусь чосу — бити когось, давати комусь відсіч.
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О-о-о! Це було чудово. Уночі, коли господарі комп’ютерів 
уже спали, він тихенько вилазив на білий світ і літав містами та 
селами, горами та лісами. Так-так, саме літав! У нього є маленькі 
крильця, які з’являються, коли він покидає Всесвітню павутину.

Саме завдяки Інтернету вірус міг потрапити в будь-який ку-
точок земної кулі. Тому подорожував він багато, бачив безліч чу-
дових місць. Але всі користувачі боялись його й намагалися ви-
жити зі свого комп’ютера, тож йому весь час доводилося кудись 
тікати. Як його звуть, він не знає. У кожній країні його називали 
по-іншому, здебільшого не дуже хорошими словами, які при ді-
тях і говорити не можна. А проте після пам’ятної зустрічі з ан-
тивірусною програмою вірус змінився й почав жити по-новому, 
він тільки зовні залишився такий негарний (хоча це питання теж 
неоднозначне), а всередині в нього — добра й ніжна душа!

— Ясно, — промовив Сашко вже не так сердито, але ще на-
сторожено. — Що ж з тобою робити? І виганяти шкода, але ж ти 
Залізяку мені можеш занапастити!

— Та ніколи, хазяїне! Я ж кажу: нове життя розпочав. Хіба ці 
чесні очі можуть брехати?

І він знову вилупив свої хитрі-прехитрі очиська.
— Ну, добре, — сказав Біленький, — залишайся поки що.  

А звати я тебе буду Федьком: ти дуже схожий на нашого сусіда з 
першого під’їзду.

Розділ другий

Федько радісно дивився на Сашка та, як песик, вихляв своїм 
хвостиком:

— Ти не пошкодуєш, хазяїне. Я тобі… та я тобі… усе, що хо-
чеш, тобі зроблю!

— Та нічого я від тебе не хочу! Ти тільки, будь ласка, мою улюб- 
лену Залізяку не чіпай, — промовив хлопчик і відчув, що від усіх 
цих переживань у нього не на жарт розгулявся апетит — поглину-
тий шматочок ковбаси безслідно зник у глибинах шлунка.

Він залишив страховисько на столі й пішов до кухні наби-
ратися здоров’я. Але тільки-но Біленький нагрів собі супчику й 
зробив бутербродики зі смачненькою рожевою ковбасою, у ту ж 
мить біля нього опинився і Федько. Цього разу він був блідо-зе-
лений із синіми плямками й жалібно заглядав Сашкові в очі.

— Та ти, бачу, голодний, — співчутливо спитав хлопчик і про-
стягнув йому шматочок хліба.
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— Два тижні не їв і не пив, ніхто нічим не годував, тільки тру-
їли антивірусами та переслідували. Отак і помру, самотній та го-
лодний, на чужині!

— Ну, годі вже, годі! Давай тобі бутерброд зроблю з ковбаскою.
Сашко відійшов на декілька секунд до холодильника, а коли 

повернувся до столу, Федько вже доїдав усе, що Біленький наго-
тував для себе. Пичка1 його була задоволеною, і в цей момент він 
був дуже схожий на сите домашнє поросятко. Його черевце по-
коїлося збоку, як окрема істота, очки блаженно блищали, а щоки 
лисніли від поглинутого.

— Ой, як же ж я втомився, — прошепотів Федько. — Ой, яка 
важка робота — ложку носити до рота…

— Та ж ти навіть і ложки не взяв. Ех ти, вірус нещасний.
— Не встиг! Місяць не їсти — це тобі не двійки зі школи прино…
Зненацька очі у Федька заплющилися, і він голосно захропів. 

Біленький взяв свого нового товариша на руки, заніс до себе в 
кімнату, поклав на ліжко й турботливо накрив ковдрою. Аж тут 
пролунав дзвінок.

Сашко відчинив двері й побачив на порозі свого найкращого 
друга. Петрик не тільки ходив разом з ним до школи, але й жив у 
сусідньому будинку. Тому дружили вони, як-то кажуть, з пелюшок.

Важко уявити, що такі різні люди можуть стати друзями. 
Сашко був досить високий, непосидющий і швидкий. На фіз-
культурі він намагався все виконувати краще за інших, брав участь 
у всіх можливих конкурсах і був перший у самодіяльності.

Петрик же був його цілковитою протилежністю. Він мав не-
великий зріст, кругленьке обличчя з носом-картоплинкою, під-
стрижене коротким їжачком волосся й завжди говорив, що краще 
помаленьку йти та прийти, ніж швидко бігти й не добігти. Зате 
Петрик дуже багато читав і мав відповідь на будь-яке запитання. 
У школі його поважали й називали Професором.

Зараз Професор тримав у руках компакт-диск, і його очі сві-
тилися справжнім щастям. У нього не було вдома комп’ютера, 
тому погратися він міг тільки в Сашка.

Це ще більше зближувало друзів! І ось, тільки сьогодні, тіль-
ки на один день він узяв нову гру про піратів і спішив до Білень-
кого, щоб хутчій її випробувати.

1 Пика, пичка — зневажливо про обличчя. 
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Петрик залетів до Сашкової кімнати й з розгону гепнувся на 
ліжко. Але тим місцем, через яке найліпше досягається виховний 
ефект, він усівся якраз на Федька, що солодко посапував уві сні.

Вірус з переляку схопився, підскочив до стелі, ударився голо-
вою та впав прямо на руки Професора. Не розуміючи, що з ним 
роблять, Федько зарепетував як недорізаний:

— Я здаюся, я все скажу! Гроші в підвалі, у глечику, коштов-
ності закопані в саду під грушею, а я в дитинстві не слухався тата!

— А-а-а-а-а-а, мамо! — закричав і собі Професор. — Інопланетя-
нин! Бий його, Сашку, бий чим-небудь, бо зжере й не подавиться!

Біленький узяв Федька на руки й відскочив до столу.
— Я тобі дам — бий! Ич, моду взяв. Він і так геть затурканий.
Петрик заспокоївся й уже з цікавістю поглянув на прибуль-

ця. Вірус набрав загрозливого червоного кольору. (...)
— Дивитися треба, шановний, на кого сідаєте. Тільки приліг, 

тільки рідний Інтернет уві сні побачив — як отаке вайло1 всілося 
й ну давити! Що ж ви за люди такі?! (...)

Обличчя Професора стало буряковим. Він такого ще не ба-
чив! Хто? Що? Справжній вірус! І в кого? У них із Сашком! От 
хлопці з класу заздритимуть! (...)

Розділ третій

— Оце так історія! — у захваті прошепотів Професор. — Хто б 
розказав — не повірив би! (...)

Тут Петрик згадав про гру (...) і друзі, миттю забувши про Ві-
руса, повернулися до комп’ютера. Хлопці схилили голови над 
столом і щось зашепотіли, дивлячись, як завантажується гра. (...).

Федько лежав на ліжку, розкинувши свої коротенькі ніжки 
та насмішкувато дивився на Залізяку.

— Хіба ж це гра, — не витримав він. — Не вмієте ви розважа-
тися, ось що я скажу.

— А ти можеш вигадати щось ліпше? Ти, вірус, який усе псує 
й від якого тільки проблеми.

Страховисько якось дивно посміхнулося, поглянуло на дру-
зів, стало темно-синім, надулося і…

*  *  *
(…) Сашко розплющив очі, подивився навкруги й нічого не 

міг зрозуміти. Він стояв на березі моря. (...) Хлопчик озирнувся 

1 Вайло — неповоротка, незграбна людина.
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й побачив, що біля нього стоїть якесь невідоме створіння, дуже 
схоже на його друга Професора, але взуте в подерті постоли та 
вдягнене в якесь лахміття. (...)

— Де я? Хто я? — прошепотів Петрик, повернувся до Сашка 
та враз розреготався. (...) — А що це з тобою? — ніяк не міг заспо-
коїтися Професор. — Ну, у тебе й вигляд!

— Та ти на себе подивися, опудало городнє!
— Сам ти опудало! Вирядився, як на карнавал. Піджак, як у 

кіно показували. Чоботи начистив, голову хусткою зав’язав. Та 
ще й шпагу начепив, наче пірат якийсь. 

— Оце я розумію, а то втупить очі в монітор і тисне на кнопки. 
А ти по-справжньому походи, з піратами повоюй, з гармати по-
стріляй. От тоді й видно буде, чи справжній ти чоловік! — почули 
хлопці від прибульця з Інтернету. (...)

— Ах ти ж жертва антивірусна! Так це ти над нами познуща-
тися надумав! Ну, я тобі зараз улаштую показовий бій боксерів!

Петрик надувся, як індик, і почав наступати на Федька, роз-
махуючи руками. Той злетів з каменюки й кинувся тікати.

— Так ви ж самі хотіли справжню гру! Я ДЛЯ ВАС СТАРАВ-
СЯ! От невдячні! (...)

1. Назвіть ознаки казки в повісті «Федько — прибулець з Інтер-
нету». 2. Прочитайте епізод повісті, у якому описано першу зу-
стріч Сашка з вірусом. Як ви вважаєте, хто з них злякався  
більше? Доведіть свою думку. 3. Як ви розумієте поняття «друж-
ба»? Знайдіть у тексті описи Сашка й Петрика. Що пов’язує цих 
хлопців? 4. Мабуть, Петрик дуже хоче мати власний комп’ютер. 
Складіть алгоритм того, як він зможе здійснити свою мрію.  
5. Прочитайте той епізод повісті, у якому описано, як Сашко 
проводить час на канікулах. Обговоріть у групах, як можна ціка-
во й корисно провести вільний час. 6. Чи знаєте ви, що таке 
буктрейлер? Знайдіть в Інтернеті буктрейлери до повісті «Федь-
ко — прибулець з Інтернету». Спробуйте створити власний.  
7. Як ви вважаєте, чому Сашко не вигнав Федька? А чому, на 
вашу думку, Федько не втік від Сашка? 8. Коли відбувається дія 
повісті? Доведіть. 9. Сашко й Петрик захоплюються комп’ютер-
ними іграми. Як ви ставитеся до комп’ютера? Чи знаєте ви 
правила безпечної роботи з комп’ютером? Сформулюйте їх. 
10. Придумайте історію про те, як Сашко познайомив батьків 
з Федьком. За бажанням проілюструйте її.
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Книжки британського письменника Роальда Дала відомі в 
усьому світі. Він народився в Уельсі, у невеликому містечку Лан-
дафф. Під час Другої світової війни був пілотом Королівських 
повітряних сил Великої Британії, служив у Лівії, Сирії та Греції. 
Але під час одного з польотів над єгипетською пустелею Р. Дал 
потрапив в аварію та врятувався лише дивом. Після того трива-
лий час жив і працював у США, був дипломатом, писав оповідан-
ня та кіносценарії.  

Найбільшу славу Р. Далові принесли його дитячі книжки — 
«Джеймс і гігантський персик» (1961), «Чарлі і шоколадна фабри-
ка» (1964), «Відьми» (1983), «Матильда» (1988), «ВДВ (Великий 
Дружній Велетень)» (1982) та ін. Ці твори просякнуті великою 
любов’ю до дітей та вірою в силу творчої уяви, що допомагає змі-
нити світ. Письменник вважав, що кожний дорослий має хоча б 
іноді стати на місце дитини, повірити в диво й згадати, як це — 
бути маленьким і беззахисним у великому страшному світі.

Чарівні створіння у творах Р. Дала часто розмовляють особ-
ливою мовою та вживають незвичайні слова, які не почуєш у реа-
льному житті. Усього письменник придумав понад п’ятсот нових 
слів. На його честь було навіть укладено спеціальний словник — 
«Oxford Roald Dahl Dictionary», який пояснює значення чудер-
нацьких слів і висловів у творах.

Частина ІІ

ЗАРУБІЖНА  ЛІТЕРАТУРА

Велика Британія

Роальд Дал 
1916–1990

І не турбуйся, що не все тобі зрозуміле. 
Сядь собі зручніше, і нехай ті слова огорта-
ють тебе, як музика.

Р. Дал
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Грані художнього твору

У казковому романі «Чарлі і шоколадна фабрика» утверджуєть-
ся думка про те, що доброта й милосердя завжди винагороджу-
ються. Головний герой — хлопчик Чарлі — походив з бідної роди-
ни. У Бакетів не було грошей, але в їхньому домі панували любов 
і взаєморозуміння. Маленького Чарлі Бакета дуже любили його 
рідні: дідусі, бабусі, мама й тато. І то було велике щастя — велика 
й дружна родина. Чарлі ріс розумним і порядним хлопчиком, але 
через злидні він не мав багато іграшок і солодощів, як інші діти.  
А йому так хотілося вдосталь наїстися шоколаду!.. Директор фаб-
рики містер Вонка розкрив володарям щасливих «золотих квитків» 
таємниці свого виробництва. Чарлі разом з іншими однолітками та 
їхніми батьками познайомився з казковими робітниками фабри-
ки — представниками племені умпа-лумпів, що не тільки виробля-
ли смачні цукерки, а й у своїх піснях могли дати моральну оцінку 
вчинкам дітей та дорослих. За вірність своїй мрії, щирість і добро-
ту Віллі Вонка призначає Чарлі керувати шоколадною фабрикою. 
Мрія хлопчика здійснилася! Як завжди буває в казках, героя вина-
городжують за доброту, сміливість, порядність і відданість меті. 
Чарлі — хороший приклад для всіх нас у житті! 

 Перший розділ присвячено знайомству з родиною Чарлі. 
Зверніть увагу на умови, у яких вона живе. Розкажіть про 
один звичайний день з життя сім’ї Бакетів.

ЧАРЛІ І ШОКОЛАДНА ФАБРИКА

(Скорочено)

Розділ перший
А ось і Чарлі

Ці двоє людей літнього віку — батько й мати пана Бакета. Їх 
звати дідусь Джо та бабуся Джозефіна.

А ці двоє людей літнього віку — батько й мати пані Бакет. Їх 
звати дідусь Джордж і бабуся Джорджина. 

Це — пан Бакет. Це — пані Бакет. Пан і пані Бакети мають 
синочка, якого звати Чарлі Бакет. (…) 

Уся їхня родина — шестеро дорослих (полічіть) і малий Чарлі 
Бакет — мешкає в дерев’яній хатинці на краю великого міста. (…)

З усієї родини роботу мав тільки пан Бакет. Він працював на 
фабриці зубної пасти, де цілий день сидів на лаві, накручуючи 
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кришечки на тюбики з пастою. Але за накручування кришечок 
багато не платять, і бідолашний пан Бакет, хоч як багато працю-
вав і швидко накручував кришечки, ніколи не заробляв стільки, 
щоб купити бодай половину потрібних для такої великої родини 
речей. Грошей не вистачало навіть на харчі. На сніданок вони їли 
хліб з маргарином, на обід — варену картоплю з капустою, а на 
вечерю — капусняк. Трохи краще бувало в неділю. Усі чекали, 
коли настане неділя, бо хоча страви готували ті самі, але кожно-
му можна було з’їсти по дві порції.

Бакети, звісно, не вмирали з голоду, але всім їм — обом дідусям, 
обом бабусям, батькові Чарлі, матері Чарлі й особливо малому Чар-
лі — з ранку до ночі здавалося, що животи поприсихали до спин.

Чарлі було найгірше. І хоча батько з матір’ю часто за обідом чи 
вечерею віддавали йому свої порції, та хлопцеві все одно було мало, 
бо він ріс. Чарлі страшенно кортіло чогось ситнішого й смачнішого 
за капусту з капусняком. А понад усе він хотів... ШОКОЛАДУ. (…)

Чарлі Бакет міг відчути смак шоколаду єдиний раз на рік, 
на свій день народження. Уся родина заощаджувала для цьо-
го гроші й, коли наставав знаменний день, Чарлі із самісінько-
го чудесного ранку дарували невеличку шоколадну плиточку.  
І щоразу він акуратно ховав її в спеціальну дерев’яну коробочку 
й зберігав, ніби вона була зі щирого золота. Декілька наступних 
днів він не смів до неї навіть торкатися — тільки дивився. Коли ж 
урешті не витримував, то віддирав з куточка манюсінький шма-
точок паперової обгортки, щоб визирнув манюсінький шматочок 
шоколаду, а тоді відкушував звідти манюсіньку крихточку, аби 
тільки відчути цей чудесний солодкий смак, що поволі розті-
кався по язиці. На другий день відкушував ще одну крихточку,  
а тоді ще й ще. Отак Чарлі примудрявся розтягти десятицентову 
плиточку шоколаду більше як на місяць.

Але я ще не сказав вам про одне лихо, що мучило малого шо-
коладолюба Чарлі понад усе. Воно докучало йому набагато біль-
ше, ніж якесь там споглядання шоколадних плиток у вітринах 
крамниць чи поїдання іншими дітьми шоколадних цукерок про-
сто перед його носом.

Гіршої муки годі було уявити.
У цьому місті, майже біля самої хатинки, де мешкав Чарлі, 

стояла ВЕЛИЧЕЗНА ШОКОЛАДНА ФАБРИКА! (…) Назива-
лася вона «ВОНКА», а власником її був містер Віллі Вонка, най-
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кращий за всі часи виробник і винахідник шоколадних цукерок.  
І що то була за чудесна й неймовірна будівля! Оточена височен-
ним муром з величезною залізною брамою, вона вся диміла й 
химерно гула. А повітря навколо муру аж на кілометр просякло 
густими й розкішними пахощами рідкого шоколаду! (…)

Коментарі

У вечірній газеті з’явилось оголошення про те, що під обгорт-
ками шоколадних батончиків Віллі Вонки сховано «золоті квитки», 
які дадуть шанс п’ятьом щасливцям відвідати шоколадну фабрику. 
Чарлі дуже хотів знайти «золотий квиток», але він розумів, що надії 
мало. 

 Чому, на вашу думку, Чарлі відмовлявся від хліба? Про яку 
рису характеру це свідчить? 

Розділ десятий
Родина починає голодувати

За два наступні тижні стало страшенно холодно. (…) У саму 
хатинку крізь щілини попід дверима й навколо вікон прорива-
лися струмені крижаного повітря, і годі було від них схова-
тися. Четверо стареньких, скоцюрбившись, мовчки лежали в 
ліжках і намагалися врятуватися від холоду. Давно забулася 
радість з приводу «золотих квитків». Ніхто в родині не міг ні 
про що думати, крім двох насущних проблем — як зігрітися і 
як наїстися. (…)

Причина була в тому, що фабрика зубної пасти, де працю-
вав пан Бакет, зненацька збанкрутувала, її мусили закрити. Пан 
Бакет негайно почав шукати іншу роботу. Проте дарма. Урешті-
решт, заробити декілька пенсів він міг тільки розчищаючи сніг на 
вулицях. Але цього не вистачало, щоб купити хоч би четвертину 
харчів, необхідних для сімох осіб. Становище ставало нестерп-
ним. Тепер на сніданок кожний отримував тільки по шматочку 
хліба, а на обід — половинку вареної картоплини.

Помалу в хатинці почали голодувати.
А Чарлі Бакет щодня, човгаючи по снігу до школи, мусив про-

ходити повз величезну шоколадну фабрику містера Віллі Вон-
ки. І, наближаючись до неї, він щодня задирав угору гостренького 
носика й утягував у ніздрі цей чудовий солодкий запах рідкого  
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шоколаду. Часом він на декілька хвилин завмирав біля воріт, гли-
боко вдихаючи повітря, ніби намагався весь той запах проковтнути.

— Дитина, — сказав дідусь Джо, якогось крижаного ранку ви-
стромляючи з-під ковдри голову, — дитина повинна їсти більше. 
Немає значення, що буде з нами. Ми вже старі. А хлопчик росте! 
Він так не може! Він стає схожий на скелет!

— Що ж тут вдієш? — промимрила нещасна бабуся Джо-
зефіна. — Він відмовляється брати харчі в нас. От і сьогодні 
зранку мама спробувала непомітно підкласти йому свій шма-
точок хліба, та він до нього й не торкнувся. Змусив її забрати 
хліб назад.

— Отака добра дитина, — додав дідусь Джордж. — Він вартий 
кращого.

Погода й далі була жахливою.
А Чарлі Бакет з кожним днем худнув і худнув. Обличчя його 

стало страшенно бліде й виснажене. Шкіра так щільно обтисла 
йому щоки, що з-під неї аж випиналися кістки. Сумнівно було, 
що він протягне так довго й не захворіє.

Потроху, керуючись тією дивною інтуїцією, що так часто 
приходить на допомогу дітям у скрутні часи, він почав непомітно 
міняти свої звички, заощаджуючи сили. Уранці виходив з хати 
на десять хвилин раніше, щоб до школи не бігти, а йти помалу. 
На перерві сидів тихенько й нерухомо в класі, а інші діти гасали 
на подвір’ї, борюкалися в снігу й кидалися сніжками.

Тепер він усе робив повільно й обережно, щоб уникнути ви-
снаження.

Одного дня, коли він ішов зі школи, ховаючи обличчя від 
крижаного вітру (і помирав з голоду, як ніколи), його погляд 
зненацька впав на якийсь папірець, що лежав у канаві на снігу. 
Папірець був зеленуватий та щось йому невиразно нагадував. 
Чарлі зійшов на узбіччя й нахилився. Папірець був притруше-
ний снігом, але Чарлі відразу його впізнав.

Це була однодоларова банкнота! (…)

 Доля всміхнулася Чарлі, адже він дуже прагнув знайти 
«золотий квиток». На випадково знайдені гроші він при-
дбав батончик шоколаду, де й був його шанс відвідати 
фабрику Віллі Вонки. Читаючи розділ «Чудо», зверніть 
увагу на образ продавця магазину, опишіть його зовніш-
ність і назвіть риси характеру. 
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Розділ одинадцятий
Чудо

Чарлі зайшов до крамнички й поклав на прилавок мокру до-
ларову банкноту.

— Один «Високочудесний зефірмелад Вонки», — випалив 
він, пригадуючи смак батончика, подарованого на день наро-
дження.

Чоловік за прилавком був вгодований. Мав великі губи, 
гладкі щоки й товстелезну шию. Жир навколо шиї звисав 
складками на комір, немов гумовий обруч. Він відвернувся, сяг-
нув рукою, тоді знову повернувся до Чарлі й дав йому батон-
чик. Чарлі схопив шоколадку, миттю зірвав обгортку та вп’явся 
в неї зубами. Відкусив великий шматок... тоді другий... о, яка ж 
то радість запихати в рот величезні кусні чогось солодкого й 
твердого! Яке неймовірне блаженство відчувати в роті тверду 
й поживну їжу!

— Синку, ти так сильно захотів батончик? — лагідно спитав 
продавець.

Чарлі кивнув, а рота йому аж розпирало шоколадом. Прода-
вець поклав на прилавок здачу.

— Їж потроху, — порадив він. — Живіт заболить, якщо ковта-
ти не пережувавши.

Чарлі й далі пожадливо ковтав. Не міг зупинитися. Не мину-
ло й півхвилини, як батончик зник у горлі. Хлопець ледве дихав, 
але відчував неймовірне, величезне щастя. Простяг руку по зда-
чу. Тоді завагався. Його очі були на одному рівні з прилавком. 
Дивилися на маленькі срібні монетки, що там лежали. Усі деся-
тицентові. Дев’ять штук. Яка різниця, якщо він витратить ще од-
нісіньку...

— Мабуть, — сказав він тихо, — мабуть... я візьму ще один ба-
тончик. Такий самий, якщо можна.

— Чому ж не можна? — відповів гладкий продавець. Він зно-
ву сягнув собі за спину й дістав з полиці ще один «Високочудес-
ний зефірмелад Вонки». Поклав його на прилавок.

Чарлі взяв, здер обгортку... і раптом... з-під обгортки... блис-
нуло золотим сяйвом. Серце в нього завмерло.

— Це ж «золотий квиток»! — закричав продавець і підстриб-
нув на півметра вгору. — У тебе «золотий квиток»! Ти знайшов 
останній «золотий квиток»! Ти ба! Ідіть усі сюди! Ідіть, дивіться! 
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Цей малий знайшов останній «золотий квиток» від Вонки! Ось 
він! У нього в руках! 

Здавалося, у продавця починається припадок.
— Та ще й у моїй крамничці! — кричав він. — Хлопець його 

знайшов у моїй крамничці! Швидше кличте кореспондентів! 
Обережно, синку! Не розірви! Це ж безцінна річ!

За декілька секунд навколо Чарлі з’юрмилося з двадцятеро 
осіб, а з вулиці проштовхувалися інші. Усім кортіло побачити 
«золотий квиток» і щасливця, котрий його знайшов. (…)

Чарлі не поворухнувся. Він навіть не зняв з батончика «золо-
тий квиток». Стояв непорушно, міцно тримаючи цукерку двома 
руками, а довкола штовхався й галасував натовп. У Чарлі памо-
рочилася голова. Здавалося, ніби зараз він злетить угору, як по-
вітряна кулька. Ще трохи — і його ноги відірвалися б від землі. 
Чув, як серце гупає десь аж у горлі.

Тієї миті він відчув, як хтось легенько торкнувся рукою його 
плеча, а коли зиркнув угору, то побачив над собою височенного 
чоловіка.

— Чуєш, — прошепотів той чоловік, — я в тебе куплю. Дам 
п’ятдесят доларів. Що скажеш? І ще дам новенького велосипеда. 
Гаразд?

— Ви що, сказилися? — крикнула якась жінка, яка стояла по-
руч. — Та я йому за цей квиток дам п’ятсот доларів! Хочеш про-
дати квиток за п’ятсот доларів, юначе?

— Та годі вже! — гаркнув гладкий продавець, проштовхую-
чись крізь юрбу й міцно хапаючи Чарлі за руку. — Дайте дитині 
спокій! Розійдіться! Випустіть його! — А тоді зашепотів до Чар-
лі, підштовхуючи його до дверей: — Нікому не віддавай! Бігом 
неси квиток додому, доки не загубив! Біжи й не зупиняйся аж до 
самої хати, зрозумів?

Чарлі кивнув.
— Знаєш, — гладкий продавець на мить замовк і всміхнув-

ся, — я відчуваю, що тобі цей квиток був дуже потрібний. Стра-
шенно за тебе радий. Щасти тобі, синку.

— Дякую вам, — відповів Чарлі й щодуху помчав крізь сніг. 
А пробігаючи повз фабрику містера Вонки, помахав їй рукою й 
проспівав: — Я ще тебе побачу! Я скоро тебе побачу! 

За п’ять хвилин він був удома. (…)



57

Коментарі

Окрім Чарлі, «золоті квитки» знайшли ще четверо дітей: Авґус-
тус Ґлуп, який щодня з’їдав цілу купу шоколадних цукерок; Верука 
Солт, котра постійно вередувала; Віолета Бореґард, що без упину 
жувала гумку; і Майк Тіві, який ледь не цілодобово дивився теле-
візор. Першого лютого всі щасливці зібралися біля фабрики разом 
зі своїми рідними.

 Подумайте, чому автор назвав Віллі Вонку дивовижним 
чоловіком. 

Розділ чотирнадцятий
Містер Віллі Вонкa

За відчиненими фабричними воротами стояв містер Вонка.
І що то був за дивовижний чоловік! На голові він мав чорний 

циліндр. Одягнений був у фрак з розкішного темно-фіолетового 
оксамиту. Штани мав темно-зелені. Рукавички — перламутрово-
сірі. А в руці тримав елегантну тростину із золотою бамбулькою.

З його підборіддя стирчала акуратна чорна цапина борідка.  
А очі він мав невимовно ясні. Здавалося, що вони весь час іск-
ряться й мерехтять. Власне кажучи, усе його лице освітлював 
радісний усміх.

Ох, а яким він здавався розумним! Яким кмітливим, проник-
ливим та енергійним! Він без упину посмикував головою, схиляв 
її і так і сяк, ніби вбирав усе довкола своїми ясними мерехтливи-
ми очима. Його рухи були швидкі, як у білки, спритної й хитрю-
щої старої білки з парку.

Зненацька він кумедно з підстрибом затанцював на снігу, ши-
роко розвів руки, усміхнувся п’ятьом дітлахам, які скупчилися 
біля воріт, і вигукнув:

— Вітаю вас, мої маленькі друзі! Запрошую на фабрику! 
Голос його звучав високо й чисто, мов флейта. (…)
Чарлі зиркнув через плече й побачив, як великі залізні ворота 

за спиною повільно зачинялися. Юрба за ними й далі штовхала-
ся й галасувала. Чарлі востаннє глянув на людей.

Ось ворота з гуркотом зачинилися — і зовнішній світ пропав 
з виду.

— Осюди! — вигукнув містер Вонка, дрібочучи попереду 
всіх. — У ці великі червоні двері, прошу! Правильно! Там гарно й 
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тепло! Мушу дбати, щоб на фабриці було тепло — через праців-
ників! Мої працівники звикли до неймовірно гарячого клімату! 
Холоду вони не витримують! Вони б загинули, якби в таку по-
году вийшли надвір! Позамерзали б! (…)

— Як гарно й тепло! — прошепотів Чарлі.
— Точно. А який чудовий запах! — відгукнувся дідусь Джо, 

глибоко втягуючи ніздрями повітря. Здавалося, у цьому повітрі 
змішалися всі найкращі пахощі світу — аромат смаженої кави, 
паленого цукру, плавленого шоколаду, м’яти, фіалок, товчених 
горішків, яблуневого цвіту, карамелі та лимонної шкірки...

А здалеку, із самого серця величезної фабрики, приглушено 
долинав могутній гуркіт, немовби в якійсь велетенській машині 
з карколомною швидкістю крутилися колеса й шестерні.

— Оце, любі діти, — сказав, перекрикуючи гуркіт, містер Вон-
ка, — це головний коридор. Повісьте шуби й шапки на вішак та 
йдіть за мною. Сюди! Добре! Усі готові? Тоді вперед! Уже йдемо! — 
Він подріботів коридором, хвости темно-фіолетового оксамитового 
фрака залопотіли в нього за спиною, а відвідувачі побігли за ним.

Якщо подумати, то це був чималий гурт людей. Дев’ятеро 
дорослих і п’ятеро дітей, усього чотирнадцять душ. Тож можете 
уявити, яка почалася штовханина й штурханина, коли всі кину-
лися бігти коридором, намагаючись не відстати від стрімкої не-
величкої постаті.

— Швидше! — підганяв містер Вонка. — Ворушіться! Ми сьо-
годні нічого не встигнемо, якщо ви будете такі мляві! 

Незабаром він звернув з головного коридору праворуч, у ко-
ридор трохи вужчий. Тоді повернув ліворуч. Тоді знову ліворуч. 
Тоді праворуч. Тоді ліворуч. (…) І раптом містер Вонка зупинив-
ся. Перед ним сяяли блискучі металеві двері. Усі з’юрмилися 
навколо. На дверях великими літерами було написано: ШОКО-
ЛАДНИЙ ЦЕХ. 

 Знайдіть в описі шоколадного цеху фантастичні елементи. 

Розділ п’ятнадцятий
Шоколадний цеx

(…) Вони стояли посеред чудової долини. Обабіч простягали-
ся зелені луки, а поміж них текла велика коричнева річка, а по-
серед неї шумів велетенський водоспад — вода стікала зі стрімкої 
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скелі, закручувалася щільними пластами, а тоді з розмаху влива-
лася в бурхливий вир, що клекотів піною та бризками. (…) 

Річкові береги поросли мальовничими деревами й кущами — 
плакучими вербами, вільхами та високими купами рододендро-
нів з рожевими, червоними й бузковими квітами. Луки були всі-
яні тисячами квіточок жовтця.

— От! — вигукнув містер Вонка, підскакуючи й показуючи 
золотою бамбулькою тростини на коричневу річку. — Це все шо-
колад! Кожна краплинка цієї річки — з гарячого рідкого шокола-
ду найвищої якості. Най-най-най-вищої якості. Цього шокола-
ду вистачить, щоб заповнити по краї всі ванни всієї країни! (…)  
А як вам мої луки? Подобається травичка й жовтець? Травичку, 
на якій ви стоїте, любі малята, зроблено з нового сорту м’якої 
м’ятної цукрової вати, яку я недавно винайшов! Я назвав її цук-
ряткою! Скуштуйте стеблинку! Будь ласка! Це так смачно!

Усі механічно нахилилися й зірвали по стеблинці трави, 
окрім Авґустуса Ґлупа, котрий хапнув одразу цілу жменю.

А Віолета Бореґард, перш ніж покуштувати свою стеблинку 
трави, витягла з рота жуйку, з якою вже побила світовий рекорд, 
й акуратно приліпила її собі за вухом.

— Яке ж це чудо! — прошепотів Чарлі. — Який чудовий смак! 
Правда, дідусю?

— Я б усе це поле з’їв! — захоплено всміхнувся дідусь Джо. — 
Лазив би на чотирьох, як корова, і схрумав би на цьому полі всю 
траву, до стеблинки!

— А покуштуйте жовтець! — вигукнув містер Вонка. — Він ще 
смачніший!

Раптом повітря задзвеніло від вереску. Верещала Верука 
Солт. Вона несамовито вказувала на протилежний берег річки.

— Дивіться! Дивіться туди! — лементувала вона. — Що це 
таке? Воно рухається! Воно йде! Це маленька істота! Маленька 
людинка! Отам, за водоспадом! (…)

Діти разом з батьками метнулися до річки, щоб краще роз-
дивитися.

— Це просто фантастика!
— Вони мені по коліна!
— А яке в них смішне довге волосся!
Крихітні люди — завбільшки як звичайна лялька — зупи-

нилися на тому березі річки й почали розглядати відвідувачів. 
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Один показав на дітей, а тоді щось прошепотів чотирьом своїм 
товаришам, і всі п’ятеро зареготали.

— Це ж не можуть бути справжні люди, — засумнівався 
Чарлі.

— Звичайно, справжні, — заперечив містер Вонка. — Це ж ум-
па-лумпи.

 Містер Вонка розповів відвідувачам історію про своїх 
казкових робітників. Прочитайте уважно наступний роз-
діл. Розкажіть про дозвілля умпа-лумпів. 

Розділ шістнадцятий
Умпа-лумпи

— Умпа-лумпи! — вигукнули всі одночасно. — Умпа-лумпи!
— Імпортовані прямо з Лумпаландії, — гордо пояснив містер 

Вонка. (…) — Ой, яка ж то жахлива країна! Немає там нічого, крім 
густющих джунглів. Там аж кишить найнебезпечнішими у світі 
звірюками — роговоглі, снуцвангери й жахливі злісні вангдудлі. 
Один вангдудль легко може зжерти десяток умпа-лумпів та ще 
й примчати по добавку. Коли я туди примандрував, то виявив, 
що маленькі умпа-лумпи живуть у хатинках на деревах. Вони 
мусили жити в цих дерево-хатках, щоб урятуватися від ванг-
дудлів, роговоглів і снуцвангерів. Вони страшенно голодували. 
Харчувалися зеленою гусінню, а гусінь на смак була огидна, тож 
умпа-лумпи цілісінькими днями нишпорили у верхівках дерев, 
шукали, з чим би ту гусінь змішати, щоб поліпшити її смак — 
червоних жучків, наприклад, або евкаліптового листя чи кори 
бон-бонового дерева. Усе те було противнюче, та все ж не таке 
противнюче, як гусінь. Бідолашечки умпа-лумпи! Понад усе їм 
хотілося бобів какао. Та вони ніде не могли їх роздобути. Умпа-
лумпа був щасливий, коли за рік вдавалося знайти три-чотири 
какао-боби. А як вони про них мріяли! Какао-боби снилися їм 
ночами, а вдень вони тільки про них і говорили. Варто було при 
умпа-лумпі згадати слово какао, як у того починала текти сли-
на. Какао-боби, — розповідав містер Вонка, — ростуть на какао- 
вих деревах, і саме з них роблять шоколад. (…) Я на цій фабриці 
щотижня переробляю мільярди какаових бобів. Отож, шановні 
діти, коли я довідався, що умпа-лумпи шаліють за цим харчем, 
то відразу видряпався по дереву в їхнє село й пропхав голову у 
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двері хатки вождя племені. Той бідолаха сидів охлялий та нама-
гався їсти з миски товчену зелену гусінь, та ще й так, щоб не зну-
дило. «Послухайте мене, — сказав я (звісно, не нашою, а умпа-
лумпівською мовою), — якби ви всі перебралися в мою країну й 
жили на моїй фабриці, то мали б какао-бобів скільки захочете!  
У моїх коморах їх цілі гори! Їжте, скільки влізе! Їжте, хоч лус-
ніть! Можу й зарплатню видавати бобами!» — «Ви серйозно?» — 
аж підстрибнув на стільці вождь умпа-лумпів. — «Авжеж,  
серйозно, — підтвердив я. — А ще зможете їсти шоколад. Шоко-
лад ще смачніший за какао-боби, бо до нього додають молоко й  
цукор».

Чоловічок заволав з радості й метнув миску з товченою гу-
сінню у вікно хатинки. «Домовилися! — вигукнув він. — Пере-
бираймося!»

Отож я й переправив їх усіх сюди, усіх чоловіків, жінок і ді-
точок умпа-лумпівського племені. Це було легко. Я перевіз їх 
контрабандою у великих ящиках з дірочками, і всі дісталися 
живі й здорові. Вони чудові працівники. Усі вже говорять по-
нашому. Люблять танці й музику. Постійно складають пісні. Думаю, 
ви ще не раз почуєте сьогодні їхні співи. Але мушу попередити, 
що вони досить пустотливі. Люблять жартувати. А одягаються, 
наче й досі живуть у джунглях. (…) 

— Татку! — закричала Верука Солт (та дівчинка, яка мала все, 
що забажає). — Татку! Я хочу умпа-лумпу! Дістань мені умпа-
лумпу! Негайно хочу умпа-лумпу! Заберу його додому! Скоріше, 
татку! Дістань мені умпа-лумпу!

— Ну що ти, кицю, — сказав їй батько, — не можна перебивати 
містера Вонку.

— Хочу умпа-лумпу! — верещала Верука.
— Добре, Веруко, добре. Але ж я не можу дістати його в цю 

секунду. Потерпи. Я постараюся, щоб до вечора ти його вже 
мала.

— Авґустусе! — крикнула пані Ґлуп. — Авґустусе, золотко, не 
треба такого робити.

Авґустус Ґлуп, як ви вже, мабуть, здогадалися, нищечком під-
крався до річки й тепер стояв на березі навколішки, з шаленою 
швидкістю заливаючи собі жменями в рот рідкий гарячий шоко-
лад. (…)
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Через свою жадібність Авґустус упав у шоколадну річку й ви-
летів у скляну трубу. Схвильовані батьки побігли шукати свого сина 
в помадковий цех, а Віллі Вонка продовжив екскурсію для гостей 
фабрики.

Згодом трапилася ще одна халепа: Віолета Бореґард не послу-
халася містера Вонки й без дозволу почала жувати чарівну жуваль-
ну гумку. Оскільки гумка була ще не готова, Віолета перетворилася 
на чорницю.

 Зверніть увагу на поведінку Веруки. Дайте їй оцінку.  

Розділ двадцять четвертий
Верука в горіховому цеху

Містер Вонка помчав по коридору. На наступних дверях, до 
яких вони підбігли, був напис: ГОРІХОВИЙ ЦЕХ.

— Добре, зупиніться тут на хвильку, — сказав містер Вонка, — 
віддихайтесь і зазирніть у скляне віконечко у дверях. Але не за-
ходьте! Хоч би там що, не заходьте в горіховий цех! Бо налякаєте 
білок! (…)

Видовище було прецікаве: мабуть, із сотня білок сиділа на ви-
соких стільчиках довкола великого стола. На столі лежали гори 
волоських горіхів, що їх з величезною швидкістю лущили білки. 
Вони працювали, мов скажені.

— Цих білок спеціально навчили добувати горішки з-під шка-
ралупи, — пояснив містер Вонка.

— А чому саме білок? — поцікавився Майк Тіві. — Чому не 
умпа-лумпів?

— Бо умпа-лумпи, — відповів містер Вонка, — не вміють так 
лущити, щоб сам горішок залишався цілим. Вони завжди розко-
люють горіхи надвоє. Ніхто, крім білок, не вміє добувати з-під 
шкаралупи цілий горішок. Це надзвичайно важко. А я вимагаю, 
щоб на моїй фабриці використовували тільки цілі горішки. Ось 
чому довелося поставити на цю роботу білок. Хіба ж не прегарно 
вони добувають ці горішки! Гляньте, як вони стукають суглоба-
ми кігтиків по шкаралупі, щоб перевірити, чи під нею не зіпсутий 
горішок! Зіпсутий відлунює порожньо, і білки його не лущать, 
а зразу викидають у сміттєпровід. Он! Дивіться! Ота білка, що 
найближча до нас! Здається, вона натрапила на зіпсутий!
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Усі дивилися, як маленька білочка постукала суглобом кіг-
тика по шкаралупі горіха. Тоді схилила набік головку, уважно 
прислухалася й щосили метнула горіх позад себе у велику діру 
в підлозі.

— Мамо! — вигукнула раптом Верука Солт. — Я хочу мати 
білочку! Дістань мені таку білочку!

— Ти ж розумна дитина, — відказала пані Солт, — це білочки 
містера Вонки. 

— Ну, то й що! — закричала Верука. — Хочу білочку. Я тільки 
й маю вдома, що двох собак, чотирьох котів, шістьох кролів, двох 
папуг, трьох канарок, одного зеленого какаду, одну черепаху, ак-
варіум із золотими рибками, клітку з білими мишками й старого 
дурного хом’яка! А я хочу білочку! (…)

І тут виступив наперед пан Солт, Веруччин батько.
— Так, містере Вонка, — солідно проказав він, витягаючи на-

топтаного грішми гаманця, — скільки хочете за свою скажену 
білку? Назвіть ціну.

— Вони не продаються, — відповів містер Вонка. — Їй білка 
не дістанеться. 

— Як це не дістанеться! — зарепетувала Верука. — Я зараз за-
йду й сама собі виберу білку!

— Не смій! — крикнув містер Вонка, але було пізно. Дівчись-
ко рвучко відчинило двері й забігло в цех.

Щойно вона опинилася в залі, як усі сто білок перестали 
працювати, озирнулися й втупилися в неї чорними намистин-
ками очей.

Верука теж завмерла, зиркаючи на них. Тоді її погляд зупи-
нився на гарненькій білочці, що сиділа край стола зовсім близько 
до неї. Білочка тримала в лапках горіх.

— Чудово, — сказала Верука, — візьму тебе!
Дівчина простягла руку, щоб ухопити білочку... та поки вона 

це робила... у першу ж часточку секунди, коли її рука почала рух 
уперед, у кімнаті все раптом закружляло, ніби спалахнула руда 
блискавка, і всі-всі-всі білки, що сиділи за столом, стрибнули на 
Веруку, учепившись їй у тіло. (…)

Залишалася ще одна білка, як було видно, — найголовніша. 
Вона видряпалася Веруці на спину й почала стукати бідолашне 
дівчисько по голові суглобами кігтика.

— Рятуйте її! — заверещала пані Солт. — Веруко! Назад! Що 
вони з нею роблять?
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— Перевіряють, чи не зіпсута всередині, — пояснив містер 
Вонка. — Дивіться далі.

Верука люто боронилася, але білки міцно її тримали й не да-
вали поворухнутися. Білка на плечах і далі стукала дівчинку по 
голові. А тоді білки повалили Веруку додолу й кудись потягли. 

— Ой лихо, вона таки зіпсутий горішок, — сказав містер Вон-
ка. — Мабуть, її голова відлунювала порожнечею.

Верука борсалася й верещала, та дарма. Дужі маленькі лапки 
тримали її міцно, і вирватися вона не могла.

— Куди вони її тягнуть? — верескнула пані Солт.
— Туди, куди викидають зіпсуті горіхи, — пояснив містер Віл- 

лі Вонка. — До сміттєпроводу. (…)

Коментарі

Віллі Вонка розробив нову технологію, за якою можна було пе-
редавати шоколад по телебаченню. Ця ідея так захопила Майка 
Тіві, що хлопчик захотів випробувати винахід містера Вонки на собі.

 Що трапилося з Майком Тіві? Чому він потрапив у халепу?  

Розділ двадцять сьомий
Майка Тіві передають по телебаченню

Майк Тіві розхвилювався ще більше за дідуся Джо, побачив-
ши, як передали по телевізору плитку шоколаду.

— Містере Вонка, — вигукнув він, — а чи можна передати отак 
через повітря щось інше? Наприклад, вівсяну кашу?

— А щоб тебе качка копнула! — обурився містер Вонка. — Не 
згадуй при мені цю гидоту! Ти знаєш, з чого роблять вівсянку? Її 
роблять з отієї кучерявої дерев’яної стружки, що залишається в 
стругачках для олівців!

— Але ви змогли б, якби забажали, передати її по телебачен-
ню так само, як шоколад? — запитав Майк Тіві.

— Певно, що міг би!
— А людей? — не вгавав Майк Тіві. — Чи ви могли б передати 

з місця на місце справжню живу людину? (…)
— О Господи, дитино, я справді не знаю... думаю, що можна 

було б... так, я майже впевнений, що можна... авжеж, можна... хоч 
я волів би не ризикувати... бо це могло б призвести до дуже не-
приємних наслідків...
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Та Майк Тіві вже зірвався й побіг. Щойно почувши слова 
містера Вонки: «Я майже впевнений, що можна... авжеж, мож-
на», — він розвернувся й стрімголов помчав до протилежного 
кутка зали, де стояла велика телекамера. (…)

Хлопець летів, мов навіжений, а добігши до величезної теле-
камери, відразу підскочив до рубильника, порозкидавши навсі-
біч умпа-лумпів.

— Бувайте здорові й не кашляйте! — вигукнув він, рвонув ру-
бильник на себе й стрибнув просто під яскраве світло потужної 
лінзи.

Сліпучий спалах. Тоді запала тиша. Тоді почала бігти пані 
Тіві... але завмерла посеред зали... і не могла зрушити з місця... 
стояла й дивилася туди, де був її син... тоді роззявила свого вели-
кого червоного рота й заголосила:

— Його не стало! Його не стало!
— Ой біда, біда! Він справді зник! — вигукнув пан Тіві. (…)
— Треба дивитися телевізор, — сказав містер Вонка. — Він от-

от може там з’явитися.
Пан і пані Тіві, дідусь Джо, малий Чарлі, а також містер Вон-

ка зібралися біля телевізора, пильно вдивляючись в екран. Екран 
був порожній.

— Довго ж він добирається, — сказав пан Тіві, витираючи 
лоба.

— Ой, Боже ж мій, Боже, — примовляв містер Вонка, — хоч би 
по дорозі не загубив яку частину. (…)

Екран раптом замерехтів. Тоді з’явилися хвилясті лінії. Міс-
тер Вонка покрутив якусь ручечку — і хвилясті лінії зникли.  
І ось, дуже повільно, екран почав яскравішати.

— Ось він з’являється! — заволав містер Вонка. — Так, це він!
— Чи він хоч цілий? — тривожилася пані Тіві.
— Ще не знаю, — відповів містер Вонка. — Погано видно.
Спочатку нерозбірливо, але з кожною миттю чіткіше й чіткі-

ше на екрані почало з’являтися зображення Майка Тіві. Він сто-
яв, махав глядачам руками й усміхався від вуха до вуха. (…)

— Привіт, мамусю! — пищав Майк. — Татку! Дивіться на 
мене! Мене першого у світі передали по телевізору!

— Хапайте його! — наказав містер Вонка. — Швидко!
Пані Тіві сягнула рукою й зняла з екрана крихітну фігурку 

Майка Тіві.
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— Ура! — зрадів містер Вонка. — Він цілий! Цілий та неушко-
джений!

— І це, на вашу думку, неушкоджений? — обурилася пані Тіві, 
дивлячись на крихітного хлопчика, який гасав у неї по долоні, 
розмахуючи пістолетами. Зросту він мав два-три сантиметри, не 
більше.

— Він зменшився! — сказав пан Тіві.
— Ясно, що зменшився, — погодився містер Вонка. — А ви на 

що сподівалися?
— Це жах! — голосила пані Тіві. — Що нам тепер робити?
А пан Тіві сказав:
— Він тепер не зможе ходити до школи! Його там розтопчуть! 

Його розчавлять!
— Він більше не зможе нічого! — крикнула пані Тіві.
— Ще й як зможу! — пискнув тоненьким голосочком Майк 

Тіві. — Я й далі зможу дивитися телевізор!
— Ніколи в житті! — гаркнув пан Тіві. — Я викину той теле-

візор у вікно відразу, як приїдемо додому. Я вже ситий тим теле-
візором!

Коли Майк Тіві таке почув, на нього напала жахлива істери-
ка. Хлопець стрибав на маминій долоні, верещав, репетував і ку-
сав її за пальці. 

— Я хочу дивитися телевізор! — пищав він. — Я хочу дивити-
ся телевізор! Я хочу дивитися телевізор! Я хочу дивитися теле-
візор!

— Стривай! Дай його мені! — звелів пан Тіві, а тоді взяв 
крихітного хлопця, запхав його в нагрудну кишеню піджака 
й заткнув зверху хустинкою. Писк і вереск і далі лунали з ки-
шені, яку люто шарпав, намагаючись визволитися, маленький 
в’язень.

— Ох, містере Вонка, — голосила пані Тіві, — що нам зробити, 
щоб він виріс?

— Ну, — сказав містер Вонка, погладжуючи борідку й за-
мислено дивлячись у стелю, — мушу сказати, що це досить 
складно. Хоча маленькі хлопці напрочуд пружинисті й роз-
тяжні. Видовжуються, як скажені. Тому ми ось що зробимо: 
покладемо його в спеціальну машину, якою я випробовую, як 
і настільки розтягуються жуйки! Може, він тоді стане таким, 
як був. (…)
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Коментарі

Умпа-лумпи склали пісню, присвячену Майку Тіві.

 Які поради дітям є в пісні умпа-лумпів? 

— Повторюємо день і ніч 
найважливішу в світі річ: 
НЕ ТРЕБА дітям дозволяти 
до телевізора сідати. 
Цю штуку хай би взагалі 
не знали дітлахи малі. 
По всіх світах, з самого рана 
вони сидять біля екрана 
і не відходять до півночі, 
аж їм на лоба лізуть очі. (…)
Чи знають татусі і мами,
що робить телик з дітлахами?
У ГОЛОВІ СТАЄ В НИХ ПУСТО!
ГНИЄ УЯВА, МОВ КАПУСТА!
УСІ ЗНИКАЮТЬ ПОЧУТТЯ,
Й ТАКЕ ТУПЕ СТАЄ ДИТЯ,
ЩО НЕ СПРИЙМАЄ ЧАРІВНІ
КАЗКИ, ФАНТАЗІЇ Й ПІСНІ!
А МОЗОК, ЯК ШВЕЙЦАРСЬКИЙ СИР,
У МОЗКУ ТІМ — МІЛЬЙОНИ ДІР...
ПОРОЖНІ ОЧІ, ЗГАСЛИЙ ЗІР!
«Гаразд, — ви скажете, — ми згодні 
екран розбити хоч сьогодні, 
та як ми будем розважати 
своїх дітей? Чим забавляти?..» 
У відповідь спитаєм вас:
«А що робили діти в час,
коли потвор цих не було?
Що втіху й радість їм несло?»
Забули вже? Вам нагадати?
Ми ладні по складах сказати:
ВО-НИ... ЧИ-ТА-ЛИ... КНИ-ЖЕЧ-КИ!
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Байки ЧИТАЛИ, казочки,
Історії ЧИТАЛИ різні,
ЧИТАЛИ зранку і допізна!
В дитячій скрізь книжки стояли,
і на підлозі теж лежали!
І на столі, і біля ліжка
дітей чекала гарна книжка!
Казки чарівні, фантастичні,
дракони в них, кити незвичні,
пірати, острови скарбів,
принцеси з чарівних країв,
розбійники і кораблі,
слони, цигани, королі. (…)
Аж перехоплювало дух
від тих книжок... Ось Вінні-Пух,
он Білосніжка йде до лісу...
Ось Гуллівер веде Алісу
У Дивосвіт, і прямо тут
до них підходить ліліпут.
Ген Королева виглядає,
чи знайде Ґерда свого Кая...
Таке, готуючись до сну,

читали діти в давнину!..
Тому вас хочемо благати:
той ящик викиньте із хати! 
Вночі! Дитя щоб і не знало, 
що телевізора не стало! 
Як бути вам з пустим кутком? 
Зробіть полицю і рядком 
заставте ви її книжками! 
Хай діти тупають ногами, 
хай вередують певний час, 
за ноги хай кусають вас —
не бійтеся, за тиждень-два 
прочиститься їм голова, 
і диво станеться — овва! 
Не знаючи, що їм робити, 
потягнуться до книжки діти. 
Ще тиждень-два — і відірвати 
від книг не зможе й рідна мати! 
Читання знову стане в моді, 
і буде їм збагнути годі, 
чим вабило оте залізо, 
що називалось телевізор! (…)

 Які слова та вчинки свідчать про доброту й любов Чарлі 
до своєї родини?   

Розділ тридцятий
Шоколадна фабрика Чарлі

Великий скляний ліфт тепер ширяв високо над містом.  
У ньому стояли містер Вонка, дідусь Джо та малий Чарлі.

— Як я люблю свою шоколадну фабрику, — сказав містер Вон-
ка, дивлячись униз. Тоді на хвилю замовк, а потім повернувся й 
глянув на Чарлі з надзвичайно серйозним виразом обличчя: —  
А тобі, Чарлі, вона теж подобається? — запитав він.

— О, так! — вигукнув Чарлі. — Думаю, це найчудовіша фабри-
ка на світі!

— Дуже приємно це чути, — як ніколи серйозно проказав міс-
тер Вонка. Він не відводив очей від Чарлі: — Так, — повторив він, — 
мені надзвичайно приємно чути це від тебе. І зараз я скажу чому.
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Містер Вонка нахилив голову набік, а тоді цілком несподіва-
но сяйнув усмішкою, від чого з кутиків його очей побігли крихіт-
ні зморщечки, і сказав:

— Розумієш, люба дитино, я вирішив усе це тобі подарувати. Як 
тільки підростеш і зможеш нею управляти, фабрика стане твоєю. (…)

— Боюся, мама з нами не піде, — сумно сказав Чарлі.
— Чому це?
— Бо вона не покине бабусю Джозефіну, бабусю Джорджину 

та дідуся Джорджа.
— Вони теж можуть перебратися на фабрику!
— Не зможуть, — заперечив Чарлі. — Вони дуже старенькі і 

двадцять років не піднімалися з ліжка.
— То ми й ліжко разом з ними заберемо, — сказав містер Вон-

ка. — У цьому ліфті ліжко поміститься легко. (…)
Ліфт уже ширяв над самісіньким дахом хатинки Бакетів.
— Що ви хочете зробити? — спитав Чарлі.
— Хочу їх забрати, — відповів містер Вонка.
— Як? — здивувався дідусь Джо.
— Прямо через дах, — пояснив містер Вонка, натискаючи ще 

одну кнопку.
— Не треба! — зойкнув Чарлі.
— Стійте! — крикнув дідусь Джо. 
Трісь! Торох!
І ліфт залетів прямісінько крізь дах у спальню до старень-

ких, які лежали на ліжку. Їх засипав порох, потрощена черепи-
ця, уламки дощок, таргани, павуки, цегла й цемент, отож усі троє 
стареньких подумали, що настав кінець світу.

Бабуся Джорджина зомліла, у бабусі Джозефіни випала з 
рота штучна щелепа, дідусь Джордж заховав голову під ковдру,  
а із сусідньої кімнати примчали пан і пані Бакети. (…)

— Шановний пане, — вискочив уперед містер Вонка, люб’язно 
потиснувши руку панові Бакету, — я дуже радий з вами познайо-
митися. Не переживайте за вашу хату. Віднині вона вам уже не 
знадобиться.

— Хто цей псих? — закричала бабуся Джозефіна. — Він нас 
трохи не повбивав!

— Це, — сказав дідусь Джо, — сам містер Віллі Вонка.
Минуло чимало часу, поки Чарлі з дідусем Джо змогли на-

решті всім пояснити, що з ними сьогодні відбувалося. Але й  
після цього всі вони відмовилися їхати на фабрику в ліфті.
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— Краще вже я помру у своєму ліжку! — запротестувала ба-
буся Джозефіна.

— Я теж! — підтримала її бабуся Джорджина.
— Я відмовляюся їхати! — оголосив дідусь Джордж.
Але містер Вонка, дідусь Джо та Чарлі просто заштовхали ліжко 

в ліфт. А тоді ще й пана та пані Бакетів туди затягли. Потім зайшли 
й самі. Містер Вонка натис кнопку. Двері з’їхалися. Бабуся Джор-
джина заголосила. А ліфт піднявся над підлогою і вилетів крізь про-
ламаний дах просто в небо.

Чарлі виліз на ліжко й намагався заспокоїти заціпенілих від 
жаху стареньких.

— Не бійтеся, будь ласка, — примовляв він. — Тут цілком без-
печно. Ми летимо в найчарівніше місце на світі! 

— Чарлі правду каже, — підтвердив дідусь Джо.
— А якщо ми долетимо, то там буде якась їжа? — запитала 

бабуся Джозефіна. — Я просто вмираю з голоду! Ми всі такі го-
лодні!

— Якась їжа? — розреготався Чарлі. — О-о!.. Ще хвильку —  
і побачите!..

(Переклад Віктора Морозова)

1. Назвіть членів родини Чарлі й дайте стислу характеристику 
кожному з них. 2. Визначте елементи чарівної казки у творі  
Р. Дала. 3. Назвіть імена дітей, які знайшли «золоті квитки»,  
і розкажіть, що з ними трапилося на фабриці Віллі Вонки.  
4. Знайдіть інформацію про казкових працівників шоколадної 
фабрики — умпа-лумпів. Виразно прочитайте їхній опис. Чому 
містер Вонка запросив їх на фабрику? 5. Знайдіть у творі ситуа-
ції випробування (фізичного та морального). Як поводять себе 
герої та героїні в цих ситуаціях? Які риси характеру виявляють? 
6. Хто з родини Чарлі найбільше вболівав за його любов до шо-
коладу й супроводжував під час вирішальної бесіди з директо-
ром фабрики? Як ви думаєте чому? 7. Які людські вади засу-
джуються у творі? 8. Які чесноти допомогли Чарлі перемогти? 
9. Дискусія «Чи можна назвати Чарлі сучасним героєм?».  
10. Намалюйте карту подорожі Чарлі. 11. Про те, що історія 
відбувається в сучасному світі, свідчить багато речей: облад-
нання на фабриці, телевізор, скляний ліфт. Доповніть цей спи-
сок іншими предметами, поясніть їхнє призначення в худож-
ньому творі. 12. Уявіть, що ви опинилися на місці нового хазяїна 
шоколадної фабрики — Чарлі Бакета. Що б ви найперше зроби-
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ли? Чому? 13. У які моменти персонажі були відповідальними 
(або безвідповідальними)? Які наслідки це мало? 14. Які небез-
пеки виникли на шляху персонажів? Чи можна було уникнути 
небезпечних ситуацій? Поясніть. 15. В Інтернеті подивіться кі-
нофільм «Чарлі і шоколадна фабрика» (реж. Т. Бертон, США, 
2006 р.). Порівняйте його з книжкою. 16. Створіть сценарій 
фільму про подальше життя та пригоди Чарлі. Розкажіть про 
свій сюжет (українською або англійською). Чого вас навчила іс-
торія про шоколадну фабрику?

Джеремі Стронґ 
Нар. 1949 р.

Коли я пишу, то намагаюся писати так, щоб 
нова розказана історія була кращою за по-
передню.

Дж. Стронґ

Книжки британського письменника Джеремі Стронґа знають 
і люблять маленькі читачі в усьому світі. Він навчався в універ-
ситеті м. Йорка, згодом працював учителем початкової школи,  
а з 1991 р. присвятив себе письменництву. Усього Дж. Стронґ на-
писав понад сто книжок. Серед них найвідомішими є  «Кімнатні 
пірати» (1995), «Ракета на чотирьох лапах» (1996), «Гармидер 
у школі» (1990), «Мій тато і зелений алігатор» (1994) та ін. Мета 
письменника — захопити читача з першої ж сторінки, здивува-
ти й розсмішити його, надихнути мріяти й придумувати власні 
історії. Але водночас книжки Дж. Стронґа наповнені глибоким 
змістом: він утверджує важливість любові, розуміння й щирості 
в сімейних стосунках, цінність справжньої дружби й взаємопова-
ги. Письменник із задоволенням відвідує школи й книжкові фес-
тивалі в різних країнах, а 2013 р. навіть завітав до Львова. Коли 
школярі запитали його, чи напише він книжку про українських 
дітей, Дж. Стронґ відповів: «Лише поселіть мене у Львові, і я на-
пишу про вас не одну книжку!»
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Грані художнього твору 

Захопливий світ морських подорожей завжди приваблював 
письменників. Моряки, пірати й шукачі пригод стали героями творів 
Р. Л. Стівенсона, Р. Сабатіні, Ж. Верна, Е. Хемінгуея… Один з геро-
їв повісті «Кімнатні пірати» навіть зберігає в кишені «страшенно по-
жмаканий портрет капітана Гака з автографом» — це теж вигаданий 
персонаж, відомий злодій з творів Дж. Баррі про Пітера Пена. Сим-
волом піратів традиційно вважається череп зі схрещеними кістка-
ми, відомий під назвою веселий Роджер, який набув популярності в 
XVIІ–XVIIІ ст. Прапор з таким зображенням зазвичай піднімали  перед 
атакою, щоб налякати супротивників і повідомити, що пірати безжа-
лісно розправляться з тими, хто буде здійснювати опір.

Однак пірати у творі Дж. Стронґа зовсім не страшні. У них навіть 
корабля немає, тому чорний прапор вони вирішили повісити на ко-
мині. Автор активно використовує традиційну піратську символіку: 
його герої мають латки, татуювання, шаблі, у їхньому будинку за-
мість сходів — мотузяні драбини, а стіни пофарбовані блакитним 
кольором… Але читач розуміє, що ці п’ятеро друзів не здатні по-
справжньому когось скривдити. 

Дж. Стронґ досягає комічного ефекту, поєднуючи елементи 
казкового і реального світу. Кімнатні пірати живуть не у XVIII ст.,  
а в наш час: вони ходять до супермаркету, поливають квіти, пра-
сують одяг, користуються телефоном і холодильником… А на по-
шуки скарбів вирушають насамперед тому, що потрібно сплатити 
рахунок за електрику. Автор наголошує, що завжди треба залиша-
тися собою, навіть якщо ти походиш з давнього піратського роду й 
«мусиш» стати піратом. Водночас у повісті утверджується цінність 
справжньої дружби та взаєморозуміння. За словами митця, навіть 
коли він пише про щось серйозне, його історії все одно веселі. На-
певно, тому книжки британського письменника полюбили й ма-
ленькі, і дорослі читачі. 

У кімнатних піратів Дж. Стронґа добрі серця й по-дитячому на-
ївне бачення світу. Тому ми їх зовсім не боїмося, а навпаки, співчу-
ваємо героям і вболіваємо за них! Вони можуть стати нашими доб-
рими друзями… Ходімо до їхньої компанії! 

 Читаючи перший розділ, зверніть увагу на характерис-
тику кімнатних піратів. Як ви думаєте, чи схожі вони на 
справжніх морських розбійників? А чим відрізняються від 
них? 
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КІМНАТНІ ПІРАТИ
(Скорочено)

Розділ перший

Знайомство з кімнатними піратами

Чорна Латка походив з давнього піратського роду. Він і 
справді носив латку, хоча вона прикривала не око, а дірку на ру-
каві його камзола, яким він колись зачепився за цвях. Його ді-
дусі та бабусі були піратами. Його мама й тато були піратами. 
Здавалося цілком очевидним, що він також повинен стати піра-
том. Проте, як на зло, Чорна Латка не терпів моря. Мало того, він 
не терпів води, причому в будь-якому вигляді: ані щоб пити, ані 
щоб купатися, ані щоб умиватися. Понад усе він ненавидів мор-
ську воду. Якби на те його воля, Чорна Латка волів би ніколи в 
житті не ступати ногою на палубу корабля. 

Якось він отримав лист від своєї прабабусі, яка була дуже ста-
ра: їй виповнилося 107 років — і вона теж мала латки. Одна латка 
красувалася на її сукні (…), а ще одну латку їй нашили на вели-
кому пальці: прабабуся випадково дуже сильно порізалася. Рана 
була препаскудна, і прабабуся зрозуміла, що вона вже надто стара, 
щоб за собою доглядати, тому попросила свого правнука приїхати 
й попіклуватися про неї. Отримавши лист, Чорна Латка страшен-
но зрадів: тепер він нарешті зможе пожити на суші!

Він поїхав до прабабусі й старанно піклувався про неї аж до 
її смерті (на той час їй виповнилося аж 112 років). Прабабуся за-
лишила свій дім у спадок Чорній Латці, зазначивши, що вона спо-
дівається, що її правнук доглядатиме за домом. Ну, а Чорна Лат-
ка відразу ж написав лист своїм друзям, які жили на морі, але так 
само, як і він, моря не любили. Він запросив їх усіх приїхати й по-
селитися разом з ним у будиночку під номером 25 на Дельфінячій 
вулиці. З цього й розпочалася історія кімнатних піратів.

Передусім серед них був Лисий Лоусон. Він мав грубезні 
м’язи й був страшенно сильний, міг нести під пахвами двох чо-
ловіків — по одному під кожною. На його лисій голові не було ні 
волосинки, зате на самій маківці була витатуйована кольорова 
троянда, а під нею напис: «Кохаю матусю». Лисий Лоусон не лю-
бив плавати на кораблі, бо тоді він пропускав багато телепередач. 

Поллі та Моллі були близнючками. Вони були однаковісінькі, 
за винятком того, що Поллі мала волосся, зібране у «хвіст» над 
правим вухом, а Моллі — над лівим. Увесь час, тобто абсолютно 
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безперервно, вони сперечалися. Що б не сказала одна, друга за-
вжди це заперечувала, навіть якщо в результаті виходила нісе-
нітниця. 

Наприклад, Поллі казала:
— Ми — сестри.
— Ні, ми не сестри! — тут же вигукувала Моллі. — Ми… — тут 

вона на мить замислювалася, здійнявши очі до неба. — Брати, от!
— Ти дурна, — казала на це Поллі.
— З нас двох дурна якраз ти, — відповідала Молі, і так трива-

ло до безкінечності.
Близнючки не любили моря, тому що вони не вміли плавати.
П’ятим і останнім з кімнатних піратів був Грудкуватий Грег. 

(…) Він був кухарем (і більшу частину походів по магазинах), 
і коли готував вівсянку, у ній завжди траплялися величезні грубі 
грудки — тому-то його так і назвали. Він не любив плавати на 
кораблях, бо щоразу, коли варив суп на кораблі, то суп перели-
вався через край. А коли киплячий суп вихлюпувався йому на 
ноги, він високо підскакував, вигукуючи різні страшенно негарні 
слова, як-от: «Бумбарашки!» або «Кособуцики!»

Звичайно, серед п’яти піратів хтось мав бути головним, і капі-
тан Чорна Латка вирішив, що є тільки одна відповідна кандида-
тура: він сам. На це було п’ять причин:

1. Це його будинок.
2. Він так сказав.
3. Він може перекричати будь-кого.
4. Йому подобається командувати.
5. Дивися пункт 2. (…)
Кімнатні пірати не хотіли, щоб хто-небудь знав, де вони жи-

вуть, тому вони зняли з будинку табличку з номером, натомість 
повісили на комині чорний прапор з черепом і схрещеними кіст-
ками. Звичайно ж, усі сусіди негайно довідалися, що поруч з ними 
живуть пірати, але це їм не заважало, бо пірати переважно сиділи в 
себе в кімнатах (тому-то їх і прозвали кімнатними піратами). 

Старенька місіс Бішоп, яка мешкала по сусідству, навіть час-
тенько зрізала в себе перед домом квіти й дарувала їх Лисому 
Лоусону, бо вважала його досить приємною людиною. (…)

Вони остерігалися нападу інших піратів, а тому тримали під 
кожним вікном чималий арсенал: катапульти, шаблі й по декіль-
ка великих відер з водою після миття посуду. (Кімнатні пірати 
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вважали, що намочити ворога — це НАЙСТРАШНІША РІЧ, 
яку з ним можна зробити).

Кімнатним піратам щасливо жилося в будиночку під номе-
ром 25 на Дельфінячій вулиці. Декілька місяців спливло навди-
вовижу спокійно (хоча близнючки й не любили плавати), але 
клопоти були вже не за горами.

 Для чого Чорна Латка вирішив узяти в полон «невільни-
ків»? Чи хотіли кімнатні пірати комусь заподіяти кривду? 

Розділ другий

Візит листоноші

Якось уранці капітан Чорна Латка стояв у вітальні, зусібіч 
оточений купами одягу. Він напружено прасував. Як правило, 
капітанові цілком успішно вдавалося уникати прасування (не 
кажучи вже про готування їжі, прибирання, тріпання, миття, чи-
щення й поливання квітів), але зараз він був сердитий та роздра-
тований. Капітан подумав, що прасує вже не менше двох годин,  
а купа лахів на підлозі була все ще вища, ніж крісло. Він люто 
жбурнув праску на стіл, після чого на ньому залишився чорний 
трикутний слід і різко запахло паленим. 

— Це цілком безглуздо! — проревів він. — Пірати не повин-
ні займатися прасуванням. У нас мають бути невільники, щоб 
вони робили за нас усю роботу. (…) Ми всі сховаємося біля 
вхідних дверей та будемо чекати, поки хтось не подзвонить.  
А як тільки хтось подзвонить, ми вискочимо, накинемося на ньо-
го, затягнемо в будинок і візьмемо в полон. А тоді, — тут капітан 
набрав у груди повітря, перш ніж виголосити наступну частину 
свого блискучого плану, — ми скажемо йому: «Ти наш невільник 
і робитимеш усе, що ми тобі накажемо, інакше ми заподіємо тобі 
кривду!» І тоді він так злякається, що робитиме все, що завгодно, 
і в першу чергу прасуватиме. (…)

Лисий Лоусон виглядав украй заклопотаним. Урешті-решт, 
він усе ж озвався: 

— Але насправді ми нікому не заподіємо кривди, правда?
— Ми пірати, — буркнув капітан Чорна Латка. — Ми мусимо 

заподіювати кривду. 
— Знаю, знаю, але чи не могли б ми тільки сказати, що заподі-

ємо кривду, але насправді кривди не заподіювати? (…)
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Коментарі

Першим, хто постукав у двері, виявився листоноша. Пірати ви-
рішили взяти його в полон.

(…) Листоноша розгублено кліпав. Він зняв окуляри й став 
протирати їх краєм своєї сорочки. 

— Дуже мені вибачте, — почав він, — але сьогодні я не можу 
бути вашим невільником, бо мушу розносити пошту. 

Ця несподівана відповідь приголомшила кімнатних пі-
ратів, за винятком Лисого Лоусона, який явно відчув полег-
шення:

— Тобто нам не доведеться заподіювати тобі кривду? — за-
питав він. 

— Звичайно ні, однозначно, — підтвердив листоноша, акурат-
но вдягаючи окуляри. — Я радив би взагалі утриматися від будь-
яких кривд. 

Лисий Лоусон був дуже радий це почути, але Грег раптом зойк-
нув з жаху. Він сполотнів і вхопив лист, який тільки що приніс 
листоноша. Грег передав лист капітанові Чорній Латці, який гля-
нув на нього, а тоді знесилено опустився в крісло, щоб отямитися. 

— Що там? — прошепотіли близнючки. 
— Рахунок за електрику, — сказав капітан таким тоном, ніби 

повідомляв, що Земля вибухнула й усі загинули. — Якщо ми не 
заплатимо протягом чотирьох тижнів, нас відріжуть.

— Відріжуть? — перепитав Лисий Лоусон, чухаючи татуйова-
ну маківку. — Що це означає?

— Це означає, що тобі відріжуть ноги, — пояснила Поллі.
— Неправда, — заперечила Моллі, — не ноги, а руки.
— І ноги, і руки, — уточнила Поллі. — І голову, і носа, і вуха, 

і волосся, і…
— Вибачте, — утрутився листоноша. — Це означає, що у ваш 

будинок припинять постачати електроенергію, поки ви не опла-
тите рахунок. Коли відріжуть електрику, у вас не буде світла. Ви 
не зможете готувати їжу, дивитися телевізор і таке інше.

— Саме це я збирався сказати, — буркнув капітан. — Скільки 
в нас грошей?

Кімнатні пірати вивернули свої кишені й поскладали все, 
що в них було, купкою на столі. Ось що там виявилося: канце-
лярська скріпка, три резинки для волосся, декілька грудочок 
зваляної вовни, зламаний кишеньковий ножик, страшенно по-
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жмаканий портрет капітана Гака з автографом і жменька монет. 
Капітан Чорна Латка незадоволено скривився: 

— Цього замало. Нам треба в десять разів більше. Де ж нам 
знайти гроші? (…)

У кімнаті запала мертва тиша. П’ятеро піратів ходили по кім-
наті взад-уперед — з перекошеними від розумового зусилля об-
личчями. Урешті-решт, Чорна Латка тріумфально вигукнув: 

— Придумав! Ми візьмемо листоношу в заручники! Ми візь-
мемо його в полон, а на пошту пошлемо записку, що вони мають 
заплатити нам… мільйон фунтів, інакше ніколи більше не поба-
чать свого листоношу.

— Прекрасний план! — вигукнув Грег. — Ми розбагатіємо!
Навіть Лисий Лоусон, який уже почав думати, що листоноша 

загалом непоганий хлопець, вирішив, що це хороша ідея. Капітан 
Чорна Латка сів за стіл і старанно написав записку з вимогою 
про викуп. 

— А тепер нам треба доставити цей лист на пошту, — захихи-
кав капітан Чорна Латка. — Скоро ми будемо казково багаті!

Листоноша піднявся й подивився на всіх:
— Так склалося, що я саме йшов на пошту. Якщо бажаєте,  

я можу прихопити цей лист.
Капітан Чорна Латка був зворушений:
— Ви напрочуд люб’язні. Ви надзвичайно чемний листоноша. 

Дуже вам дякую. Ви доставите його за призначенням, правда?
— Авжеж, — сказав листоноша. — Це ж моя робота. 
Він узяв листок з вимогою викупу, вийшов у парадні двері й 

пішов по вулиці, весело насвистуючи. (…)

 Які предмети кімнатні пірати назвали самоцвітами? Чому 
вони шукали скарби? 

Розділ четвертий

Пошуки тривають

Грудкуватий Грег першим помітив оголошення. Він ходив по 
магазинах, намагаючись витратити ту скромну рештку грошей, 
що в них залишилася, на найнеобхідніші продукти: яйця, шинку, 
шоколад, крупи, чіпси, фрукти, печиво (шоколадне), молоко.

На вікні в супермаркеті висіло оголошення:
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ВЕЛИКІ ВЕЛИКОДНІ
ПОШУКИ СКАРБІВ!

ПРИХОДЬТЕ ДО ПАРКУ
В СУБОТУ!

ЗАПРОШУЄМО ВСІХ!!!

Грег мало не впустив торби з покупками, щоб швидше домча-
ти до будинку номер 25 на Дельфінячій вулиці. Він біг усю до-
рогу, тому, коли нарешті прибіг, був такий захеканий, що не міг 
говорити:

— Ми роз-хех-хех-хех-хех…
Капітан Чорна Латка, який був страшенно зайнятий нагля-

дом за хатньою роботою, розвалившись у кріслі із заплющеними 
очима, відкрив одне око й пронизав корабельного кока1 лютим 
поглядом:

— Що? Що ти сказав?
— Ми роз-хех-хех-хех-хех…
— Ослячі оселедці! — проревів капітан. — Візьми себе в руки! (…)
— Ми розбагатіємо! Усе буде гаразд. У суботу в парку будуть 

пошуки скарбів! — І він розповів піратам про оголошення на вік-
ні в супермаркеті.

— У суботу, — сказала Моллі. — Це завтра.
— Не завтра, — заперечила Поллі. — Це наступного дня після 

сьогодні.
— Наступний день після сьогодні — це і є завтра!
— Ні, не є, — наполягала Поллі. — Наступний день після сьо-

годні — це день перед післязавтра.
Моллі все ще намагалася зрозуміти, що б це мало означати, 

коли втрутився капітан Чорна Латка:
— У нас залишилося лише чотири дні, хлопці, перш ніж нам 

відріжуть електрику. Ми мусимо захопити той скарб завтра в 
парку.

— А який це буде скарб, як ти думаєш? — запитала Моллі.
Капітан смикнув себе за шпичкувату бороду.
— Сподіваюся, золото, а також срібло. Може, буде трохи пер-

лів і перснів з діамантами. Але нам доведеться битися врукопаш-
ну. Як думаєте, тут є якісь інші пірати? В оголошенні було на-
писано, що запрошують усіх. Значить, нам потрібний план. (…)

1 Кок — кухар на кораблі.



79

У парку було повно людей, але інших піратів не було. (…) 
Збуджені діти гасали по всьому парку й шукали великодні яєчка. 
Ті були сховані під кущами й прив’язані до гілок дерев. Діти ви-
тягували їх зі схованок, стискаючи загорнуті в блискучу фольгу 
яєчка в долоньках.

Поллі знову схвильовано вигукнула:
— Бачу скарби! — крикнула вона, не зводячи круглих від зди-

вування очей з блискучих яєчок. — Бачу величезні самоцвіти, 
повно самоцвітів! 

Кімнатні пірати були приголомшені. Їм ще ніколи не доводи-
лося бачити таких прекрасних рубінів, сапфірів і смарагдів!

— Ага! Нарешті ми розбагатіємо! — вигукнув Чорна Латка, 
виймаючи шаблю. — Набіговий загін — за мною!

Пірати розбіглися по всьому парку, штурхаючи всіх шаблями 
й забираючи у всіх самоцвіти. Діти повтікали в сльозах, а піра-
ти повтікали з повними жменями трофеїв. Вони повернулися на 
корабель і поскладали свої скарби на купу. Тоді повсідалися на-
вколо купи й стали перебирати камінь за каменем. 

— Мій рубін коштує мільйон фунтів, — зітхнула Поллі.
— А мій смарагд коштує більше, ніж Банк Англії, — заявила 

Моллі.
— А мій — більше, ніж усі банки світу, — сказала Поллі.
Моллі лукаво глянула на сестру:
— Мій коштує ще більше, — сказала вона, — бо я зараз заберу 

твій!
З цими словами вона раптово схопила рубінове яєчко Поллі. 
— Ой! — зойкнули обидві, бо самоцвіт розкришився на дрібні 

шматочки. З-під зім’ятої позліткової обгортки стирчали уламки 
шоколаду.

Декілька секунд пірати тупо дивилися на роздушений само-
цвіт, а тоді всі разом накинулися на свої скарби.

— Вони всі однакові! — проревів капітан Чорна Латка. — Нас 
обдурили. Це не самоцвіти — це шоколадні яєчка!

Грудкуватий Грег поклав шматочок шоколаду собі в рот і з 
задоволенням розжував:

— Ну, могло бути й гірше, — сказав він. (…)

 Як кімнатні пірати шукали скарб і  чим це закінчилося?
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Розділ п’ятий

Деякі перестановки в домі

(…) — Нам ось-ось відріжуть електрику. Ви розумієте, на-
скільки це серйозно? Нам потрібний скарб. Якщо в нас буде 
скарб, ми зможемо заплатити за електрику, а ще… — Чорна Латка 
хитро всміхнувся, — якщо в нас буде скарб, ми зможемо купити 
більший будинок, з п’ятьма спальнями.

Решті піратів ця ідея сподобалася, але знайти скарб було не 
так-то легко. Скарби не валяються під ногами, тому Грудкуватий 
Грег був страшенно вражений, знайшовши карту скарбів у ку-
хонному буфеті. Він шукав там щось корисне, як-ото шоколадне 
печиво, і знайшов карту приліпленою до денця банки з варенням.

(Насправді це була зовсім не карта. Задовго до того, як кім-
натні пірати оселилися в будинку номер 25, прабабуся капітана 
Чорної Латки збиралася замовити нову хвіртку. Вона записала 
собі її розміри на клаптику паперу: 75 сантиметрів у ширину,  
90 сантиметрів у висоту, груба на 5 сантиметрів). (…)

Капітан Чорна Латка сильно смикнув себе за бороду й серди-
то насупився.

— Це напрямки, — буркнув він. — (…) Почати від хвіртки,  
75 кроків на вест1, 90 кроків на зюйд2 і копати на 5 кроків у гли-
бину. Ходімо!

Пірати взяли картку з розмірами хвіртки, прихопили лопати 
й вирушили на подвір’я. (…) Капітан старанно рахував короте-
сенькі кроки: 

— 88, 89, 90. А тепер копайте.
Кімнатні пірати вирячилися на свого видатного вождя.
— Але ж, капітане, ми посеред нашої задньої кімнати.
— Значить, і скарб тут! — вигукнув Чорна Латка. — Копайте!
Вони взялися до справи. Повикидали за вікно меблі. Зняли 

килим і паркет. 
Тоді почали копати.
Дуже швидко посеред кімнати з’явилася глибока яма з купою 

каміння по краях, яка дедалі зростала.
— Я вдарив по чомусь! — вигукнув Грудкуватий Грег. — Дивіться!
Капітан Чорна Латка кинувся в яму та змахував землю з пред-

мета, поки перед ним не відкрилася велика чорна металева скриня.
1 Вест — захід, західний напрямок.
2 Зюйд — південь, південний напрямок.
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У кімнатці запала мертва тиша, усі боялися дихнути.
— Дивіться, хлопці, — прошепотів капітан, а його очі забли-

щали, мов діаманти. — Це скарб. Ми знайшли скарб. Кінець на-
шим злидням! Подай-но мені кирку, Моллі, і подивимося, що ж 
там зберігається для нас!

Чорна Латка схопив кирку, підняв її високо над головою й 
опустив на велику чорну скриню зі скарбами.

Пролунав страшний вибух! Зі скрині вирвалися величезні 
тріскучі іскри.

Кімнатні пірати злетіли в повітря, гримнулися об стелю,  
а тоді знову попадали один на одного в яму.

По всій кімнаті лютим вихором кружляли шматки штукатур-
ки, цегла, земля, паркетини й клапті килима, і все це стукало та 
вдаряло об бідолашних піратів. (…)

Глибоко в нутрощах будинку номер 25 тліла велика чорна 
скриня, чорний задушливий дим тягнувся з розбитої обшивки. 
Моллі копнула її брудною ногою:

— Ніяка це не скриня зі скарбами, — сердито кашляючи, ска-
зала вона. — Це електрична розподільна коробка, і ми тільки що 
самі собі відрізали електрику.

— Ага, справді, — кивнула Поллі.
Близнючки нажахано витріщилися одна на одну.
Вони погодилися одна з одною!
Лисий Лоусон голосно шморгнув:
— Я не люблю, коли темно, — поскаржився він. — Тут страш-

но, а ще мене дуже боляче вдарило по голові ліжко Поллі, і по-
дряпина ззаду, і щось гостре впирається мені в спину, і взагалі я, 
напевно, помру. 

Грудкуватий Грег підповз до свого друга.
— Нахилися трошки вперед, щоб мені було видно, — сказав 

він, роздивляючись Лоусонову спину. — Нічого страшного, ти не 
помреш. Ти просто лежиш на оцій старій бляшанці.

Грег витягнув з-поміж уламків цегли невелику побиту бля-
шанку. Коли він її витягував, з неї злетіла кришка, і під нею ви-
явилася товста пачка папірців, обв’язаних резинкою. 

— Гроші! — заверещав капітан Чорна Латка, хапаючи пачку й 
зриваючи з неї резинку. — Гроші! Гроші! Гроші!

Він підкинув стофунтові банкноти в повітря, і вони посипа-
лися дощем на покритих кіптявою піратів.
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— Прабабця, мабуть, сховала це багато років тому! Ми багаті, 
хлопці! Ми зможемо заплатити за електрику, і зробити ремонт, 
і купити…

— …Величезний шоколадний бісквіт? — з надією підказав 
Грег.

— Безперечно, величезний шоколадний бісквіт, — погодився 
капітан.

Лисий Лоусон почав хихикати:
— Погляньте, нам тепер навіть не доведеться зносити вниз 

ліжко Поллі.
Він показав на досить пом’яте ліжко, яке лежало, перекинув-

шись на бік.
Поллі поставила його на ніжки й розтяглася на ньому.
— Сьогодні я сплю внизу, — утомлено сказала вона.
— А я сплю нагорі, — видихнула Моллі.
Жодна з близнючок не мала сил сперечатися.
Капітан Чорна Латка влігся на купі сміття й задоволено  

зітхнув.
Він підняв декілька сотенних папірців.
— Нарешті в нас є гроші, — пробурмотів він. — І знаєте, я ду-

маю, ми наткнулися на дещо навіть цінніше, ніж скарб.
Кімнатні пірати подивилися на свого вождя. Про що це він 

говорить?
Чорна Латка всміхнувся до них крізь запилюжену пітьму 

зруйнованої кімнати: 
— Послухайте. Що ви чуєте? Нічого. Так звучить тиша. Мол-

лі та Поллі перестали сваритися. Оце — справді скарб!
(Переклад Андрія Поритка)

1. Розкажіть про мрії персонажів повісті та втілення їх у життя.  
2. Як ви думаєте, чому вони обрали саме таку гру? 3. Знайдіть 
приклади гумору й авторської іронії в тексті. 4. Назвіть і проко-
ментуйте піратські прізвиська. 5. Які риси характеру кімнатних 
піратів вам подобаються? Чому? 6. Створіть (усно або письмо-
во) розповідь від імені сусідки місіс Бішоп про дозвілля кімнат-
них піратів. 7. Розкажіть про плани й карти, якими користували-
ся кімнатні пірати. Намалюйте їх. 8. За допомогою Інтернету 
підготуйте стисле повідомлення про традицію шукати скарби 
на Великдень. Які скарби шукали маленькі пірати? 9. Яку ініціа-
тиву та винахідливість проявляли друзі для досягнення своїх 
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цілей? 10. Напишіть власний розділ про кімнатних піратів.  
11. З’ясуйте значення висловів: іти на абордаж, пройтися по 
дошці за борт. 

Фінська письменниця Туве Янсон створила фантастичну й 
радісну країну мумі-тролів. Талановита авторка написала де-
кілька книжок про казковий світ, де панують любов, повага та 
взаємодопомога. Найпопулярнішими творами серед дітей світу 
є: «Маленькі тролі і великий паводок» (1945), «Капелюх Чарівни-
ка» (1949), «Мемуари Тата Мумі-троля» (1950), «Зима-чарів-
ниця» (1957), «Комета прилітає» (1968), «Кінець листопада» 
(1970) та ін. Пригоди маленьких героїв переконують у тому, яка 
велика сила — дружна родина! Мешканці Долини мумі-тролів 
подеколи викликають у нас усмішку, але водночас змушують за-
мислитися над серйозними проблемами. Чи вміємо ми так лю-
бити й підтримувати одне одного, як персонажі творів Т. Янсон?  
У кожній книжці мисткині є свій секрет, розгадавши який ви 
станете іншими — мудрішими, добрішими й дорослішими…

Грані художнього твору

Повість-казка Т. Янсон «Комета прилітає» — це перша книжка 
серії про мумі-тролів. Про історію життя Мумі-Тата, його знайом-
ство з Мумі-Мамою, будівництво блакитного будиночка можна 
дізнатися в наступних книжках про мумі-тролів. А цей твір роз-
починається з опису радісного, повного чудесних відкриттів дня, 
який провели Мумі-троль та його маленький товариш Чмих. Однак  
подальші події повісті по-справжньому серйозні й жахливі. Через 
наближення комети світ раптово втратив усі барви, перетворив-
ся на сірий та чужий. І Мумі-троль, як справжній казковий герой,  

Туве Янсон
1914–2001

Кожна дитяча книжка повинна мати таку 
стежку, перед якою дорослі зупиняються, 
а дитина йде далі…

Т. Янсон

Фінляндія
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вирушає у велику подорож. Розпочинаються небезпечні пригоди 
друзів — зустріч з велетенською ящіркою, аварія на водоспаді, 
боротьба з отруйним кущем. Долаючи небезпеки, відважні манд-
рівники, звісно, не зупинили комету, але знайшли нових друзів і 
зворушливі почуття, які назавжди поєднали їх у світі. Казкові приго-
ди — не головне в книжках письменниці. Авторська увага спрямо-
вана передовсім на чесноти й стосунки між маленькими героями, 
на зображення їхніх піднесених мрій та прагнень. 

 Читаючи повість-казку, зверніть увагу на опис Долини 
мумі-тролів, на стосунки, які панують у родині, на улюб-
лені заняття кожного. 

КОМЕТА ПРИЛІТАЄ
(Уривки)

Того ж ранку, коли Тато Мумі-троля завершив спорудження 
містка через річку, крихітне створіння Чмих зробило відкриття. 
Він знайшов цілком нову незнану стежину. Вона в’юнко вповза-
ла до лісу в його найтемнішу гущавину. Чмих стояв і довго ди-
вився їй услід.

«Треба розповісти про це Мумі-тролеві, — подумав він. — Ра-
зом розвідаємо новий шлях. На власний страх і ризик я цього 
робити не буду».

Він склав дві гілочки навхрест, щоб залишити мітку, і щодуху 
погнав додому.

Долина, у якій вони мещкали, була дуже гарною. Її населя-
ли маленькі істоти та великі зелені дерева. Левадами протікала 
річка, робила закрут навколо блакитного будиночка мумі-тролів 
і бігла далі, в інші долини, де також мешкали маленькі істоти, 
дивуючись, звідкіля це вона береться.

«Дивна річ — дороги та річки, — міркував собі Чмих, — ди-
вишся їм услід — і відразу страшенно кортить опинитися деінде, 
піти за ними, аби побачити, де вони закінчуються…»

Мумі-троль саме прилаштовував гойдалку, коли Чмих по-
вернувся додому.

— Привіт! — гукнув Чмих. — Я знайшов незнану стежину. 
Вона видається небезпечною.

— Наскільки небезпечною? — поцікавився Мумі-троль.
— Я б сказав, жахливо небезпечною, — поважно відказав 

Чмих.
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— Що ж, беремо із собою канапки, — вирішив Мумі-троль. — 
І морс. — Він підійшов до вікна кухні: — Послухай, мамо. Ми сьо-
годні не обідаємо вдома.

— Он як! Чудово.
Вона спакувала їжу до кошика, що стояв біля кухонного сто-

лу. Потім зачерпнула з однієї бляшанки жменьку карамельок,  
а з іншої дістала два яблука, ще доклала в кошик чотири малень-
кі вчорашні ковбаски та пляшку домашнього морсу, який завжди 
стояв наготові на полиці над плитою.

— Супер! — зрадів Мумі-троль. — Бувай, мамо. Не знаю, коли 
повернемося.

— Бувайте! — відповіла мама.
Мумі-троль і Чмих проминули сад, попростували вгору лева-

дами, де закінчувалася Долина й розпочиналося узлісся темного 
пралісу, у якому вони ще ніколи не бували. Там поставили ко-
шик на землю й озирнулися на Долину. Хатинка мумі-тролів ви-
давалася звідси цяточкою, а річка — вузькою зеленою стрічкою. 
Гойдалки зовсім не було видно.

— Так далеко від мами ти ще ніколи не відходив, — зауважив 
Чмих. — Лише я тут бував, до того ж зовсім сам. Зараз побачиш 
мій новий шлях, який я знайшов!

Він понишпорив довкола, удихнув повітря, задерши догори 
мордочку, визначив точку сонцестояння, пороззирався на всі 
боки, аж нарешті скрикнув:

— Ось! Знайшов! То як? Що скажеш? Бачиш, яка небезпечна 
дорога! Ти йди попереду!

Мумі-троль дуже сторожко ввійшов до зеленої гущавини. 
Навколо німувала тиша.

— Дивися на всі боки. Чи не чигає десь небезпека? — проше-
потів Чмих.

— Я не можу одночасно роззиратися на всі боки, — запротес-
тував Мумі-троль. — Ти пильнуй ззаду — мені важко буде ще й 
тил прикривати.

— О, ні-ні, тільки не ззаду, — злякано прошепотів Чмих. — 
Ворог позаду набагато страшніший, ніж той, що виходить назу-
стріч. Це вже ти бери на свою відповідальність!

— То йди ти попереду!
— Я й попереду йти не хочу! — упирався Чмих. — Може, пі-

демо пліч-о-пліч?
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Отак, ступаючи вдвох, заходили вони все далі й далі в хащі. 
Ліс ставав чимраз зеленішим і темнішим, стежка в’юнилася то 
вгору, то вниз, ставала дедалі вужчою, аж доки зовсім зникла — 
лише мох і папороть.

— Стежка мусить кудись вести, — мовив Мумі-троль. — Щось 
тут не так. Вона не може отак просто урватися.

Він ступив декілька кроків у мох.
— А якщо ми ніколи не знайдемо дороги додому?
— Помовч! — цитьнув на нього Мумі-троль. — Чуєш?
Десь здалеку з-за дерев до них долинав слабкий шелест.
Мумі-троль ступив ще декілька кроків, задер носа й приню-

хався. Вітер приніс вологу та приємні пахощі.
— Це море! — вигукнув Мумі-троль і щодуху побіг через ліс, 

бо понад усе на світі любив купатися.
— Зачекай! — заволав Чмих. — Не покидай мене самого!
Та Мумі-троль спинився лише тоді, коли перед ним з’явилося 

море. Він сів на пісок і захоплено дивився, як на берег одна по од-
ній накочуються хвилі з білими баранцями на гребенях. (…)

Коментарі

Мумі-троль, Чмих, Нюхмумрик (який приєднався до друзів ще 
на початку подорожі), Хропся (яку Мумі-троль урятував від отруй-
ного куща) та її брат Хропусь подорожували разом. Щодня вони 
відзначали загрозливі зміни в природі. Море, якому  так раділи 
друзі, раптом зникло. І маленькі герої опинилися на його дні, при-
стосувавши для пересування ходулі… 

 Що з героями сталося далі? Як вони ведуть себе в склад-
ній ситуації? 

(…) Перед ними розпростерлося дно мертвого моря. Вигляд 
воно мало невтішний. Розкішні корони морських водоростей, що 
колись погойдувалися в прозорій воді, тепер зів’яли й почорні-
ли, а в поодиноких калюжах відчайдушно тріпалася риба. У по- 
вітрі витав сморід. Медузи й маленькі рибки задихалися без води. 
Хропся металася навсібіч, підбираючи їх і зносячи до калюж.

— Ось так, ось так, — примовляла вона, — зараз вам полегшає…
— Як мені їх шкода, — мовив Мумі-троль. — Але ми не встиг-

немо врятувати всіх…
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— Хоч декількох, — гірко зітхнула Хропся. Вона видряпалася 
на свої ходулі й рушила вслід за рештою. 

Комета з дна провалля видавалася набагато більшою й немов 
тріпотіла та мерехтіла у водяних випарах мертвого моря.

Схожі на довгоногих комах, друзі дедалі глибше спускалися 
в надра морського дна. Де-не-де здіймалися велетенські скелі пі-
щаника — їхні вершини були колись острівцями, до яких при-
ставали прогулянкові кораблики, а навколо у воді плюскотіла 
дрібна звірина. (…)

— Зачекайте! — попросив Чмих, зістрибуючи з ходуль. — Там 
щось блищить! Певно, золото!

Він заповз під корабельні уламки й почав відкопувати блис-
кучу річ з купи водоростей.

— Кинджал! Золотий, з коштовним камінням на держалні!
Хропся нахилилася, щоб роздивитися ближче, і похитнулася. 

Вона нахилилися вперед, потім відсахнулася назад, пронизливо за-
кричала й полетіла широкою дугою в чорне нутро корабельного руй-
новища. Мумі-троль кинувся на порятунок. Він видряпався вгору 
по заіржавілому якірному ланцюгу, ковзаючись на слизьких решт-
ках водоростей, вибрався на палубу й зазирнув у темряву трюму.

— Де ти?
— Тут! — тоненько заскімлила Хропся.
— Поранилися?
— Ні, але мені страшно.
Мумі-троль зістрибнув у трюм. Вода сягала йому до пояса, 

тхнуло пліснявою.
— Це Чмих в усьому винен зі своєю вічною жадобою коштов-

ностей!
— Але я його не звинувачую, — заперечила Хропся. — Мені 

також дуже подобаються коштовності: і золото, і перли, і діаман-
ти! Хтозна, може, і на цьому кораблі вони є… Може…

— Надто темно! — урвав її Мумі-троль. — До того ж тут на 
кожному кроці чигає небезпека.

— Твоя правда, — слухняно погодилася Хропся. — Витягни 
мене нагору, будь ласка.

Мумі-троль підсадив її до краю отвору.
— Що там у вас? — гукнув Нюхмумрик.
— Я знову врятована! — радісно відповіла Хропся, виймаючи 

люстерко, аби пересвідчитися, чи воно не розбилося. На щастя, 
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люстерко вціліло, жоден рубін не відколовся. У дзеркалі Хропся 
бачила свою намоклу гривку, чорний отвір на палубі, вушка Му-
мі-троля, які стирчали з того отвору, а поза його спиною, глибоко 
в темряві, — ЩОСЬ, щось живе! І те Щось дедалі ближче підкра-
далося до Мумі-троля…

— Обережно! — скрикнула вона. — За тобою хтось крадеться!
Мумі-троль озирнувся… і побачив восьминога! Найгрізні-

ше страховисько морів, велетенський спрут поволі підповзав до 
нього з темряви.

Мумі-троль спробував видряпатися з пастки, але деревина 
була надто слизькою, він щоразу зісковзував і, зрештою, бульк-
нув у воду. Хропся лементувала на повні груди, не випускаючи, 
однак, з лапок люстерка.

Спрут невблаганно наближався.
Раптом він завмер і заблимав очицями. Дзеркальце впіймало 

своєю поверхнею палахкотливе сяйво комети й засліпило чудо-
висько. Восьминіг налякався, бо все своє життя прожив у пітьмі, 
у глибинних нетрях моря. А тепер темрява зникла. Море зникло. 
Та — що найжахливіше — очі осліпли від нестерпного червоного 
світла. Восьминіг застогнав і, зіщулившись у найдальшому кут-
ку трюму, затулив усіма вісьмома щупальцями голову.

— Хропсю, ти врятувала мені життя! — вигукнув Мумі-
троль. — Та ще в який винахідливий спосіб!

— Це сталося випадково! Але я радо рятувала б тебе щоднини 
від восьминогів!

— Це було б занадто! — зауважив Мумі-троль. — Ходімо! Не 
хочу затримуватися в цій дірі ані на хвилину! (…)

Урешті видряпалися на високу скелю, на вершині якої почу-
валися трохи безпечніше, і повечеряли рештками хрустких хліб-
ців з Хропусевих запасів. Мумі-троль захотів першим стояти на 
чатах, ще й відчергувати замість Хропсі.

Усі позасинали, тісно притулившись одне до одного, а він ди-
вився в пітьму, що запала над пустелею мертвого морського дна. 
Підсвічене сяйвом комети, воно здавалося червоним, однак тіні 
залишалися чорними, мов оксамит.

Мумі-троль оглядав похмурий краєвид і думав, як же, напевно, 
потерпає від страху Земля, спостерігаючи за наближенням палаю-
чої вогненної кулі! Він думав про те, як страшенно любить увесь 
світ з лісами й морями, вітрами та дощами, сонячним сяйвом, тра-
вами й мохами, а ще про те, що жити без цього неможливо…
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Але потім він згадав про Маму та вирішив, що вона неодмін-
но придумає, як зарадити лихові. (…)

Коментарі 

Друзі повернулися додому й разом з Татом і Мамою чекали на 
наближення комети в печері. З Мамою вже було не так страшно й 
самотньо. 

 Уважно прочитайте фінал твору й розкажіть, як до Землі 
повернулися її кольори. Який колір Землі, на ваш погляд, 
є панівним?

(…) Скелею теліпало й трясло, комета завивала, немов від 
страху, а може, це Земля нажахано кричала…

Отак непорушно, обійнявшись, вони лежали дуже довго. 
Надворі луною розкочувався гуркіт — то розколювалися скелі й 
розтріскувалася земля. Час тягнувся невимовно довго, кожний 
потерпав у душі наодинці із собою.

Здавалося, минула вічність, а може, і не одна, коли все нареш-
ті стихло. Друзі напружено прислухалися, але надворі справді 
панувала тиша.

— Мамо, — прошепотів Мумі-троль, — уже настав кінець 
світу?

— Усе минулося, — заспокоїла його Мама. — Може, і настав 
усьому кінець, але це вже позаду…

— Кінець кінцю! — каламбурив Тато, намагаючись усіх роз-
веселити.

Хропусь засміявся, і знову запала тиша. Мама знайшла гасо-
ву лампу, запалила її, і всі побачили, що кошеня спокійно вмива-
ється лапкою.

— Як було страшно! — мовила Хропся. — Ніколи більше й не 
подивлюся на годинник!

— Час вкладатися до сну, — звеліла Мама. — Ніхто більше не 
розмовлятиме про комету! А що вона накоїла, устигнемо побачи-
ти й завтра…

Коли всі вляглися й понатягали ковдри на носи, Нюхмумрик 
дістав баян. Переконавшись, що всі звуки й тони — низькі та висо-
кі — повернулися, він заграв колискову. Цю колискову добре зна-
ла Мама, а тому стиха почала підспівувати Нюхмумрикові… (…)

— Привіт! — гукнув Нюхмумрик.
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Він теж виліз з печери та, сівши поруч з Мумі-тролем, запа-
лив свою люльку.

— Привіт, привіт! — відгукнувся Мумі-троль. — Невже саме 
такий вигляд повинна мати Земля після кінця світу? Пустка й 
нічого більше?

— Кінця світу не було, — мовив Нюхмумрик. — Я думаю, що 
комета тільки зачепила нас хвостом, а потім полетіла собі далі в 
простори Всесвіту.

— Хочеш сказати, що все залишилося на своїх місцях? — усе 
ще не вірив Мумі-троль.

Нюхмумрик тицьнув люлькою в бік горизонту.
— Бачиш? Море…
Удалині, на самому небокраї щось зблиснуло, і те щось вору-

шилося, немов живе.
— Бачиш? — допитувався Нюхмумрик. — Море повертається. 
Вони сиділи мовчки, а небо тим часом набирало яскравішої 

барви, зійшло вранішнє сонечко, свіже, немов умите, як завжди. 
Раптом прикотилася хвиля, і море ввійшло у свої береги. Що 
вище піднімалося сонце, то синішим ставало море. Хвилі запов-
нили всі глибини й западини, заспокоїлися, уляглися, стали ак-
вамариновими1. (…)

(Переклад Наталії Іваничук) 

1. Хто розповів мешканцям блакитного будиночка про комету й 
близький кінець світу? 2. Як поставилися до розповіді Чмих і 
Мумі-троль? 3. Яка в кожного з них була таємниця? 4. Яку вели-
ку мету визначили друзі, вирушаючи у велику подорож? 5. Роз-
кажіть по випробування персонажів. 6. Назвіть риси харатеру, 
які вони виявили в небезпечних обставинах. 7. Де друзі шукали 
притулок і захист? Чому? 8. Подискутуйте на тему «Як зберегти 
планету Земля?». 9. Як комети впливають на життя Землі? Як 
про це сказано в повісті Т. Янсон? Порівняйте. 10. У яких випад-
ках персонажі виявили ініціативу? Чи допомогла вона їм під час 
мандрівки? 11. Кого можна назвати відповідальною людиною? 
Визначте складники відповідальності. Які герої повісті «Комета 
прилітає» є відповідальними? Доведіть. 12. Які екологічні  
проблеми відображено у творі? 13. Знайдіть в Інтернеті й по-
дивіться 1–2 мультиплікаційні фільми, зняті за творами Т. Янсон. 

1 
Аквамариновий — блакитно-зеленуватий колір, який ще називають 

«морська хвиля».
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Висловте своє враження. 14. Створіть комікс за твором Т. Янсон. 
15. Як ви думаєте, чого навчилися герої повісті «Комета прилітає»? 

Грані художнього твору 

У повісті Т. Янсон «Капелюх Чарівника» продовжуються пригоди 
тих героїв, які повернулися разом з Мумі-тролем з великої подоро-
жі й оселилися в гостинному будиночку мумі-тролів. Для кожного 
з них Мумі-Мама та Мумі-Тато знайшли смачну їжу й тепле ліжко.  
А нові пригоди друзів розпочинаються з появи чорного капелюха, 
який мав чарівні властивості: він міг змінювати форми предметів. 
Письменниця змалювала дивовижні й смішні перевтілення, від 
яких герої отримали задоволення. Вони літали на чарівних хмарин-
ках, напилися морсу й пограли в джунглі. Але виявляється, що не-
безпеку до будиночка мумі-тролів приніс не капелюх, а чудернацькі 
істоти — Чупсля та Трясля, котрі випадково заволоділи чужим скар-
бом. Розв’язка твору, як і в народних казках, щаслива. Під впливом 
загальної атмосфери любові й дружби, що панувала в Долині, Ча-
клун, розчулившись, подарував кожному з персонажів здійснення 
одного бажання. Звісно, герої подбали не про себе, а про своїх рід-
них і друзів. 

 Читаючи текст, зверніть увагу на бажання, які замовили 
Чарівникові герої твору. Чиє бажання вам сподобалося 
найбільше? Чому?

КАПЕЛЮХ ЧАРІВНИКА
(Уривок)

Коментарі 

Маленького Мумі-троля засмутило розлучення з любителем 
подорожей — Нюхмумриком. Без друга відбувався бенкет на честь 
знаходження Маминої торбинки, але несподівано з’явився Чарів-
ник. 

(…) — Я шукав Королівський Рубін1 триста років, — мовив 
Чарівник. — Ніщо у світі мене не цікавить, окрім нього.

— Ви не можете забрати в них Рубін! — утрутився Мумі-
троль. — Вони чесно викупили його в Мари!

1 
Рубін — коштовний камінь червоного кольору.
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Мумі-троль, звісно, промовчав, що викупили коштовність замість 
старого капелюха Чарівника. (Він, до речі, придбав собі вже новий).

— Пригостіть мене чимось, — попросив Чарівник. — Мої нер-
ви не витримують…

Мумі-Мама вмить принесла йому тарілку з оладками та ва-
ренням.

Доки Чарівник ласував, гості наважилися підсунутися трохи 
ближче. Хто їсть оладки з варенням, не може бути страшним і 
небезпечним. З таким можна говорити.

— Смакуєсля?
— Дуже! Востаннє я їв оладки вісімдесят п’ять років тому!
Усім стало шкода Чарівника, гості підсунулися ще ближче.
Поївши, Чарівник обтер вуса й мовив:
— Я не маю права забрати у вас Рубін силою. Те, що куплено, 

можна лише продати або подарувати. Чи не обміняли б ви його, ска-
жімо, на дві гори діамантів і долину розмаїтих коштовних каменів?

— Ніколисля! — одностайно заперечили Чупсля та Трясля.
— І подарувати мені його теж не хочете?
— Нісля!
Чарівник важко зітхнув.
Сумний та невеселий, поринув він у глибоку задуму.
— Хай свято триває, — озвався за якийсь час. — А я вам поча-

рую! Кожному, хто забажає! Будь ласка, замовляйте чари! Право 
першості має родина Мумі-тролів.

Мумі-Мама на мить завагалася.
— Ідеться лише про речі чи про бажання теж? — запитала 

вона. — Якщо пан Чарівник розуміє, що я маю на увазі?
— Звичайно, розумію, — відповів Чарівник. — Речі начарува-

ти, ясна річ, легше, але можна й бажання.
— Мені б дуже хотілося, щоб Мумі-троль не тужив за Нюх-

мумриком!— побажала собі Мумі-Мама.
— Я й не знав, що по мені це так помітно… — знітився та за-

шарівся Мумі-троль.
Чарівник змахнув полами плаща — і смуток одразу покинув 

серце маленького Мумі-троля.
Туга змінилася чеканням, а чекати завжди легше, ніж тужити.
— Я собі теж придумав бажання! — вигукнув Мумі-троль. — 

Любий Чарівнику, пошли Нюхмумрику, де б він зараз не був, 
оцей стіл з усіма наїдками та напоями!
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Тієї ж миті стіл злетів над деревами й полинув на південь 
з оладками й варенням, фруктами та квітами, пуншем і кара-
мельками й з книжкою Ондатра, яку той поклав на край столу.

— О, ні! — скрикнув Ондатр. — Попрошу негайно повернути 
мою книжку!

— Що зроблено, того не повернути! — розвів руками Чарів-
ник. — Однак шановний пан одержить навзамін нову книжку. 
Прошу!

— «Про необхідність усього», — прочитав Ондатр. — Але ж це 
зовсім інша книжка! У моїй ішлося про марноту всього!

Чарівник тільки засміявся.
— Тепер ніби моя черга, — озвався Тато Мумі-троля. — Дуже 

важко зробити вибір! Я думав уже і так і сяк, але нічого путньо-
го придумати не зміг. Теплицю цікавіше збудувати самому… 
Ялик1 — теж… Зрештою, у мене все є!

— Але ж вас ніхто не змушує загадувати бажання, — утрутився 
Чмих. — Можете мені віддати свою чергу, а я забажаю собі двічі.

— Так то воно так, — завагався Тато. — Та якось шкода від-
мовлятися від нагоди, яка трапляється раз у житті…

— Не затримуй усіх, — зауважила Мама. — Побажай собі гар-
ну оправу для мемуарів!

— Чудова думка! — зрадів Тато.
Усі скрикнули від захоплення, коли Чарівник простягнув Та-

тові сап’янову оправу для книжки, оздоблену золотом та інкрус-
товану перлами.

— Тепер я! — вихопився вперед Чмих. — Хочу власний човен! 
Подібний до морської мушлі з пурпуровими вітрилами, щоглою 
з палісандрового дерева та смарагдовими кочетами2!

— Ого, як ти розігнався! — суворо звів угору брови Чарівник, 
але на устах у нього вигравав привітний усміх. Він змахнув пла-
щем…

Усі затамували подих, однак нічого не відбулося.
— Не вдалося? — розчаруванню Чмиха не було меж.
— Чому ж, усе вдалося! — відповів Чарівник. — Тільки я по-

ставив човен біля причалу, ясна річ. Завтра ти його там знайдеш.
— Про смарагдові кочети не забули? — недовірливо перепи-

тав Чмих.

1  
Ялик — невелика шлюпка.

2  
Кочет — пристосування на човні для прикріплення весла.
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— Як можна забути?! Чотири кочети й один про запас, — за-
певнив Чарівник. — Наступний!

— Та-а, — почав мимрити Гемуль, — кажучи правду, я загубив 
ботанічну лопатку, позичену в Хропуся. Якби мені нова…

І Гемуль, який був добре вихованим, зробив реверанс, беручи 
з рук Чарівника нову лопатку.

— Ви не втомилися чаклувати? — поцікавилася Хропся.
— Анітрохи! Дуже легкі побажання! — відповів Чарівник —  

А що б собі забажала панночка?
— Це не так легко, — засоромилася Хропся. — Можна я скажу 

вам на вухо?
Вислухавши Хропсю, Чарівник здивовано глянув на неї:
— А панночка впевнена, що їй личитиме?
— Цілковито! — майже безгучно видихнула Хропся.
— Що ж, нехай буде по-твоєму!
Наступної миті юрба спантеличено загула.
Хропся змінилася до невпізнання.
— Що ти із собою зробила?! — захвилювався Мумі-толь.
— Побажала собі очі дерев’яної королеви! Ти ж казав, що 

вони в неї такі гарні!
— Казав, але ж… — Мумі-троль геть розгубився.
— Тобі не подобаються? — сльози бризнули Хропсі з очей.
— Не плач! — заспокоював малу Чарівник. — Твій братик 

може побажати, щоб ти знову стала такою, як була.
— Але я хотів загадати собі щось зовсім інше! — запротесту-

вав Хропусь. — Не моя вина, що в моєї сестрички безглузді за-
баганки…

— А яким було твоє побажання? — поцікавився Чарівник.
— Я хотів одержати обчислювальну машинку! Машинку, яка б 

визначала, що справедливо, а що ні, що добре, а що погано.
— О, це надто важко, — мовив Чарівник. — Мені не під силу!
— То хоч би друкарську машинку! — не поступався Хропусь. — 

Хропся й з новими очима гарна…
— Однак не така гарна, як раніше… — зауважив Чарівник.
— Любий братику! — просила, ковтаючи сльози Хропся, яка 

вже встигла подивитися на себе в люстерко. — Поверни мені мої 
колишні маленькі оченята! Я стала така потворна!

— Ну що ж, — Хропусь відчув себе благородним лицарем. — 
Хіба заради честі роду… Але сподіваюся, що тепер ти станеш муд- 
рішою!
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Хропся знову глянула на себе й заплескала в долоні: з люс-
терка на неї дивилися її чудові оченята, хіба вії стали трохи дов-
шими! Сяючи від щастя, вона обняла брата:

— Любий! Найдорожчий братику! Навесні я подарую тобі 
друкарську машинку!

— Пусте, — знітився Хропусь. — Не цілуй мене в усіх на очах! 
Просто я не міг дивитися на тебе таку паскудну! Ото й усе…

— З домочадців зосталися тільки Чупсля й Трясля, — сказав 
Чарівник. — Вони загадуватимуть удвох, бо завжди нерозлучні.

— Можесля, собі щось начаклуйтесля? — запропонувала 
Чупсля.

— Не можу, — сумовито відповів Чарівник. — Умію тільки 
виконувати бажання інших і прибирати іншу подобу. 

Чупсля й Трясля схилилися одна до одної головами та про 
щось довго шепотілися.

— За те, що висля такий добрийся, ми вирішилися загадати 
бажаннясля для вас. Хочемосля рубінсля, такого ж гарногосля й 
великогосля, як нашсля!

Усі бачили, як регоче Чарівник, але ніхто й не здогадувався, 
що він уміє всміхатися. Усмішка освітила його обличчя. Який 
він щасливий, було видно по ньому від капелюха до кінчиків че-
ревиків! Не кажучи й слова, Чарівник змахнув плащем і … Сад 
знову спалахнув рожевуватим сяйвом. 

У траві поряд з Королівським Рубіном лежав точнісінько та-
кий самий — Королева Рубінів.

— Ось тепер і ви щасливий! — утішилася Чупсля.
— Ще й який! — скрикнув Чарівник.
Він ніжно взяв коштовність у руки й загорнув у поли плаща.
— Тепер кожна комашка, жучок чи павучок — усі мешканці 

Долини можуть загадувати, що лишень забажають! Я чарувати-
му всю ніч, але на світанку, ще до сходу сонця, мушу повернути-
ся додому.

Свято завирувало з новою силою. (…)
(Переклад Наталії Іваничук) 

1. Хто знайшов капелюх Чарівника? 2. Розкажіть про стосунки 
мешканців блакитного будиночка. 3. Визначте у творі елементи 
казки. 4. Опишіть властивості чарівного капелюха. 5. Як мумі-
тролі вирішували складні проблеми? 6. Що кожний з персона-
жів забажав для себе? Які риси характеру виявилися при цьому? 
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7. Якби у вас був чарівний капелюх, що б ви побажали для себе 
(або своїх друзів, рідних)? 8. Намалюйте чарівний капелюх і 
розташуйте довкола нього персонажів, над кожним з них над-
пишіть його бажання. 9. Що б ви хотіли змінити в навколишньо-
му світі за допомогою капелюха Чарівника? 10. Знайдіть в Ін-
тернеті й подивіться один з мультиплікаційних фільмів за 
мотивами повісті «Капелюх Чарівника». Чи такими ви уявляли 
персонажів твору? 11. Напишіть лист Чарівникові. 12. Кого з 
персонажів твору ви обрали б собі за друзів? Поясніть.

Грані художнього твору 

Події наступної повісті Т. Янсон про мумі-тролів «Зима-чарів-
ниця» відбуваються взимку — час, коли в блакитному будиночку 
всі вкладаються спати аж до весни. Письменниця постійно на-
гадує читачам, що її маленькі герої поважають родинні традиції. 
А зимова сплячка — одна з них. Але енергійний та непосидючий 
Мумі-троль раптово прокинувся й зустрівся з Великою Холодне-
чею. Зимові пригоди виявилися для самотнього Мумі-троля за-
надто суворими, але маленький герой навчився долати небез-
пеки. Йому в пригоді стали мамині й татові настанови, а ще нові 
друзі — крихітка Мю, Вітрогонка, Гемуль, песик Бідась. До речі, 
у повісті-казці «Зима-чарівниця» з’являється загадковий персо-
наж — пращур Троль, який не любив товариства та ховався в 
темних місцях. У будиночку Мумі-троля цей «крихітний, сірий та 
кудлатий» гість обрав для помешкання кахельну піч. Тролі — це 
казкові істоти з народних легенд і казок Скандинавії. Частина тро-
лів жила в печерах, горах або підземних палацах. Вони були чима-
лого зросту, величезної сили й вороже ставилися до людей. Окрім 
потворних і злих тролів, у народних легендах і піснях згадувалися 
й інші тролі — маленькі гноми, які селилися по хатах людей та за-
хищали сімейний затишок і благополуччя. Саме ці хатні тролі біль-
ше схожі на пращурів мумі-тролів. 

У творі про зимові пригоди мумі-тролів письменниця вкот-
ре стверджує, що світ, навіть  холодний, зігрівається теплом 
найвищих цінностей — любові, доброти, сімейних і дружніх 
стосунків. 

 Зверніть увагу на зимовий пейзаж. Які порівняння вико-
ристала авторка для опису спокійної погоди й снігової 
хуртовини? 
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ЗИМА-ЧАРІВНИЦЯ
(Уривок)

Коментарі

До будиночка мумі-тролів поприходило багато різних безпри-
тульних істот. Мумі-троль гостинно їх запросив і нагодував мами-
ним малиновим варенням. Деякі непорозуміння виникли з Гему-
лем. Але делікатний господар так і не зміг відмовити йому. 

(…) А потім спроквола почав падати сніг.
То був перший снігопад після Нового року. Мумі-троль аж 

нетямився від зачудування. Сніжинки одна за одною лягали на 
його теплий ніс і відразу танули. Він ловив їх лапкою, щоб на 
коротку мить помилуватися візерунком; задерши голову вгору, 
спостерігав, як міріади білих клаптиків летіли йому назустріч, 
м’якші й легші за пух.

«То ось звідки береться сніг, — подумав Мумі-троль. — А мені 
здавалося, що він росте із землі…»

Потепліло. За пеленою снігу нічого не стало видно. Мумі-
троля охопив такий захват, як не раз улітку, коли він талапався в 
морі. Мумі-троль скинув із себе купальний халат і бухнувся на-
взнак у снігову кучугуру.

«Зима! — подумав він. — Виявляється, її також можна люби-
ти!» (…)

Увечері снігопад припинився. Ніби тюлева фіранка відсло-
нилася, відкриваючи краєвид аж до замерзлого моря, над яким 
ген удалині зависла чорно-синя хмара й сховала сонце.

Мумі-троль заворожено споглядав, як грізно закипала него-
да. Немов перед останнім драматичним актом піднімалася завіса 
в театрі. Біла пустельна сцена простяглася аж до небокраю, над 
узбережжям швидко гусла темрява. Мумі-троль, котрий ніколи 
в житті не бачив заметілі, подумав, що то насувається гроза. Він 
налаштував себе не боятися, коли вдарить перший грім.

Але грому не було. Ані блискавиць. Натомість над однією з 
прибережних скель білою шапкою почав здійматися сніговий 
вихорець. Стривожений вітер дмухав то тут, то там, стелячись 
понад кригою та перешіптуючись з деревами в ліску. Темна си-
нява розросталася, потроху набирала силу.

Нараз, наче двері розчахнулися від рвучкого пориву вітру, тем-
рява роззявила пащу, вивергаючи мокрий сніг. Сніг уже не сипався 
згори, а вирував понад землею, завивав, штовхав, ніби жива істота.
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У вуха Мумі-тролеві набилося снігу, він утратив рівновагу й 
покотився долі, не тямлячись від жаху.

Зник час і зник простір. Усе, що можна було помацати чи по-
бачити, пропало, — залишився лише зачарований вихор розтан-
цьованої мокрої пітьми.

Особа досвідчена сказала б, що розпочала свій довгий важ-
кий шлях весна. Але звідки взятися саме в цю мить на завіяному 
хурделицею березі моря досвідченій особі? Лише переляканий 
Мумі-троль поповзом долає натиск вітру в протилежному від 
дому напрямку.

Він повз і повз, а сніг заліплював очі, громадився кучугурою на 
його носі. Мумі-троль чимраз більше переконувався: зима запов-
зялася довести йому остаточно, що він ніколи собі з нею не дасть 
ради. Спершу обдурила його, загорнувши у витончене мереживо 
ніжних сніжинок, а потім кинула в обличчя тим гарним снігом, по-
валивши з ніг. І це тоді, коли він вже готовий був полюбити зиму!

У ньому поволі наростала лють. Мумі-троль звівся на ноги, 
намагаючись перекричати віхолу, поскиглюючи, бив лапами 
сніг, але ніхто його не чув. Зрештою втомився. Обернувся спи-
ною до вітру, звісив безвольно лапки… і лише тоді помітив, що 
вітер теплий. Вітер затягав його за собою в снігові круговерті, 
відривав від землі, і Мумі-тролеві здавалося, ніби він летить у 
повітрі, легкий, мов пушинка.

«Я сам став віхолою, частинкою сніговою, — думав радісно 
Мумі-троль, заспокоюючись. — Усе, як улітку. Змагаєшся з мор-
ськими хвилями, а потім ляжеш на спину, і нехай несуть вони тебе 
в шумовинні просто в шерех прибою; гойдаєшся собі, мов корок, на 
воді, а навкруги веселково переливаються бурунці, і враз опиняєш-
ся, сміючись, трохи збентежений, на прибережному піску».

Мумі-троль розпростер лапки й полетів.
«Лякай мене, зимо, скільки хочеш! — захоплено промовляв 

він сам до себе. — Я розгадав! Ти анітрохи не страшна, треба 
лише подружитися з тобою. Тепер мене вже не ошукаєш!»

Зима витанцьовувала з Мумі-тролем, несучи його вздовж бе-
рега. Малий отямився аж на засніженому помості причалу, стоя-
чи на голові: у вікна купальні тьмяно мерехтіло тепле світло.

«Ага, то я порятований, — мовив він сам до себе розчарова-
но. — Шкода, що все цікаво починається щойно тоді, коли пере-
стаєш боятися. Уже б і повеселився, але забава закінчилася!»



99

Коли двері відчинилися, випустивши в завірюху клуби теп-
лої пари, Мумі-троль розгледів, що в купальні немає де голці 
впасти.

— Одна згуба вже є! — вигукнув хтось.
— А хто друга? — запитав Мумі-троль, обтираючи очі від снігу.
— Крихітка Саломея заблукала в завіях, — поважно відказала 

Вітрогонка.
До Мумі-троля підлетіла склянка гарячого молока.
— Дякую, — кивнув він невидимій мишці. — Саломея ж ніко-

ли не виходила з хати?
— Ми теж цього не можемо збагнути, — мовив Мудрик стар-

ший. — Немає сенсу йти на пошуки, доки не закінчиться заме-
тіль. Хтозна, де її шукати. Та, швидше за все, крихітку, мабуть, 
присипало снігом.

— А Гемуль куди подівся? — допитувався далі Мумі-троль.
— Таки подався на пошуки, — сказала Вітрогонка. (…)
Наступного дня — а була неділя — вітер затих. Стало тепло й 

імлисто. Хто наважувався вийти надвір, поринав у сніг до самого 
носа. Уся долина стала подібна до іграшкового місячного пейзажу. 
Кучугури здавалися велетенськими булками, інші набрали обри-
сів хвилястих гір з гострими верхами. Кожна гіллячка убралася в 
снігову шапку, а дерева мали вигляд велетенських тортів, ском-
понованих кондитером з незвичайною фантазією.

Усі гості висипали на сніг і затіяли колосальну баталію в 
сніжки. Варення в льоху вже майже не зосталося, зате воно до-
дало сили лапам лісових створінь.

Гемуль сидів на даху дровітні, щосили дмучи в трубу, а поруч 
примостилася щаслива крихітка Саломея.

Він грав «Тріумфальний марш гемблів» і завершив виконан-
ня свого улюбленого твору витіюватим «тра-та-та». Потім обер-
нувся до Мумі-троля й сказав:

— Не хочу тебе засмучувати, та все ж я маю намір податися 
в Самотні Гори. А наступної зими обіцяю навчити тебе кататися 
на лижах!

— Але ж я тобі казав… — почав Мумі-троль стурбовано.
— Знаю, знаю… — урвав його Гемуль. — То було раніше, а те-

пер після густого снігопаду схили стали ідеальними для спуску. 
А яке там свіже повітря!

Мумі-троль зиркнув на Вітрогонку.
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Вона мовчки кивнула головою, що означало: «Хай собі йде. 
Уже все з’ясовано й улаштується само по собі».

Мумі-троль повернувся до будиночка, відчинив стулки ках-
ляної печі. Спершу він спробував викликати свого пращура за 
допомогою тихого розпізнавального сигналу, що звучав при-
близно як: «ф’ювіть, ф’ювіть». Однак пращур не відгукнувся.

«Занедбав я спілкування з ним, — подумав Мумі-троль. — 
Однак те, що відбувається зараз, набагато цікавіше за події тися-
чолітньої давності…»

Потім він вийняв з печі великий слоїк з полуничним варен-
ням і вугликом написав на паперовій наліпці: «Моєму давньому 
приятелеві Гемулеві».

(Переклад Наталії Іваничук)

1. Назвіть персонажів казки. Як кожний з них вирішив зустріча-
ти зиму? 2. Розкажіть, які почуття в Мумі-троля викликали озна-
ки зими: сніг, заметіль, кучугури, засніжені дерева. 3. Опишіть 
Долину мумі-тролів і блакитний будиночок у різні пори року.  
4. Як Мумі-троль ставився до своїх друзів? Які вчинки про це 
свідчать? 5. Опишіть перший сніг від імені одного з персонажів 
твору (за вибором). 6. За допомогою Інтернету знайдіть науко-
ву інформацію про сніг. Порівняйте її з тими уявленнями, які мав 
Мумі-троль про це явище. 7. Уявіть, що блакитний будиночок 
увесь засипаний снігом. Чим це загрожує мешканцям? Як пра-
вильно організувати прибирання снігу? 8. Намалюйте казковий 
пейзаж різними кольорами. Поясніть, чому ви обрали саме такі 
кольори. 9. Створіть розповідь (усно або письмово) про при-
годи Мумі-троля в сучасному світі. Одним з героїв казки може-
те бути ви, а можливо, і ваша родина. 10. Прокоментуйте слова 
Т. Янсон з повісті-казки «Зима-чарівниця»: «Усе цікаве почина-
ється щойно тоді, коли перестаєш боятися». Наведіть приклади 
з вашого життєвого досвіду. 11. За допомогою Інтернету по-
дивіться 1–2 мультфільми про мумі-тролів. Поділіться вражен-
нями. 12. Виготовте самостійно (з будь-яких доступних мате-
ріалів — пластиліну, паперу, тканини тощо) для членів родини 
мумі-тролів та їхніх друзів подарунки до дня народження. По-
ясніть, чому саме такі подарунки ви створили. 13. Намалюйте 
2–3 портрети персонажів творів Т. Янсон. Доберіть цитати.
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Німецький письменник Пауль Маар народився в невеликому 
баварському містечку Швайнфурті. У дитинстві дуже любив чи-
тати книжки, але суворий батько вважав це марною тратою часу. 
Тому хлопчикові доводилося читати потайки й навіть ховати книж-
ки вдома у свого шкільного товариша. Після закінчення гімназії  
П. Маар міг самостійно обирати шлях і вступив до Державної ака-
демії мистецтв у м. Штутгарті, згодом став учителем, викладав 
малювання та мистецтвознавство. А коли в нього з’явилися влас-
ні діти, почав писати дитячі книжки. Читачі в усьому світі знають 
його твори «Що не день, то субота» (1973), «Машина для здійснен-
ня бажань, або Суботик повертається в суботу» (1980), «Китобус, 
або Нові цятки для Суботика» (1992), «Пан Белло і блакитне диво» 
(2005) та ін. Багато ілюстрацій до своїх книжок він намалював сам. 
Окрім того, П. Маар створював романи для дорослих, вірші й теа-
тральні п’єси. Його творчість відзначена нагородою за літературу 
для юнацтва (Німеччина), Австрійською державною премією, Пре-
мією братів Ґрімм, Премією Німецької академії за дитячу та юнаць-
ку літературу.

Грані художнього твору

Найвідомішими творами П. Маара є історії про Суботика — каз-
кового персонажа, який має руде волосся щіточкою, товстий жи-
вотик, сині крапочки на обличчі та ніс, що подібний до хобота. Хто ж  
він? Чудна дитина? «Я не дитина, я Суботик», — каже герой про 
себе. 

До речі, коли Суботик уперше потрапив до пана Пляшкера, він 
обрав собі ім’я Робінзон. Саме так він представляє себе туристам, 
перебуваючи на безлюдному острові. Автор так назвав героя під 
впливом роману англійського письменника ХVІІІ ст. Д. Дефо «Ро-
бінзон Крузо». Перегук творів закономірний. Робінзон для обох 
митців — це втілення активної життєвої позиції особистості, котра 

Пауль Маар 
Нар. 1937 р.

Німеччина

Де палкі бажання й сталі, там 
є успіх без машин...

П. Маар
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не тільки бореться сам-на-сам зі світом, а й шукає шляхи його вдо-
сконалення. Потрапивши якось на безлюдний острів, Суботик, на 
відміну від пана Пляшкера, не втрачає оптимізму й починає актив-
но діяти, долаючи труднощі. 

Провідними рисами характеру казкового Суботика є працелюб-
ність та оптимізм. Спілкування з ним не завжди просте: він може 
бути невихованим, нечемним з дорослими, але своїми фантастич-
ними витівками й чудними віршами робить життя людей, які його 
оточують, цікавішим і веселішим. 

У другій повісті про Суботика герої випробовують чарівний ви-
нахід — машину для виконання бажань. Вона справді діє, але ви-
магає точності й нерідко перегрівається від напруження. Героям 
доводиться відчути на собі наслідки вже виконаних бажань. Деякі з 
них були нечітко чи необдумано сформульовані, тому вимагали не-
гайного коригування. Для цього були використані майже всі чарівні 
сині крапочки на обличчі Суботика. Але останню з них пан Пляшкер 
використав для здійснення свого найбільшого бажання — щоб Су-
ботик назавжди залишився з ним!

 Чому, на вашу думку, Суботик мав такий чудернацький 
вигляд? Під час читання визначте, що в його образі є каз-
ковим, а що реальним.

МАШИНА ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ БАЖАНЬ, 
АБО СУБОТИК ПОВЕРТАЄТЬСЯ В СУБОТУ

(Скорочено)

Розділ другий
Машина для здійснення бажань полюбляє точність

(…) Аж тепер пан Пляшкер уперше роздивився Суботика яс-
ної днини. Той був на вигляд такий самісінький, як тоді, коли 
пан Пляшкер уперше здибав його на вулиці: хоботець, обличчя 
все в синіх цятках, а спина густо вкрита цупкою рудою шерстю. 
У всій своїй красі сидів він у гамачку зі скатертини й усміхався 
панові Пляшкеру. 

— А де, власне, твій водолазний костюм? — запитав пан 
Пляшкер. 

— Якби ж він хоч був смачний! — відповів Суботик, аж здриг-
нувшись від огиди. — На жаль, гума — надто в’язка штука. Ко-
лись мені, щоправда, трапилися гумові шлейки до штанів, то ті 
смакували чудово! Але ж вони були старі-старі й зовсім ослабли. 
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— Так, отже, водолазного костюма вже немає, — сказав пан 
Пляшкер. — Та гаразд, я ж знаю, що нам не треба іти заради ньо-
го до універмагу. Маючи в хаті Суботика, мені досить буде лише 
придумувати бажання, аби щось добути! Отож я й починаю: бажаю 
гарного, нового, блакитного водолазного костюма! 

— Справді, тату? — здивувався Суботик. 
Але відразу по тому нічого не сталося, пан Пляшкер повто-

рив, трохи вже нетерпляче: 
— Хочу гарного, нового, блакитного водолазного костюма! 
— Цілком вистачило б одного! — похитавши головою, мовив 

Суботик. Тієї ж таки миті в нього з обличчя зникли дві сині цят-
ки. Зате на панові Пляшкерові поверх піжами з’явилися два во-
долазні костюми. 

— А це що за дурниці? — розсердився він і мерщій розшморг-
нув замок-«блискавку» на верхньому костюмі: аж у трьох одежи-
нах йому зробилося таки занадто жарко. 

— Чого дурниці? — не зрозумів Суботик. — Не дурниці,  
а два нові, гарні водолазні костюми, як Ви й забажали. Дивіться, 
ось навіть ціну вказано: триста дев’яносто вісім марок! 

— Не хочу я ніякого водолазного костюма! — сердився пан 
Пляшкер. — А двох — і поготів! 

— То навіщо ж Ви їх забажали? 
— Я хотів одного водолазного костюма, це ж ясно як білий 

день! А зовсім не два — собі! — не вгавав пан Пляшкер, силкую-
чись виборсатись з обох костюмів. 

— Та Ви ж сказали: бажаю гарного, нового, блакитного водо-
лазного костюма! — нагадав Суботик. — А тоді те саме промови-
ли вдруге. Іншим разом не кваптеся так! 

— А, он як! — сказав пан Пляшкер. Йому тим часом пощасти-
ло визволитись і з другого водолазного костюма. — Тоді починаю 
все спочатку: хочу, щоб на Суботикові був гарненький, новий, 
блакитний водолазний костюмчик! 

Тільки-но він це сказав, на обличчі в Суботика поменшало 
ще на одну синю цятку, зате він тепер гойдався в «гамачку», 
убраний у водолазний костюм. 

— Шик! — захоплено сказав Суботик, то розшморгуючи, то 
зашморгуючи «блискавку». — Завтра в універмазі тільки свис-
нуть, як побачать, що бракує трьох костюмів, правда ж? 

Пан Пляшкер злякано втупився в Суботика очима.
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— Що-що? — скрикнув він. — Чи не хочеш ти сказати, що це 
костюми з універмагу? 

— Ну, звідкись вони ж мають узятися, — відповів Суботик. — 
Хіба ж Ви не бачили етикеток з ціною? Там же вказано й назву 
універмагу. 

— Що ж мені тепер робити з цими двома водолазними костю-
мами? — забідкався пан Пляшкер, згріб їх з підлоги й запхнув у 
шафу. — Уяви-но собі, як пані Моркван післязавтра прочитає в 
газеті, що з універмагу вкрадено водолазні костюми, і знайде два 
тут, у мене в кімнаті! Вона ж матиме мене за злодія! А як знайде 
ці костюми в моїй шафі, то підозрюватиме мене ще дужче, бо тоді 
здаватиметься, що я їх туди сховав! 

— А Ви ж таки їх сховали, тату. (…)

 Машина для здійснення бажань може виконати будь-яку 
забаганку. Що побажав собі пан Пляшкер насамперед і 
що з того вийшло?

(…) — Треба негайно випробувати машину, — вирішив пан Пляш-
кер. — Я вже просто не витримую! Тільки що ж мені забажати? 

Він поставив важіль на «увімкнено» і замислився. Лампочка 
швидко-швидко заблимала. 

— Хочу цілу купу грошей, — сказав пан Пляшкер. 
— А куди? — прошепотів йому Суботик. — Треба сказати, 

куди саме Ви замовляєте гроші, бо вони опиняться десь-інде. 
— А-а! Хочу цілу купу грошей сюди, у цю кімнату! 
Машина глухо загула, і червона лампочка перестала блима-

ти. Пан Пляшкер роззирнувся. На столі коло машини лежала 
п’ятимаркова монета, якої там доти не було. На стільці він поба-
чив двадцятимаркову банкноту, під столом на килимі — ще три. 

— Оце й усе? — трохи розчаровано спитав пан Пляшкер. — 
Оце така купа грошей? — Він підняв з килима на підлозі під сто-
лом три грошові купюри й розглянув їх. — Три десятидоларові 
купюри! І що ж мені робити з американськими грішми? 

— Це, безперечно, не все. Треба тільки пошукати, — сказав 
Суботик. — Ось, дивіться, — у черевику сім монет по п’ятдесят 
італійських лір. А тут, у книжці, — сто рублів! А зазирніть у люстру: 
тут вісім швейцарських франків і десятимаркова купюра! А тут, 
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у вазі, — чотирнадцять динарів! Отож буде Вам ціла купа гро-
шей, треба лишень позбирати їх усі. 

— Я вже бачу, що знову не дуже точно висловив своє бажан-
ня, — сказав пан Пляшкер. — Спробую ще раз: хочу, щоб отут на 
стільці стояв кошик для білизни, повний наших грошей! 

Машина знову глухо загула, лампочка заблимала — і враз на 
стільці перед паном Пляшкером з’явився повнісінький білизня-
ний кошик дрібняків. 

Пан Пляшкер розсердився. 
— Знову не те! — забурчав він. — Хіба ж я можу піти до крам-

ниці й розплачуватися за куплене самими дрібняками? Треба 
мені спершу сісти й гарненько поміркувати, щоб придумати нове 
бажання. 

Він хотів стягти важелезний білизняний кошик зі стільця, 
але кошик перекинувся й тисячі дрібних монет порозкочувалися 
по всій кімнаті. Неприязно озираючи розсипані на підлозі дріб-
няки, пан Пляшкер промимрив: 

— Тепер кидай усе та наводь тут лад! — Потім став перед 
машиною для здійснення бажань і мовив: — Я хочу, щоб оцей 
дурний білизняний кошик зник з кімнати разом з усіма оцими 
грішми! Зараз-таки! 

Машина знову глухо загула й заблимала червоною лампоч-
кою, білизняний кошик щез так само враз, як і з’явився, а з ним 
разом — усі марки, долари, рублі, динари, одне слово, геть усі ті 
гроші, що були в кімнаті. 

Потім червона лампочка погасла й важіль, легенько клацнув-
ши, автоматично вказав на позначку «вимкнено». 

— Та що це знову таке? — роздратовано сказав пан Пляш-
кер. 

— Мабуть, машина перегрілася, — мовив Суботик. — У таких 
випадках вона автоматично вимикається задля перепочинку. 
Більше трьох бажань за такий короткий час не спроможна ви-
конати й найкраща машина. (…)

Коментарі

Поки машина для здійснення бажань «відпочивала», герої ви-
рішили піти десь пообідати. Та перед тим пан Пляшкер мусив на-
вчити Суботика необхідних правил поведінки в людних місцях і за 
столом. 
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 Як Суботик розуміє поняття «віршована закуска»? На-
звіть її «складники». 

(…) Пан Пляшкер підійшов до вішалки й зняв з гачка свій 
піджак. 

— Попоїмо? Чудова думка, тату! Попоїсти — це завжди су-
пер! — зрадів Суботик. — А куди ми підемо? 

— До якоїсь кав’ярні, — відповів пан Пляшкер. 
— Яка краса! До кав’ярні! Як гарно! У кав’ярню! Слухай, це ж — 

у риму! Ну то складу віршик! 
Йдемо, йдемо! 
Попоїмо 
в кав’яреньці затишній — 
татуньо Пляшкер

і синок 
Суботик 
дуже втішний! (…)

— Замовимо якусь закуску, смачну основну страву та де-
серт, — постановив пан Пляшкер. 

— Закуску! — розмріявся Суботик. — Я вже мов бачу її перед 
собою! Це буде салат. 

— Непоганий початок, — погодився пан Пляшкер. — І який же 
салат ти собі уявляєш? 

— Зараз я Вам трохи розповім, яка закуска мені найсмачні-
ша, — сказав Суботик. — Чи краще звіршувати? 

— Звіршуй! 
— Чудово! — зрадів Суботик. — Віршована закуска. 

Я почав би з двох салатів: 
пух качиний до томатів, 
шкіряні штанці, гарненько 
пошатковані дрібненько, 
сім цибульок, майоран, 
та петрушка, кріп, шафран, — 

розмішати все це пальцем, 
присмачити добре смальцем, 
всипать тирси із тополі, 
посолить півфунтом солі 
та морозива додати — 
вийдуть — чудо не салати! 

Як Вам така чудова закуска? Га, тату? 
— Огидно! — сказав пан Пляшкер. 
— То, може, Вас дужче полонить основна страва? Готувати її 

треба так: 
Засмажить гарно табурета, 
додати раму без портрета, 
рясні боби, масні шпикачки, 
смачні тушковані тріскачки, 

пиріг зі свіжою жорствою, 
пакунок з вовною черствою, 
портфель під соусом — під білим! — 
і зварений некруто килим... 
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Така основа основної страви. Як вона Вам, тату? (…)
— У мене від неї шлунок стане, — оцінив пан Пляшкер. — Та 

навіщо дарма й говорити! Адже таких чудернацьких страв у на-
шому місті тобі ніде не подадуть! 

— Оце так? А що ж я тоді їстиму? Що ж тут подають? 
— Замовимо тобі те саме, що й мені. Так буде найкраще, — по-

радив пан Пляшкер. — Тоді ти принаймні не зробиш помилки.  
Я мушу тобі сказати про правило, як поводитись у кав’ярні. 

— То там з усіма водяться? — перепитав Суботик. — І довго 
там з нами водитимуться? Я ж думав, що там нас швиденько на-
годують... 

— Ніхто там з тобою не водитиметься! — розсердився пан 
Пляшкер. — Не мели дурниць! 

— Та чого Ви кричите? — сказав Суботик. — Це ж Ви самі 
таке вигадали. А я не хочу, щоб зі мною цілий день водилися, чи 
по кав’ярні, чи ще десь! Я хочу їсти! 

— Та ти ж і їстимеш, заспокойся! Тільки треба тобі знати  
деякі правила. По-перше, не можна їсти руками, треба неодмінно 
з ножем і виделкою. 

— А чим же я їстиму того ножа й виделку, як не руками? Но-
гами, чи що? — здивувався Суботик. 

— Та не ножа з виделкою ти їстимеш, а за допомогою ножа й 
виделки. 

— О, це вже цікаво! Це я собі зараз заримую! 
Їдять не руками, 
ані ногами — 

ножем і виделкою — 
суп з пирогами. 

А ще які правила мені треба знати? 
— Друге правило таке: не розмовляти з напханим ротом! 
— А це правило нудне! 
— І чому ж? — суворо запитав пан Пляшкер. 
— Бо його треба було заримувати отак: 
Коли рот напхав ти повний, 
то сиди, мов пень, безмовний. 

А як в роті спорожніло, 
то тоді балакай сміло! 

— Ну, усі правила не швидко заримуєш, — сказав пан Пляшкер. — 
Час іти, бо вже недалеко й до вечора, а ми ще й не пообідали. (…)

Коментарі

Нарешті герої дісталися до ресторану. Однак спілкування з 
офіціантом виявилося для Суботика складною справою, хоча він  
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намагався поводити себе згідно з  правилами, яких його навчив 
пан Пляшкер. 

 Як Суботик поводився в ресторані? Чи був він чемним?

(…) Суботик рішуче попростував уперед по товстих килимах, 
повз важкі червоні оксамитові портьєри й сів за вільний стіл, на 
якому пломеніли в золотому свічнику чотири свічки. 

(…) Хоча в залі за багатьма столами сиділо чимало людей, тут 
було доволі тихо. Пані й панове тихо розмовляли між собою. Це 
справді був шикарний ресторан. 

— Дивіться, тату, вони тут уже святкують Різдво! — вигукнув 
Суботик і показав на запалені свічки. 

Декілька відвідувачів на мить зупинили свою трапезу й зди-
вовано подивилися на Суботика. Проте зараз-таки знову оберну-
лися до своїх тарілок, бо ж неввічливо озиратися на людей. 

Пан Пляшкер почервонів і швиденько сів коло Суботика. 
— Цить! — прошепотів він. — Не галасуй! Так не роблять! 
— Як не роблять? 
— Не розмовляють так голосно, — пошепки пояснив пан Пляш-

кер. 
— Роблять, роблять, ще й як! — заперечив Суботик. — Пані 

Моркван он цілими днями те й знає, що галасує. (…)
Шикарний офіціант у чорному фраку підійшов до їхнього 

столика так швидко, як йому лише дозволяла його шикарність. 
— Чи можна поцікавитися, що привело вас сюди? — несхваль-

но розглядаючи Суботика та його водолазний костюм, запитав 
він. — Якщо вам хочеться поплавати, то йдіть краще до міського 
басейну. А це ресторан. 

— Ми знаємо, — зніяковіло сказав пан Пляшкер. — Ми... ми б 
хотіли тут трохи поїсти. (…)

— Зачекайте хвилинку, — мовив офіціант і підійшов до іншо-
го офіціанта. Вони про щось пошепотілися, раз у раз поглядаючи 
на Суботика та на пана Пляшкера. 

— Мабуть, радяться про те, як нас непомітно витурити, — 
прошепотів до Суботика пан Пляшкер. — Ось зараз він нам ска-
же, що цей столик хтось замовив раніше. 

Офіціант повернувся до них. 
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— На жаль, цей столик замовлено раніше, — сказав він. — Чи 
можу я запропонувати шановному панству пересісти за он той 
столик? 

— Можеш, — великодушно дозволив Суботик. — Сподіваюся, 
твоє панство його вподобає, бо цей столик такий маленький, нам 
і самим тут мало місця. 

І він почав з цікавістю роззиратися: де ж те «шановне панство»? 
— Та це ж він нас так величає, — прошепотів пан Пляшкер і 

підвівся. 
— Нас! А я й не знав, що я — «панство», — запишався Суботик 

і з підскоком подався слідом за паном Пляшкером до невеличко-
го столика, що стояв у такій собі ніші, тому іншим відвідувачам 
його майже не було видно. 

— Чи можу я запропонувати шановному панству карту? — 
спитав офіціант і налагодився йти. Звісно, він мав на увазі рес-
торанне меню. 

Суботик ухопив його за фрак. 
— А що нам робити з однією картою? — поцікавився він. (…)
— Я кажу не про гральні карти, юначе, — пояснив офіціант. — 

Я, звісно, маю на увазі меню. Карту страв. 
Йому нарешті пощастило вирватися від Суботика. 
— А, карта до страв! Ну, це мені дуже кортить покуштува-

ти! — сказав Суботик з нетерпінням. 
Офіціант приніс два меню. То були просто-таки цілі книжки! 

Такі товсті, мов тобі хрестоматії для восьмого класу середньої 
школи, ще й оправлені в темно-червоний сап’ян. 

— Та ці карти — чудова страва! — сказав Суботик, коли офі-
ціант тицьнув меню йому в руки, і хоробро відкусив шматок 
«карти». — На смак добряча, тату! Натуральна шкіра з перга-
ментним папером! Бракує лише дрібки солі, — промимрив він, 
жуючи. 

— Що-о ж ти оце робиш?! — нестямно закричав «шикарний» 
офіціант. — Як... як ти смієш?! 

— Ох, я ж порушив правила, — знітився Суботик. — Я ж знаю: 
з повним ротом не годиться розмовляти. 

— А, он що, з повним ротом! — обурено загорлав офіціант. 
Усі відвідувачі здивовано повернули голови до ніші. Адже в 

ресторані було незвичним, навіть якщо хтось заговорив уголос,  
а тут без тями галасував не хто інший, а ресторанний офіціант. 
Це вже була мало не сенсація! 
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— То що ж я зробив не так? — спитав Суботик. — А, згадав, 
згадав: я ж почав їсти меню руками, а треба було взяти виделку 
й ножа! (…) 

— То ти ще підніматимеш мене на глуз?! — заверещав офі-
ціант і замахнувся на Суботика серветкою, що доти висіла в ньо-
го перекинута через руку. Суботик зміряв його з голови до ніг 
уважним поглядом. 

— Ні, — мовив він, — я тебе не підніму, ти заважкий для мене. 
Аж тепер утрутився пан Пляшкер. 
— Ти його не зрозумів, — пояснив він Суботикові. — Офі- 

ціант не те має на увазі. Він має на увазі, що, може, ти... хочеш 
водити його за носа, розумієш? 

— За носа? Тут, у ресторані? Ну, якщо можна... — зрадів Су-
ботик і підвівся. 

— Тільки наважся! — пригрозив офіціант. (…) — Коли не вмі-
єш пристойно поводитися, тобі тут нічого шукати. Затямив? Ні-
чого шукати! 

— Як же це? Сам не даєш з тобою поволоводитися за носа, 
ще й кричиш, — сказав Суботик. — А ось що мені тут шукати,  
я справді не знаю. Хіба ти щось заховав? 

— Не смійся, бовдуре, не смійся! — гукнув розчервонілий з 
люті офіціант і погрозливо підняв догори вказівний палець. 

— Не бійся, я не сміюся. Мені й без сміху весело, — утихоми-
рював його Суботик. — А ось тебе можна б трохи й посмішити, бо 
ти якийсь зовсім невеселий. (…)

Коментарі

У вівторок, як завжди, до пана Пляшкера прийшов пан Вівтора-
кус, однак цього разу з папугою, якого він дуже хотів навчити гово-
рити. Побачивши машину для здійснення бажань, пан Вівторакус 
замовив їй своє бажання. 

 Хто такий пан Кулес і чому пан Вівторакус хотів, щоб той 
говорив? Що з того вийшло?

Розділ третій
Пан Кулес вилетів

(…) — А бач! От я й зможу виконати якесь твоє бажання! — 
зрадів пан Пляшкер. (…) — Ти просто спробуй! Ось поглянь!  
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Я ставлю оцей важілець на «ввімкнено». Бачиш? Тепер тобі тре-
ба лише промовити своє бажання! 

Пан Вівторакус прокашлявся. 
— Я... ну, я хочу, щоб пан Кулес говорив! 
— Ой, постривай, не так швидко! — зойкнув пан Пляшкер. Та 

було вже запізно. Машина загула, і лампочка перестала блимати. 
— Що? Я зробив щось не так? — захвилювався пан Вівтора-

кус. 
— Ні, але ти не точно висловив своє бажання. Боюся, що па-

пуга зараз заговорить. 
— Та мені ж цього й треба... — почав пан Вівторакус, але папу-

га не дав йому доказати. 
— Ходив глек по воду поки сонце зійде роса плаче без голо-

су не подавай знаку нашому індику про сороку триндику базіку 
велику славу той має хто високо літає а низько падає як сніг на 
голову тримай у теплі та в добрі спіть мої діточки любі та милі 
гості прилетіли журавлі впали сіли на ріллі... — голосно й вираз-
но пролунало з клітки. 

— Він говорить, він говорить! — нестямно вигукнув пан Вів-
торакус. — Що ти на це скажеш? 

Та не встиг він сам відповісти на власне запитання, як папуга 
знов урвав його: 

(…) — Моя хата скраю я нічого не знатимеш краще спатимеш і 
на кулаці як щастя в руці що руку миє слізьми личко біле чорний 
прудиусе які в тебе руді вуса у вівса у пшениці золоті косиці у 
гречки чорні вершечки з корінцями змагаються горобці із сини-
цями з білими паляницями! 

У двері постукали. Пан Пляшкер миттю прискочив до ліжка, 
висмикнув з нього простирадло й накинув на машину здійснен-
ня бажань. Пан Вівторакус наслідував його приклад: зірвав із 
себе піджака і накрив ним клітку з папугою. Аж тоді пан Пляш-
кер гукнув: 

— Заходьте! 
Пані Моркван розглянулася по кімнаті. 
— Даруйте, але ви слухаєте новини, я хотіла запитати, чи пе-

редавали вже прогноз погоди. Чого сподіватися на завтра? 
— Рука руку миє авто прибуде непроханий гість сьогодні зро-

би завтра гуляй з нашої хати не пересидиш дощу до ночі всі охочі 
до школи підуть великі зливи впадуть на мою голову не стром-
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ляй куди не влазить гречаної вовни сім мішків з трьохсот їжаків 
хвіст один у полі не воїн... — глухо забубоніло з-під піджака. 

— Ой, я думала... я хотіла... Вибачте! — збентежено мовила 
пані Моркван і швиденько зачинила двері з того боку. (…)

— То що ж тут зробиш? Мусиш слухати, та й годі, — бідкався 
пан Вівторакус. (…)

— Зробити дещо, звісно ж, можна! — гукнув пан Пляшкер 
пану Вівторакусові. — Увага! Я хочу, щоб пан Кулес більше не 
говорив! 

Машина загула й заблимала. Пан Кулес устиг іще сказати: 
— Навіть найдурніші селюки будь ласка завдайте ж ви добро-

го жару... — На цьому лампочка погасла й пан Кулес замовк. 
— Обміркуймо тепер гарненько твоє наступне бажання, перш 

ніж ти його вимовиш, — сказав пан Пляшкер у жаданій тиші. 
— Наступне бажання? Ні, дякую, я більше нічого не бажаю! — 

відсахнувся пан Вівторакус. 
— Боюся, тобі таки доведеться висловити ще одне бажання, — 

присоромлено сказав пан Пляшкер. — Бо й я зопалу бовкнув не-
продумане. Тепер твій папуга взагалі не говоритиме нічого. 

— Навіть «Добридень!» чи «Пан Кулес!» не казатиме? Ну, 
тоді я, певно ж, мушу загадати ще одне бажання: я хочу, щоб пан 
Кулес умів говорити так, як я! 

— Стривай, не так швидко! — застеріг пан Пляшкер, та маши-
на вже загула. 

— Чи я, власне, відчуваю спрагу від довгого говоріння? Ав-
жеж, відчуваю! — озвався пан Кулес з клітки голосно й вираз-
но. — Дайте мені, будь ласка, води, та швидше! 

— Він говорить, він говорить, як слід! Цілком як людина! — 
вигукнув у захваті пан Вівторакус. І відчинив дверцята клітки. — 
Вилітай, пане Кулесе, вилітай! Зараз буде тобі вода! 

Папуга незграбно видерся з клітки, пурхнув і сів пану Вівто-
ракусові на плече. 

— Підемо на кухню? Авжеж, так і зробимо! — сказав він звід-
ти. — На кухні є посуд! 

— Звісно, пане Кулесе, ми так і зробимо! — радо вигукнув пан 
Вівторакус і подався з папугою на кухню. 

— Чуже птаство в мене в кухні — це вже щось нечуване! — ви-
гукнула пані Моркван голосом, повним обурення. 

Відразу ж за нею озвався папуга: 
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— Мене звати пан Кулес. З ким маю честь?
На мить запала тиша. Мабуть, пані Моркван була добряче 

ошелешена, бо вона пробелькотіла затинаючись: 
— Як... Мене звати Моркван. Як... як таке може бути? 
Пан Пляшкер страшенно зацікавився. Він зайшов на кухню й 

побачив, що папуга уважно розглядає пані Моркван. 
— Так, ось ми й познайомилися, — саме сказав він. — Тепер 

я вже не «чуже птаство», отож маю право навідуватися до кухні. 
Чи не могли б Ви відчинити вікно? Авжеж, Ви, безперечно, його 
відчините! 

— Вікно? Атож, звісно, — розгублено белькотіла пані Морк-
ван. 

Миттю пан Кулес опинився на підвіконні. 
— Не завадить і ноги розім’яти, бо ти цілий ранок просидів у кліт-

ці, правда? Авжеж, правда! — вигукнув він і пурхнув на край даху. 
Пан Вівторакус метнувся до вікна. 
— Негайно назад! — гукнув він.
Але папуга невпевнено облетів димар будинку навпроти. 

Звідти перепурхнув на каштан, а звідти — на повітку, майнув по-
над муром — і зник. (…)

— Ми повинні його спіймати, — вигукнув пан Вівторакус і 
вибіг з будинку. 

Пані Моркван кинулася за ним. 
Коли пан Пляшкер і собі мав метнутися ловити пана Кулеса, 

повернувся з прогулянки Суботик. 
— Ви бігаєте наввипередки? — поцікавився він. 
— Пан Кулес вилетів, треба спіймати, — вигукнув пан Пляшкер. 
— Але ж, тату, Вам немає потреби задля цього кудись бігти, — 

здивовано сказав Суботик. — Навіщо ж тоді Вам машина для 
здійснення бажань? 

— Правильно! — Пан Пляшкер узяв Суботика за руку, і вони 
повернулися до кімнати, але машина саме була вимкнена. Вона 
знову перепрацювала. (…)

Коментарі

Завдяки чарівній машині пан Пляшкер побував на Північному 
полюсі, безлюдному острові, придбав новеньке авто й здійснив на 
ньому захопливу подорож, скуштував незвичайні страви. Але ма-
шина для здійснення бажань, не витримавши такого навантажен-
ня, вийшла з ладу. 
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 Читаючи наступний епізод, порівняйте життєві позиції 
Суботика й пана Пляшкера. Як виявляється присутність 
автора? 

Розділ сьомий
Остання цятка

— І що ж, власне, вона мені дала, ця машина здійснення ба-
жань? — запитав пан Пляшкер. — Нічого! Ані автомобіля, ані 
грошей, нічогісінько! Я не став анітрохи багатший, ніж був. 

Суботик засміявся та взяв пана Пляшкера за руку.
— Може, Ви загадували їй не ті бажання, татку, — сказав він. — 

Вам усе хотілося лише певних речей: багато грошей, авто, подо-
рож на острів, смачної їжі. Може, треба було придумати інакші 
бажання?

— Інакші бажання? — Пан Пляшкер замислився. — А це прав-
да, — сказав він. — Якби я забажав стати більш мужнім, то став би 
таким без машини. Або чому я не забажав стати добрим водієм? 
Тоді я просто наскладав би грошей та купив автомобіль. Але без 
машини для здійснення бажань я надто боязкий, тому ніколи не 
навчуся водити авто, — невесело закінчив він. 

Суботик енергійно похитав головою.
— Це зовсім не так, — сказав він. — Ви тільки повсякчас ду-

майте про слона. 
— Про якого слона? — здивовано спитав пан Пляшкер. 
— Про слона з віршика, якого я Вам зараз складу, — гордови-

то мовив Суботик. — Увага! 
Де палкі бажання й сталі,
там є успіх без машин, —

й слон заграє на роялі, 
як захоче дуже він!

Пан Пляшкер не витримав — засміявся. 
— Ти справді так думаєш?
— Авжеж. Ось, наприклад, чого б Ви забажали зараз, якби ма-

шина ще працювала?
— Я забажав би, щоб ти назавжди залишився зі мною, — не за-

думуючись, відповів пан Пляшкер. — Треба було мені забажати 
цього ще першого дня. Та я хотів спочатку довідатися, чи й ти на 
це згоден. 

— Тепер уже запізно, — відповів Суботик. — А чого б Ви за-
бажали собі ще?
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— Щоб мій приятель Вівторакус більше на мене не гнівався й 
знову мене навідав. 

— А якщо він так образився, що вже ніколи до Вас не прийде?
— Ніколи? — злякано перепитав пан Пляшкер. — Це було б 

погано. Сподіваюся, він незабаром провідає мене знову. Я цього 
дуже бажав би. 

— Так-так, Ви цього бажаєте, — сказав Суботик. — Та бажан-
ня Ваше марне без машини для здійснення бажань, еге ж?

— На жаль.
— Так, на жаль. А чому б вам просто не піти до свого приятеля 

Вівторакуса й не сказати йому, що Ви недобре з ним повелися й 
шкодуєте про це?

— Правда твоя. Але ж я не знаю навіть, де він мешкає…
— Ось бачите. Він Вас навідував частенько, а Ви навіть не 

знаєте, де він мешкає. 
Пан Пляшкер замислився. 
— Я вже не знаю, що й робити, — сказав він. — Якби була ма-

шина для здійснення бажань, я просто забажав би довідатися 
його адресу.

Тепер замислився й Суботик. 
— Може, у нього є телефон? Чому б нам не піти до найближ-

чого телефону-автомата та не пошукати в телефонному довідни-
ку, де саме він мешкає, пан Вівторакус?

— От розумна голівонька! Без тебе я б до цього не додумав-
ся! — вигукнув пан Пляшкер і так швидко кинувся бігти сходами 
вниз, що Суботик ледве встигав за ним.

Пан Вівторакус аж рота роззявив з подиву, коли пан Пляш-
кер із Суботиком несподівано з’явилися перед дверима його 
будинку. 

— О! Пляшкер, друзяко! — радісно вигукнув він. — Невже ти 
надумав провідати мене? Хто б міг навіть уявити! 

— Я позавчора поводився, мов той блазень, бо так хвилював-
ся… Я не мав на думці нічого такого… — заходився вибачатися 
пан Пляшкер. 

— Е, чого там!.. Кому воно в голові! Може, мені? Аж ніяк! 
Правда, пане Кулесе?

Але пан Кулес сидів у клітці мовчки. 
— Я не знаю, що з ним, але він уже десь протягом години не 

вимовив ані слова, лише раз сказав: «Добридень!» А він же перед 
тим говорив без угаву, — прошепотів пан Вівторакус. 
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— Мені здається, що це пов’язане з машиною для здійснення 
бажань, — сказав Суботик. — Вона вже з годину не працює. 

Пан Вівторакус здивовано подивився на нього. 
— Узагалі не працює? О, то шкода! Але, зрештою, дарма. 

Адже сам я не мав змоги розтулити рота, відколи пан Кулес за-
говорив, — сказав він. — А тепер ходімо чаювати! Вип’ємо всі 
по гарненькій чашечці? Авжеж, вип’ємо! А тоді я відвезу вас 
додому. (…)

Пан Пляшкер із Суботиком залишилися самі на кухні. Пан 
Пляшкер сів на кухонний ослінчик.

— Я все думав про те, що ти сказав мені на горищі. Про того 
твого слона, розумієш? Як на мене, ти маєш слушність, — мо-
вив він. — У всякому разі, я дуже-дуже радий, що навідав пана  
Вівторакуса. Тепер я спробую здійснювати власні бажання  
самотужки, без машини. Шкода лише, що ти не зможеш мені в 
цьому допомагати.

Суботик заусміхався й закивав хоботцем. 
— А може, трішки в чомусь і допомагатиму, татку, — сказав 

він.
Пан Пляшкер від хвилювання зірвався на ноги.
— Чи означає це, що ти цього разу не підеш у суботу геть? — 

вигукнув він. 
— Воно треба було б, але…
— Але?.. — завмер пан Пляшкер.
— Але я на мить уявив собі, якого коника ви з машиною ви-

кинете, тільки-но її ввімкнете, — сміючись, сказав Суботик. —  
А тому я потайки дещо для Вас, тату, зберіг. 

Пан Пляшкер аж затремтів з цікавості. 
— Дещо зберіг? Що ж саме? Кажи, урешті-решт!
Суботик скочив на ослінчик, де сидів пан Пляшкер. 
— А погляньте-но, татку, отуди за моє ліве вухо, там Ви щось 

побачите! — Він відтягнув своє ліве вухо вперед і нагнув голову 
пана Пляшкера ближче до своєї. А сам так сміявся, що голова 
його вся трусилася.

— Тут… там... Та ж там залишилася одна синя цятка! — закри-
чав пан Пляшкер без тями від радощів.

— Авжеж, татку. Найостанніша. Як хочете, то загадайте їй ви-
конати якесь своє бажання. Тільки обережно, не зробіть знову 
помилки!
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— Не бійся, цього разу я помилки не зроблю, — сказав пан 
Пляшкер. Після невеличкої паузи він глибоко вдихнув і сказав 
повільно й урочисто: — Я хочу, щоб Суботик назавжди залишив-
ся зі мною!

І тоді з-за вуха в Суботика враз зникла остання синя цятка. 
(…)

(Переклад Євгенії Горевої)

1. Які події відбуваються в повісті — реальні чи фантастичні?  
2. Які бажання пана Пляшкера здійснює Суботик? Чому бажан-
ня тата не радували казкового героя? Як про це сказано в тек-
сті? Зверніть увагу на мову героя. 3. Як сприймають Суботика 
інші? Чи змінюється їхнє ставлення до героя? 4. Опишіть (усно) 
портрети пана Пляшкера й Суботика. 5. Прочитайте діалог пана 
Пляшкера та Суботика. Чи задоволений пан Пляшкер роботою 
машини для здійснення бажань? Чому? 6. Визначте риси ха-
рактеру Суботика. На які незвичайні вчинки він здатний?  
7. Чому Суботик допомагає татові здійснити його найголовніше 
бажання? 8. Які стосунки були між героями? Чи можна вважати 
їх теплими, дружніми, справді родинними? 9. Почавши розмов-
ляти, папуга пан Кулес не міг зупинитися. Поясніть, чому так 
сталося. Розділіть фрази, які він сказав, а де треба, доповніть 
їх, щоб вони мали зміст. 10. Знайдіть в Інтернеті сайт П. Маара 
(або сайт Суботика). Яка інформація представлена там?  
11. Поясніть принципи роботи машини для здійснення бажань. 
Які поради щодо її використання дав  Суботик батькові? 12. Як, 
на ваш погляд, пану Пляшкерові треба було підготувати Субо-
тика до відвідування громадського місця? Які правила поведін-
ки потрібно було засвоїти героєві насамперед? 13. Відтворіть 
свої враження про повість «Суботик повертається в суботу…» за 
допомогою малюнків. Які кольори ви оберете для них? Поясніть 
свій вибір. 14. Чи вмієте ви керувати власними бажаннями? Які 
з них ви можете здійснити самостійно, а які з допомогою Субо-
тика? 15. З якими персонажами українського фольклору або 
літератури можна порівняти Суботика? 16. Уявіть, що Суботик 
прийшов до вас у клас. Які б питання ви йому поставили? На-
пишіть. 17. Створіть власного Суботика з будь-яких доступних 
матеріалів (пластиліну, глини, тканини, картону тощо). Приду-
майте епізод за його участю.
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Міхаель Енде — один з найяскравіших німецьких письменни-
ків, твори якого ще за життя митця стали сучасною класикою. 
Дитячі роки майбутнього письменника припали на роки Другої 
світової війни — важкі часи для Німеччини. У повоєнний час 
справжній успіх мали його книжки для дітей: «Джим Ґудзик і 
машиніст Лукас» (1960), «Момо» (1973), «Нескінченна історія» 
(1979), які екранізовані й перекладені багатьма мовами народів 
світу. Фантастика творів митця приваблює своєю незвичайніс-
тю та водночас подібністю з реальними проблемами сучасного 
світу. М. Енде є лауреатом багатьох почесних нагород, серед  
яких — Літературна премія м.  Берліна для юного покоління, Ні-
мецька премія книжок для дітей, приз Януша Корчака за роман 
«Нескінченна історія».

Грані художнього твору

М. Енде написав історію про Джима Ґудзика для дитячої ілю-
строваної книжки, яка згодом стала самостійним твором. Ру-
копис був надрукований під назвою «Jim Knopf und Lukas der 
Lokomotivführer» («Джим Ґудзик і машиніст Лукас»). Двома рока-
ми пізніше з’явилося продовження: «Jim Knopf und die Wilde 13» 
(«Джим Ґудзик і Чортова Дюжина»). Невдовзі герої цих книжок ста-
ли улюбленцями німецьких дітей, а з появою перекладів веселий 
маленький Джим помадрував світом. Дія фантастичної повісті від-
бувається в країні Недогадія, розташованій на маленькому острові. 
Одного дня біля берегів Недогадії кинув якір поштовий корабель, 
якій привіз маленького афроамериканця. Так у Недогадії з’явився 
ще один житель, якому машиніст Лукас дав ім’я Джим. 

Незвичайні пригоди Лукаса й Джима розпочалися після того, 
як король запропонував машиністові позбутися паротяга, щоб на 
острові з’явилося місце для Ґудзика. Але друзі вирішили залишити 

Міхаель Енде
1929–1995

Європейці повинні власними зусилля-
ми будувати фантазію, тобто новий світ.

М. Енде
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Недогадію втрьох. Мандрівникам необхідно було здолати силу-си-
ленну труднощів: побувати в Долині Сутінків і смугастих червоно-
білих горах; пройти безкрайню пустелю Край Світу; перетнути ве-
личезну браму Паща Смерті, щоб дістатися до таємничої країни й 
урятувати принцесу Лі Ши й інших дітей, які потрапили в полон до 
драконихи… Дія повісті зосереджена навколо двох головних героїв, 
які наділені кмітливістю, хоробрістю та шляхетністю. Змальовуючи 
їхні морські й сухопутні мандри, письменник широко використовує 
пригодницькі, казкові та фантастичні елементи. Він розповідає про 
морські пригоди, про зустрічі з казковими країнами та їхніми меш-
канцями, про підземне царство, плавучі острови, драконів тощо. 
Навіть після досягнення своєї мети (повернення принцеси додо-
му) фантастичні пригоди героїв не закінчуються. Їх очікує незви-
чайне перевтілення полонянки драконихи, перенесення плавучого  
острова в рідний край, де в майбутньому зможуть щасливо жити 
заручені Джим Ґудзик і Лі Ши. Не забуває автор і про здійснення 
найзаповітнішого бажання Ґудзика, який отримає в подарунок від 
Лукаса маленький паротяг. 

У творі тісно переплітається дійсне і надприродне. Тут діють як 
фантастичні, так і реальні персонажі зі своїми звичаями й тради-
ціями. Письменник іронізує над системою виховання та навчання, 
яка панує в школі, над стосунками людей, коли одні принижують 
гідність і честь інших, над бюрократичною системою управління 
державою та іншими негараздами в реальному житті. 

 Читаючи розділ, поміркуйте, які моральні якості цінували 
Лукас і Джим. 

ДЖИМ ҐУДЗИК І МАШИНІСТ ЛУКАС

(Уривки)

Розділ третій,

у якому приймають майже сумне рішення, з яким Джим не 
погоджується

(…) Роки минали, і Джим Ґудзик вибився в напівпіддані.  
У якійсь іншій країні хлопець, певно, сидів би за шкільною пар-
тою й потроху вчився читати, писати й рахувати, та в Недога-
дії про школу й не чули. А коли немає школи, то кому спаде на 
думку, що саме час відправляти кудись хлопця, щоб той учився 
читати, писати й рахувати. Джим і сам не брав це собі до голови й 
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день у день розкошував. Пані Штоцкер міряла малого щомісяця. 
Ставила його босоніж коло одвірка на маленькій кухні й диви-
лася, наскільки він виріс. А тоді проводила риску на одвірку —  
і щоразу та піднімалася бодай трохи вище.

Пані Штоцкер тішилася, що малий росте. А хтось інший тим ча-
сом тривожився — король, який мав керувати країною й відповідав 
за добробут своїх підданих. Якось увечері він покликав машиніста 
Лукаса до себе в палац між двох вершин. Лукас увійшов, зняв картуз, 
витягнув з рота люльку й мовив: 

— Добрий вечір, мій королю!
— Здоров був, дорогенький Лукасе, машиністе паротяжихи! — 

відказав король, сидячи коло золотого телефона, і вказав рукою 
на порожній стілець.

— Прошу, сідай!
Лукас умостився.
— Отож-бо, — сказав король і декілька разів кахикнув. — До-

стоту, дорогенький Лукасе, не знаю, як тобі про це сказати. Про-
те сподіваюся, що ти й так усе зрозумієш.

Лукас мовчав. Пригнічений вигляд короля його спантеличив. 
Король ще раз кахикнув, підвів на Лукаса розгублений та 

сумний погляд і почав знову: 
— Ти ж недаремно носиш голову на плечах, Лукасе.
— А що сталося? — спитав Лукас обережно. Король зняв ко-

рону, хукнув на неї, а тоді відполірував рукавом свого домашньо-
го халата. Він хотів у такий спосіб виграти час, адже почувався ні 
в сих ні в тих. Тоді знову рішуче поклав корону на голову, ще раз 
відкашлявся й мовив:

— Мій дорогий Лукасе, я оце довго думав і, нарешті, надумав, 
що інакше діла не буде. Нам треба це зробити. 

— Що нам треба зробити, Ваша величносте? — спитав Лукас.
— Хіба я не сказав? — пробелькотів король розчаровано. — 

Мені здавалося, що я сказав. 
— Ні, — кинув Лукас, — Ви щойно сказали, що нам треба щось 

зробити. 
Король замислено дивився перед собою. За якийсь час він 

здивовано похитав головою й мовив:
— Дивно, голову даю на відсіч, що це я сам сказав, ніби нам 

треба здихатися старої Емми.
Лукас не повірив своїм вухам, отож вирішив перепитати:



121

— То що нам треба зробити з Еммою?
— Треба її позбутися, — мовив король і серйозно кивнув. — 

Звісно, не зразу, проте якнайшвидше. Певна річ, я знаю, що не-
має нічого важчого, ніж отак узяти й відмовитися від Емми. Про-
те треба це зробити.

— Нізащо, Ваша величносте! — рішуче кинув Лукас. — На-
віщо?

— Бачиш-но, — мовив король спокійно, — Недогадія — не-
величка країна; навіть надто маленька, порівняно з іншими 
країнами й континентами, скажімо, Німеччиною, Африкою чи 
Китаєм. Королеві, паротягові, машиністові паротяга та двом 
підданим місця, звісно, вистачить. Але варто з’явитися ще од-
ному підданому…

— Але ж це тільки половина підданого, — зауважив Лукас.
— Отож, отож, — відказав заклопотаний король. — Та чи на-

довго? День у день хлопець росте. Я маю думати про майбутнє 
нашої країни, бо ж я — король. Недалеко той день, коли Джим 
Ґудзик стане повноправним підданим. І тоді хлопцеві закортить 
збудувати власний дім. Тепер скажи мені, будь ласка, де йому 
той будинок поставити? Місця в нас більше не залишилося, куди 
не кинься, усюди — одні колії. Нам треба підтягнути пояси. Ні-
чого не допоможе. 

— А щоб його муха вбрикнула! — пробурчав Лукас і почухав 
за вухом.

— Тепер ти бачиш, — вів своєї король, — що наша країна про-
сто потерпає від перенаселення. Майже всі країни у світі потер-
пають од цього, але Недогадії особливо не пощастило. У мене 
душа не на місці. Що нам робити?

— Звісно, я теж про це знаю, — мовив Лукас. 
— Нам доведеться або відмовитися від Емми, або когось з нас 

вислати з острова, щойно Джим Ґудзик дійде повних літ. Але 
ти — друг Джима, дорогий Лукасе. Як ти дивишся на те, щоб хло-
пець поїхав з Недогадії, коли виросте?

— Ніяк, — мовив Лукас сумно. — Але ж не можу я так просто 
залишитися без Емми. Що то за машиніст паротяжихи без паро-
тяжихи?

— Отож, — завважив король, — поміркуй-но над цим. Я знаю, 
що розуму тобі не позичати. У тебе є трохи часу, щоб усе зважи-
ти. Треба ухвалити рішення, та й годі. 
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І він простягнув Лукасові руку, даючи машиністові зрозумі-
ти, що аудієнція1 закінчилася.

Лукас устав, натягнув картуз і, похнюпившись, пішов з па-
лацу. Король зітхнув, знову сів у свій фотель2 та обтер піт з лоба 
шовковою хустинкою. Розмова дуже стомила правителя.

Лукас повільно пішов до своєї маленької станції, де на нього 
чекала паротяжиха Емма. Він постукав її по товстому черевцю й 
дав декілька крапель мастила, без якого вона не могла жити. Тоді 
сів край перону й підпер голову. Це був один з тих вечорів, коли 
навколо острова лагідно шуміло море. Призахідне сонце диви-
лося на себе в неозоре океанське люстро й мостило золотим про-
мінням осяйну дорогу від обрію до ніг машиніста. 

Лукас дивився на цю дорогу, що вела ген-ген, у незнані кра-
їни й континенти, ніхто не міг сказати куди. Він бачив, як по-
волі спускалося за обрій сонце й помалу згасала світла доріжка,  
а потім зникла. Тут-таки залізничник сумно кивнув і тихо мовив: 

— Гаразд. Підемо вдвох. 
З моря подув легкий вітерець і війнуло прохолодою. Лукас 

підвівся, підійшов до Емми й довго розглядав її. Емма, напевно, 
помітила: щось сталося. Не те, щоб у паротягів була світла голо-
ва — навіщо б їм здався тоді машиніст?! — але вони мають дуже 
ніжну вдачу. І коли цієї миті Лукас тихо й печально прошепотів 
їй: «Моя гарненька стара Еммочко!» — їй защеміло на душі, так 
що вона перестала пихкотіти й завмерла.

— Еммо, — мовив Лукас тихо, геть чужим голосом, — мені не 
сила розлучитися з тобою. Ні, ми залишимося вдвох. Завжди й 
усюди, на землі чи на небі — якщо туди взагалі можна потрапити.

Емма не розуміла нічого з того, що казав Лукас. Але вона 
дуже любила свого машиніста й просто не могла дивитися на те, 
як він сумує. Емма заходилася ревіти, так що серце краялося. Лу-
кас насилу її заспокоїв. 

— Розумієш, це через Джима, — мовив він заспокійливо. — 
Скоро він стане підданим на всі сто, і тоді для одного з нас не буде 
більше місця. А через те, що підданий для країни важить більше 
за товстий старий паротяг, король ухвалив, що тобі треба зник-
нути. Проте якщо не стане тебе, тоді маю зникнути і я, це ясно, як 

1  
Аудієнція — офіційний прийом у глави держави або в особи, що зай-

має високий державний пост. 
2 
Фотель — крісло.
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Божий день. Чого я вартий без тебе? — Емма глибоко вдихнула й 
уже хотіла знову заревіти, коли раптом тоненький голосок спитав:

— Що трапилося?
Це озвався Джим Ґудзик, який чекав Лукаса й, урешті-решт, 

заснув на тендері1 з вугіллям. Щойно Лукас заговорив до Емми, 
хлопчик прокинувся й мимоволі почув усе, про що вони говорили. 

— Привіт, Джиме! — крикнув вражений Лукас. — Власне, тобі 
не потрібно було все це слухати. Але, як на мене, чому б тобі й не 
дізнатися?! Авжеж, Емма і я, ми вдвох їдемо з острова. Назав-
жди. Так буде краще. 

— Через мене? — спитав Джим налякано. 
— Якщо добре подумати, — мовив Лукас, — то король таки 

має слушність. Недогадія, справді, замала для нас усіх.
— То коли ж ви хочете їхати? — спитав Джим. 
— Ліпше не відтягувати прощання, коли вже до цього дійшло, — 

серйозно мовив Лукас. — Думаю, сьогодні ж увечері й поїдемо. 
Джим на якусь хвильку замислився. А тоді ні з того ні з сього 

рішуче кинув:
— Я їду з вами. (…)
Проте Лукас серйозно похитав головою:
— Ні, хлопче, я не можу тебе взяти із собою. З твого боку це 

люб’язно, і я б залюбки тебе прихопив. Але так не піде. Урешті-
решт, ти ще геть малий, і нам з тобою тільки…

Він тримався щиро, та Джим раптом повернув до нього своє 
обличчя, і на ньому можна було побачити рішучість і безпорад-
ність водночас. 

— Лукасе, — тихо мовив Джим, — навіщо ти таке кажеш? По-
бачиш, як я можу стати в пригоді.

— Напевне, — відказав Лукас, трохи збентежений, — хлопець 
ти тямущий, а інколи це навіть добре, коли ти малий. Це вже 
щось…

Він закурив свою люльку й довгенько мовчки пахкав нею. 
Уже збирався погодитися, проте наостанок вирішив перевірити 
хлопця: 

— Подумай-но, Джиме! Еммі доводиться забиратися з остро-
ва, щоб звільнити тобі місце на майбутнє. А якщо ти надумав іти, 
то Емма могла б спокійнісінько залишитися, а заразом і я. 

1  
Тендер — причіпна частина паровоза, де містяться запаси води, пали-

ва чи мастила.
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— Та де там, — мовив Джим з видом затятого впертюха, — я не 
залишу свого найкращого друга. Або ми залишимося на острові 
втрьох, або разом попливемо звідси геть. Коли вже нам не випа-
дає тут залишатися, попливемо всі троє…

Лукас усміхнувся. 
— Це справді люб’язно з твого боку, друзяко Джиме, — мовив 

він і поклав своєму другові руку на плече. — Боюся, що це не спо-
добається королеві. Такого він точно не уявляв. 

— Мені фіолетово, — кинув Джим. — Я все одно поїду з тобою.
Лукас знову на якусь хвильку замислився, а тоді пихнув 

люлькою, геть сховавшись у хмарці диму. Машиніст завжди ро-
бив так, коли був зворушений. Він не любив, коли хтось бачив 
його такої миті, проте Джим знав його, як облупленого. 

— Гаразд! — почувся врешті голос Лукаса з хмарки диму. — 
Тоді чекаю тебе тут опівночі. 

— Згода, — відказав Джим.
Вони потиснули одне одному руки, і Джим уже рушив, коли 

Лукас ще раз озвався до нього: 
— Джиме Ґудзику, — мовив він, і в його словах чулася уро-

чистість, — ти справді найкласніший пацан, якого я лишень ба-
чив у своєму житті.

Він обернувся й хутко почимчикував геть. Джим подивив-
ся йому вслід і рушив додому. Хлопець думав про те, що сказав 
Лукас, як добре жилося йому в пані Штоцкер. Джим почувався 
щасливим і нещасним одночасно. (…)

Коментарі

Завдяки неабиякій кмітливості й сміливості, а також допомозі 
друзів (хлопчик Фін Пон, ніби-велетень пан Ци Бань, дракон Непо-
мук), котрих зустрічали дорогою, Лукас і Джим дісталися до Дра-
конового міста. 

 Які негаразди в житті мешканців міста засуджує письмен-
ник?

Розділ двадцять перший,

у якому Джим і Лукас знайомляться з недоладійською школою

(…) Коли паротяжиха опинилася в місті, у друзів аж голова 
пішла обертом. Як знайти Стару вулицю в такому величезному 



125

місті? Адже не вилізеш з паротяжихи й не запитаєш у перехожо-
го. Залишалося тільки одне — їздити містом, доки випадково не 
натрапиш на Стару вулицю. Так можна було їздити годинами, 
але нічого іншого не залишалося, і друзі вирушили на пошуки. 
Однак їм пощастило. Доїхавши до найближчого перехрестя, Лу-
кас обережно визирнув у щілинку й побачив на розі кам’яний 
стовп з покажчиком: Стара вулиця. 

Тепер треба було тільки уважно стежити за номерами, які 
були вирізьблені на стінах будинків.

Незабаром він помітив потрібний номер — 133. 
— Ти боїшся, Джиме? — тихенько запитав Лукас. Джим на 

секунду замислився й згадав про ніби-велетня, а також про те, 
що багато чого лише здалеку здається страшним. 

— Ні, Лукасе, не боюся, — рішуче сказав він. — Може, хіба що 
трохи, — докинув він, аби бути вже геть чесним. 

— Ну, гаразд, тоді вперед! — скомандував Лукас. 
— Уперед! — відгукнувся Джим. 
Лукас обережно заїхав у гігантську браму. Вони опинилися в 

дуже просторому під’їзді, котрий чимсь нагадував вокзал. Потуж-
ні кручені сходи вели в якесь підхмар’я. Було зовсім не зрозуміло, 
де вони закінчуються. Примарне світло слабко освітлювало цю ве-
личезну залу. І що дивно, у сходів не було жодної сходинки: вони 
плавно піднімалися вгору на зразок вулиці, що йде вгору. Треба 
сказати, що в усій Недоладії сходи були скасовані. З цілком зрозу-
мілої причини: коли сходи великі, маленьким драконам (тим, що 
на кшталт бабаків) на них не піднятися, а маленькі сходи, навпаки, 
ні до чого великим драконам (тим, що нагадують вантажні потя-
ги). Ось чому в Недоладії відмовилися від сходів. До того ж сходи 
без сходинок виявлялися дуже зручними. Ними можна було лег-
ко з’їжджати вниз, як з гірки. Що й продемонстрував друзям один 
дракон, який сів на свій покритий лускою хвіст, мов на полози, і зі 
свистом пронісся по гладенькій спіралі.

Відсутність сходинок була дуже доречною нашим мандрів-
никам. Адже звичайні сходи Еммі було б нізащо не здолати.  
А так вони могли спокійно собі котитися, як по рейках. Тож вони 
котилися й котилися без жодної перешкоди, поки нарешті не діс-
талися до третього поверху. 

Перед першими дверима ліворуч вони пригальмували. Двері 
ці були такими величезними, що в них міг легко в’їхати двоповер-
ховий автобус. Але, на жаль, двері ці, як потужна кам’яна плита, 
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були щільно зачинені. Посередині красувався напис: «Пані Кут-
няк. Стукати тричі. Відвідувачів не приймаємо». А нижче була 
спеціальна кам’яна ручка, щоб стукати, — череп із затиснутим у 
зубах кільцем. Лукас тихенько прочитав Джиму напис. 

— Постукаємо? — невпевнено запитав Джим. Лукас похи-
тав головою. Дотримуючись обережності, він виглянув з вікон-
ця, щоб оцінити ситуацію. Переконавшись, що поблизу нікого 
немає, Лукас вискочив з паротяжихи й з усією силою вперся 
в кам’яні двері. Йому довелося неабияк попріти, щоб зрушити 
плиту з місця. Утворилася досить велика щілина. Упоравшись з 
дверима, Лукас швидко заскочив назад.

— Краще не залишати тут Емму саму, — пошепки пояснив 
він Джиму й, смикнувши за важіль, заїхав просто в помешкання, 
намагаючись якнайменше шуміти. Проїхавши, він знову виліз з 
кабіни, поставив плиту на місце й махнув Джиму, щоб той теж 
спускався. 

— А хіба можна без дозволу заходити в чужу квартиру, та ще 
й з паротяжихою? — боязко запитав Джим. 

— На жаль, іншого виходу в нас немає, — тихо відказав Лу-
кас. — Треба спочатку з’ясувати, що тут до чого.

Вони загнали Емму в куток і звеліли їй стояти там, як ягнятко. 
А самі крадькома пішли довгим темним коридором. Біля кожних 
дверей вони зупинялися й обережно заглядали в кімнати. Ніде ні 
душі — ні людей, ні драконів. Усі меблі в кімнатах були зроблені 
з каменю — кам’яні столи, крісла, дивани з кам’яними подушка-
ми. А на одній стіні навіть висів кам’яний годинник, моторошне 
цокання якого гучною луною озивалося в лиховісній тиші. Вікон 
у кімнатах не було, тільки високо під стелею темніли дірки, крізь 
які проникало слабке денне світло. 

Коли друзі вже дісталися майже до кінця коридору, вони рап-
том почули чийсь противний верескливий голос, який долинав 
з останньої кімнати. Там хтось лаявся на всі заставки. Потім усе 
стихло. Джим і Лукас напружено прислухалися. Якоїсь миті їм 
навіть здалося, що вони виразно розрізнили дитячий голосок. 
Друзі багатозначно переглянулися й кинулися до таємничих 
дверей. Коли вони зазирнули в щілинку, то побачили величезну 
залу, у якій рядами стояли кам’яні парти. За ними сиділо з два- 
дцять дітей з усього світу — малі індіанці й білошкіра малеча, 
ескімоси й смагляві карапузи в тюрбанах, а посеред зали стояла 
мила маленька дівчинка з двома чорними кісками й ніжним лич-
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ком, які бувають у порцелянових мандалійських лялечок. Хто б 
сумнівався, що це і є принцеса Лі Ши, дочка мандалійського ім-
ператора. Усі діти були прикуті до парт залізними ланцюгами,  
і хоча сяк-так рухатися вони ще могли, про втечу годі було й ду-
мати. У кінці зали на стіні висіла величезна кам’яна дошка, а по-
руч стояла велика кафедра, завбільшки з шафу, вирізана з цілого 
шматка граніту. За кафедрою сидів напрочуд потворний дракон. 
Він був, мабуть, більший за Емму, але не такий угодований, на-
віть, можна сказати, худий. Його витягнута морда заросла гус-
тою щетиною, була до того ж уся всіяна бородавками. 

Крізь скельця блискучих окулярів дивилися маленькі колючі 
очки. У лапі дракон тримав бамбукову палицю, якою він увесь 
час розмахував, зі свистом розрізаючи повітря. На довгій худій 
шиї виразно стримів борлак1, а з хижої пащі стирчав єдиний зуб, 
надаючи драконячому пискові цілком мерзенного виразу. Сум-
нівів не залишалося: цей дракон — не дракон, а дракониха — пані 
Кутняк. 

Діти сиділи тихі та сумирні й боялися поворухнутися. Слух-
няно склавши руки на партах, вони дивилися переляканими оче-
нятами на дракониху. 

— Напевно, школа! — прошепотів Лукас Джиму на вухо. 
— О Господи! — тихенько вигукнув Джим, який ще жодного 

разу не бачив школу. — Це так завжди в школах? 
— Не дай Боже! — спробував його заспокоїти Лукас. — Деякі 

школи бувають навіть нівроку. До того ж учителями там працю-
ють не дракони, а цілком нормальні люди, серед яких іноді трап-
ляються й башковиті. 

— Ану, цить! — раптом крикнула дракониха, а тоді як стукне 
палицею по своїй кафедрі. — Це хто там шепчеться?

Лукас і Джим притихли й утягнули голови в плечі. У класі 
запанувала гнітюча тиша. 

Джим не міг відірвати очей від маленької принцеси. Гляне на 
неї — і аж серце тремтить: так вона йому сподобалася. Ще жод-
ного разу в житті в нього не було такого, щоб хто-небудь йому 
так подобався. Звісно, про Лукаса тут не йдеться. Та й узагалі 
він — це інше. Лукаса й красенем назвати було важко. А Лі Ши — 
справжня красуня! Така мила й така ніжна, тендітна, що Джиму 

1  
Борлак — верхня випнута частина горла; кадик. 
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відразу ж захотілося взяти її під свій захист. Від страху не зали-
шилося й сліду. Джим твердо вирішив за всяку ціну звільнити 
Лі Ши.

Поблискуючи окулярами, дракониха проймала дітей мсти-
вим оком і волала своїм верескливим противним голосом: 

— То ви та-а-ак! Не хоч-ч-ч-е-т-е мені відповідат-т-ти! Ну, на-
чувайтеся! Дочекаєтеся ви в мене!

Борлак знову затанцював на худій шиї. І раптом чудовисько 
як заверещить: 

— Скільки буде с-с-сім на віс-сім? Ти, відповідай!
З місця відразу підхопився маленький індіанець, на якого 

дракониха вказала палицею. Геть малий, він мав років чотири-
п’ять, не більше. Але хлопчина вже носив національний ін-
дійський убір з пір’я — три пера біліли на його чорній голівці. 
Мабуть, малий був сином вождя якого-небудь племені. Він роз-
гублено дивився на пані Кутняк і, затинаючись, бурмотів:

— Сім на вісім буде… буде… Сім на вісім — це … .
— Буде-буде, це-це! Завів своєї! — перебила його дракони-

ха. — Ану, хутко кажи!
— Сім на вісім буде двадцять, — вистрілив маленький індіанець. 
— Що? — засичала дракониха з глузуванням у голосі. — Чи 

добре я почул-л-ла, у тебе виходить двадцять?!
— Ой, ні! Тобто я хотів сказати… буде п’ятнадцять! — геть уже 

заплутався малий. 
— Дос-с-сить! — закричала дракониха, блискаючи оком на 

учня. — Отж-ж-ж-же, не з-з-знаєш-ш-ш? Ти найтупіший бевзь1 і 
найбільше ледащо з-поміж усіх дітей на світі! А за дур-р-р-рість 
і лінь треба кар-р-р-рати! 

З цими словами дракониха підвелася й рушила до хлопчика. 
Вона наказала йому лягти на лаву й з неприхованою насолодою 
відшмагала його. Закінчивши екзекуцію2, задоволена дракониха 
із сопінням знову повернулася за кафедру. Очі в маленького ін-
діанця були повні сліз, але він не плакав. Адже індіанці, як відо-
мо, — дуже мужній народ. 

Джим просто побілів од люті (наскільки це, звісно, було мож-
ливо при його чорній шкірі). 

1  
Бевзь — бовдур. 

2  
Екзекуція — тілесне покарання. 
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— Яка підлість! — процідив він крізь зуби. Лукас тільки кив-
нув у відповідь. Він не міг говорити й мовчки стояв, міцно стис-
нувши кулаки. 

Дракониха обвела поглядом клас і знову засичала: 
— С-с-скільки буде с-с-сім на вісім? Лі Ш-ш-ши!
Джимові так і тьохнуло серце. «Не можна допустити, щоб 

дракониха відшмагала Лі Ши! А запитання ж таке складне! Вона 
нізащо на нього не відповість. Треба щось робити!»

Але Джим забув, що Лі Ши — мандалійська дівчинка, а діти в 
Китаї вже з чотирьох років задачки лускають як горішки. 

Принцеса підвелася.
— Сім на вісім буде п’ятдесят шість, — відповіла вона ніжним 

голоском, що нагадував щебет малюсінької пташки. 
— Ф-ф-фу! — злобливо фиркнула дракониха. Дівчинка не по-

милилася. — А с-с-скільки буде тринадцять мінус ш-ш-шість?
— Тринадцять мінус шість буде сім, — голосно відповіла Лі Ши. 
— Гляньте-но на неї! — задихаючись од люті, зарепетувала 

дракониха. — Ти що, думаєш, ніби найрозумніша? Противне, на-
хабне дівчисько! Корчить тут із себе казна-що! Ну, постривай, 
зараз я тобі покажу! Ану, розказуй мені таблицю множення на 
сім, швидше! 

— Сім на один — сім, — спокійно почала Лі Ши, виспівуючи, 
мов соловей. — Сім на два — чотирнадцять. Сім на три — два-
дцять один… — І так вона відторохтіла всю таблицю до кінця, 
жодного разу не збившись. Джим вухам своїм не повірив. Хто б 
міг подумати, що така противна річ, як таблиця множення, може 
звучати так красиво. Дракониха теж слухала з увагою — надто 
вже їй хотілося, щоб дівчинка помилилася. При цьому вона нер-
вово постукувала своєю палицею. Цієї миті Лукас тихенько по-
кликав Джима: 

— Джиме! 
— Що?
— Ти не боїшся?
— Та ні. 
— Ну, то добре. Слухай мене. Я знаю, що ми повинні роби-

ти. Ми дамо драконисі останній шанс відпустити всіх дітей. Якщо ж  
вона не погодиться, то доведеться застосовувати силу, хоча я 
терпіти не можу насильства. 

— І як нам діяти? — запитав Джим. 
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— Підеш у клас і спробуєш з нею домовитися. Що сказати, 
вирішиш на місці. Я тобі довіряю, але головне — ні слова про 
мене й про Емму! Ми чекатимемо за дверима, якщо знадобиться, 
допоможемо. Зрозумів?

— Зрозумів, — рішуче відповів Джим. 
— Ну, дуй! — тихенько сказав Лукас і заквапився до паротя-

жихи, намагаючись якнайменше шуміти. 
Тим часом Лі Ши встигла дійти до кінця таблиці множення. 

Дівчинка жодного разу не збилася. Але саме це розлютило дра-
кониху. Вона підскочила до Лі Ши, тицьнула її лапою в груди й 
заверещала:

— Бач-ч-ч, що вигадала, бридке дівчисько! Ж-ж-ж-жодної по-
милки! Це спеціально, щоб мене поз-з-злити! Задавака з твані 
кряка! Нах-хаба! Що-о-о-о? Я-а-а-ак? Відповідай, коли тебе пи-
т-т-т-ають!

Принцеса мовчала. А що вона могла на це сказати? 
— А скільки буде до трьох додати чотири? — насмішкувато 

спитала дракониха.
— Сім, — відказала Лі Ши.
Дракониха люто зиркнула:
— А коли я тобі скаж-ж-ж-жу, що віс-с-сім?
— Усе одно сім, — мовила мала принцеса.
— Коли я каж-ж-ж-жу тобі віс-с-сім, з-з-з-значить віс-с-с-

сім, — прошепотіла дракониха. — З-з-з-зрозуміло?!
— Ні, сім, — прошепотіла Лі Ши. 
— Що-о-о-о-о? — засичала дракониха. — Як ти с-с-с-смієш ме-

ні с-с-с-суперечити! С-с-с-сама знаю, що с-с-сім. А тобі с-с-с-с-
слід слухатися! Постр-р-ривай-но! Ти зар-р-р-розуміла й мар-р- 
р-р-рнолюбна. А за пиху й марнославство треба кар-р-р-р-рати!

Дракониха саме зібралася відшмагати принцесу, як раптом 
пролунав чийсь дзвінкий сердитий голос:

— Хвилиночку, фрау Кутняк!
Дракониха здивовано обернулася й побачила маленького 

чорношкірого хлопчика, який стояв на порозі й безстрашно ди-
вився на неї своїми блискучими очами. 

— Не смійте чіпати Лі Ши, — твердим голосом сказав Джим. 
— Ти, чор-р-рний смердючий хробаку, — пророхкала драко-

ниха, геть ошелешена несподіваною появою Джима. — Звідки ти 
взагалі взявся й хто ти такий?
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— Я — Джим Ґудзик, — спокійно відповів Джим. — Я прибув 
з Недогадії, щоб звільнити принцесу Лі Ши й інших дітей теж. 

По рядах пробіг піднесений шепіт. Усі дивилися на Джима 
великими очима. Особливо сильне враження Джим справив на 
принцесу Лі Ши, якій дуже сподобалося, що маленький чорний 
хлопчик не побоявся виступити проти такого величезного чудо-
виська й розмовляв при цьому дуже спокійно й стримано. (…)

Колючим поглядом дракониха вп’ялася в Джима. Недобрі 
вогники спалахували в її очах. 

— Щ-щ-що це значить? — прошипіла дракониха. — Ти щ-щ-
що, с-с-сам до мене прийш-ш-шов? Може, с-с-скажеш-ш, я тобі 
дуже подобаюся?

— Та ні, не надто, — чесно зізнався Джим. — Просто я хочу 
розкрити таємницю свого походження, і тут ви можете мені до-
помогти. 

— А чому с-с-с-саме я? — запитала дракониха, насторожив-
шись.

— Бо на посилці, у якій я прибув у Недогадію, була написана 
адреса й одержувач — пані Кутняк або щось таке. А замість від-
правника стояла цифра тринадцять. 

— Ах, он воно що! — видихнула дракониха, не приховуючи 
свого здивування, і зловтішна посмішка заграла на її щетинистій 
фізіономії. — Виходить, це ти і є, радіс-с-с-ть моя! Давненько я 
тебе вже чекаю! 

У Джима мурашки по спині побігли, проте він опанував себе 
й чемно запитав:

— Не могли б ви мені сказати, хто мої батьки?
— Не тривож-ж-жся, з-з-золотце моє, тобі це вже ні до чого 

знати. Ти мій!
— Я теж спочатку думав, що я ваш, — спокійно правив Джим 

далі, — але тепер твердо знаю, що не маю до вас жодного стосунку. 
— Але я тебе вже купила! І заплатила Чортовій Дюжині круг-

леньку суму! — проговорила дракониха з неприхованою зло- 
втіхою. 

— Це мене не стосується, я хочу повернутися до себе в Недо-
гадію, — заявив Джим. 

— Спр-р-равді?! — удаючи непідроблений подив, вигукнула 
дракониха з лукавою посмішкою. — І тобі не ж-ж-жаль тітки? 
Навіщо так ж-ж-жартувати зі мною? Ех ти, пустун який!
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— Атож, я збираюся повернутися в Недогадію, — повторив 
Джим, — і хочу взяти із собою Лі Ши, звісно, разом з іншими  
дітьми. 

— Ну, а що буде, якщо я не віддам тобі дітей? — поцікавилася 
дракониха своїм досі медоточивим голосом.

— Вам доведеться це зробити, пані Кутняк! — відповів Джим 
і нишком подивився на Лі Ши, яка не зводила з нього очей. (…)

Тут люта дракониха різко замовкла. Вона окинула Джима хо-
лодним поглядом і прогарчала: 

— Усі ці діти — мої, тільки мої. Розумієш? Ніхто на них не 
має права! Тільки я! Це я купила їх у Чор-р-ртової Дюжини!  
Я заплатила за них! І тепер вони — моя власність. 

— Але звідки Чортова Дюжина бере всіх цих дітей, яких ви 
купили? — запитав Джим, твердо дивлячись просто в очі драко-
нисі. 

— Мене це не стосується, — сердито відказала та. 
— Зате мене стосується, пані Кутняк, — сміливо продовжував 

Джим. — От, наприклад, принцесу Лі Ши просто вкрали! 
Дракониха вже аж задихалася з люті. Вона била хвостом по 

підлозі й верещала: 
— Мене це не стосується! Вона моя! І ти мій! І ніколи ти не 

побачиш своєї батьківщини, дур-р-рню нещас-с-сний! Я тебе ні-
коли не відпущ-щ-щу! 

З цими словами вона почала повільно наступати на Джима. 
— Ф-р-р-р! Ф-р-р-р-р! Ф-р-р-р-р! — зафиркала вона. — Для 

початку я тебе гарно відшмагаю, з-з-золотце моє! Щоб ти тр-р-
римав свого поганого яз-з-зика за з-з-зубами! 

І дракониха спробувала вхопити лапою Джима, але той ви-
слизнув. Вона лупила своєю палицею куди прийдеться, але 
Джим щоразу спритно ухилявся. Він вихором гасав по класу — 
по партах, стільцях, по кафедрі. Дракониха переслідувала його 
по п’ятах, однак їй ніяк не вдавалося піймати меткого хлопчика. 
Це страшно злило її, і з люті вона навіть покрилася червоно-зе-
леними плямами, а на тілі вискочили ґулі й бородавки. Прямо 
скажемо, вигляд у драконихи був не надто апетитний. 

Від швидкого бігу Джим, зрештою, захекався. Він кашляв і ха-
пав повітря ротом, адже дракониха невпинно плювалася вогнем 
і жбухала димом. Ну, де ж Лукас? Де він подівся? Він обіцяв ра-
зом з Еммою прийти на допомогу. У класі не було вже чим дихати 
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від диму, і Джим мало що бачив, пробираючись крізь густу завісу. 
Цієї миті пролунав пронизливий свист — це була Емма. Дракони-
ха обернулася й побачила крізь непроникну завісу, як на неї суне 
страшне чудовисько з вогненними очима. Це чудовисько було, 
щоправда, не надто велике, проте досить огрядне й міцне. 

— Чого ви баж-ж-жаєте? — завищала дракониха, украй роз-
дратована. — Хто вам доз-з-з-зволив?..

На півслові вона замовкла, бо Емма, мов ураган, налетіла на 
неї й з усього розмаху влупила буфером. Дракониха не попусти-
ла й скористалася своїми могутніми лапами та міцним лускатим 
хвостом. Зав’язалася жорстока сутичка не на життя, а на смерть. 

Дракониха шаленіла — вона вила, верещала, фиркала, плю-
валася вогнем і димом і так одчайдушно насідала на Емму, що 
навіть важко було з упевненістю сказати, хто візьме гору. Але 
паротяжиха трималася по-молодецькому. Безстрашно кидалася 
вона на чудовисько, не забуваючи пускати якнайбільше вогню й 
диму. (…) 

Діти, які були прикуті ланцюгами до своїх парт і тому не мог-
ли втекти, з жахом стежили за тим, як на їхніх очах розгортається 
коло вуха завірюха. Коли ж вони розібралися, у чому річ, радості 
не було меж!

— Паротяг! — кричали вони на всі лади. — Хай живе паротяг! 
Ура паротягу! 

Цієї миті Емма приготувалася завдати останнього, вирішаль-
ного удару. Вона розігналася — й з усієї сили як дасть драконисі 
в бік! Так, що та полетіла шкереберть і впала на підлогу, підняв-
ши догори всі чотири лапи. 

Лукас вискочив з кабіни й закричав: 
— Мерщій, Джиме! Треба її зв’язати, перш ніж вона очуняє! 
— Але чим? — запитав Джим, який досі не отямився від біга-

нини по партах. 
— Ось наші ланцюги! — закричав маленький індіанець схви-

льованим голосом. — Візьміть у неї ключ. Вона носить його на шиї! 
Джим підскочив до драконихи й перекусив шнурок зубами. 

Потім швидко відімкнув замки на ланцюгах у тих дітей, які сиді-
ли ближче до нього. (…) Відчувши смак свободи, діти в один го-
лос прокричали голосне «ура». Усі нетямилися від радості. Вони 
сміялися, веселилися, кричали всі відразу. А найменші стрибали 
й плескали в долоні. 
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Лукас і Джим з усмішкою дивилися на всю цю метушню. 
Потім діти оточили своїх рятівників і навперебій їм дякували. 
Не обійшли увагою й Емму — діти і їй дякували за сміливість і 
зворушливо плескали паротяжиху по товстих боках. Знайшлися 
навіть такі прудкі хлопчаки, котрі, не довго думаючи, залізли на 
паротяжиху й вирішили самостійно її обдивитися. Розчулена фі-
зіономія Емми світилася блаженством. 

Лукас вийшов у коридор і зачинив кам’яні двері на важкий 
засув. 

— Отже, так, друзі мої, — сказав він, повернувшись у клас. — 
Поки що нам ніщо більше не загрожує. Ми в безпеці. Час у нас 
ще є. Давайте обговоримо, як нам вибратися з цього похмурого 
Драконового міста. Через головну браму, боюся, ми не проско-
чимо. Це занадто небезпечно. По-перше, від маскувального кос-
тюма Емми залишилося саме ошмаття. По-друге, ми просто всі 
не вліземо в кабіну. Сторожа відразу нас помітить. Треба при-
думати щось інше. 

Усі замислилися, проте ніхто нічого не надумав. Урешті 
озвався Джим. 

— Лі Ши, а куди ти, цікаво, кинула тоді пляшечку із запис-
кою? — запитав він, насупивши лоба. 

— У річку, що починається у дворі нашого будинку, — відка-
зала принцеса. (…)

Вона повела друзів до іншої кімнати в протилежному кінці 
коридору. Там стояло двадцять маленьких кам’яних ліжечок. Це 
була спальня, у якій дракониха щовечора зачиняла дітей. Якщо 
підсунути якесь з ліжок до стіни й стати на нього, то далі можна 
дотягтися до дірки в стінці й визирнути назовні. І справді, там, 
посеред двору, котрий мав дивну трикутну форму, проглядався 
величезний круглий колодязь. Вода в ньому була дивовижного 
золотаво-жовтого кольору, хлюпала через край та текла, ховаю-
чись десь у похмурих підземеллях будинку. 

Лукас і Джим задумливо дивилися на джерело, з якого брала 
свій початок Жовта ріка, — а що саме звідси та витікала, ні в кого 
не викликало ані найменшого сумніву. Діти тим часом теж пере-
бралися в спальню й тепер стояли мовчки, ставши біля друзів. 

— Якщо пляшка із запискою від Лі Ши дісталася Мандали, 
то хіба нам не випадає скористатися цим шляхом? — нерішуче 
спитав Джим. 
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Лукас вийняв люльку з рота. 
— Дідько забирай, Джиме! — промурмотів він. — А це ідея! Ні, 

це навіть не ідея, а вже готовий план, причому план дуже сміли-
вий! Це буде подорож у незвідане! 

Лукас зажмурився й, задоволений, запихкав своєю люлькою. 
— Але ж я не вмію плавати, — жалібно проскиглила якась ма-

ленька дівчинка.
Лукас усміхнувся: 
— Пусте, мила панночко. Зате в нас є чудовий пароплав. 

Наша товстунка Емма плаває не гірше за лебедя. Щоправда, нам 
треба дістати десь смоли або дьогтю, аби зацуркувати всі щілини. 

Але це виявилося геть просто, бо дьогтю в драконихи виста-
чало. Від бочок з дьогтем у комірці було не пропхатися. Друзі 
змогли переконатися в цьому на власні очі, бо ж дьоготь і смо-
ла — головні продукти харчування жителів Недоладії. 

— Отже, так, друзі, — сказав Лукас, — найкраще дочекатися, 
доки настане ніч. У темряві ми попливемо вниз за водою, а завт-
ра вже будемо далеко, і — шукай вітру в полі!

Діти радісно погодилися. 
— Гаразд, — продовжував далі Лукас. — Тепер найрозумніше 

було б трохи перепочити, треба поспати. Згода? 
Ніхто не заперечував. Задля надійності Джим іще зачинив 

класну кімнату, у якій Емма сторожила зв’язану дракониху. 
Потім усі якнайзручніше влаштувалися, наскільки це, звіс-
но, було можливо, на своїх кам’яних ліжках і заснули. Тіль-
ки Лукас залишився сидіти в кутку спальні на величезному 
кам’яному кріслі. Він курив свою люльку й охороняв дитячі 
сни. 

Маленькому індіанцеві снився його рідний вігвам та його ді-
дусь, вождь Білий Орел, який дасть йому нову пір’їну. А ескімосу 
снився круглий будинок зі снігу, над яким міниться в небі північ-
не сяйво. А ще йому снилася його сивоволоса тіточка Улуболо, 
що простягає йому горнятко гарячого риб’ячого жиру. А малень-
ка дівчинка з Голландії залітала в снах у нескінченні тюльпанові 
поля, посередині яких стояв маленький біленький будиночок її 
батьків, а в його дворі лежало кружало сиру завбільшки з ціле 
жорно. Ну, а принцеса гуляла вві сні разом зі своїм татом по пор- 
целянових містках. Джим Ґудзик вві сні ніби знову опинився 
в рідній Недогадії. Він сидів на кухні в будиночку пані Штоцкер. 
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Сонце світило у віконце, а він оповідав їй про свої пригоди.  
Поруч сиділа принцеса Лі Ши й теж із замилуванням слухала 
хлопця. 

Усім снилося щось своє, рідне. Тим часом поволі сутеніло. 
Година відплиття наближалася. (…)

(Переклад Ігоря Андрущенка)
 
1. У яких країнах відбуваються події твору? 2. Визначте фантас-
тичні елементи в ньому. 3. Що поєднує його з казкою? 4. Які 
явища суспільства й риси характерів героїв по-критичному ви-
світлені? 5. Усно опишіть головних героїв. Як вони змінюються 
протягом мандрівки? 6. Які їхні вчинки вам сподобалися (або не 
сподобалися)? Поясніть. 7. Хто з героїв твору здатний на по-
двиги й самопожертву заради інших? Аргументуйте свою думку 
прикладами з твору. 8. Дискусія на тему «Що таке справжня 
дружба?». 9. Намалюйте маршрут подорожі персонажів, дайте 
оцінку їхнім вчинкам. 10. Ознайомтеся із сайтом письменника 
М. Енде. Знайдіть інформацію про повість «Джим Ґудзик і ма-
шиніст Лукас» та інші твори митця. 11. Які риси характеру допо-
могли головним героям перемогти дракониху? 12. Як дракони-
ха ставилася до дітей? Висловте свою позицію щодо питання, 
як протидіяти насильству над дітьми. 13. Як ви думаєте, навіщо 
пані Кутняк викрадала маленьких дітей? Укладіть список порад, 
які допоможуть батькам і дітям уберегтися від викрадачів.  
14. Напишіть продовження казкової повісті «Джим Ґудзик і ма-
шиніст Лукас». 15. Представники яких народів, рас і національ-
ностей згадані у творі? Як ви розумієте поняття «толерант-
ність»? У яких епізодах повісті про це йдеться? 16. Скільки 
добрих учинків здійснив Джим Ґудзик? Прокоментуйте. 17. По-
рівняйте образ драконихи у творі М. Енде з іншими драконами 
(фольклорними або літературними). Чим відрізняється цей су-
часний образ від інших відомих вам драконів в усній народній 
творчості або в літературних текстах? Намалюйте її. 18. З допо-
могою Інтернету подивіться кінофільми або мультфільми за мо-
тивами творів М. Енде. Поділіться враженнями.
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У світі художньої літератури шведську письменницю Астрід 
Ліндґрен знають і люблять як авторку популярних книжок для 
дітей. Серед відомих творів А. Ліндґрен — «Пеппі Довгапанчоха» 
(1945), «Міо, мій Міо» (1954), «Малюк і Карлсон, який живе на 
даху» (1955), «Брати Лев’яче Серце» (1973) та ін. Це вона ви-
гадала й зробила популярним на весь світ «вродливого, розум-
ного й до міри затовстого» Карлсона, руду Пеппі, невтомного си-
щика Калле. У своїх казкових історіях вона ніколи не обходила 
серйозних проблем, які виникають у дорослих і дітей, — непо-
розуміння в родині, самотність, хвороби й смерть. Письменниця 
відверто та сердечно говорить зі своїми маленькими читачами, 
спонукаючи їх разом з улюбленими героями думати, сміятися та 
плакати. Крізь сміх і сльози А. Ліндґрен дає нам надію, тепло, 
утіху й моральну допомогу. 

Найбільшим визнанням її літературних досягнень стало  здо-
буття Премії імені Г. К. Андерсена в 1958 р. А у 2002 р. на честь 
письменниці засновано Премію імені Астрід Ліндґрен, яку мрі-
ють отримати всі дитячі письменники світу.

Грані художнього твору 

Головний герой повісті-казки «Міо, мій Міо» А. Ліндґрен хлопчик 
Буссе з перших свідомих хвилин життя відчував себе зайвим і са-
мотнім. Він не отримав турботи й любові ані в сирітському притул-
ку, ані в родині  прийомних батьків. Буссе завжди мріяв про силь-
ного й люблячого батька, такого, як у його друга Бенка. Але раптом 
у житті головного героя з’явилася казка, а чарівні предмети — зо-
лоте яблуко, джин з пляшки й інші — допомогли йому  потрапити у 
світ добра й любові. У казковому світі він отримав усе, чого так не 
вистачало в реальності: нове милозвучне ім’я, трояндовий садок, 
вірного коня Міраміса, а головне — рідного тата-короля. 

Астрід Ліндґрен 
1907–2002

Швеція

Я хочу писати для таких читачів, які здатні 
творити чудеса. А чудеса творять діти, коли 
читають книжки…

А. Ліндґрен
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Повість-казка А. Ліндґрен подібна до народних чарівних казок, 
у яких відважні герої долають сильних і злих супротивників. Казко-
вим лицарям у боротьбі зі злом завжди допомагають віра у власну 
силу й добру справу, яку вони захищають, а ще віддані помічники та 
чарівні речі. Письменниця зберегла ці особливості чарівних казок, 
але надала їм сучасного змісту. Країна Далека — це щасливий світ, 
де немає самотності й насильства, де панують любов і дружба, де 
можна будувати курені в садку, сидіти біля вогнищ, їздити верхи, де 
багато квітів, садів і красивих білих коней. Письменниця вчить своїх 
читачів вірити в мрії, прямувати до них, а якщо треба — захищати, 
так, як це робив королевич Буссе-Міо. 

У кожній казці відбувається зіткнення добра і зла. Цей твір не 
є винятком. Утіленням зла в казці є жорстокий лицар Като та його 
мертвий світ (зачаровані птахи, безлюдне озеро, ліс, чорна гора). 
Юний лицар Міо переміг злі чари, але не сам, а з допомогою вірних 
товаришів — Юм-Юма та маленької дівчинки, перетвореної на пта-
ха. Отже, любов здатна творити справжні дива й перемагати все 
лихе! Давайте будемо вірити в це й ми! Вирушаймо в чарівний світ 
за чудовою казкою А. Ліндґрен! 

 Казка розпочинається з реальних подій життя хлопчика 
Буссе. Читаючи розділ, зверніть увагу, як казкові події по-
ступово «входять» у реальний простір. 

МІО, МІЙ МІО
(Скорочено)

Він у дорозі день і ніч

Може, хтось пам’ятає, що передавали по радіо торік п’ятна- 
дцятого жовтня? Може, хтось пам’ятає, що йшлося про зниклого 
хлопчика? Ось що тоді передавали:

«Стокгольмська поліція розшукує дев’ятирічного Бу Віль-
гельма Ульсона, який учора о шостій годині вечора зник зі свого 
дому на Упландській вулиці, тринадцять. У Бу Вільгельма Ульсо-
на білявий чуб, блакитні очі, а того вечора на ньому були корот-
кі брунатні штани, сіра вовняна сорочка та червона шапочка. 
Звістки про зниклого просимо надсилати черговим поліційних 
дільниць».

Отак передавали по радіо. Але про Бу Вільгельма Ульсона не 
надійшло жодної звістки. Хлопчик зник, і ніхто не знав, куди він 
подівся. Ніхто не знав про нього більше за мене, бо це я — Бу 
Вільгельм Ульсон.
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Мені дуже кортіло б прийти й розповісти про все, принаймні 
Бенкові. Я любив гратися з Бенком. Він теж мешкає на Упланд-
ській вулиці. Власне, його звуть Бенґт, але кажуть на нього Бен-
ко. І мене ніхто не зве Бу Вільгельм Ульсон, а просто Буссе.

Звали просто Буссе, та й годі. А тепер, коли я зник, уже ніяк 
не звуть. Лише тітка Едля й дядько Сікстен казали на мене Бу 
Вільгельм. Хоча ні, дядько Сікстен не казав: він ніколи не роз-
мовляв зі мною. 

Я був годованцем у тітки Едлі й дядька Сікстена. Опинився 
в них, ще коли мені був усього рік. А до того жив у сирітському 
притулку. Мене взяла звідти тітка Едля. Власне, вона вибирала 
дівчинку, але не було такої, як їй хотілося, тому взяла мене. Хоча 
ні тітка Едля, ні дядько Сікстен не любили хлопчиків, принайм-
ні восьмирічних і дев’ятирічних. Їм здавалося, що через мене в 
їхньому помешканні стало надто гамірно: я, мовляв, приношу 
надто багато бруду з парку Теґнера, коли граюся там, розкидаю 
скрізь по кімнаті свій одяг, надто голосно розмовляю та надто 
голосно сміюся. Тітка Едля раз по раз казала:

— Проклятий той день, коли ти з’явився в нашому домі!
А дядько Сікстен мовчав. Хоча ні, інколи він казав:
— Ану, геть з-перед моїх очей, щоб я тебе не бачив!
Я здебільшого сидів у Бенка. Його тато завжди розмовляв з 

ним, допомагав йому будувати моделі літаків, позначав карбами 
на одвірку в кухні, наскільки він виріс, тощо. Бенкові не заборо-
няли сміятися, розмовляти й розкидати одяг, скільки він хотів.  
Й однаково тато його любив. І всім хлопцям можна було при-
ходити гратися до Бенка. А до мене не дозволяли нікому при-
ходити, бо тітка Едля казала, що в них не дитячий майданчик.  
А дядько Сікстен додавав:

— Досить з нас і одного шибеника.
Вечорами, коли я вже лежав у ліжку, мені часто хотілося, 

щоб Бенків тато був і моїм татом. І тоді я розмірковував, хто 
мій справжній тато й чому я не жив у нього й у своєї матері,  
а в притулку й у тітки Едлі та дядька Сікстена. Тітка Едля якось 
сказала мені, що моя мати померла, коли я народився. А хто мій 
батько, нікому не відомо.

— Та можна собі уявити, який то поганець, — додала вона.
За ці слова про мого тата я її зненавидів. Може, то й правда, 

що моя мама померла, коли я народився. Але я твердо знав, що 
мій тато не поганець.
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Хто був ласкавий до мене, то це тітка Лундін, що продава-
ла садовину в ятці. Вона деколи пригощала мене цукерками та 
яблуками.

Тепер, після всього, я часто розмірковую, хто ж була та тітка 
Лундін. Адже того жовтневого дня торік усе розпочалося з неї.

Того дня тітка Едля декілька разів сказала мені, яке це лихо, 
що я опинився в її домі. Надвечір, перед шостою годиною, вона 
послала мене до пекаря на Дротнінґґатан купити її улюблених 
сухариків. Я одягнув червону шапочку та вийшов на вулицю.

Коли я минав ятку із садовиною, тітка Лундін стояла на поро-
зі. Вона взяла мене за підборіддя й почала якось дивно й пильно 
приглядатися до мене. Тоді мовила:

— Хочеш яблуко?
— Дякую, хочу, — відповів я.
Вона дала мені гарне червоне яблуко, на вигляд дуже смачне.  

А тоді попросила:
— Може, опустиш мені в скриньку поштову картку?
— Добре, — відповів я.
Тітка Лундін написала на картці декілька рядків і дала її мені.
— Прощавай, Бу Вільгельме Ульсоне, — мовила вона.
Я трохи розгубився, бо вона ніколи не називала мене інакше, 

як Буссе.
Я пішов до поштової скриньки за квартал від ятки. І коли вже 

мав опустити в неї картку, помітив, що вона світиться, ніби го-
рить. Атож, літери, які написала тітка Лундін, яскріли, мов жа-
рини. Я не втримався й прочитав картку. На ній було написано:

«Королю Країни Далекої.
Той, кого ти так довго шукаєш, у дорозі. Він у дорозі день і ніч 

і несе в руці знак — осяйне золоте яблуко».
Я нічого не втямив, але мене чомусь обсипало морозом, і я 

квапливо вкинув картку до скриньки. Хто в дорозі день і ніч?  
І хто несе в руці золоте яблуко?

Та ось я глянув на яблуко, яке мені дала тітка Лундін. І по-
бачив, що воно золоте. «Воно золоте», — сказав я сам до себе.  
У мене в руці було осяйне золоте яблуко.

Я мало не заплакав, бо відчув себе дуже самотнім. Я пішов до 
парку Теґнера й сів на лавку. Там не було ні душі. Усі люди вече-
ряли вдома. У парку стояв присмерк і сіявся дрібний дощ, але в 
будинках навколо світилося. Мені було видно, що в Бенковому 
вікні також світилося. Він тепер сидить там і їсть горох і млинці 
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разом з татом і мамою. Мабуть, скрізь, де світилося, діти сиділи 
зі своїми батьками. Тільки я сидів надворі в темряві. Сидів сам. 
Сам із золотим яблуком і не знав, що з ним робити.

Поки що я обережно поклав його біля себе на лавку. По-
близу стояв ліхтар, і світло падало на мене й на яблуко. Але те 
світло осявало й ще щось на землі. Виявилося, що то звичайна 
пляшка з-під пива, певна річ, порожня. Тільки хтось заткнув її 
гіллячкою. Мабуть, хтось із дітей, які гралися вранці в парку.  
Я підняв пляшку й прочитав напис на невеличкій наліпці: «Ак-
ціонерне товариство стокгольмських броварів. Другий ґатунок».  
І раптом помітив, що в пляшці щось ворушиться. 

У книжці «Тисяча й одна ніч», яку я позичав у бібліотеці, пи-
салося про духа, замкненого в пляшці. Але ж то було в далекій 
Арабії й тисячі років тому, та й не у звичайній пляшці з-під пива. 
Навряд чи в пляшках стокгольмських броварень могли бути 
якісь духи. Та в цій принаймні був. Далебі, у цій пляшці сидів 
дух. І з усього видно було, що хотів вийти звідти. Він показував 
на дерев’яний корок і благально дивився на мене. Я ще ніколи не 
мав справи з духами й трохи боявся витягти корок, але врешті-
таки витяг — і дух, страхітливо загуркотівши, вилетів з пляшки й 
почав рости так швидко, що став вищий за найвищі будинки на-
вколо парку Теґнера. Духи здатні на таке: то вони зіщулюються 
й можуть уміститись у пляшці, то виростають і стають великі, як 
будинок.

Аж не віриться, що можна так злякатися, як я злякався.  
Я весь тремтів. Дух озвався до мене просто-таки громовим голо-
сом. Ото б почули його тітка Едля та дядько Сікстен, яким зав-
жди здавалося, що я розмовляю надто голосно!

— Хлопчику, — сказав дух, — ти врятував мене з в’язниці. 
Скажи, як тобі віддячити.

Але я не хотів ніякої дяки за те, що витяг корок з пляшки. 
Дух розповів мені, що до Стокгольма він прибув учора ввече-
рі й заліз у пляшку поспати, бо для духів пляшка — найкраще 
місце відпочинку. Та поки він спав, хтось затулив йому вихід.  
І якби я не врятував його, то, може, він сидів би в пляшці з тисячу 
років, доки дерев’яний корок не струхлявів.

— А це не сподобалося б моєму королю, — додав дух більше 
до самого себе.

І тоді я зважився запитати його:
— Духу, а звідки ти прибув?



142

На мить запала тиша. Потім він сказав:
— Я прибув з Країни Далекої.
Він сказав ці слова так голосно, що в мене аж у голові загуло,  

і щось у тому голосі збудило в моєму серці тугу за невідомою 
країною. Я відчув, що не зможу жити, коли не потраплю туди. 
Тому я звів до нього руки й вигукнув:

— Візьми мене із собою! Візьми мене до Країни Далекої! Там 
хтось чекає на мене.

Дух похитав головою. Та коли я простяг йому золоте яблуко, 
він вражено скрикнув:

— У твоїй руці знак! Ти той, кого я маю забрати. Ти той, кого 
так довго шукає наш король!

Дух нахилився, узяв мене в обійми, навколо нас засвистіло й 
загуло, і ми полинули в просторі. Далеко під нами залишилися 
парк Теґнера й усі будинки з освітленими вікнами, де діти вече-
ряли зі своїми батьками й матерями. А тим часом я, Бу Вільгельм 
Ульсон, мчав у високості під зорями.

Ми були понад хмарами, летіли швидше за блискавку й з 
більшим гуркотом, ніж грім. Навколо нас яскріли зорі, місяць і 
сонце. То ми поринали в темряву, то в ясне сліпуче світло, аж я 
мусив заплющувати очі.

«Він у дорозі день і ніч», — прошепотів я про себе. Так було 
написано на поштовій картці.

Нарешті дух простягнув руку й показав удалину на щось зе-
лене. Воно ніби плавало на чистій блакитній воді, освітлене сон-
цем.

— Це Країна Далека, — мовив він.
Ми почали знижуватися до тієї зеленої плями. Виявилося, 

що то острів, який плавав у морі. Повітря над ним було напоєне 
пахощами тисяч троянд і лілей, у ньому бриніла дивовижна му-
зика, краща за будь-яку музику на світі.

На морському березі височів великий білий замок, і ми опус-
тилися біля нього.

Уздовж берега хтось ішов. І це був мій тато-король. Я впі-
знав його, як тільки побачив. Я знав, що це мій тато. Він простяг 
руки, і я кинувся йому в обійми. Він довго не відпускав мене від 
себе. Ми тоді нічого не казали один одному. Я лише обіймав його 
за шию й мовчав. (…)
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 У реальному житті Буссе дружив зі старим конем Калле. 
У казковому світі його чекала зустріч з красенем Мірамі-
сом. Зверніть увагу на його опис, адже він супроводжу-
ватиме головного героя в подальших пригодах.

Міраміс

(…) Другого ранку, тільки-но я зайшов у трояндовий садок, 
назустріч мені кинувся білий кінь. Я зроду не бачив, щоб кінь так 
гарно біг. Його золота грива маяла на вітрі, а золоті копита бли-
щали в сонячному промінні. Він вистрибом мчав просто до мене, 
та ще й голосно іржав. Я ніколи не чув, щоб так іржали коні.  
Я трохи злякався й притулився до свого тата-короля, але він схо-
пив дужою рукою коня за золоту гриву, і той відразу став, а тоді 
засунув свою м’яку морду мені в кишеню, щоб пошукати, чи не-
має там цукру. Так самісінько, як засовував Калле-Джиґун. І в 
кишені справді була грудочка цукру, я сховав її туди за давньою 
звичкою. Кінь знайшов її та схрумкав.

— Міо, мій Міо, — сказав мій тато-король — оце твій кінь,  
а звати його Міраміс.

О, мій Міраміс, я полюбив його з першої хвилини! Та він і був 
найкращим конем на світі, не те що сердешний Калле-Джиґун, ста-
рий та завжди стомлений. Принаймні я не бачив, щоб вони були 
чимось подібні. Не бачив, поки Міраміс не підвів голови й не гля-
нув на мене. Тоді я роздивився, що в нього такі самі очі, як у Калле-
Джиґуна. Віддані, безмежно віддані очі, як у всіх коней.

Я ніколи не їздив верхи. Та мій тато-король підняв мене й по-
садив на Міраміса.

— Не знаю, чи я зважуся поїхати на ньому, — сказав я.
— Міо, мій Міо, — мовив мій тато-король. — Хіба в тебе не 

мужнє серце?
Тоді я взяв Міраміса за вуздечку й помчав садком. Я мчав попід 

тополями так, що срібне листя застрявало в моєму чубові. Я мчав 
дедалі швидше, і Міраміс перестрибував через найвищі трояндові 
кущі. Перестрибував легенько, спритно, тільки раз зачепився за 
живопліт, і за нами дощем сипнули трояндові пелюстки. (…)

Коментарі

Розпочалося щасливе життя Міо. Поруч були любий тато-ко-
роль, новий товариш — хлопчик Юм-Юм, кінь Міраміс. Але мешканці  
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Країни Далекої з тривогою поглядали в бік Країни Чужинецької — 
землі лицаря Като. Цей бездушний правитель викрадав дітей та пе-
ретворював їх на птахів. І врятувати прекрасну країну зелених лісів, 
луків та яблуневих садків міг тільки хлопець королівської крові.

 Зверніть увагу на пейзаж. У які моменти описи природи 
створюють відчуття тривоги та жаху, а в які моменти при-
рода співчуває героям? 

Зачаровані птахи

Може, я ніколи більше не побачу яблуневого цвіту, зелених 
шумливих дерев і м’якої трави, бо я їхав до країни, де не було 
жодної квіточки, де не могли рости ні дерева, ні трава.

Ми їхали крізь ніч. Їхали дуже довго. Скоро осяяний місяч-
ним світлом ліс залишився позаду нас і ми пірнули в темряву. 
Місячне світло погасло, земля стала кам’янистою та твердою, на-
вкруги піднімалися голі скелясті кручі. Вони підступали дедалі 
ближче, і, зрештою, ми опинилися на вузенькій темній стежці 
між двома високими чорними горами.

— Якби ця стежка була не така темна, — сказав Юм-Юм, — 
якби ці гори були не такі чорні, а ми не такі малі й самотні!

Стежка йшла закрутами, здавалося, що за кожним з них на 
нас чигало безліч небезпек. Мірамісові здавалося те саме. Він 
увесь тремтів і намагався повернути назад. Та я міцно тримав по-
від і змушував його йти далі. Стежка ще повужчала. Темні гори 
обабіч неї повищали. Темрява стала ще густіша. Нарешті ми до-
сягли місця, подібного до брами, — вузенької ущелини між ске-
лями. А за нею залягала пітьма, чорніша за всю пітьму світу.

— Країна Чужинецька, — прошепотів Юм-Юм. — Це вхід до 
Країни Чужинецької.

Міраміс завзято опирався. Він ставав дибки й так іржав, що 
нам важко було його слухати. Ми чули тільки те страхітливе ір-
жання, бо за ущелиною була глуха пітьма. Глуха, але небезпечна. 
Вона чигала на нас. Тільки й чекала, щоб ми проїхали в ущелину.

Я знав, що мушу їхати в ту пітьму, але вже не боявся. Тепер, 
коли я довідався, що мені тисячі й тисячі років тому визначено 
проїхати в ту темну ущелину, я став сміливішим. Адже це моя 
доля. Може, я й не повернуся з цієї мандрівки, та однаково тако-
го страху, як спочатку, у мене вже не було.
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Я погнав Міраміса в пітьму. Кінь збагнув, що я не дозволю 
йому повернутися назад, тому блискавично проскочив крізь 
вузьку браму й помчав далі темними шляхами Країни Чужи-
нецької. Ми їхали крізь ніч, нас огортала чорна пітьма, ми не зна-
ли, куди веде дорога. 

Та зі мною був Юм-Юм. Він сидів позаду, міцно тримався за 
мене, і я любив його, як ніколи, бо був не сам, я мав із собою дру-
га, як і визначено тисячі років тому.

Я не знав, скільки ми їхали в пітьмі. Може, недовго, а може, 
багато годин. Чи, може, тисячі й тисячі років, принаймні нам так 
здавалося. Ми їхали, наче вві сні, наче в кошмарному сні, від якого 
прокидаєшся з криком і ще довго нажахано тремтиш. Але то був не 
сон, від якого можна прокинутися. Ми все їхали та їхали й не знали 
куди. Не знали, скільки здолали шляху. Просто їхали крізь ніч.

Зненацька Міраміс зупинився. Ми досягли озера. І воно було 
страшніше за найстрашніший сон. Мені іноді снилося, що переді 
мною розлягається велика чорна вода. Але ні я, ні жодна людина 
на світі ніколи не бачили вві сні такої води, як та, що з’явилася пе-
ред моїми очима. То була наймертвіша, найчорніша вода на світі. 
Круг озера здіймалися тільки високі, чорні, голі скелі. Над водою 
літало багато птахів: їх не було видно, тільки чутно. Я зроду не чув 
нічого сумнішого за їхній крик. О, як мені було їх шкода! Вони 
ніби благали про допомогу. У їхньому крикові бриніли розпука та 
ридання.

На протилежному боці озера, на найвищій скелі, стояв вели-
кий замок. У ньому світилося лише одне вікно. Воно скидалося 
на лихе око, жорстоке, небезпечне, моторошне око, що дивилося 
на нас з ночі й бажало нам зла.

Замок лицаря Като! Там, на другому боці чорної води, меш-
кав мій ворог, і я приїхав сюди, щоб стати з ним на герць. Лихе 
око, що дивилося з-за озера, ужахнуло мене, хоч я твердо вирі-
шив не боятися. Але ж як я, такий малий, міг перемогти лихого й 
жорстокого лицаря Като?

— Тобі потрібен меч, — сказав Юм-Юм. (…)

Коментарі

Лицар Като виявився ще страшнішим, ніж про нього розповіда-
ли. Він легко захопив хлопчаків у полон та обрав для них страшну 
кару. 
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 Які особливості чарівної казки виявляються в тексті?  

Страшнішого меча я ще не бачив

Колись я, мабуть, забуду все це. Колись я, мабуть, пере-
стану згадувати лицаря Като. Забуду його страшне обличчя, 
страшні очі та страшний залізний пазур. Я палко чекаю того 
дня, коли він зітреться з моєї пам’яті. Тоді я забуду і його жах-
ливий зал.

Він мав у замку зал, повітря в якому було просякнуте злом. Це 
там він сидів дні і ночі й кував лихо. Повітря там було таке просяк-
нуте злом, що звичайна людина не могла ним дихати. Зло спливало 
звідти струменями та вбивало все гарне й живе за вікном, пожира-
ло все зелене листя, і всі квітки, і всю шовковисту траву, каламут-
ним серпанком обгортало сонце, і там ніколи не було справжнього 
дня, тільки ніч і ледь ясніший присмерк, майже такий самий, як ніч. 
Тому не дивно, що вікно в його залі завжди світилося над Мертвим 
озером, ніби лихе око. То світилося крізь вікно зло лицаря Като, 
коли вночі він сидів у своєму залі й кував лихо. 

До того залу й привели мене. Лицар Като спіймав мене, коли 
я мусив триматися обома руками, щоб не впасти, і не міг витягти 
меч. А потім на мене напали його чорні вивідувачі й привели до 
його залу. Там уже стояв Юм-Юм. Він був блідий та засмучений. 
Побачивши мене, він прошепотів:

— Ох, Міо, тепер усе пропало.
Зайшов лицар Като, і ми на власні очі побачили, який він 

страшний. Ми дивилися на його жахливе обличчя, а він мовчки 
дивився на нас. І його зло лилося на нас, мов холодний струмінь, 
палило наші обличчя, мов пекучий вогонь, проходило крізь наші 
голови, наші руки, ятрило нам очі, заповнювало легені, коли ми 
дихали.

Я відчував, як мене заливали хвилі його зла, і був такий стом-
лений, що не міг підняти меч. Але до цього й не дійшло, бо виві-
дувачі простягли мого меча лицареві Като, а він аж здригнувся, 
коли глянув на нього.

— Страшнішого меча я ще не бачив, — сказав він вивідувачам, 
які охороняли його. 

Він підійшов до вікна й довго стояв там, зважуючи меч у руці.
— Що мені зробити з цим мечем? — мовив нарешті він. — Доб-

рих і невинних такою зброєю не можна вбити. То навіщо він мені?
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Лицар Като глянув на мене страшними зміїними очима й по-
бачив, що мені хотілося заволодіти мечем.

— Я втоплю його в Мертвому озері, — сказав він. — Утоплю в 
найглибшому місці Мертвого озера. 

Він узяв меч і викинув крізь вікно. Я побачив, як меч блис-
нув у повітрі, і мене охопив розпач. Адже Зброяр тисячі й тисячі 
років виковував меч, що міг би розітнути камінь. Тисячі й тисячі 
років люди чекали й сподівалися, що я переможу лицаря Като.  
А тепер він утопив мій меч у Мертвому озері. Я вже його не по-
бачу, усе пропало.

Лицар Като підійшов до нас і став так близько, що його зло 
мало не задушило мене.

— Що мені зробити з цими ворогами? — сказав він. — Що 
мені зробити з цими ворогами, які приїхали здалеку, щоб убити 
мене? Треба подумати. Я можу дати їм пташиний одяг, нехай лі-
тають і кричать над Мертвим озером тисячі й тисячі років. — Він 
ковзнув по нас страшними зміїними очима й задумався. — Так, 
я можу одягти їх у пташиний одяг, — знову сказав він. — Або од-
ним махом видерти їм з грудей серце й дати натомість кам’яне.  
А тоді, коли вони матимуть кам’яні серця, я можу зробити їх сво-
їми служниками.

«Ох, зроби мене краще птахом!» — хотів крикнути я, бо мені 
здавалося, що не може бути нічого гіршого за кам’яне серце. Та я 
не крикнув. Я розумів, що, коли попрошу обернути мене на пта-
ха, лицар Като зразу вкладе мені в груди кам’яне серце.

Лицар Като зміряв нас страшним поглядом з голови до ніг.
— Або ще можу замкнути їх у вежі, нехай там помруть з голо-

ду, — повів він далі. — У мене є багато птахів і багато служників. 
Мабуть, я таки замкну їх у вежі, нехай помруть там з голоду.

Розмірковуючи так, він пройшовся з кутка в куток, і кожна 
думка, яка зринала в нього в голові, ще дужче насичувала по-
вітря злом.

— У моєму замку з голоду помирають за одну ніч, — сказав 
він. — Така довга тут ніч і такий великий голод, що за одну-од-
нісіньку ніч помирає кожний.

Лицар Като зупинився переді мною, поклав мені на плече за-
лізного пазура й повів далі:

— Я тебе добре знаю, королевичу Міо. Я знав, що ти приїхав, 
тільки-но побачив твого білого коня. Я тут чекав на тебе. І ти при- 
йшов. Ти сподівався, що це буде ніч боротьби. — Він нахилився й  



148

просичав мені на вухо: — Ти сподівався, що це буде ніч боротьби, але 
ти помилився, королевичу Міо. Це ніч голоду. А коли вона закінчить-
ся, у моїй вежі лежатиме лише декілька білих кісток. Це буде все, що 
залишиться від королевича Міо та його зброєносця.

Він постукав залізним пазуром по великому кам’яному столі, 
що стояв посеред покою, і відразу з’явився новий гурт вивідувачів.

— Замкніть їх у вежу, — мовив він, показуючи на нас залізним 
пазуром. — Замкніть їх у вежу на сім замків і поставте сімох вар-
тових перед дверима. А ще сімдесят вивідувачів нехай вартують 
у всіх залах, у всіх коридорах і на всіх сходах між моїм залом і ве-
жею. — Він сів до столу й повів далі: — Я хочу спокійно сидіти тут, 
кувати лихо, і нехай мене не турбує ніякий королевич Міо. Коли 
закінчиться ніч, я піду до вежі поглянути на білі кістки. Проща-
вай, королевичу Міо! Хай тобі добре спиться в моїй вежі голоду!

Вивідувачі потягли мене з Юм-Юмом через увесь замок до 
вежі, де ми мали померти. І скрізь, у всіх залах і коридорах, уже 
була виставлена варта, що мала охороняти шлях між вежею та 
покоєм лицаря Като.

«Невже він так боїться мене, що виставив таку сторожу? Не-
вже боїться мене без меча, за сімома замками та зі сімома варто-
вими перед дверима?»

Поки ми йшли до своєї в’язниці, вивідувачі міцно тримали нас 
за руки. Ми довго, дуже довго добиралися до неї через великий 
темний замок. В одному місці ми проходили повз вікно галереї, 
з якого можна було виглянути на подвір’я. Посеред нього стояв 
прикований до стовпа кінь. Він був чорної масті, і біля нього сто-
яло чорне лошатко. У мене тьохнуло серце, коли я побачив коня, 
бо я згадав про Міраміса, якого вже ніколи не побачу. Цікаво, що 
з ним сталося, може, він теж уже мертвий. Але вивідувач шарпнув 
мене за руку й потяг далі. Більше я не думав про Міраміса.

Ми прийшли до вежі, де мали перебути свою останню ніч. 
Відчинилися важкі залізні двері, і нас загнали всередину. Потім 
двері зачинилися за нами, і ми почули, як вивідувачі сім разів 
обернули ключ. Ми з Юм-Юмом залишилися самі у в’язниці.

То було кругле приміщення з товстими кам’яними стінами.  
У ньому було віконце, заґратоване залізними штабами, і крізь 
нього ми чули квиління зачарованих птахів, що літали над Мерт-
вим озером.

Ми вмостилися на кам’яній долівці, малі й налякані. Ми зна-
ли, що маємо померти, поки закінчиться ця ніч.
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— Якби смерть не була така страшна, — сказав Юм-Юм. — Якби 
смерть не була така страшнюща, а ми не були такі малі й самотні!

Ми трималися за руки. Міцно трималися за руки, сидячи на 
голій кам’яній долівці. Нам уже почав дошкуляти голод, та ще й 
не подібний ні на який інший голод. Він давив нас, висмоктував 
з нас усю силу та кров, нам хотілося лягти, заснути й більше ні-
коли не прокидатися. Але нам не можна було спати, ще не можна. 
Ми вирішили відганяти від себе сон, скільки зможемо. Тому, че-
каючи смерті, почали говорити про Країну Далеку.

Я згадав свого тата-короля, і на очі мені навернулися сльози. 
Та від голоду я був такий кволий, що сльози тільки тихенько ко-
тилися по моїх щоках. Юм-Юм теж плакав, так само тихо, як і я.

— Якби Країна Далека не була так страшенно далеко, — про-
шепотів він. — Якби не був так далеко Острів зелених лук, а ми 
не були такі малі й самотні!

— Пам’ятаєш, як ми ходили пагорбами Острова зелених лук і 
грали на сопілках? — спитав я. — Пам’ятаєш, Юм-Юме?

— Пам’ятаю, але це було так давно, — відповів Юм-Юм.
— Ми й тут можемо заграти на сопілках, — сказав я. — Може-

мо заграти стародавню мелодію пастухів, поки нас зморить голод 
і ми заснемо.

— Гаразд, заграймо її ще раз, — пошепки сказав Юм-Юм.
Ми витягли сопілки. Наші кволі руки насилу тримали їх, але 

ми почали грати стародавню мелодію. Юм-Юм, граючи, плакав, 
і сльози тихо котилися в нього по щоках. Може, і я плакав, так 
само, як і він, не знаю. Стародавня мелодія була дуже гарна, але 
бриніла так тихо, ніби розуміла, що й вона скоро має замовкнути. 
Та хоч як тихо ми грали, зачаровані птахи почули її. Почули не-
гучні звуки й цілою зграєю підлетіли до нашого віконця. Крізь 
ґрати я бачив їхні блискучі, сумні пташині очі. Потім птахи від-
летіли, і ми перестали грати, бо не мали вже сили.

— От ми й заграли востаннє, — сказав я, ховаючи сопілку до 
кишені. (…)

Коментарі

На допомогу Міо та Юм-Юму несподівано прийшли чарівні по-
мічники — ложечка, яка весь час наповнювалася їжею, і плащ, який 
робив людину невидимою. Зачаровані птахи дістали меч, який  
лежав на дні Мертвого озера, але на головний бій з лицарем Като 
повинен був вийти лише королевич Міо.
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 Читаючи текст, зверніть увагу на те, як змінився головний 
герой. Які риси характеру в ньому виявилися в момент 
зіткнення з лицарем Като?  

(…) Я накинув плащ на плечі. Чарівна тканина блищала так 
яскраво, що могла освітити весь замок лицаря Като. Проте Юм-
Юм сказав:

— Я тебе не бачу, Міо, хоч і знаю, що ти біля мене. Я почекаю 
тебе тут, поки ти повернешся.

— А якщо я ніколи не повернуся? — сказав я та замовк. Адже я 
не знав, хто переможе в цьому останньому бою: я чи лицар Като.

У нашій в’язниці на довгу хвилю запала тиша. Потім Юм-Юм 
сказав:

— Якщо ти ніколи не повернешся, Міо, ми будемо думати 
один про одного, скільки нам стане сили.

— Так, Юм-Юме. Своєї останньої години я думатиму про 
тебе й про свого тата-короля.

Я махнув мечем, і він розітнув залізні двері, ніби вони були 
з тіста, бо для меча, що здатний розтинати камінь, залізні двері 
були мов тісто. І так само нечутно, як тісто, він розрубав тверде 
залізо.

Кількома ударами я вирізав міцні замки, тоді відчинив двері. 
Вони ледь зарипіли. Перед дверима стояло сім вартових. Коли 
двері зарипіли, вони обернулися. Я стояв у своєму блискучому 
плащі. Він так світився, що вартові мали б мене побачити.

— Щось зарипіло, — сказав один з них.
— Так, щось зарипіло в темряві, — озвався другий. 
Вони почали роззиратися на всі боки, але не побачили мене.
— Це, мабуть, зарипіла лиха думка лицаря Като, що пролітала 

повз нас, — сказав третій вартовий.
Але мене вже там не було. Я поспішав далі. Однією рукою 

стискав меч, другою притримував плащ і швидко біг до залу ли-
царя Като.

Скрізь: і в залах, і в коридорах, і на сходах стояли його ви-
відувачі. Увесь темний, понурий замок був повний чорних виві- 
дувачів. Та вони мене не бачили. І не чули. А я поспішав до по-
кою лицаря Като.

Я вже не боявся. Ніколи ще я не відчував такої відваги. Я вже 
був не тим Міо, який споруджував курені в трояндовому садку та 
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грався на Острові зелених лук. Я був лицарем на бойовій стежці 
й чимдуж біг до залу лицаря Като.

Я поспішав. Мій чарівний плащ маяв у мене за плечима, маяв 
та яскрів у темному замку. А я мчав до покою лицаря Като.

Меч у моїй руці палахкотів, мов полум’я, яскрів і мінився.  
Я не відпускав руків’я та мчав до покою лицаря Като.

Я думав про свого тата-короля. І знав, що й він думає про 
мене. Ось-ось розпочнеться бій. Він мене не лякав. Я був без-
страшним лицарем з мечем у руці й мчав до покою лицаря Като.

У голові в мене загуркотіло, наче я підійшов до водоспаду.  
Я стояв перед дверима до покою лицаря Като.

Я відчинив двері. Лицар Като сидів біля кам’яного столу спи-
ною до мене. Навколо нього повітря було просякнуте злом.

— Обернися, лицарю Като! — сказав я. — Зараз почнеться 
твій останній герць!

Він обернувся. Я зірвав із себе плащ і став перед ним з мечем 
у руці. Його страшне обличчя скривилось і посіріло, а в страшних 
очах заблисли переляк і ненависть. Він квапливо схопив свій меч, 
що лежав біля нього на столі. І так розпочався його останній бій.

Лицар Като теж мав страшний меч, але не такий, як мій. Мій 
меч дзвенів, яскрів і палахкотів, розтинав повітря, мов блискав-
ка, і безжально відбивав удари лицаря Като.

Цілу годину тривав той герць, на який чекали тисячі й тисячі 
років. Мовчазний та моторошний двобій. Мій меч блискавкою 
літав у повітрі й перетинався з мечем лицаря Като. Та нарешті я 
вибив меч з його руки. Лицар Като стояв переді мною без зброї й 
знав, що двобій закінчився.

Тоді він роздер на грудях свою чорну оксамитову куртку й 
крикнув:

— Дивися, щоб ти влучив у серце! Дивися, щоб ти влучив 
просто в моє кам’яне серце! Воно мене так довго муляло й так 
мене ятрило!

Я глянув йому у вічі й помітив щось дивне. Помітив, що ли-
цар Като прагне позбутися свого кам’яного серця. Може, най-
дужче ненавидів лицаря Като сам лицар Като.

Я, не зволікаючи, підняв свій полум’яний меч, підняв на таку 
висоту, що прохромив наскрізь страшне кам’яне серце лицаря Като.

Тієї миті він зник. Так, наче його й не було, але на підлозі за-
лишилася купа каміння. Тільки купа каміння й залізний пазур.
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На підвіконні в залі лицаря Като сиділа сіра пташка й би-
лася об шибку. Я раніше її не бачив, не знаю, де вона була.  
Я підійшов до вікна й відчинив його, щоб випустити пташку. 
Вона шугнула вгору й радісно защебетала. Видно, довго сиділа 
в неволі.

Я трохи постояв біля вікна, дивлячись услід пташці. І поба-
чив, що ніч закінчилася й настав ранок. (…)

(Переклад Ольги Сенюк) 

1. Розкажіть про життя та пригоди головного героя в реальному 
й казковому світі. 2. Хто першим переконав Міо в тому, що він 
має хоробре серце? 3. Що допомогло Міо та Юм-Юму витри-
мати випробування за ґратами лицаря Като? 4. Назвіть казко-
вих героїв і казкові предмети, які згадано у творі. Пригадайте,  
у яких казках вони траплялися раніше. 5. Поясніть, чому крики 
зачарованих птахів здавалися хлопчикам такими сумними.  
6. Якими фарбами змальовано Країну Чужинецьку? Знайдіть 
порівняння, епітети й метафори в її описах. 7. Опишіть Країну 
Далеку, її природу, запахи та звуки. 8. Охарактеризуйте друзів 
Міо, які допомогли йому подолати лицаря Като. 9. Пригадайте 
слова, думки й спогади, які надавали сили Міо, коли він опинив-
ся в пітьмі країни Като. 10. Про що мріяв хлопчик Буссе й чи 
досяг він цього? 11. Уявіть, що ви зустрілися з Міо. Розкажіть 
йому про свою найбільшу мрію в житті. 12. Яке казкове число 
багато разів  повторюється у творі? Розкрийте його символічне 
значення. 13. Подивіться в Інтернеті кінофільм «Міо, мій Міо» 
(реж. В. Грамматиков, Росія, Норвегія, Швеція, 1986 р.). Визнач-
те подібність і відмінності між книжкою та фільмом. 14. Які ча-
рівні предмети допомогли героєві перемогти лицаря Като?  
15. У які моменти головний герой відчував відповідальність за 
інших? 16. Знайдіть у тексті твору описи природи. Як природа 
допомагала героям? Виразно прочитайте й прокоментуйте. 
17. Назвіть небезпеки, які загрожували головному герою в реа-
льному й казковому світі. Як він їх подолав? 18. Намалюйте 
герб Країни Далекої, пам’ятаючи, що на зображенні повинні 
бути символи, природа та кольори казкової країни. 19. Підго-
туйте усну розповідь на одну з тем: 1) «Умій вибирати друзів»;  
2) «Нові пригоди Міо та Юм-Юма» (за вибором). 
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Письменницю Крістіне Нестлінґер називають австрійською 
Астрід Ліндґрен за веселу вдачу й багату фантазію. Її дитячі роки 
були пов’язані з найскрутнішим періодом в історії Європи: вій-
ною, голодом, розрухою та духовною кризою. Однак негаразди 
не зламали природного бажання маленької Крістіне залишатися 
собою за будь-яких обставин. Письменниця почала створюва-
ти книжки для дітей та серії малюнків про неслухняну дівчинку 
Фредеріку. Ці історії вона вигадала для своїх маленьких доньок. 
У 1970 р. з’явилася книжка «Рудоволоса Фредеріка». Пізніше 
діти прочитали й нові твори мисткині: «Діти з дитячого підзе-
мелля» (1971), «Геть огіркового короля!» (1972), «Чорний пан і ве-
ликий собака» (1973), «Конрад, або Дитина з бляшанки» (1975). 
К. Нестлінґер — лауреат багатьох літературних премій, серед 
яких найпрестижнішими для неї стали Міжнародна премія імені  
Г. К. Андерсена (1984) і Премія імені Астрід Ліндґрен (2003).

Грані художнього твору

Задум фантастичної повісті «Конрад, або Дитина з бляшанки» 
(«Konrado der Das Kindausder Konservenbüchse») виник в автор-
ки не випадково. У дитинстві, коли К. Нестлінґер була маленькою, 
вона не хотіла бути схожою на зразкових дітей, про яких читала 
в книжках. Тому почала вигадувати власні історії про незвичай-
них дітей. Історія Конрада розпочинається з того, що літня жінка, 
на ім’я Берті Бартолотті, отримала поштою бляшанку зі штучною 
дитиною — хлопчиком Конрадом. Удаючись до неймовірних фан-
тастичних ситуацій, письменниця зображує пригоди, які сталися з 
Конрадом спочатку в родині, а потім під час навчання в школі, коли 
надмірну чемність і слухняність Конрада не сприйняли однолітки. 
Поступово ідеальна дитина перетворюється на бешкетника…

Поєднуючи реальність і фантастику, К. Нестлінґер порушила 
важливі питання: роль батьків і школи у вихованні дітей, стосунки в 

Крістіне Нестлінґер
1936–2018

Австрія

Книжки для дітей повинні бути дотепними й 
захопливими. 

К. Нестлінґер
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родині й класі, місце вчителя в школі, ставлення дітей до природи 
тощо. Усі герої творів К. Нестлінґер мають унікальну життєву позицію 
й моральне обличчя, але їх об’єднує одне: якою повинна бути сучас-
на дитина. Чи має вона бути запрограмованим виконавцем створе-
них дорослими правил чи жити за законами дитячого колективу? 
Письменниці вдалося розімкнути межі правильного, але замкненого 
світу дорослих, наповнивши його справжнім дитячим галасом шкіл і 
вулиць. Повість спонукає нас замислитися, якою ж повинна бути су-
часна дитина та як її правильно виховувати. А ви як думаєте?.. 

 Перша зустріч пані Бартолотті з Конрадом відбувається 
несподівано. Коли жінка відкрила бляшанку, то перед-
усім почула привітання, яке лунало з неї, і страшенно 
злякалася. Читаючи цей епізод, поміркуйте, як у ньому 
переплітаються фантастичне і реальне. 

КОНРАД, або ДИТИНА З БЛЯШАНКИ

(Скорочено)

(…) — Добрий день, люба матусю!
Коли пані Бартолотті дуже лякалася, вона не лише тремтіла, 

їй не тільки ставало млосно. Коли пані Бартолотті дуже лякала-
ся, то перед очима в неї миготіли золоті зірки, а за ними мінилася 
синя імла.

Тепер пані Бартолотті була страшенно злякана. Вона бачила 
золоті зірки, за ними — синювато-золотаву імлу, за імлою — ниж-
ню частину бляшанки, а в бляшанці — верхню частину зморще-
ного карлика. Бачила його зморщену, як сушене яблуко, голову, 
зморщені руки, зморщену шию й зморщені груди. Потім побачи-
ла й зморщений живіт, бо карлик, що, мабуть, сидів у бляшанці, 
тепер підвівся на ноги. І його зморщений рот проказав:

— Люба матусю, живильний розчин у накривці.
Пані Бартолотті потрусила головою й закліпала повіками: 

вона хотіла, щоб з-перед очей у неї зникли зірки й синя імла. 
Зірки зникли, а крізь синю імлу вона помітила під накривкою 
коробки блакитний пакуночок. На ньому було написано: «ЖИ-
ВИЛЬНИЙ РОЗЧИН». А нижче дрібнішими літерами: 

Розчинити вміст пакуночка в чотирьох літрах теплої води й, 
відкривши бляшанку, негайно вилити розчин на те, що в ній міс-
титься.
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На одному ріжку пакуночка пані Бартолотті побачила напис: 
«Відрізати тут», — а під ним стрілку. Вона відрізала ріжок паку-
ночка рівно під стрілкою. 

— Добре було б, якби Ви поквапилися, — сказав карлик, — бо 
без живильної рідини я довго не витримаю на свіжому повітрі. 

Пані Бартолотті підвелася з ослінчика й заточилася, мало 
не впавши. Вона витягла з-під зливальниці рожеве пластмасове 
відро, поставила його під кран і повернула ручку колонки на по- 
значку «гаряча». (Колонка в неї була дуже стара, і на позначці 
«гаряча» вода нагрівалася тільки до теплої). Тоді взяла півлітро-
вий кухоль, — пані Бартолотті знала, що він півлітровий, — нали-
ла у відро вісім кухлів води й висипала в неї живильний розчин. 
Той розчин був темно-рудого кольору. Пані Бартолотті розміша-
ла його у відрі ополоником. Вода стала ясно-рудою.

Нарешті пані Бартолотті почала поволі лити воду на голову 
зморщеному карликові. Вона думала, що ясно-руда вода спливе з 
нього, як душ, — частина в бляшанку, а частина на підлогу. Коли ж 
ні: карлик усю воду вбирав у себе, і зморшки його вирівнювали-
ся. Скоро він став схожий не на карлика, а на звичайну дитину.

Так пані Бартолотті вилила всі чотири літри. Перед нею те-
пер стояв хлопчик, якому можна було дати років сім. У нього 
була гладенька, ніжна дитяча шкіра здорового смаглявого кольо-
ру, рожеві щоки, блакитні очі, білі зуби й біляві кучері. Він був 
голенький.

Хлопчик виліз з бляшанки й подав пані Бартолотті блакит-
ний конверт. Вона взяла його в руки. Конверт був пластмасовий, 
зварений по краях, щоб волога не потрапила всередину. На ньо-
му було надруковано чорними літерами: «ПАПЕРИ».

Пані Бартолотті взяла ножиці й надрізала конверт з того 
боку, де була пунктирна лінія. У конверті виявилися метрика, 
посвідчення про громадянство й медична довідка. 

У метриці написано:
Батько: Конрад Август Бартолотті.
Мати: Берті Бартолотті.
Дата народження: 23.10.1967.
Місце народження: невідоме.
У посвідченні про громадянство було написано, що Конрад 

Бартолотті, син Конрада Августа Бартолотті й Берті Бартолот-
ті, — громадянин Австрії. 
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А в медичній довідці засвідчено, що Конрадові Бартолотті 
було зроблено щеплення проти скарлатини, коклюшу, кору, су-
хот, тифу, дизентерії, дифтерії, правцю й віспи. 

А ще пані Бартолотті знайшла в конверті картку із зубчасти-
ми берегами з особливого, тисненого паперу, на якій блакитним 
чорнилом було гарно виведено: 

Дорогі батьки! 
От і здійснилося ваше палке бажання.
Ми, виробники, зичимо вам великого щастя й великої втіхи від 

вашого нащадка. Хай він завжди дає вам радість і виправдає ті 
сподівання, які ви покладали на нього й на нашу фірму. Наша фір-
ма зробила все, щоб забезпечити вас радісним, ласкавим і здібним 
нащадком. Тепер зробіть те, що залежить від вас! У вас, напевне, 
не виникне великих труднощів, бо з нашими виробами дуже легко 
поводитися й легко доглядати їх, тим більше, що в нашому тех-
нічно досконалому кінцевому продукті немає природних вад.

І ще одне прохання! Ваш нащадок так сконструйований, що, крім 
звичайного догляду й піклування, потребує також прихильності.

Просимо про це не забувати!
Радощів і щастя в майбутньому бажає вам ...
І знову той самий підпис: «Гунберт», чи «Гонберт», чи «Мон-

берт». (…)

 Перебуваючи в будинку пані Бартолотті, Конрад вразив 
свою нову маму вихованістю, чемністю й правильною ви-
мовою. Але вона радить йому розмовляти по-дитячому. Чи-
таючи епізод, поміркуйте над словами Конрада: «Мені ще 
дуже важко розрізняти, що означає говорити по-дитячому, 
а що означає говорити нечемно». Чи розрізняєте ви ці по-
няття? Якою є авторська позиція? Водночас зверніть увагу 
на те, як порушено проблему батьків і дітей у творі. У яких 
стосунках перебувають батьки хлопчика: пані Бартолотті та 
пан Еґон? Як вони ставляться до сина? 

(…) Опівдні, о дванадцятій годині, пані Бартолотті прийшла 
до школи по Конрада. 

Перед брамою стояв пан Еґон. Усе ще ображений, він пояс-
нив пані Бартолотті, що не знав, прийде вона по хлопця чи ні. 

— Ти ж ніколи не буваєш пунктуальною, — сказав він.
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Пані Бартолотті просто осатаніла, бо вона завжди була пунк-
туальною.

— Такі, як ти, — закричала вона, — завжди звинувачують інших! 
Тільки тому, що я не маю чоловіка, тчу килими й густо малюю об-
личчя, ти заявляєш, що я не пунктуальна! Це нечуване нахабство! 

— Не кричи, прошу тебе, не кричи, на нас уже дивляться! — 
мовив аптекар. Тоді витяг з кишені декілька асигнацій та до-
дав: — Ось решта аліментів. Першого числа наступного місяця 
ти знову отримаєш від мене гроші.

Пані Бартолотті сховала гроші й спробувала всміхнутися. 
Хоч їй не так легко було всміхнутися. У школі пролунав дзвінок. 

— Зараз він вийде, — сказав пан Еґон.
— Хоч би йому там сподобалося, — мовила пані Бартолотті.
— Він, напевне, першого ж дня отримав п’ятірку, — сказав пан 

Еґон.
— Мені до його оцінок байдуже, — мовила пані Бартолотті.
Зі школи спершу сипнув гурт хлопців, потім гурт дівчат, далі 

гурт хлопців і дівчат, а потім з’явився Конрад. 
Він побачив пані Бартолотті та пана Еґона й рушив до них. 

Услід йому хтось гукнув:
— Бартолотті у болоті, Бартолотті у болоті!
Конрад не оглянувся. 
— Добре тобі було в школі? — запитала пані Бартолотті.
— Ти отримав п’ятірку? — і собі запитав пан Еґон.
Конрад похитав головою.
— Ні? Чому? — розчаровано запитав пан Еґон. — Може, ти 

краще підеш до другого класу?
— Нє, предку, — відповів Конрад. — Нє, справді, нє. Та кала-

муть, якої тут навчають, однаково й там, і там нудна до безтями. 
Я не отримав п’ятірку, бо ще не розтуляв писка.

— Конраде, як ти говориш?
Пан Еґон був такий вражений, що на лобі в нього проступило 

сім зморщок.
— Говорю по-дитячому, — відповів хлопчик. — Так само, як 

інші діти. — Він обернувся до пані Бартолотті. — Мені здаєть-
ся, я зрозумів, що Ви мали на увазі, коли вранці казали про мою 
дорослу мову, і здається, що я вже трохи навчився говорити  
по-дитячому. — Конрад знов обернувся до пана Еґона. — Я тому 
сьогодні нічого не відповідав на уроках, бо хотів спершу засво-
їти правильну вимову. Завтра… — хлопчик усміхнувся панові  
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Еґонові, — завтра я вже відповідатиму та, напевне, отримаю 
п’ятірку. Якщо вона Вас так тішить!

Конрад ішов головною вулицею між пані Бартолотті й паном 
Еґоном. 

— Мені ще дуже важко розрізняти, що означає говорити по-
дитячому, а що означає говорити нечемно. Мені ще треба добре 
вивчити цю різницю.

Коли вони повернули на вуличку, де мешкала пані Бартолот-
ті, то помітили, що за ними біжить Кіті Рузіка й махає рукою. 
Пані Бартолотті зупинилася.

— Це, напевне, та нечемна дівчинка? — запитав пан Еґон,  
а коли пані Бартолотті кивнула головою, додав: — Я не хочу, 
щоб Конрад спілкувався з нею. Ця дівчинка не раз показувала 
мені язик! 

Кіті Рузіка відразу здалася пані Бартолотті ще приємнішою. 
— Мій син спілкуватиметься з цією дівчинкою, скільки захо-

че! — вигукнула вона.
— А мій — ні! — вигукнув пан Еґон.
Кіті була вже зовсім близько, тому Конрад запитав:
— То що мені тепер робити? Спілкуватися з нею чи ні?
— Ти повинен… — почав пан Еґон, тоді крикнув: — Ой! — бо 

пані Бартолотті знову наступила йому на пальці.
— Чуєш, що каже батько? Ти повинен спілкуватися з нею, — 

усміхнувшись, мовила пані Бартолотті.
Кіті саме підійшла до них. 
— Добрий день, пані Бартолотті, — мовила вона. Панові Еґону 

дівчинка тільки вклонилася, а Конрадові всміхнулася. — Сьогод-
ні мій день народження, — повела вона далі, — і в мене зберуться 
діти. Я була б дуже рада, коли б і ти прийшов. Ми збираємось о 
третій! Бувай! До третьої!

Кіті побігла далі. Мабуть, вона тому так поспішала, що до тре-
тьої години ще мала багато справ. А Конрад з батьками йшов поволі.

— Я проти, — заявив пан Еґон. — Вона невихована дитина! 
— Не плещи дурниць! — розсердилася пані Бартолотті. — Во-

на цілком нормальна дівчинка. Та ще й гарненька!
— Тобі дуже хочеться йти туди? — запитав Конрада пан Еґон.
Конрад подумав. Потім сказав, що добре не знає, чи йому 

дуже хочеться. Але Кіті йому подобається. А крім того, йому зда-
ється, що піти до Кіті, напевне, було б корисно: він міг би там 
краще навчитися говорити по-дитячому.
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Пан Еґон зітхнув. І тому, що не хотів нічого забороняти Кон-
радові, і тому,  що боявся за свої пальці, бо в пані Бартолотті зно-
ву з’явився сердитий, грізний вираз на обличчі. Вона сказала: 

— Конраде, це справа дуже проста: якщо ти сьогодні підеш до 
Кіті, то ти мій син, а якщо ввечері тихенько ляжеш у ліжко, то його!

— Зрозуміло, мамо, — мовив Конрад.
Проте пан Еґон іще не хотів здаватися. 
Коли вони підійшли до входу в будинок, він раптом згадав, 

що мав намір після обіду повести Конрада на чортове колесо. 
— Еґоне, іди собі до своєї аптеки! — крикнула пані Бартолот-

ті, тремтячи з люті. 
Та пан Еґон не квапився до аптеки. Саме була обідня перерва. 

Аптеку він відчиняв аж о другій. У нього була ще ціла година 
вільна, і він хотів провести її в помешканні пані Бартолотті. Про-
те вона рішуче запротестувала. 

— Нам ніколи! — сказала вона. — У нас немає ще подарунка 
на день народження. І немає обіду для тебе. І взагалі ми хочемо 
побути самі. Розумієш?

— То до побачення, — сказав пан Еґон і сумно поплентався до 
своєї аптеки.

Конрад стояв і дивився йому вслід. Він також посмутнішав і 
тихо сказав:

— Мені шкода батька. 
— Немає чого його шкодувати. Таку стару зануду!
Пані Бартолотті потягла Конрада додому. 
— Він мій батько і я його люблю!
Конрад ще дужче посмутнішав. Тому пані Бартолотті квап-

ливо запевнила його, що й вона любить Еґона. Усім серцем лю-
бить! І Конрад знову повеселішав. 

Коли вони пообідали, пані Бартолотті почала шукати пода-
рунок для Кіті. Дістаючи з шафи у вітальні іграшковий сервіз, 
давно колись замовлений, вона помітила, що Конрад хоче пого-
ворити про пана Еґона. Він почав з натяків: мовляв, батьки по-
винні миритися між собою, так краще для дітей, і якщо батьки 
сваряться, то здебільшого винні обоє. А ще сказав, що всі люди 
різні й треба бути поблажливим до своїх ближніх.

Пані Бартолотті мила запорошений сервіз і стиха бубоніла: 
— Авжеж, так, так. — А сама думала: «Тепер мені не можна й 

слова сказати про Еґона! Бо я знову лютуватиму, почну лаяти 
його, і Конрад посумнішає». 
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Вона вирішила, що перед Конрадом не казатиме більше про 
аптекаря нічого поганого. (…)

Коментарі

За три тижні перебування в пані Бартолотті Конрад не тільки 
відчув тепло материнського й батьківського піклування про ньо-
го, а й знайшов справжню подругу — Кіті Рузіку, котра мешкала по 
сусідству й з якою він разом ходив до школи та проводив вільний 
час. Конрад дивував усіх своєю вихованістю. Проте більшість його 
однокласників (Антон, Флоріан, Міхі, Гіті) ставилася до нього не-
гативно. 

 Читаючи наступний епізод, зверніть увагу на те, чому 
Конрад відчував себе самотнім серед однокласників. 
Чим його манера поведінки відрізнялася від їхньої?  

(…) Конрад уже три тижні жив у пані Бартолотті. Кожного 
дня за чверть до восьмої на другому поверсі на нього чекала Кіті, 
спершись на поруччя, і вони разом ішли до школи. І майже що-
ранку на розі на них чекав Антон. Він ішов за ними й бурчав:

— Начувайтеся!
А на розі головної вулиці на них чекав Флоріан. Він приєд-

нувався до Антона й вигадував лайливе слово на кожну літеру 
абетки. Він кричав: 

— Аферист, бовдур, вовкулака, галайда, довбня, егоїст, жаба, 
зайда, ірод, їжак, йолоп, квач, лобур, мармиза, нюня, опудало, по-
тороча1, рило, свиня, телепень, урвиголова, фертик, хвалько, цап, 
чортяка, шелихвіст, щупак, юда, ящірка!

Але близько вони не підходили. І лушпинням чи кісточками 
теж не кидалися. Боялися Кіті. 

Кіті охороняла Конрада й дорогою додому, коли вони по-
верталися разом. Та вона ходила до другого класу, і в понеділок,  
у середу й п’ятницю в неї було на один урок менше, ніж у Конра-
да. Їй неважко було б почекати на нього годину в роздягальні чи 
біля школи. Двічі Кіті так і зробила, але це страшенно обурило її 
матір, і вона зчинила бучу. 

1  
Потороча — привид; опудало.
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— Щоб ти не пізніше, як за п’ятнадцять хвилин після закін-
чення уроків, була вдома! — звеліла вона дочці. — І як забаришся 
хоч на хвилину, то буде тобі непереливки!

Пані Рузіка вважала, що дівчині боронити хлопця просто смішно.
— Я нічого не маю проти Конрада, — сказала вона. — Він дуже 

вихований, чемний, розумний хлопчик. Навіть знає всі відповіді у 
вікторині й завжди ввічливо вітається. Але хай обороняється сам! — 
А потім додала: — Між іншим, дивно, що та чудна жінка має такого 
вихованого сина, і взагалі мене цікавить, де він раптом узявся.

Кіті знала, де Конрад узявся. Він їй усе розповів, і вона запри-
сяглася йому, що нікому не скаже про це жодного слова. Тому 
вона не сказала жодного слова і своїй матері.

Отже, у понеділок, у середу та п’ятницю Конрадові доводи-
лося повертатися зі школи самому. Не зовсім самому. Половина 
третього «А» бігла за ним назирці. І коли Кіті не було з Конрадом, 
Флоріан не боявся. Він шпурляв у нього камінцями, підставляв 
йому ногу, бив його кулаком у живіт або штурхав ногою ззаду. 
Решті дітей це подобалося. Вони страх як не любили Конрада. 
Учителька, пані Штайнц, щонайменше тричі за урок казала їм: 
«Беріть приклад з Конрада!» А це їм не подобалося. І коли ніхто 
в класі не міг розв’язати задачу, пані Штайнц  казала: «Конрад, 
напевне, її розв’яже!» І Конрад справді розв’язував задачу. Це 
також дітям анітрохи не подобалося. Крім того, Конрад знав, як 
треба писати кожне слово. І писав дуже гарно, умів, читаючи вго-
лос, правильно ставити наголос у реченні, не крутився на місці, 
ніколи не балакав і не їв на уроках, не жував гумку, дивився тіль-
ки на пані Штайнц та уважно її слухав. Певна річ, це страшенно 
дратувало решту дітей. Якби він хоча б пас задніх на фізкультурі, 
як це часто буває з найкращими учнями. Проте ж ні! Він єдиний 
у класі миттю піднімався по канату аж до самої стелі в спортив-
ній залі й мав голос, про який учителька казала: «Ангельський 
голос, чистий, як дзвіночок, аж серце мліє, як він заспіває!» Крім 
того, Конрад умів так намалювати машину, що можна було роз-
пізнати, якої вона марки. 

— Нам ще бракувало такої цяці, — казали діти в класі. — Про-
клятий вискочень, де він узявся на нашу голову!

Конрад не знав, як поводитися з нормальними дітьми, і справ-
ді робив багато помилок. Другого ж дня, як він пішов до школи, 
на третьому уроці була контрольна з математики. Фреді, з яким 
Конрад сидів за однією партою, тихо запитав його:
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— Скільки буде дванадцять помножити на дванадцять, від-
няти сімнадцять і додати тридцять шість?

Але Конрад не відповів йому, бо пані Штайнц попередила: 
— Щоб я жодного слова не чула під час контрольної роботи! 
Фреді, який дуже погано знав математику, ще тричі питав у 

нього те саме. Нарешті Конрад відповів йому:
— Мені заборонено тобі підказувати.
Фреді розсердився й відтоді так само не злюбив Конрада, як 

і Флоріан.
Другого дня Анналіза ляснула лінійкою по вікні — і скло тріс-

нуло. Учительки саме не було в класі. Коли вона повернулася й 
побачила тріснуту шибку, то почала допитуватися, хто її розбив. 
Ніхто не признавався. Анналіза порпалась у своєму ранці, наче 
шибка її зовсім не стосувалася. Пані Штайнц почала питати всіх 
по черзі. Учні, яких вона питала, вдавали, що нічого не знають.  
І тоді вчителька звернулася до Конрада:   

— Конраде, ти бачив, хто розбив шибку? Якщо бачив, то по-
винен сказати. Це твій обов’язок.

І Конрад сказав, що шибку розбила Анналіза. Увесь клас обу-
рено загув, лише вчителька була дуже задоволена.

А ще через три дні пані Штайнц зробила Конрада своїм за-
ступником. Як тільки їй треба було кудись вийти, вона зали-
шала Конрада біля свого столу, щоб він стежив за класом. Він 
мав пильнувати, щоб ніхто не підходив до відчиненого вікна, 
не виходив з класу, не розмовляв голосно й не зчиняв сварки із 
сусідами. 

Спершу діти не звертали уваги на Конрада, коли він сидів 
біля столу. Вони й до відчиненого вікна підходили, і сварилися, 
і виходили з класу, і розмовляли. Та коли побачили, що Конрад 
записує всі їхні порушення, а вчителька потім карає за них, усі 
озлилися на Конрада й дійсно почали його зневажати. (…)

Коментарі

Одного разу на адресу пані Бартолотті надійшов лист, у якому 
повідомлялося, що підприємство з виготовлення штучних дітей 
припустилося помилки, надіславши їй хлопчика, на ім’я Конрад,  
і що вона терміново зобов’язана повернути його назад. Водночас 
зазначалося, що на нього вже чекають його законні батьки. Пані 
Бартолотті не могла допустити, що назавжди розлучиться з хлоп-
чиком, котрого полюбила. І вона разом з Кіті та паном Еґоном, 
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якого Конрад вважав своїм батьком, вдалася до хитрощів. Було 
вирішено розвинути в хлопчика якості, прямо протилежні ідеаль-
ній дитині, щоб його не впізнали представники підприємства й він 
назавжди залишився з пані Бартолотті та паном Еґоном.

(…) О пів на одинадцяту до аптеки зайшов чоловік у блакит-
ному плащі, в окулярах у сріблястій оправі та зі сріблястою те-
кою в руці. За ним з’явився чоловік у блакитному комбінезоні,  
а потім якесь подружжя в сірому. У жінки був маленький го-
стрий носик, а в чоловіка величезна лисина.

Жінка з чоловіком сіли на лавку. Чоловік в окулярах ска-
зав їм: 

— Скоро ви зможете обняти свого сина.
— Та й пора вже, — відповів лисий.
— Ви вже нам обіцяєте це не перший тиждень, — мовила його 

дружина.
Крім чотирьох людей у блакитному й подружжя, в аптеці 

було ще двоє звичайних клієнтів. І тоді чоловік у комбінезоні 
відчинив двері й гукнув: 

— З’явилася небезпека епідемії, залиште аптеку! 
У клієнтів з переляку витяглися обличчя.
— Виходьте ж! — гримнув чоловік в окулярах і показав клієн-

там на двері.
— Це все брехня, ніякої епідемії немає! — вигукнув пан Еґон.
— Нікуди не йдіть! — звернулася й пані Бартолотті до клієнтів.
Але чоловік у комбінезоні виштовхав їх надвір. Замкнув две-

рі й обернув табличку на шибці. Тепер з вулиці видно було на-
пис: «Зачинено».

— Отримаю я нарешті свого чемного й вихованого хлопчика 
чи ні? — запитала гостроноса жінка. 

— Зараз, ласкава пані! — запевнив її чоловік в окулярах і 
крикнув панові Еґону: — Ану, віддавайте хлопця! Він належить 
мені, ви не маєте ніякого права на нього! — Тоді обернувся до 
пані Бартолотті й вигукнув: — А ти тим більше, потороче! — І він 
з чоловіком у комбінезоні рушив до задніх дверей.

— Тільки через мій труп! — вигукнув пан Еґон, але його трем-
тячий голос прозвучав тихо й жалісливо.

—  Не пускай його! — крикнула пані Бартолотті. — Удар його 
по нозі!
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— А мені не треба йти туди, я й так його заберу, —  усміхнувся 
чоловік в окулярах. — Мої фабричні діти слухаються мене з од-
ного слова. — Він склав долоні в трубочку й гукнув: — Конраде!

Чоловік в окулярах ще тричі гукав: «Конраде!» — а потім три-
чі: «Конраде, негайно йди сюди!» Та Конрад не з’являвся. Лю-
стри й далі розгойдувалися, пляшечки на полицях і далі бряжча-
ли, а мокра пляма вже розпливлася на півстелі.

— Чого ж він не йде? — запитав лисий. — Ми замовляли слух-
няну дитину!

— А він, щоб ви знали, і чує, і не чує, — озвалася пані Бар-
толотті. — Діти завжди такі. Буває, охрипнеш, переконуючи їх,  
а вони не чують. 

Гостроноса схопилася з лавки й заверещала:
— Та дитина, яку ми замовляли, чує все з першого слова! 
— Звичайно, чує, звичайно, —  заспокоїв її чоловік в окуля-

рах. — Може, хтось не дає йому спуститися вниз. Мабуть, та дів-
чина його тримає. — Він тицьнув пальцем у чоловіка в комбіне-
зоні. — Ви охоронятимете вихід. А ми зараз до них доберемося!

І хоча пан Еґон мужньо заступив їм дорогу, а пані Бартолотті 
так само мужньо вчепилася в коси жінці в блакитному, чоловік в 
окулярах, решта людей у блакитному та подружжя в сірому про-
билися крізь двері й пробігли всі три кімнати. Коли вони опини-
лися біля гвинтових сходів, то почули Конрадів голос:

— Іду вже, бовдури!
І хлопець на животі ногами вперед з’їхав униз поруччям.  

А що гостроноса стояла саме там, де закінчувалося поруччя, то 
він, на жаль, улучив їй ногами в живіт. Ставши на підлогу, Кон-
рад сказав: 

— Пардон, бабо, на жаль, я штовхнув тебе навмисне! — Тоді 
озирнувся навколо й запитав: — А який це йолоп гукав мене? (…)

Директор поправив окуляри й утупився в Конрада.
— Дядьку, а яку я гарну пісеньку знаю! — вигукнув той та заспі-

вав: — Спи, моє дитятко, носоріг — твій татко, верблюдиця — мати…
— Світ такого не бачив! — вигукнув лисий. — І це називається 

вихована дитина? Ви — фірма шахраїв та ошуканців!
— Не галасуй, діду, а то відчикрижу тобі вуса й не матимеш на 

цілій голові ані волосинки, — сказав Конрад.
Угорі на сходах з’явилася Кіті, перехилилася через поруччя 

й гукнула:
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— Конраде, ти голодний?
— Як вовк! — відповів той.
— А що тобі дати?
— Малинового пудингу зі шпинатом! — відповів Конрад.
— Зараз! — крикнула Кіті, і люди в блакитному зі своїм ди-

ректором і подружжя в сірому порозскакувалися хто куди, бо 
вона почала кидати згори малиновий пудинг і шпинат. — Ми зав-
жди так робимо, я стою нагорі, а він унизу, я шпурляю шпинат,  
а він роззявляє рота!

— Тільки, на жаль, вона часом не влучає! — докинув Конрад.
Директор скинув окуляри, бо нічого не бачив крізь них. Ліве 

скельце було заляпане пудингом, а праве шпинатом. Підсліпува-
то кліпаючи очима, він глянув на Конрада й мовив:

— Не може бути, щоб цей хлопець вийшов з мого підприємства.
Люди в блакитному витирали свій одяг, бо були геть заляпані. По-

дружжя в сірому сховалося за купою порожніх картонних коробок.
— Жахлива дитина! — сказав лисий. 
— Ми краще купимо собі собаку! — мовила його дружина. 
Вони вийшли з-за коробок і, не попрощавшись ні з директо-

ром, ні з його помічниками, подалися через три кімнати до ви-
ходу з аптеки. 

— Шефе, що сталося? — крикнув той, що охороняв двері. — 
Чого ці люди повертаються без дитини? Чого вони називають 
нас шахраями? Шефе! Шефе, що сталося? — З його тону було 
чути, що він геть розгублений. 

Директор протер окуляри, його помічники обтрусили із себе 
пудинг і шпинат. 

— Ходімо, — сказав директор, надівши окуляри. 
— А як же я? — запитав Конрад. 
— Я не хочу тебе більше бачити, сатанинське поріддя! — ви-

лаявся директор.
— Приємно чути це, — сказала пані Бартолотті й відімкнула 

задні двері. — Для мене це було справжнє свято! (…)
Конрад сидів на ящику сухого молока для немовлят. Він був 

блідий та стомлений.
— Ох, як же мені було важко! — мовив він. 
— Бідне моє хлоп’ятко, —  сказала пані Бартолотті й поглади-

ла його по правій щоці.
— Бідне моє хлоп’ятко, — сказав пан Еґон і погладив його по 

лівій щоці.
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— Ти був молодець! — вигукнула Кіті, збігла сходами вниз і 
поцілувала його в губи. 

— Я відтепер завжди маю бути такий? — запитав Конрад.
— Боронь Боже! — вигукнув пан Еґон. 
— То я відтепер завжди маю бути такий, як був раніше? — за-

питав Конрад.
— Боронь Боже! — вигукнула пані Бартолотті. 
Кіті поклала руки йому на плечі й сказала: 
— Ох, Конраде, побачимо, який ти будеш.  

(Переклад Євгена Поповича)

1. Розкажіть, як головний герой з’явився в кімнаті пані Бартолот-
ті. Якою була її реакція на появу Конрада? 2. Визначте провідні 
теми твору. 3. Намалюйте словесний портрет Конрада (ставлен-
ня до навчання, стосунки з Кіті, однокласниками й учителями, 
коло захоплень). 4. Розкажіть про однокласників Конрада. Якими 
зображує їх авторка? 5. Як порушено у творі проблему навчання 
дітей, стосунків учнів і вчителя? 6. Уявіть появу Конрада у своєму 
класі. Розіграйте сцену знайомства хлопчика з новими одноклас-
никами. 7. Як ви вважаєте, чи зрозумів Конрад, яким йому треба 
бути? Дайте йому поради щодо поведінки в школі, у колі сім’ї та 
суспільстві. 8. Напишіть продовження фантастичної повісті «Кон-
рад, або Дитина з бляшанки». 9. Поміркуйте, як могла скластися 
доля головного героя твору в майбутньому. 10. Які вчинки Конра-
да доводять, що він — ідеальний учень? Чи радів з того хлопчик?
11. Прокоментуйте висловлювання письменниці К. Нестлінґер: 
1) «Якщо ти завжди думатимеш про те, що роблять інші, і роби-
тимеш те, що роблять інші, то, зрештою, станеш такий самий, 
як вони, і сам собі остогиднеш»; 2) «Якщо будеш завжди дума-
ти про наслідки, нічого в житті не побачиш!» Наведіть прикла-
ди на підтвердження або спростування їх із власного досвіду.  
12. Намалюйте 2–3 улюблені персонажі повісті К. Нестлінґер. 
Доберіть цитати до малюнків. 13. Створіть сценарій мультфіль-
му про Конрада.
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Ірена Ландау 
Нар. 1932 р.

Діти — як квіти: поливай — ростимуть.
Українське прислів’я

Польська література

Ірена Ландау — відома сучасна польська дитяча письмен-
ниця — народилася 11 вересня 1932 р. в м. Варшаві (Польща).  
Після закінчення Варшавського університету працювала в різ-
них видавництвах, була редактором дитячих журналів. І. Ландау 
є авторкою багатьох популярних радіопередач для дітей. Її твори 
опубліковані в різних збірках, антологіях, а також у польських 
шкільних підручниках.

Грані художнього твору 

Мабуть, ви вже помічали, що дуже цікаво читати твори про та-
ких самих дітей, як ви, про їхні пригоди, про те, як вони вирішують 
життєві проблеми. Тож не дивно, що твори про дітей І. Ландау є 
дуже популярними в Польщі та за її межами. В оповіданнях мист-
кині йдеться про ситуації, у які може потрапити будь-який учень чи 
учениця (можливо, у подібні ситуації потрапляли й ви). Наприклад, 
в оповіданні «Бабуся теж людина» зображений один день з життя 
звичайної сім’ї. Діти лінуються за собою прибирати, вони не поспі-
шають на допомогу батькам, проте чекають підтримки й допомоги 
від дорослих. Тому й виникають конфлікти. За побутовими обста-
винами в оповіданні приховані проблеми сім’ї та сімейних ціннос-
тей. Тут ідеться не тільки про буденність, а й про важливі для кож-
ного з нас речі — любов, повагу до старших, дружбу та підтримку. 
Незважаючи на лінь і небажання займатися нудними хатніми спра-
вами, юні герої оповідання все ж таки дуже люблять своїх рідних і  
близьких. Іноді їм потрібно пережити стрес, щоб усвідомити,  

ЛІТЕРАТУРА НАЦІОНАЛЬНИХ 
МЕНШИН УКРАЇНИ

Частина ІІІ
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наскільки вони люблять і цінують тих, хто поруч. Можливо, це опо-
відання й про нас з вами?.. Близькі нам люди дуже хочуть чути про 
наші почуття до них, але значно більше вони хочуть відчувати й ба-
чити нашу любов, яка виявляється, насамперед, у вчинках! 

 
 Читаючи оповідання, зверніть увагу на стосунки в сім’ї 

героїв. Поміркуйте, що вони відчувають одне до одного 
та як це проявляють. 

БАБУСЯ ТЕЖ ЛЮДИНА

Цього дня, як звичайно, Бася чекала в дитсадку на свого бра-
та Юрека. Юрек забирав сестричку після школи. Бася та її по-
друга Божена по черзі визирали у вікно:

— Ну, що, іде вже твоя бабуся? — запитала Бася.
— Ні, — відповіла Божена. — І твого Юрека теж не видно.
— Мабуть, він розмовляє зі своєю вчителькою. Знаєш, мій брат 

так гарно малює, він разом з учителькою та двома однокласника-
ми роблять стіннівку, — зітхнула Бася.

— А чому тебе не забирає бабуся або мама?
— Бо мама працює допізна, а бабуся не має часу, у неї дуже 

багато справ! Ось цей светрик вона мені зв’язала! А ще вона при-
бирає у квартирі й ходить до однієї пані робити уколи. А як вона 
чудово готує!

— То тому ти сьогодні в садку не обідала?
— Та, ні… Зазвичай я їм. Просто сьогодні мені не хотілося… 

Хочу пообідати вдома. Бабуся точно приготувала щось смач-
неньке. Вона для всіх готує, то й для мене щось знайдеться…

— Моя бабуся теж, — почала Божена, але не договорила, бо 
саме прийшов Юрек і почав підганяти сестричку:

— Швиденько, Басю, бо бабуся чекає!
— Я вже! — погодилася Бася. — Я така голодна! Може, ба-

буся зварила помідорний суп1? Бо сьогодні в садку були ко-
питки2…

— То треба було їх з’їсти, — сказав Юрек, насупивши брови 
точно так само, як це робить тато, коли чимось незадоволений.

1  
Польська перша страва, томатний суп, який варять з великої кількос-

ті помідорів та інших овочів.
2  

Польська й білоруська страва, кльоцки з тертої картоплі, подібні до 
українських галушок.
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— Але я не люблю копиток, — поскаржилася Бася. — І взагалі 
не будь таким. Ти теж більше любиш їсти вдома, а не в шкільній 
їдальні. Ти ж знаєш, що бабуся завжди хоче, аби ми їли те, що 
вона приготує. 

— Ну, добре, —  погодився старший брат.
Але коли діти повернулися додому, то побачили, що бабуся 

лежить на дивані. На столику стояв міцний чай, біля нього ле-
жало печиво та два яблука, а бабуся гортала дуже грубу книжку, 
яку вчора купила мама. При цьому з кухні не було чути приєм-
них запахів і, що найгірше, у квартирі точно не прибирали.

— Ти погано себе почуваєш, бабусю? — запитала здивована 
Бася.

— Навпаки, я почуваюся пречудово! — почула у відповідь дів-
чинка.

— То що сталося? 
— Нічого не сталося. Басю, візьми віник і позамітай, а ти, 

Юречку, повитирай пил.
— Але речі теж розкидані, — здивувалася Бася. — Мама зав-

жди каже, що так не має бути, бо хтось може спіткнутись об чере-
вики та щось собі зробити.

— От правильно ти все говориш, — похвалила внучку бабу-
ся, — я теж постійно повторюю, щоб ви відразу клали речі на свої 
місця. Тепер це й зробіть.

Юрек зайшов у кімнату з ганчіркою в руці й з докором по-
дивився на бабусю:

— Квіти не политі…
— Ну, то полий, — запропонувала бабуся та повернулася на 

інший бік. — Я б хотіла дочитати розділ, це дуже цікава книжка.
— Тобто ти собі лежатимеш і читатимеш, а ми все маємо зро-

бити?
— Так, — спокійно відповіла бабуся й перегорнула наступну 

сторінку.
Проте діти не давали їй спокою.
— А що буде з обідом?! — нервував Юрек.
— Я вже про це думала, — кивнула бабуся, — бо, власне, удома 

нічого немає. Можливо…
— Як це «нічого немає»?! — здивувався хлопчик. — Ми вза-

галі не маємо що їсти? Бася голодна! Вона в садку нічого не з’їла!
— Нічого Басечці не буде, — відповіла бабуся зовсім не як ба-

буся, — навіть якщо вона раз не пообідає. Але я не це хотіла вам 
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запропонувати. Я подумала, що ти відведеш Басю в кафе. Вам на-
віть не потрібно переходити через дорогу. А ваші батьки сьогодні 
й не збирались обідати вдома.

— А ти? 
— Я вже з’їла яєчню.
— А ти б не могла нам теж зробити?
— Звісно, могла б, але не робитиму.
— То вже краще підемо в кафе, — скривилася Бася, і діти по-

чали прибирати.
А бабуся в цей час читала книжку. Потім вона покликала 

Юрека й Басю та дала їм гроші. Юрек витріщився на купюри та 
вигукнув:

— Ого! Тут набагато більше, ніж нам треба!
— Ні, тут якраз стільки, як треба, — усміхнулася бабуся, — 

адже ви ще маєте піти за покупками. Я сьогодні взагалі з дому не 
виходила, тож на завтра немає ні хліба, ні сиру, ні овочів. Масло 
теж закінчується. Візьміть сумки й купіть усе необхідне.

— Гаразд, — сказала ошелешена Бася. — Але скажи, бабусю, 
ти, часом, не захворіла?

— Я ж уже сказала, що ні! 
— А може, я все ж зателефоную мамі? — запропонував Юрек.
— Або лікареві, — додала Бася.
— О Господи! — почала нервувати бабуся. — Я ж кажу вам, 

що зі мною все добре. Ідіть і дайте мені спокійно почитати, бо я 
так і не дізнаюся, вийшла Анеля нарешті заміж за Стефана чи ні.

Діти перезирнулися, узяли сумки й гроші та вийшли з хати. 
Одразу на сходовому майданчику Юрек узяв сестру за рукав:

— Як ти думаєш, — запитав брат, — що відбувається? Чому це 
раптом якась Анеля стала важливішою за нас?

— Я навіть не уявляю... Може, бабуся хоче нас покарати? 
— За що?
— Я не знаю. Може, за те, що ми не прибрали речі...
— Та, ні. Бабуся завжди говорить, коли ми щось робимо не так. 

Зрештою, що це за покарання таке: я обожнюю ходити в кафе. 
— А може... може, з бабусею все ж таки щось відбувається? 
— Я нічого не розумію, — розмірковував Юрек. — Бабуся із 

самісінького ранку лежить собі на дивані й читає книжку… Не 
прибрала, не пішла за покупками, не приготувала обід! Відколи 
я її пам’ятаю, ніколи нічого подібного з нею не траплялося! Ма-
буть, вона таки хвора…
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— Але ж вона каже, що ні.
Обід у кафе — крупник1, копитки з маслом і цукром — дітям 

дуже сподобався, вони навіть узяли ще одну порцію копиток нав- 
піл. Певно, це були інші копитки, ніж у садку. А може, Бася 
була дуже голодною? Але протягом усього часу — і за першою 
стравою, і за другою, і в магазинах, і в аптеці, куди вони також 
зайшли про всяк випадок по бабусині краплі для серця, — діти 
розмовляли про дивну поведінку бабусі. Вони обговорювали всі 
можливі причини цієї поведінки. А було їх аж вісім.

1. Бабуся все ж хвора, але не хоче нікого турбувати.
2. Бабуся таки хоче їх покарати (проте невідомо, за що).
3. Бабуся їх більше не любить (хоча це неможливо).
4. Бабуся отримала якийсь лист і так перейнялася, що нічого 

не може робити.
5. Бабуся готувала обід, але він пригорів, а їй було соромно 

зізнатися.
6. Бабуся приготувала обід, але якийсь таємничий гість його 

з’їв і сховався десь у квартирі.
7. Бабусю хтось загіпнотизував, і тому вона інша, ніж зазви-

чай.
8. Та жінка, яка лежала на дивані, — це хтось чужий, а їхню 

бабусю викрали.
Цей останній пункт був запропонований Басею, Юрек на 

таке лише постукав пальцем по лобі.
Але після повернення додому хлопчик усвідомив, що в його 

сестрички з’являються хороші ідеї. Наприклад, про таємничого 
гостя. Тому перед тим, як зайти до бабусиної кімнати, він загля-
нув у вітальню. Там нікого не було, лише на кріслі лежав Ки-
цик. За столом ніхто не сидів, а в шафі помістився б хіба гномик.  
У їхній з Басею кімнаті, як завжди, був балаган. 

Залишилася лише шафа в коридорі. 
Так, там би могли поміститися навіть двоє, і Юрек навіть 

спітнів зі страху, коли відчиняв двері. А може, звідти висунеться 
лапа якогось монстра й ухопить хлопця за чуба?..

Але шафа лише рипнула й на підлогу, як звично, випала 
татова коричнева краватка. Пальта висіли спокійно й за ними 
точно нікого не було. 

1  
Польська перша страва з яєчних або просяних круп з м’ясом і картоп-

лею.
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Юрек нарешті зітхнув і пішов до бабусі. Про всяк випадок 
він добре до неї придивився. Звісно, пункт номер 8 був смішним. 
Жінка на дивані — це була точно бабуся, а не хтось, підкинутий 
викрадачами.

— Знаєте, — задоволено сказала бабуся, — я відпочила, як ніколи. 
І та Анеля вийшла заміж за Стефана! Я відразу подумала, що Стефан 
є набагато кращим за Мірка й Анеля потім сама це побачить.

— Яка Анеля?
— Як це «яка»? Та, з книжки. Я ж вам розповідала… А ви все 

купили?
— Так, — відповіла Бася й раптово заплакала. — Бабусю! — 

хлипала вона. — Бабусю, скажи, що сталося. Чому ти якусь Ане-
лю любиш більше, ніж нас? Чому ти така дивна? Що це за таєм-
ниця?! Де заховався той пан, який з’їв помідорний суп? 

Здивована бабуся піднялася з дивана. 
— Але, діти, — скрикнула вона, — про що ви?! Я не люблю 

ніяку Анелю й тут нікого немає. Невже я не можу хоч раз поле-
жати й почитати книжку?! Ви не помічали, яка я змучена через 
те прибирання, готування, купування, шиття й узагалі через усе? 
Я думала, ви охоче мені допоможете, як мама, коли в неї є час.  
А ви так дивуєтеся! Я не займалася сьогодні хатніми справами, 
бо знала, що ви мені допоможете. Що в цьому дивного?!

Бася та Юрек довго не могли повірити бабусі. Їй не хотілося? 
Вона змучилася? У цьому всьому немає жодної таємниці? Щось 
таке…

Хоча, якщо добре подумати…
(Переклад Людмили Сакович)

1. Що ви знаєте про права й обов’язки? Про які права й 
обов’язки дітей ви чули? Чи маєте ви якісь обов’язки в родині,  
у школі? Які саме? 2. Прочитайте ті уривки оповідання, у яких 
діти розмовляють з бабусею. Як, на вашу думку, відбувалося 
спілкування в сім’ї Басі та Юрека раніше? Поміркуйте, як змі-
няться стосунки в сім’ї героїв після описаної ситуації. 3. Назвіть 
цінності, про які, на вашу думку, ідеться в оповіданні. 4. Чи да-
ють вам кишенькові гроші? Як ви їх витрачаєте? Чи ходите ви за 
покупками? 5. Як ви вважаєте, чи можна було вирішити ситуа-
цію з небажанням дітей допомагати з домашніми справами в 
інший спосіб? 6. Перегляньте кінофільм «Королівство кривих 
дзеркал» (реж. О. Роу, Росія, 1963 р.). Визначте подібності та 
відмінності в поведінці дітей в оповіданні та фільмі. 7. Помір-
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куйте й назвіть усі можливі небезпечні ситуації, які могли б ста-
тися з Басею та Юреком. Як ви вважаєте, чи правильно зробила 
бабуся, відправивши дітей у кафе? 8. Напишіть есе про те, як ви 
виявляєте любов і повагу до рідних. 9. Уявіть, що подібна ситуа-
ція відбувається з вами. Як можна переконати вас допомогти до-
рослим у хатніх справах? Які види мотивації діють саме на вас?

Каталін Дьорі 
Нар. 1982 р.

Угорська література

Каталін Дьорі — молода угорська письменниця — народи-
лася 1 грудня 1982 р. в сім’ї священника, другою з восьми дітей.  
У родині завжди любили, коли батько розповідав дітям казки, 
але не книжні, а придумані ним самим. Незабаром Каталін і 
сама почала писати книжки, а нині її драматичні твори про під-
літків ставлять у дитячо-молодіжному театрі «Колібрі». Крім 
того, Каталін навчає дітей англійської мови. Сюжети до своїх 
творів вона бере з життя. У творах мисткині її брати й сестри 
часто впізнають себе. Письменницьку діяльність К. Дьорі по-
рівнює з будівництвом, де не завжди від задуму вдається дійти 
до готової будівлі. Проте авторка переконана: треба писати про 
все те, що близьке до серця. Твори Каталін дуже популярні се-
ред читачів різного віку. 

Грані художнього твору

Головний герой твору К. Дьорі — песик, який залишився си-
ротою. Люди забрали в нього маму, братів і сестер. Дитина взяла 
його до себе, доглядала й пестила, а коли їй набридло, викинула. 
Малого песика зловили й зачинили в клітку. Ні для кого не було б 
дивним, якби після цього песик на все життя зненавидів людей. Од-
нак сталося інакше: він усе ж таки знайшов «свою людину», ставши 
поводирем і рятівником для Малого господаря, сліпого хлопчика. 
Песик Бойті, що отримував від людей тільки погане, віддавав їм хо-
роше, тому що зрозумів: немає більшого благословення, ніж по-
жертвувати своїм життям заради господаря. Життя Бойті сповнене 
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страждань, йому треба пройти важкий шлях доти, доки він знайде 
люблячу родину. Цей твір навчає людяності, дбайливого ставлення 
до тварин, а також віри в добро та любов.   

1. Читаючи текст, зверніть увагу на те, як хлопчик знайо-
миться з песиком. Які органи чуття він залучає?

2. Знайдіть епізод, у якому описано, як Бойті полюбив гос-
подаря. Прокоментуйте.

БОЙТІ. ІСТОРІЯ ПРО ПЕСИКА 
З ВЕЛИКИМ СЕРЦЕМ

(Уривок)

Одного дня після обіду прийшов хлопчик з батьками. Вони 
відразу ж підійшли до його вольєра.

— Ось він. Ще молодий, але швидко вчиться, — сказав догля-
дач. 

Хлопчик схвильовано просунув руку у вольєр, обережно по-
гладив Бойті, доторкнувся до його морди. Рука хлопчика приєм-
но пахла полем, Бойті лизнув її. 

— Ой, — засміявся хлопчик, і швидко забрав руку. — Як він 
виглядає, мамо?

— У нього світло-коричнева шерсть, а ліве вухо й одна лапа — 
чорні. Він дуже розумний, у нього темні очі. 

— Дуже чудово! Він нам підійде, — усміхнувся хлопчик. 
Для Бойті не важко було звикнути до смачної їжі та домаш-

нього затишку, але дуже важко було звикнути до постійного 
служіння. Коли Малий господар кликав його, собака відразу ж 
підбігав до хлопчика, стежив за кожним рухом дитини, і коли та 
хотіла потрапити з одного місця в будинку в інше, завжди обе-
режно супроводжував малого. Тільки тоді пес мав трохи спокою, 
коли з нього знімали ошийник. Життя поводиря було важчим, 
ніж він собі це уявляв.

Однієї ночі собака спав на звичному місці, біля ліжка Малого 
господаря, коли крізь сон почув різкий крик. Бойті підняв голо-
ву й уважно слухав. Хлопчик почав схлипувати та метатись уві 
сні по ліжку. Бойті встав, підійшов ближче, потім різко, сам не 
знаючи чому, скочив на ліжко й притиснувся до малого. Хлоп-
чик потроху затих, обійняв собаку за шию, лицем уткнувся в 
шерсть тварини — і через хвилину вже знову заснув.  А Бойті 
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не міг спати. Собаку охопило неймовірне почуття, він відчував 
якесь дивне тремтіння в грудях: пес полюбив людину.

Малий господар також ходив до школи, куди невдовзі їх ста-
ли відпускати вже вдвох. Пересуватись у місті було непросто. 
Бойті мав навчитися, що дорогу можна переходити тільки в тому 
місці, де намальовані білі смуги, і тільки тоді, коли це почали 
робити інші. На розі вулиць завжди треба виходити на самий 
краєчок тротуару, щоб Малий господар випадково не вдарився, 
людей треба обходити обережно, тому що Малий господар може 
злякатися від різких рухів. 

Бойті вже добре знав, де вони зупиняться, щоб поласувати 
морозивом, де Малий господар буде годувати голубів (у таких 
випадках Бойті було найважче, адже дуже хотілося розігнати 
цих нахабних малих створінь). Інколи вони зустрічалися з Но-
кедлі та старою пані, яку він вів. Пані завжди мала декілька лас-
кавих слів для Малого господаря й завжди ніжно гладила по го-
лові Бойті. 

(Переклад Єви Борисової)

1. Знайдіть і виразно прочитайте епізоди про те, що було для 
Бойті легким, а що давалося важко. Як ви думаєте чому? 2. На-
звіть обов’язки песика. 3. Охарактеризуйте почуття, які пережи-
вав песик після знайомства з Малим господарем. 4. Зверніть 
увагу на те, як Малий господар орієнтується в навколишньому 
світі. Як йому в цьому допомагає Бойті? 5. Знайдіть в Інтернеті 
інформацію про собак-поводирів, а також про собак інших про-
фесій. Що нового ви дізналися? Обговоріть це питання в класі.  
6. Як ви думаєте, у чому полягає відповідальність людини, яка 
бере в сім’ю тварину? 7. Як змінюється життя людини після того, 
як вона заводить тварину? 8. Прочитайте епізод, у якому описа-
но, як Бойті веде господаря по вулиці. На які деталі песику треба 
звертати увагу під час переходу дороги? 9. Пригадайте правила 
безпечної поведінки на дорозі, складіть про це пам’ятку. 10. При-
гадайте й назвіть літературні твори та фільми, у яких головними 
героями є собаки. Порекомендуйте їх для ознайомлення своїм 
однокласникам та однокласницям. 11. Уявіть, що хлопчик виліку-
вався й знову став бачити. Придумайте та напишіть, як тоді вони 
проводили б час з Бойті. 12. Які висновки ви зробили, прочитав-
ши твір?
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Іштван Чукаш — угорський письменник, лауреат Премії іме-
ні Лайоша Кошута. У дитинстві хотів стати скрипалем. Літера-
турну діяльність розпочав з написання поезій. І. Чукаш переміг 
у конкурсі молодих поетів, оголошеному на угорському радіо.  
З початку 1960-х років почав писати прозу для дітей. Автор по-
над ста дитячих книжок, більшість з яких перекладено різними 
мовами. Чимало творів І. Чукаша екранізовані, це цікаві мульт-
фільми та фільми для дітей. Його казкові герої безсмертні — 
Мірр-Мурр, Пом-Пом, дракончик Шю-Шю. Іменем Іштвана Чу-
каша  назвали премію угорської літератури.

Грані художнього твору

Пом-Пом має дивну звичку: вона завжди супроводжує свою 
господиню в школу, сидячи в неї на голові. При цьому вона розпо-
відає дивні історії. Пом-Пом знайома з різними дивовижними іс-
тотами, тому в її розповідях ідеться про все, що існує у світі, про 
те, що відбувається на вулиці. Вона вміє розповідати навіть про те, 
що існує тільки в її уяві. Пом-Пом завжди вгадує бажання дівчинки 
Піцур. Доки вони повільно йдуть до школи, Пом-Пом розповідає іс-
торії, які роблять навколишній світ чудовим, цікавим і захопливим.  
А ще вони навчають добра й любові.

1. Знайдіть у тексті опис Пом-Пом і прочитайте його. Зро-
біть висновок, хто така Пом-Пом та якими є її звички. 

2. Як утворена назва Птахозахисник-Кулевловлювач? Чим, 
на вашу думку, буде займатися у творі цей герой?

РОЗПОВІДІ ПОМ-ПОМ 

(Уривок)

Птахозахисник-Кулевловлювач

Хто така Пом-Пом? Хіба ви не знайомі зі мною? Угу! На-
справді ж мене ніхто не знає, бо одного разу я така, а іншого — зов-

Іштван Чукаш 
Нар. 1936 р.
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сім інакша. Я дивовижно вмію змінювати свою форму: захочу — 
і стаю схожою на щітку зі щетини, або на перуку, або на  рука-
вицю з хутра, чи на пензель маляра, або ж на помпон на тапках. 
Тепер я найбільше схожа на хутряну шапку й сиджу на гілці, на 
гарній довгій гілці, уве-е-е-рх-униз, уве-е-е-рх-униз, уве-е-е-рх- 
униз, оскільки вітер легенько гойдає гілку...

Піцур викручувала шию, крутила головою, але не бачила Пом-
Пом, потім крикнула навмання наверх у повітря, у напрямку гілки:

— Привіт, Пом-Пом! У школу! Але я зовсім не спішу! Де ти? 
Я не бачу тебе? Чому ти заховалася? 

— Іди ближче! — попросила Пом-Пом. 
І коли Піцур підійшла ближче, то гарно всілася їй на голову 

та звідти шепотіла: 
— Тому що стріляють! Через це я заховалася! Тільки що зно-

ву просвистів наді мною камінь! А я не люблю, коли біля мене лі-
тають і гудуть камені. Дуже не люблю! Я що? Ціль для стрільби? 

Доки Пом-Пом бурмотіла й ображалася, біля них ледве леті-
ла маленька пташка з обтріпаним пір’ям. Навколо неї  так і свис-
тіло каміння.

— Ой! — сказала пташка. — Цей камінь трохи не влучив у 
мене! Допоможіть!

Піцур поглянула на пташку й зрозуміла, що це зовсім не смішно.
— Дозволь, щоб вона сіла тобі на голову, тобто мені на го-

лову! — шепотіла Пом-Пом, а потім помахала пташці: — Сюди, 
сюди!

Пташка сіла на голову Піцур, тобто на Пом-Пом, і та знову 
почала буркотіти, що вона не гніздо. Але все-таки турботливо 
прикривала маленьку пташку, яка  ледве дихала.

З ближнього куща висунув голову хлопець, на обличчі в яко-
го було багато ластовиння.

— Ви не бачили мою пташку? Це я її підстрелив! Вона моя!
Він знову зарядив свою рогатку й пильно подивився навколо. 
Піцур обережно потрусила головою, разом з нею трусилися 

Пом-Пом і схована пташка. Потім вони швидко подалися далі. 
— Ох, хоч би тут був Птахозахисник-Кулевловлювач! —  

зітхнула Пом-Пом. — Він би задав цьому опецькуватому жару!
Піцур одразу ж зупинилася. 
— Ти не знаєш, де він? І хто взагалі такий цей Птахозахис-

ник-Кулевловлювач? 
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— Знаю! Тільки швидше тікаймо з цього кулепаду! — підга-
няла Пом-Пом. 

Коли вони вийшли із зони кулепаду, Піцур знову запитала:
— Хто такий Птахозахисник-Кулевловлювач? Розкажи про 

нього! 
— Це друг птахів, — сказала Пом-Пом. — Він любить птахів  

і дуже не любить, коли по них стріляють!
— Тоді не стіймо тут! Тоді не розмовляймо тут і не розповідай-

мо історій! Ходімо! Ходімо! — защебетала пташка. 
— Подивися на неї, яка голосиста! — забурчала знову Пом-

Пом.
Але Піцур швидко зупинила щебетання та бурмотіння, запи-

тавши перед тим, як ці двоє посваряться:
— Де живе Птахозахисник-Кулевловлювач?
— Там! — сказала Пом-Пом. — А потім туди. Там повернемо 

направо, а потім сюди. Там повернемо наліво, потім прямо, по-
тім уверх, потім униз, після по діагоналі, потім навхрест, потім 
уздовж, а потім ... .

— Зупинися! — сказала Піцур. — У мене вже голова гуде! До-
сить, якщо ти тільки покажеш нам дорогу. 

Вирушили, ішли, спішили туди й сюди, направо й наліво, 
уверх і вниз, уздовж і впоперек. І нарешті прийшли до будинку 
Птахозахисника-Кулевловлювача.  

Зупинилися перед дверима й почали сперечатися.
— Постукаймо! — запропонувала Піцур.
— А може, він спить, — припустила Пом-Пом. — Найкраще, 

якщо ми обережно покашляємо.
— А може, защебечемо! Він має розуміти мову птахів! — ще-

бетала пташка. 
Вони ніяк не змогли вирішити, що їм робити, тому одночасно 

й стукали, й обережно кашляли, і щебетали. 
Двері відразу ж відчинилися, і звідти, привітно всміхаючись, 

висунулася голова Птахозахисника-Кулевловлювача. 
— Прошу? — запитав глибоким теплим голосом. 
— Нам дуже не подобається, коли в нас стріляють з рогатки 

й коло нас свистить каміння, — трясла головою Піцур, і разом з 
нею тряслися Пом-Пом і маленька пташка. 

Лице Птахозахисника-Кулевловлювача відразу ж стало суворим. 
— Усі знають, що в мене золоте серце! І що я дуже люблю 

птахів. І дуже не люблю, коли в них стріляють! У тебе стріляли?
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Піцур заперечливо похитала головою, потім показала на го-
лову. 

Маленька пташка відразу ж залетіла в кишеню до Птахоза-
хисника-Кулевловлювача й уже звідти щебетала. 

— У мене стріляли! Я можу залишитися тут? Тут добре! Тут 
не стріляють у мене й не трясуть постійно, як декотрі. Я трохи не 
зомліла від постійного потрушування головою!

Пом-Пом пробурмотіла:
— А досі я була потрібною!
Птахозахисник-Кулевловлювач подивився на неї:
— Ти теж птах? Заморський?
Піцур відповіла, бо помітила, що він повністю забув про ро-

гатку та про стрілянину:
— Ні, вона не птах. Вона — Пом-Пом! І там стріляють з рогат-

ки й кидають камінням! Там, звідки ми прийшли. 
Птахозахисник-Кулевловлювач зрозумів і ніжно промовив:
— Зараз розпоряджуся. І не бійтеся! Хай ця маленька пташка 

показує дорогу. 
Він розпростер свої руки й з маленькою пташкою в кишені по-

летів, зробив у небі коло-два — і враз його не стало, він відлетів.
— Ходімо за ним, — прошепотіла Пом-Пом. — Мені цікаво, як 

він це робить.
— Але ми не вміємо літати, — сказала Піцур. — Як ми зможе-

мо піти за ним?
— Пішки. Будемо слідкувати за ним знизу. 
Так і зробили: вирушили за ним по землі й знизу спостеріга-

ли, як Птахозахисник-Кулевловлювач сміливо кинувся в гущу 
каменепаду й спритно ловив каміння. Він робив це настільки 
спритно і швидко, що жодний камінь навіть випадково не поці-
лив жодну пташку!

Рудий опецькуватий хлопчина здивовано дивився в небо, 
потім з кущів з’явилося ще декілька опецькуватих хлопчаків, ті 
теж здивовано дивилися, потім сердито покидали на землю свої 
рогатки, навіть розтоптали їх, сердито прошипівши крізь зуби: 
«Давня зброя! Давня зброя!»

Після цього всі хлопці швидко побігли в спортивний магазин. 
Птахозахисник-Кулевлювлювач здивовано дивився на них,  

і закликав птахів, що радісно щебетали та звивалися навколо 
нього, бути обережними. 
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— Мені здається, що на цьому все ще не скінчилося. Я думаю, 
що справжня війна тільки розпочинається. 

Він неспокійно літав у повітрі й очікував опецькуватих. 
Ті невдовзі з’явилися й переможно розмахували дробовика-

ми. Потім почали цілитись і стріляти, верхівки дерев і наляканих 
птахів, що розлітались у різні боки, накрила справжня злива з 
куль. Птахозахисник-Кулевловлювач ширяв, літав, хапав кулі, 
важко дихаючи, потім утомлено витер чоло.

— Закінчився перший раунд, у них більше немає куль! —  
зітхнув. — Саме час, бо мені вже важко літати від такої великої 
кількості олова! Треба щось придумати, — бурмотів знову. 

Маленька пташка висунула голову з його кишені й пропищала:
— То придумай! Але швидко!
Птахозахисник-Кулевловлювач усміхнувся.
— А я вже придумав! Є тут розум, а не сливовий леквар1, — 

показав пальцем на чоло й почервонів. 
Він за хвилину перелетів на другий кінець міста, там узяв на-

повнені мішки й повернувся на край площі. Приземлився на до-
розі, що вела до спортивного магазину, швидко зробив собі щось 
подібне до будки й написав на табличці:

КУЛІ НАЙВИЩОГО ҐАТУНКУ!

Потім заскочив у будку й став чекати покупців. 
Опецькуваті бігли саме в тому напрямку, різко зупинилися 

перед будкою, прочитали вивіску. Потім почали шукати в кише-
нях гроші, витягли їх, поклали на прилавок і  сказали:

— На всі гроші дайте нам кулі найвищого ґатунку. 
Птахозахисник-Кулевловлювач згріб з прилавку гроші, по-

тім наповнив їхні картузи кулями найвищого ґатунку. Опецьку-
ваті задоволено помарширували геть.

Маленька пташка схвильовано пищала з кишені:
— Ти ще даєш їм кулі?
Птахозахисник-Кулевловлювач загадково всміхався.
— Потерпи трішки, дочекайся кінця! — сказав він. — А тепер 

ходімо! Пожнемо те, що посіяли. 
Він розпростер руки і — р-раз! — полетів.
Він літав від дерева до дерева, заглядав у кожне гніздо й дуп-

ло, під листя й голі гілки:
1  

Леквар — повидло. 
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— Не бійтеся! Виходьте! 
Птахи послухали його й допитливо кружляли в небі. Унизу 

опецькуваті зарядили дробовики та вистрілили в птахів велики-
ми кулями-хробаками. 

— Хапайте ці кулі! — кричав Птахозахисник-Кулевловлю-
вач. — Я відповідаю за свої слова: їжте кулі! Гам-гам-гам!

Птахи спочатку не розуміли, що відбувається, потім одна смі-
лива пташка схопила кулю, що пролітала поруч.

— Зерно! — викрикнула вона. — Зернина. 
Опецькуваті розгубилися. Деякий час вони сердито стріля-

ли, але коли птахи з розкритими дзьобами наблизилися вже зов-
сім близько й на льоту похапали кулі найвищого ґатунку, вони  
сердито кинули дробовики на землю й із соромом утекли. Їхні 
вуха так червоніли, вони були настільки присоромлені, що в них 
на все життя зникло бажання стріляти.

Маленька  пташка, сміючись, кричала їм услід:
— Ідіть пекти калачики з пісочку! Хай живе Птахозахисник-

Кулевловлювач, геній!
Птахозахисник-Кулевловлювач скромно всміхався, а пта-

хи літали навколо нього, сідали йому на капелюх і щебетанням,  
і писком дякували йому за те, що він прогнав опецькуватих. Так 
літали, кружляли, пищали й раділи, доки не зникли за деревами.

Піцур з товаришкою здивовано спостерігали за всім, що від-
бувалося. 

— Ти розумієш, що відбувається? — спитала Пом-Пом.
— Звичайно, розумію, — відповіла Піцур. — Геніальна ідея! 

Стріляти в птахів житом і пшеницею! Справді геніально!
У цей час годинник на башті відрахував восьму годину. 
— Ой! Я запізнююсь у школу! Біжімо!
Бігли, аж поки не добігли до шкільних воріт. Там Пом-Пом 

стрибнула на гілку й так гукнула Піцур: 
— І все-таки не такий він і геніальний! А якщо птахи стануть 

товстими?
Але Піцур уже зайшла у двір школи. Тому Пом-Пом про себе 

промовляла на гілці:
— Ну, якщо розтовстіють, то будуть ходити пішки!

(Переклад Єви Борисової)
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1. Завдяки якій події та від кого ми дізнаємося про Птахозахис-
ника-Кулевловлювача? Прочитайте вголос епізод, де про це 
йдеться. 2. Як Птахозахисник-Кулевловлювач рятує птахів від 
хлопців? 3. Які негативні риси характеру засуджує автор? 4. Які 
риси характеру, на вашу думку, проявилися в діях Піцур і Пом-
Пом? Назвіть їх. 5. Підготуйте та складіть презентацію-пам’ятку 
«Захищаймо птахів!», покажіть її в класі. 6. Разом з друзями ви-
готовте годівнички для птахів і розмістіть їх у дворі, парку чи ін-
шому місці. Не забувайте підгодовувати птахів, особливо взим-
ку! 7. Яку користь приносять птахи? 8. Проведіть у класі  
дискусію на тему «Чи потрібно захищати птахів?» 9. Чому не-
безпечні рогатки? Обговоріть це питання в класі. 10. Уявіть, що 
Птахозахисника-Кулевловлювача не існує. Як ще можна було б 
допомогти пташці, у яку стріляли хлопці? Запишіть свої думки. 
11. Які висновки ви зробили після прочитання історії про Пта-
хозахисника-Кулевловлювача?

Іон Друце
Нар. 1928 р.

Молдовська література

Земля дала людині мудрість спокою, 
а небо навчило її радіти. І  немає 
меж людській радості, як немає меж
ясному літньому небу ... 

І. Друце

Іон Друце — видатний молдовський письменник, драматург 
і публіцист — народився 3 вересня 1928 р. в с. Городіштє Со-
рокського уїзду (нині Дондюшанський район, Молдова) у родині 
молдовського іконописця й української селянки. Літературний 
дебют письменника відбувся 1950 р. Письменницька слава при-
йшла до І. Друце після публікації в перекладі російською мовою 
повісті «Листя суму» (1957). Автор багатьох романів, повістей, 
оповідань і п’єс, що зображують життя й простого селянина з 
Бессарабії, і витонченого інтелігента, який завжди шукає прав-
ду. Серед них — збірки оповідань «У нашому селі», «Оповідання 
любові». В Україні вийшли друком «Георге, удовин син», «Паду-
рянка», «Сани», «Запах стиглої айви», «Дари», «Десять літ вес-
нянкуватих» та ін. Твори І. Друце сповнені гумору й оптимізму, 
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пройняті ліризмом і роздумами про призначення людини, її ду-
ховну красу й багатство. Почесний голова Спілки письменників 
Молдови (1987–1998), член Румунської академії (1990) та ака-
демік Академії наук Молдови (з 1992). Володар багатьох нагород і 
почесного звання «народний письменник». Відомий як сценарист: 
його фільм «Останній місяць осені» отримав нагороди Каннсько-
го (Франція) та Аргентинського кінофестивалів. Живе в Молдові. 

Грані художнього твору

Повість «Недовгий вік зеленого листя» була вперше опубліко-
вана в журналі «Ністру» (1957). Через рік у перекладі російською 
мовою з’явилася з назвою «Георге, удовин син» (1958). Автор де-
кілька разів переробляв твір. І нарешті, у сучасному варіанті з на-
звою «Листя суму» його надруковано в м. Кишиневі (1982). У творі 
йдеться про звичайне щоденне життя працьовитих, мудрих і віру-
ючих мешканців невеличкого молдовського села Валя Резєш за 
часів Другої світової війни. Щодня селяни, старі й малі, виходять 
на міст за село, чекаючи на появу листоноші зі звістками з фронту, 
бо в кожній хаті хтось з рідних воює. Однак у селі, що віддалене від 
фронту, життя триває. Селяни живуть бідно, проте із задоволенням 
багато працюють на землі, орють, сіють і збирають урожай. Голов-
ні герої повісті — звичайні молдовські юнаки та юнки, діти, підліт-
ки. Трофімаш — найменший син у сім’ї Зинєла Кожокару, пустун і 
спостережливий вигадник, допомагає батькам по господарству, не 
любить чепуритися, дуже хоче нарешті піти до школи. Його сестра 
Домніка — надзвичайно працьовита й моторна дівчина, любить по-
ратися по господарству, працювати на землі. Одного дня в сім’ї 
Кожокару сталася біда: майже наприкінці війни листоноша принес-
ла звістку про загибель старшого сина Тоадера. І дорослі, і діти 
тяжко переживають гірку втрату. Шкільна подруга Домніки Русан-
да Чоботару — майстерна рукодільниця, вона тче чудові килими, 
вишиває дивовижні квіти. Дівчатам — по сімнадцять, вони зако-
хуються в сусідських хлопців. Домніка дружить зі Скрідоном Пер-
жару, який любить танцювати, жартувати, пустувати, клеїти дурня, 
здатний до різних парубоцьких витівок, однак до дівчини ставить-
ся по-особливому. Русанда збирається одружитися зі справжнім  
господарем, роботящим і серйозним красенем Георге Дойнару. 
Нарешті до села дійшла найщасливіша й найочікуваніша звістка: 
«Мир!» Життя починає налагоджуватися. Та ось молодий сільський 
учитель Пинзару дає Русанді, яка успішно закінчила школу, реко-
мендацію на навчання на вчительських курсах у місті, бо вчителів 
не вистачає. Повернувшись із Сорок до рідного села й ставши  
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вчителькою, дівчина знаходить багато спільного з новим знайомим 
Пинзару, а селяни починають по-іншому ставитися до неї. Георге 
страждає через віддалення й поступовий розрив з коханою, але 
йому приходить повістка — і хлопець іде до армії. На станцію в остан-
ні хвилини до відправлення потяга приїжджають його друзі Скрідон і 
Домніка, які клянуться у вірності й обіцяють чекати хлопця з війська.

1. Знайдіть інформацію про історію Молдови в середині  
ХХ ст. 

2. Читаючи твір, знайдіть у ньому специфічні мовні засоби, 
які вказують на те, що події відбуваються в Молдові.  

3. Складіть власний словник нових слів.

ЛИСТЯ СУМУ
(Уривки)

4
Вправна й чіпка, мов мурашка, Домніка вдосвіта взялася за 

справу, тому що, хай буде всім відомо, прибрати в хаті — це не 
стільки труд, як мистецтво. Як і будь-яке інше, воно неповторне, 
адже одна справа — прибирати хату на Різдво, і зовсім інша — 
робити це, коли мають прийти гості. Одна справа — навести лад 
у домівці, коли сама чекаєш на когось, і зовсім інша, коли просто 
мама сказала: «Ти, дочко, піди й прибери».

З безлічі прийомів і способів прибирання хати Домніка особ-
ливо любила працювати не поспіхом, а коли вона вдома сама й мож-
на дозволити собі класти речі не там, де вони завжди лежать, а там, 
де вони лежали б, якби це була її власна домівка. Коли починалося 
велике переселення речей, вона була щасливою, і це означало, що 
Домніка чекає не просто на когось, а на свою найближчу подругу. 

Сьогодні прийде Русанда — і спритніше рухається віник у Дом-
нічиних  руках, затишніше гуде в пічці вогонь, і розгублено блукає 
кімнатою сіра кішка, не знаходячи місця, де б їй спокійно поспати.

Сьогодні прийде Русанда, і якщо судилося цим вікнам бути 
чистими, то вони будуть чистими сьогодні, і якщо пічні дверцята 
не хочуть зачинятися, то сьогодні вони зачиняться, і якщо двер-
на ручка сподівається коли-небудь заблищати, то їй не доведеть-
ся більше чекати. 

І якщо Домніка витягла базилік із-за ікони, то це тому, що 
Русанда любить базилік, і якщо вона зібрала світлини з усієї 
хати, то це тому, що подрузі подобається їх роздивлятися, і якщо 



185

сьогодні вранці, у будень, Трофімаш скуштував варення, то це 
для того, щоб він не просив його ввечері.

(…) Адже був час, коли вони їли й спали одна в одної. Ходили 
до школи з однією чорнильницею, та сама собака покусала їх в 
один день, на одному веретені1 вчилися прясти, і якщо одна об-
різала волосся, то й інша робила те саме, коли одна показувала 
хлопцям язик, показувала й інша, і якщо одна допомагала матері 
білити хату, білила й інша. Якби ще хоч трішки були схожими на 
лице — ну геть тобі сестри рідні!

Та — що робити! — вони не були схожими… 
Спочатку це помічали тільки рідні. Коли, бувало, Русанду 

поб’ють удома, вона втікала до бабусі й три дні ревла там, поки 
не приходив батько й не забирав її додому. Коли били Домні-
ку, вона ставала слухнянішою вдесятеро. Русанда була в батьків 
одна — і найстаршою, і наймолодшою, а Домніка мала нещастя 
бути в сім’ї ані найстаршою, ані наймолодшою. Для неї вже не 
згадували казок, і менше горіхів для неї ставало в бабусиній ки-
шені, і все своє дитинство няньчила вона єдину ляльку, яку сама 
зробила. І коли лялька постаріла, Домніці стало шкода похова-
ти її. А в Русанди було пів дюжини2 ляльок, яких вона хрестила, 
одружувала й ховала раніше, ніж це заведено в ляльок.

Потім і вчитель став їх розрізняти. Русанда була вродливі-
шою, навчання давалось їй легко, і вчитель тільки її відправляв 
до канцелярії за картою. А Домніка навчалася гірше, і вчитель 
постійно забував її ім’я. 

Урешті-решт, вони й самі помітили, що не схожі одна на одну. 
Коли  дівчата закінчили чотири класи, їм сказали вдома, що до-
сить з них навчання — усе одно попадями, мовляв, не стануть, — 
Домніка спокійно закинула ранець на горище.

А Русанда не послухалася.
Пройшов час, і якось вони зустрілися на мосту, постояли-по-

стояли й не знали, про що говорити.
— Ти до школи?
— До школи. А ти полоти?
— Полоти. (…) 

1  
Веретено — пристрій для ручного прядіння пряжі, нитки; паличка, на яку 

намотується нитка внаслідок обертального руху, що робить людина, яка пряде. 
2  
Пів дюжини — старовинна міра поштучного рахунку однорідних пред-

метів. Дюжина — 12 штук, пів дюжини — 6 штук.
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Трофімаш проревів три дні, з ранку до вечора, — і все через 
те, що йому не купують шапку, бо ж без шапки що за життя! Чого 
лише йому не пропонували натомість — яке там! — наполягав на 
своєму: йому потрібна шапка!

По-перше, старші хлопці, перш ніж узяти його до гри, б’ють 
шапкою по голові, щоб випробувати, чи не плакатиме. Трофімаш 
знайшов молодших від себе друзів, та йому нічим було їх випро-
бовувати. По-друге, він дізнався, що до школи не приймають без 
шапки й погані були б його справи, якби через  якусь шапку йому 
довелося б просидіти ще одну зиму на пічці.

Крім того, Домніка, коли сердиться, смикає його за чуба.  
А коли б у нього шапка, натягнув її на вуха — і спробуй дістанься 
до чуба!

Ревів би, видно, й увесь четвертий день, та мати, розбудивши 
його рано-вранці, сказала:

— Ось візьми тридцять рублів. Піди до бабусі на хутір, і вона 
купить тобі шапку. Там у них у кооперативі1 є. Тільки попроси, 
щоб вибрала якнайбільшу: у мене немає грошей щотижня купу-
вати тобі нову шапку. І козирок щоб був чорний, лакований. Не 
забудеш, що я сказала?

— Ні.
— Ось подивимося. Так що ти їй казатимеш?
— Щоб козирок був чорний.
— Молодець. Тільки не загуби гроші, загубиш — додому не 

повертайся. Чуєш?
— Чую.
— То де ти їх триматимеш?
Трофімаш заправляв сорочку у штани й раптом задумався: 

«То де ж насправді тримати такі грошища?»
— У руці.
— Ще б пак, у руці! Дай-но я покладу їх до кишені. Лише не 

надумай виймати.
Трофімаш умився й чекав, коли йому дадуть поїсти, та, поба-

чивши, що мати нарешті знайшла гребінь, який він заховав під ки-
лимком, вибіг надвір. Бадя2 Зинєл щойно зняв зі стайні снопи, зби-

1  
Кооператив — об’єднання  людей для спільної виробничої або іншої 

господарської діяльності; тут — магазин.
2  

Бадя — шанобливе звертання до старшого чоловіка (молдов.). 
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раючись наново перекривати стріху. Трофімаш зупинився — давно 
йому хотілося подивитися, чи немає чогось цікавенького на горищі. 
Декілька разів лазив туди, та так нічого й не побачив у темноті.

— Куди ти, Трофімашу? — запитав батько, з докором дивля-
чись на його немиті ноги.

«Забере ще гроші...» — подумав Трофімаш.
— Та ось вийшов... погуляти.
— Погуляти? Це добре, особливо вранці... А чому ноги не помив?
— Уранці вода холодна, зароблю ще ревматизм.
— Хм!.. Тоді прожени тих гусей, щоб не общипували снопи.
Трофімаш узяв лозину, погнав гусей за ворота — тільки його 

й бачили. По дорозі йшов чоловік з косою на плечах, за ним хлоп-
чина ніс двоє граблів — мабуть, боїться нести косу. За мостом по-
вернув віз із сіном, гарно було б у ньому погратися, та господар 
поряд стовбичить.

Від села до хутора немалий шлях, і в Трофімаша був час ді-
стати з кишені гроші й подивитися, чи справжні вони. Щойно 
засунув руку до кишені, як  раптом його гукнули:

— Трофімашу, агов, Трофімашу!
Його наздоганяла Русанда. На плечах — граблі, на граблях — ко-

шик. 
— Ти куди це так зрання?
— До бабусі йду, щоб вона купила мені шапку. З козирком.
— Та невже! А гроші в тебе є?
— Є! 
Засунув руку до кишені, та витягти гроші не наважився: хто 

знає, народ зараз хитрий...
— Приходь увечері, я подивлюся, чи вона тобі до лиця. Якщо 

буде вдала  покупка, ми тебе оженимо. Добре?
— Та я давно хотів, тільки немає на кому.
— А Ілєнуца, ваша сусідка?
— Вона соплива. Не люблю...
Русанда всміхнулася, відкрила кошик.
— А вертуту1 тобі дати?
— Не хочу. Я щойно поїв.
— Вертуту їв?
— Вертуту.

1  
Вертута — молдовська випічка з начинкою.
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Навіть усміхнувся — чудово збрехав. Та добре, що не всі ві-
рять, бо залишився б голодний. Заховав вертуту до кишені й уже 
метикував, як би швидше вислизнути та скуштувати: от якби з 
повидлом! 

Русанда поклала руку на його голову. Трофімашеві це не спо-
добалося: досить з нього й того, що вдома всі смикають за чуба! 
Але тепла й м’яка рука дівчини погладила його по цьому ж чуб-
чику, потім ковзнула на плече, і Трофімаш подумав про те, як би 
добре йому жилося, коли б була вона його сестрою.

Тільки-но вони розійшлися, Трофімаш дістав вертуту. Мит-
тю від неї нічого не залишилося, і зараз він болісно згадував: 
«Невже вона була з повидлом?» Не встиг роздивитися, так смач-
но було...

Потім видобув нарешті з кишені тридцятку, роздивився її на-
впроти сонця, склав учетверо й знову розгорнув. Справжня! Усі 
кутики цілі, і чорнилами не забруднена. Хоча з грошима справа 
дуже складна: рубля ще можна на ходу роздивитися, а з тридцят-
кою погані жарти. Це не кожному під силу.

Трофімаш зійшов зі стежини, обираючи зручне місце, щоб 
присісти, — аж раптом з-під великої круглої каменюки блиснув 
найсправжнісінький револьверний патрон. Потрусив біля самі-
сінького вуха — порох є. Куля, безперечно, теж була. Подумав: 
«От якби йому бодай яку, старезну-престарезну шапку! Тоді на 
ці гроші можна було б купити ліворверт1. До вечора він, без сум-
нівів, настріляв би зайців з десять — ну, не десять, десять він не 
донесе, а вісім уклав би точно».

Та не варто засмучуватися: бедіца2 Тоадер написав з фрон-
ту, що привезе ліворверт. Гармату, звичайно, не привезе: у хаті 
ніде її тримати. А ліворверт привезе. Доведеться трохи почекати, 
поки бедіца поб’є німців. А сьогодні треба якнайшвидше купити 
шапку — і додому, там на нього вже зачекалися.

Вийшов на стежину й поспішив до своєї бабусі — хутір був 
близенько, та цей револьверний патрон не давав йому спокою. 
Був би в нього ліворверт, у що б іще він міг поцілити? Ондечки 
там, на межі, два горобці, помітивши його, пурхнули в різні боки. 
Молодці, треба рятуватися, поки не запізно.

1  
Ліворверт — перекручене револьвер — короткоствольна стрілецька 

зброя з круглим барабаном для патронів, що обертається.
2  

Бедіца —  брат (молдов.).
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Раптом угледів попереду на стежці ворона. Стояв собі спо-
кійнесенько й довбав горіх. Це було вже велике нахабство. Розі-
злившись, Трофімаш вибрав потрібний камінчик, став на одне 
коліно, довго цілився — провчить же він його!  Камінчик проле-
тів над самою вороновою головою, а тому й байдуже. Схопив го-
ріх у клюв, відлетів трішки й знову став його довбати. І  знову на 
тій самій стежці, де земля утрамбована й горіх легше розколоти.

«Так це ж горіх з нашого садка!»
Безмежно обурений, Трофімаш швидко набив кишені камін-

цями й погнався за вороном так, що сорочка чудернацьким мі-
хуром напиналася на спині. Із соняха — до кукурудзи, звідти —  
у гречку, з гречки — до виноградника. І коли вже трохи не накрив 
ворона рукою, той раптом здійнявся високо в небо, залишивши 
Трофімашеві дві горіхові шкарлупки.

— Ет, чортів злодюга! 
Та хай йому грець! Кому — горіх, а кому — шапка. Трофімаш 

присів, щоб востаннє роздивитися омріяну тридцятку. Шукає в 
одній кишені, шукає в іншій, за мить застиг, очі сповнені жаху — 
немає грошей! Вивернув кишені, крутив їх, вертів, обмацав себе 
з ніг до голови — гроші зникли.

Мало ще лупцювали його — ось у чому лихо! Трофімаш схопив 
себе за чуба й почав скубти його в різні боки, як це робила Домні-
ка. Було дуже боляче, але він терпів. Гроші, однак, не з’являлися.

Увечері він увійшов до села, ховаючи від перехожих своє 
сумне, заплакане обличчя, тихо прокрадався вздовж парканів, 
ніби все село вже знало, що він загубив гроші.

Нехай його б’ють. Він буде мовчки стояти на місці, доки їм не 
набридне. І якщо після цього залишиться жити, він зашиє собі 
кишені м’яким  дротом і, скільки його віку, не буде ганятися за 
воронами.

Він був страшенно голодний, від плачу боліла голова, і йому 
здавалося, що вже не залишилося жодної сльозинки там, де вони 
збираються. Та коли підійшов до воріт, вони знову потекли руча-
ями. Увійшов до хати, розгледів крізь сльози залатані коліна бать-
кових штанів, на яких відпочивали мозолясті руки, і зупинився.

— Я... я... загубив рублі.
Рука піднялася, Трофімаш зіщулився, увібрав голову в плечі. 

Гостро тьохнуло серце раз, другий, третій, а іскри все ще не сип-
ляться з очей. Нарешті відчув батьківську руку на своїй голові — 
рука лагідно пестила чубчика.
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«Не зрозумів!» — подумав Трофімаш, витираючи щоки рукавом.
— Я загубив гроші… котрі мама дала… купити шапку. 
— Нічого, синку.
Тихо звелися мокрі вії, і здивований погляд зупинився на 

підборідді батька.
Бадя Зинєл піднявся з місця, узяв його за руку й повів до 

каса маре1. Там ридала Домніка, уткнувшись обличчям у по-
душку.

— Батьку, чого це вона?
Бадя Зинєл нічого не відповів. Тільки зняв із цвяха зелений 

капелюх з павичевим пером, капелюх бедіци Тоадера, і натяг 
Трофімашеві на голову.

— Ось, тепер можеш його носити...
У сінях бадя Зинєл зупинився й сказав голосно, щоб усі чули:
— Від сьогодні той, хто зачепить Трофімаша, буде мати спра-

ву зі мною. 
І йому: «Ну, іди грайся...»
Трофімаш обережно зняв капелюх, хотів залишити його на 

столі, та батько знову натяг його синові на голову.
— Іди так, у ньому.
— А що скаже бедіца Тоадер?
Замість відповіді бадя Зинєл закрив очі, наче його засліп-

лювало це яскраве денне світло, від якого, здавалося, він уже 
відвик. 

Трофімаш усівся на призьбі: «Що це з ним таке?»
Дві жінки проходили повз, зупинилися, довго зазирали на 

їхнє подвір’я.
— І залишився Зинєл лише з одним сином!
— З одним-єдиним... 
Трофімаш схопився як ошпарений. Де бедіца Тоадер?  Чому 

батько віддає його капелюх? Не потрібен йому капелюх бедіци... 
Кинувся до каса маре, хотів повісити капелюх на старе місце, та 
не міг дотягтися.

— Домніка, чому ти плачеш? Де бедіца Тоадер?
Підійшов до неї, Домніка, не підіймаючи голову з подушки, 

обійняла його за плечі. Трофімаш припав до її мокрого обличчя 
й розревівся. Як же чекав він на бедіцу Тоадера!

1  
Каса маре — світлиця (молдов.), одне з трьох основних приміщень у 

житловому будинку. 
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У той день, до пізнього вечора, біля воріт баді Зинєла стояв 
хлопчик у великому зеленому капелюсі з павичевим пером, у ка-
пелюсі, який снився не одній дівчині в цьому селі.

Війна, хоча й далеко, та вона все ще йшла...

37

І ось уже два тижні, як Трофімаш не рве сорочки під пахва-
ми, два тижні, як парить вечорами вкриті ципками1 ноги, два 
тижні, як вивертає кишені, викидаючи з них усе зайве, — уже 
викинув мало не пів пуда2 всілякого добра, а кишені ще битком 
набиті.

Трофімаш готувався до школи.
Тому їхнє щеня бігає на подвір’ю, виляючи хвостом, і диву-

ється, що до хвоста нічого не прив’язано, і бадя Зинєл, коли за-
прягає коней, уже не шукає батога в бур’янах, а бере його там, де 
повісив. 

Залишився всього один день, і Трофімаш вирішив по обіді 
полізти на горище й пошукати там сухих вишень чи горіхів — не 
йти ж йому до школи з порожніми кишенями, та раптом угледів 
батька, що гострив голкою циганські ножиці.

— А ви оце навіщо…?  
— Візьми стільчик і сідай. Спиною сюди, до вікна.
— Хочете обстригти?
— Не те щоб дуже хочу, але ж не приймуть до школи з такою 

чуприною.
І присів на ослінчик — нехай, мовляв, Трофімаш сам вирі-

шить, буде  стригтися чи ні. Трофімаш зітхнув і сів на стільчик,  
з тугою зиркаючи на прочинені двері. Деякий час він сидів мовч-
ки, заплющуючи очі при кожному несамовитому скрипінні но-
жиць, та потім не витримав:

— Щипає ж!
— Хто тебе щипає? 
— Та там… чубчик…
— Та не я ж. Потерпи трохи.

1  
Ципки — почервоніла, обвітрена шкіра на відкритих ділянках тіла, 

покрита дрібними тріщинками й пухирцями; є зазвичай у тих, хто пере-
буває багато часу на свіжому повітрі.

2  
Пів пуда — старовинна одиниця ваги, міри. Пуд — 16,4 кг; пів пуда — 

8,2 кг. 
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Трофімаш багато разів заплющував і розплющував очі,  
а коли бадя Зинєл утретє став гострити ножиці, Трофімаш захо-
дився обмацувати голову, щоб дізнатися, як його справи.

— А може, завтра вранці закінчимо?
— Завтра вранці ти маєш іти до школи. Забув?
Забув — як можна забути! Уже два тижні, як мати пошила 

йому чудову сумку з блакитними смужками, уже два тижні, як 
Домніка принесла йому блакитний зошит та огризок олівця. Усе 
це Трофімаш поклав до сумки й щоранку перевіряв, чи раптом не 
залізли туди миші й чи не почали зошит раніше за нього.

Нарешті бадя Зинєл, випроставшись, з великим сумнівом мовив:
— Здається, готово.
Трофімаш скинув стару спідницю, яку йому напнули навколо 

шиї, і почав перевертати все догори дриґом, шукаючи дзеркало.
— Що ти шукаєш?
— Пояс.
— Так він же на тобі.
— У мене був іще один.
І раптом почув сміх у каса маре: до Домніки в гості прийшли 

подруги, отже, сьогодні люстерка йому вже не бачити. Тоді він 
натяг капелюх на самі вуха й переліз через паркан до тітоньки 
Іляни. (…)

Багато чого ще довелося перетерпіти Трофімашеві в той день, 
зате ввечері, лежачи на спині й очікуючи, коли Домніка загасить 
лампу, він підрахував дещо, і ніби громом його вразило. З-за печі 
відразу ж з’явилася стрижена голова: 

— Домніко, чуєш?
— Що?
— Отже, мені залишається спати тільки цю ніч? Завтра до 

школи?
— Отже. Ану ж бо, повернися до мене спиною!
Голівка зникла, наче її вітром здуло. Та, бачачи, що сестра ще 

ходить по кімнаті, попередив:
— Домніко, ти не надумай мене будити. Скажу батькові.
І, уявляючи, як вона злякалася, заснув. А наступного ранку 

немає сумки! Зникла разом із зошитом та олівцем. В одну мить 
Трофімаш зазирнув під усі лави — могли стягнути миші; пошукав 
на припічку1 й уже зібрався лізти на горище, як Домніка гукнула:

1  
Припічок — горизонтальна площина перед піччю під комином.
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— Знайшлася!
— Де вона була?
— Під подушкою в Трофімаша.
— Це ти її поклав?
Та Трофімаш не знає, як вона туди потрапила.
— Мамо, гляньте-но! У нього навіть ніс у поросі!
— Обтрушуся на вулиці! — І він кинувся до дверей, але, поки 

відчиняв їх, Домніка встигла пройтися по його носу щіткою.
Трофімаш швидко засунув руки до кишень, щоб Домніка по-

милково не почистила їх.
— Я запізнюся!
— А хто винен?
Вискочив на дорогу й кинувся бігти, та так, що сумка, відско-

чивши від спини, наче летіла навздогін за ним. Біля воріт школи 
зупинився, почекав, коли сумка його наздожене. 

Увійшов до довгого шкільного коридору й відчинив перші-
ліпші двері. Моментально всі голови повернулися до нього. Тро-
фімаш помітив декілька пар довжелезних ніг, що не ставали під 
парту. Подумав: «Це дорослі. Ще  наб’ють…»

Учитель, якого Трофімаш через поспіх не помітив, поціка-
вився:

— Що скажеш?
— Нічого.
— Хм! З якого ти класу?
— Я прийшов так… без класу.
Хтось пирскнув у кулак. Учитель постукав олівцем по столу 

й промовив усміхаючись: 
— Тоді заходь до сусідньої кімнати. Там сидять ті, що без класу.
Та пошити Трофімаша в дурні двічі поспіль ще нікому не вда-

валося. Хлопчина обережно відчинив двері й раптом усміхнувся.
— Ти чого смієшся? — запитала Русанда.
— Я не сміюся. Ви вчителька?
— Я.
Зняв сумку, капелюх та оглянув кімнату.
— А де я буду сидіти?
Ще в Сороках Русанда обрала для Трофімаша зручне місце, 

яке зараз чекало на нього, — за тією ж партою, де нещодавно си-
діла вона сама.

— Ось тут.
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Під партою Трофімаш виявив поперечину. Для чого це вона? 
Зазирнув до сусідів. Що інші роблять з поперечиною? Один 
хлопчина, вищий від нього, поклав на неї ноги. Трофімаш теж 
прилаштував ноги — гарна річ! А для рук нічого немає? (…)

— Гей, ти там, під партою… Що ти там робиш?
— Жує, — видав хтось.
— Жує?! Ну ж бо, сховай швиденько хліб, голубчику. Поба-

чить Русанда Михайлівна, ой перепаде ж нам! (…)
— Леля1 Русанда… Михайлівна! Він знову їсть…
Русанда подивилася на стрижену Трофімашеву голову —  

і раптом уперше побачила, що він дуже схожий з Домнікою. Ніби 
це Домніка, навмисне ставши такою маленькою, щоб не поміти-
ли, дивиться на неї своїми веселими очима. (…)

Пішла поміж партами на місце події. Ненажера — чорний, 
мов негр, хлопчисько, якого за допомогою відра води й шматка 
мила, напевно, вдалося б перетворити на європейця, — сидів 
закам’янівши, а рот у нього був напханий так, що губи не схо-
дилися. Запитально дивився на Русанду, очікуючи, що буде 
далі. 

— Отже, діти, ви стали школярами. А школярі повинні щодня 
приходити до школи. Ну ж бо, хто з вас скаже, чи є в нас у селі 
школа. Хто знає, нехай підніме руку, ось так.

Підняла руку та дівчинка, яка цілу зиму ходила на міст,  
дівчинка з блакитними очима, запнута хусткою так, як це роб-
лять старші жінки.

— Як тебе зовуть?
— Веруца. Так мене зовуть.
— Ну, і що ти скажеш, Веруцо, є в нас школа в селі?
— Є-є-є.
— Правильно. Тільки, коли відповідаєш, треба встати.
— А я й так стою!
Русанда прикусила губу, щоб не засміятися вголос.
— Тоді сядь. 
Веруца уважно оглянула парту, потупцяла на місці, і її оченя-

та знову заблищали над самою партою. 
— А я не можу сісти. Тут надто високо.
Русанда подивилася на тих, хто сидів поряд.

1   
Леля — найкрасивіша, найкраща серед дівчат (молдов.).
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Трофімаш одразу ж зіскочив з місця й, підійшовши, довго ме-
тикував, як би посадити дівчинку. Урешті-решт, обійняв і спро-
бував відірвати від землі.

— Тяжка, — сказав комусь і швидко додав: — Тільки ти вже ж 
мене не обіймай! Я цього не люблю.

— Отже, школярі повинні щодня приходити до школи.
Русанда ходила поміж партами та вдивлялася в ці милі дитя-

чі обличчя, й обіцяла їм відкрити великі таємниці, велике щас-
тя, велике життя. І вони, боязко стежачи очима за нею, уперше 
розмріялися: ех, добре було б!.. От тільки б мама роздобула десь 
зошита…

(Переклад Аксенії Мігалі, Вікторії Туряниці) 

1. Назвіть головних героїв твору. 2. Розкажіть про життя сім’ї 
Кожокару. Яким воно було? 3. Розкажіть про Домніку Кожокару. 
Коли ми знайомимося з нею? Чому автор обирає саме такий 
момент для знайомства з  героїнею? 4. Чим Русанда Чоботару 
відрізняється від своєї подруги? 5. Розкажіть про життя Трофі-
маша. Яким ви уявляєте головного героя? 6. Знайдіть і прочи-
тайте епізод, де розповідається, чому Домніка любила приби-
рати в хаті. Поясніть,  як це характеризує дівчину. 7. Прочитайте 
в особах діалоги Трофімаша й батька, Трофімаша й Русанди з 
частини 23. Які риси характеру хлопчика виявляються в цих 
уривках? 8. Перекажіть епізод «Перший день Трофімаша в шко-
лі». 9. Розкажіть про дружбу двох дівчат — Домніки й Русанди. 
Проілюструйте розповідь цитатами з тексту. 10. Знайдіть у тво-
рі деталі, за допомогою яких автор відтворює картину життя 
села Валя Резєш. Запишіть їх. Складіть розповідь про село, де 
відбуваються події твору. 11. Якими рисами характеру наділив 
письменник Домніку? Русанду? А Трофімаша? Які риси харак-
теру героїв вам сподобалися? Чому? 12. Поясніть, чому батько 
пробачив Трофімашеві провину. Чому змінилося його ставлен-
ня до молодшого сина? 13. Розкрийте головну думку твору.  
14. Уявіть, що ви зустрілися з Трофімашем. Порадьте йому та 
його друзям-першокласникам, як треба поводитися в школі. 
15. Уявіть свою зустріч з Домнікою. Поспілкуйтеся з нею про 
мрії в житті. 16. Робота в групах. Створіть мініпроєкти за тема-
ми «Образ Трофімаша», «Образ Домніки», «Образ Русанди». 
17. Чого не врахував Трофімаш, коли йшов до бабусі на хутір з 
грошима? Чому хлопчик загубив гроші? Порадьте йому, як по-
трібно поводитися з грішми, щоб їх не загубити. 18. Яким було 
дитинство Домніки й Трофімаша? Чому? 19. Як ставляться до 
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батьків, рідних, однолітків та одне до одного герої твору?  
20. Яку участь у справах сім’ї беруть діти? 21. У які моменти 
головні герої відчувають відповідальність за інших? 22. Чого 
Трофімаш найбільше не любив робити? Чому? Як ви ставите-
ся до таких поглядів хлопчика? 23. Складіть список небезпек 
у житті головного героя. Як він їх долав? 24. Що цікавого ви 
дізналися про освіту та школу тих часів? Чим вони відрізня-
ються від сучасних?

Міхаїл Садовяну
1880–1961

...Навчайся того, чого не знаєш, 
заради тих часів, на які чекаєш. 

М. Садовяну 

Румунська література

Міхаїл (Міхай) Садовяну — видатний письменник, сценарист, 
державний діяч, добре відомий далеко за межами Румунії — наро-
дився 5 листопада 1880 р. в м. Пашкань повіту Ясси в родині ру-
мунського адвоката та селянки. Мати померла рано, і син проніс 
любов до неї через усе життя. Видавати свої твори почав ще в роки 
навчання в гімназії. 1904 р. побачили світ чотири книжки моло-
дого письменника — «Оповідання», «Соколи», «Задушені  страж-
дання», «Корчма діда Преку», три з них були відзначені різними 
преміями. М. Садовяну — послідовник  демократичних тради-
цій у румунській літературі. Тяжке життя селян, протест проти  
беззаконня й експлуатації — теми найкращих творів автора, на-
писаних до 1944 р. Боротьба народу за національну незалеж-
ність — у центрі історичних творів «Вулиця Лепушняну» (1921), 
«Сіретом млин пливе» (1923), «На  заїжджому дворі Анкуци» 
(1928), «Чекан» (1930), «Брати Ждер» (1935–1945). М. Садовя-
ну залишив численний творчий спадок — понад сто томів тво-
рів різних жанрів: романів, повістей, оповідань, нарисів, статей, 
досліджень з румунської мови, літератури та фольклору. Пере-
клав румунською твори Т. Шевченка «Іван Підкова» і «Садок 
вишневий коло хати» (1945). Написав передмову до першого  
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румунського видання Шевченкового «Кобзаря» (1957). Чимало 
творів М. Садовяну були екранізовані: перший румунський ко-
льоровий фільм «Осінь у дельті» (1951), «Митря Кокор» (1953), 
«Рід Шоймарів» (1965), «Секира» (1970), «Брати Ждер» (1973), 
«Ведмеже око» (1983), «Листопад, останній бал» (1988). Помер 
19 жовтня 1961 р. в м. Бухаресті (Румунія). 

Грані художнього твору

Оповідання «У лісі Петрішор» — один з найвідоміших творів  
М. Садовяну, якому притаманні ясність і надзвичайна музикаль-
ність мови, велика художня майстерність у зображенні природи, 
що вирізняють стиль письменника. У чудовому незайманому лісі, 
велична й вічна краса якого відчувається в кожному слові автора, 
у кожному реченні оповідання, відбувається справжня трагедія. 
Двоє мисливців з рушницями та їхні пси своїм втручанням порушу-
ють спокій величного лісу. Його прадавню тишу руйнують метушня 
мисливців, людські голоси, гавкання собак, сигнал мисливського 
рогу, тютюновий дим і різкі короткі постріли. Вони руйнують жит-
тя лісу: повільно вмирає, стікаючи кров’ю, поранена мисливцями 
олениця. З останніх сил рятується вона від людей, утікаючи руслом 
гірського потоку до верхів’їв гір. Та надій на життя немає… Людина 
і природа... Якими мають бути їхні відносини? Це вічне питання по-
рушує М. Садовяну. Та відповіді не дає, бо її повинні знайти ми самі. 
І зробити висновки. 

 Знайдіть відомості про оленів та їхнє життя в дикій при-
роді.

У ЛІСІ ПЕТРІШОР

Це було наприкінці серпня, і старий ліс Петрішор мовчки 
розгортав верховіття. Легко піднімався він пагорбами, потім 
ущелиною, над якою на вершині росла стара ялина, що першою 
провіщала наближення вітру своїм глибоким свистом. Так по-
вільно ліс піднімався на захід, а з неба сонце, що сходило, уже 
починало освітлювати його схованки.  

У тихому спокої на краю лісу сонячне світло розсіювалося про-
менями, неначе рясний теплий дощ; рій мошкари кружляв, немов 
у швидкому танці; комахи світилися на сонці, а потім зникали. Ось 
іволга завмерла на гілці бука, що тягнеться до сонця; пір’я пташ-
ки нагадувало жовток яйця; час від часу вона витягувала шию,  
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висвистуючи. Маленькі різнокольорові пташки кликали одна одну 
з верхівок молодих кущів: тут були й синички, і сойки, і зяблики. 
Вони дивилися одне на одного гострими очима, відкриваючи дзьо-
бики й розсилаючи мелодійні заклики, вібруючи крильцями, від 
чого рухалися кущі й тремтіло, виблискуючи, яскраве листя. 

Вир маленького життя захоплював цей край лісу зараз, як і 
кожного літнього ранку. Різноманітні комашки з прозорими чи 
блакитними крильцями літали, метелики танцювали над густою 
травою, у якій почали збиратися й міцнішати теплі приємні за-
пахи. На розритій землі, серед листя й пожовклої сухої торіш-
ньої трави принишк рудий заєць. Він сидів на лапках, а його дов- 
гі вуха лежали на спині. Пригрівшись, він дрімав. Час від часу 
розплющував очі, потім повільно заплющував їх і рухав носиком, 
немов уві сні. У середині лісу на стежечках було ще вогко, лише 
де-не-де відчувався легкий рух життя: то лунав тихий, ледь чут-
ний заклик; то якийсь тонкий лист повільно рухався; то шаруді-
ло торішнє сухе й пожовкле листя.

Опівдні пролунав звук мисливського рога1 й почав мовби 
перебиратися з галявини на галявину. Лягаві2 дзвінко загавка-
ли: «Чіаф! Чіаф!» Почулися людські голоси. І у світлі на стежці 
з’явилися, пильно вдивляючись у хащу, двоє чоловіків. Один з 
них — боярин3; це було зрозуміло з його зеленого одягу, з капе-
люха, прикрашеного пір’ям сойки, із сяючої чистої рушниці. Він 
був ще молодий, з повним червоним обличчям, тонкими світ-
лими вусами, з невеликим черевцем. Чоловік був угодований,  
з товстими щоками та веселими очима. Інший подорожній, ліс-
ник, був високий та широкоплечий, кучерявий, з густими темни-
ми, трохи страхітливими вусами, з чистим та ясним поглядом. 
Він мав торбу з латунними ґудзиками, що висіла на лівому стег-
ні. Лісник ніс напереваги4 рушницю, загорнуту, щоб залізо не ір-
жавіло, у вичинену кролячу шкурку.

1  
Мисливський ріг — один із сигнальних мисливських інструментів, 

порожній ріг зі спеціальним отвором для вдування повітря й отримання 
звуку в його трохи зрізаній верхній частині. 

2  
Лягаві — порода мисливських собак. 

3  
Боярин — у давні часи особа, яка мала найвищий сан, звання серед 

службовців. 
4   

Напереваги — тримаючи перед собою, з нахилом уперед (про гвинтів-
ку, піку і т. ін.). 
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— Поклич, Васілє, собак, — сказав боярин, обертаючи голову 
до лісника.

Васілє дістав ріг, що висів на правому боці, підніс його до 
рота й тричі протрубив, направляючи його звук до краю лісу, що 
був позаду. Сигнал рога ще лунав, коли один собака тричі про-
гавкав у відповідь. 

— Це мій пес, — сказав Васілє, наставляючи вухо туди, звідки 
лунав гавкіт. Загавкав ще один собака, сильніше. Лісник почав 
кликати: 

— На, на, Фрішка, на-а!
Гавкіт наближався. Гарний, чорний, з рудою мордочкою со-

бака вийшов з лісу на стежку кроків за двадцять позаду людей, 
подивився праворуч, ліворуч, а потім наблизився до мисливців.

— Сюди, Османе! — покликав боярин. — Де ти був, негіднику? 
Маневруючи, неначе ящірка, з кущів вийшов на стежку й 

собака лісника, такий худий, що ребра й кістки стирчали крізь 
шкуру. Васілє підняв руку й нахилився до нього. Фрішка приліг 
на землю, усе ще гавкаючи, а потім почав виляти хвостом. 

— Давайте вже підемо, кукоане1 Грігоріце, — сказав лісник, 
піднімаючись. — Будемо йти вперед, а потім на ту їхню стежечку. 
Не може такого бути, щоб на цій стежці не було оленів. Я бачив 
їх тут учора. 

Рушили, твердо ступаючи високими чобітьми по вологій сте-
жині. Собаки на повідках спокійно йшли позаду. 

— Ось тут, на цьому краю лісу, я торік застрелив тих двох вов-
ків, — сказав Васілє.

— Саме тут? — запитав кукон2 Грігоріце.
— Саме тут. Двох. Я ще бачив вовків в інших місцях…
— Коли випадає сніг, що вони роблять?
— Про це й я думав… Ці монстри викликають подив… Мені 

шкода цих  хижаків. Та як натрапив на їхній слід — уже не маю 
спокою... Це в мене як пристрасть, кукоане Грігоріце… Велике 
діло... Навіть не їм і не п’ю нічого!

Приходжу я, кукоане Грігоріце, і знаходжу слід на тій стеж-
ці… Багато було слідів на снігу… Уже пройшло свято Андрія, зві-
рі ходили потайки … Знаходжу я слід, обстежую. Виводить мене 

1 Кукоане — шанобливе звертання до молодого пана, сина боярина  
(у кличному відмінку) (румун.).

2  
Кукон —  молодий пан, син боярина (румун.).
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цей слід з лісу до одного місця. Потім знаходжу його ближче до 
села. Потім слід доходить до очерету. А потім назад… Думав я, 
що вони в плавнях… Повернувся на край лісу, кукоане Грігоріце,  
сховався серед кущів і почав вити… Завив я один раз, завив дру-
гий та почув відповідь з плавнів… Вони були там, в очереті… Зно-
ву їх кличу — і знову чекаю… Потім побачив, як вони виходять… 
Їх було шестеро… Один великий, попереду, ось такий, кукоане 
Грігоріце… (Васілє, лайнувшись, показав рукою над землею ви-
соту вовка). Почав я гавкати. Вони зупиняються, нюхаючи ві-
тер. Потім рушили до мене, хвостами метуть по снігу… Я мовчу… 
Вони зупинилися. Тоді я підняв рушницю, прицілився в першо-
го, найбільшого… (Тут Васілє знову лайнувся на вовка). Приці-
лився я в нього, пане, і коли вистрілив, то аж сніг закурився...  
А другий вовк перескочив через першого. Прицілився — і в ньо-
го, кукоане Грігоріце. Коли  вистрілив, звалив його, і він упав на 
першого навхрест.  

З новою лайкою лісник зупинився, подивився назад, на со-
бак, а потім на дуло рушниці. 

— А решта? — спитав кукон Грігоріце. 
— А інші пішли, до бісової матері! А чого їм іще чекати?...
Молодий боярин усміхався, задоволений. Дістав на ходу тю-

тюн. Дав одну цигарку лісникові, а собі скрутив іншу. Васілє за-
курив, і тепер вони йшли мовчки. 

Прямо перед ними на стовбурі дерева сиділа білочка. На мить 
затримала на них погляд своїх чорних очей і сховалася в сухому 
гіллі. Перескочила, мов каштановий клубок, на інше дерево й за-
губилася в листі.

Боярин здригнувся, схопився за рушницю, але враз заспоко-
ївся, коли Васілє тихенько сказав:

— Ось маленький монстр...
Потім вони спокійно йшли якийсь час, удихаючи вологий за-

пах лісу. Дятли простукували кору на стовбурах дерев. Далеко 
чулися меланхолійні крики й зникали в нерухомому листі. Через 
якийсь час лісник зупинився. 

— Ось сюди, кукоане Грігоріце, — сказав він. — Повернімо 
трохи сюди, праворуч, цією долиною. Остерігайтеся гілля, бо 
воно густе, до біса. У долині велика волога, бо неподалік стру-
мок, там є сліди… 

Вони рушили праворуч, пробираючись через кущі, які стояли 
стіною та здавалися непрохідними.
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— Тихо, — сказав Васілє. Його голос одразу набув особливого 
відтінку й затремтів, як подих вітру в долині.  

Знов ішли якийсь час, і знову зупинилися. Собаки неспокійно 
натягували повідки. Васілє нахилився до стебел вологої трави.

— А ось тут можна визначити свіжий слід…
Кукон Грігоріце теж нахилився, уважно вдивляючись. Після 

того поклав свою торбу зліва від себе, мисливський ніж — спра-
ва, поправив капелюх на голові й підготував рушницю… 

— Гей, Османе! — сказав лісник до собаки. — Шукати… Іди й 
ти, Фрішко!.. Що? Не відчуваєш запаху оленя?..  

Лягаві, спущені з повідків, відчувши свободу, одразу швидко 
рушили вздовж пагорба та зникли в кущах. Васілє сказав:

— Тепер вийдімо на галявину й будемо чекати… Вони повин-
ні їх загнати… Моя лягава така, яка вона є, але вона знає їхні по-
вадки… Прижене оленя під дуло рушниці…

Кукон Грігоріце був трохи неспокійний. Зітхнув два рази й пі-
шов за Васілє, тримаючи рушницю напоготові. У широкому про-
сторі долини вони побачили освітлену сонну самотню галявину.

Лісник підняв голову. Молодий боярин здригнувся. Собака 
двічі гавкнув у глибині лісу, його голос звучав лунко, як під не-
добудованим склепінням. 

Двоє чоловіків чекали. Не чутно було жодного пташиного 
співу; навіть мошкара не порушувала спокій сонячного світла. 
Гавкання лягавих почулося знову, тепер уже вони гавкали час-
тіше, але більш віддалено й через певні проміжки. Лісник підніс 
ріг до рота та двічі подув у нього. А ліс аж здригнувся, луною по-
ширюючи його різкий звук.  

Зненацька, коли вони навіть не чекали, коли стояли, прислу-
хаючись до гавкання собак, з густих кущів швидко, з тихим шур-
хотінням з’явився сіруватий олень з довгими прудкими ногами. 
Немов стріла пролетіла повз боярина в п’яти кроках від нього.

Лісник здригнувся. Кукон Грігоріце аж скинувся вверх, не-
мов збуджений від тяжкого сну, швидко підніс рушницю до ока 
та двічі вистрелив. Через дим, що розсіювався, побачив оленя, 
який тікав галявиною. Переламавши навпіл рушницю, тремтя-
чими руками перезарядив її. Але крізь дим, що розсіювався, осто-
ронь побачив лісника, який усе ще тримав рушницю біля очей.

— Стріляй! — крикнув кукон Грігоріце. Васілє вистрілив. 
Цей постріл ніби наздогнав звук попередніх двох. Дика тварина  
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стрибнула, потім вони побачили її серед стовбурів дерев, як при-
мару.

Лісник почав заряджати рушницю. Спокійно сказав:
— Вона була надто далеко… 
Боярин був збуджений та злий.
— Як, до біса, він так прийшов? — запитав. — Навіть не че-

кав… Я слухав собак… Вистрілив надто швидко… Поквапився… 
— Це було несподівано… — тихо сказав Васілє. — Але нічого… 

Собаки повинні загнати сюди іншого оленя...  
Одразу замовкли прислухаючись. Собаки, гавкаючи, набли-

жалися. Лісник знову взяв ріг.
— До біса, як? — шепотів уражений кукон і ще раз уважно по-

дивився на свою рушницю. 
 Мовчання затяглося. Собак тривалий час не було чути. Ха-

щами через галявини оленицю гнав страх. Вона віддалялася в бік 
струмка. На мить зупинилася здригаючись, неначе перед провал-
лям. Потім, стишуючи біг, кущами вийшла до води. Передніми 
ногами стала у воду, задні залишилися в траві. Вона зупинилася. 
Її сірувате хутро м’яко виблискувало в тіні. Тільки маленька го-
лова з нашорошеними вухами та великими очима сяяла в проме-
нях сонця. Трохи послухала. Потім нахилила мордочку та двічі 
торкнулася води біля тонких ніг. Знову звела очі. У чисті хвилі 
струмка раптом упала крапля крові. Передня ліва нога олениці 
легенько здригнулася й почала тремтіти. Від лопатки тонень-
кою цівкою стікала кров. Тепер краплі падали частіше. Олениця 
легенько нахилила голову, немов хотіла подивитися в дзеркалі 
води на передню частину свого тіла. Потім почувся немов легкий 
стогін, і вона повернула  чорну мордочку до плям крові. Постоя-
ла так. Час від часу нахилялася до води. Раз у раз тремтіла шкіра, 
укрита тоненьким сірим хутром. Далеко позаду лунав звук рога 
та слабко долинало тихе гавкання лягавих.

Олениця повільно повернулася на берег струмка, озираючись 
у тінь. Світло падало тільки на воду. Вона повільно опустилася 
на килим м’якої трави. Час від часу повертала голову до рани, 
яка кровила. 

А дорогою, якою вона прийшла, пробирався наляканий цап 
з гострими ріжками. Зупинився й простягнув голову до неї, об-
нюхав. Олениця тихенько мукнула, наче говорячи щось, підні-
маючи голову до цапа. Сигнал рога позаду знову примусив звірів 
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здригнутися, гучно розносячись під склепінням лісу. Цап стре-
пенувся, швидко перестрибнув через струмок і зник у хащі. Від 
страху відчувши силу, олениця встала й зайшла у воду. Легенько 
шкутильгаючи, тільки на трьох ногах, коротенькими переходами 
рушила вгору потічком. Ішла, і краплі крові стікали по лівій нозі, 
збираючись червоними цівками. Навколо неї стояли непорушні 
дерева, кущі папороті на берегах струмка нахилялися, коли вона 
проходила, і знову підіймалися, хитаючись; кропив’янка заспіва-
ла легенько, а потім десь зникла. 

Час минав. Ставало прохолодніше. Сонячне світло підійма-
лося до верхів’їв дерев. Тополя із сіро-білою корою ледь хитала 
своїм тонким гіллям і тремтіла листочками, які з яскравим блис-
ком відбивалися у воді.

Олениця піднімалася вгору по струмку. Справа й зліва береги 
ставали вищими, хвилі бігли швидше, їхнє бурчання розливало-
ся між гострим камінням. Раптом ті самі хвилі стрибали, розби-
ваючись зі срібними звуками об каміння. Олениця переставляла 
чорні, мов з чорного дерева, копитця з каменю на камінь і повіль-
но просувалася вгору, а по нозі стікала тепла кров. 

На вершині було видно велику стару ялину, провісницю віт-
рів. Трохи нижче, у колі беріз, збиралася в кам’яному кориті чи-
стою калюжкою вода струмка. Вода падала, тремтячи, ковзаючи 
по камінню, лащачись хвилями, розливаючись потоками, заспо-
коювалась і у світлі, що лилося з неба, й у світлі від білих стовбу-
рів беріз на берегах. Потім збиралася цівочками, ковзаючи, текла 
повільно в долину з нескінченним ремствуванням.

Олениця зупинилася серед беріз у високій траві, у прохоло-
ді, яка вже починала проганяти теплі ще запахи диких квітів. Її 
голова з чорними очима раптом якось здригнулася в дзеркалі 
води біля берега, і вона втомлено опустилася на траву. Лежала 
мовчки, спрямовуючи погляд до води, у гордому мовчанні лісу. 
Немов слухала, немов думала й час від часу здригалася вся, трем-
тіння ніби проходило через усе її тіло. 

Навколо неї росла тінь. Відблиски сонця поволі зникали з 
верхівок дерев. Ліс теж ніби переживав якесь захопливе трем-
тіння, після чого наставав спокій, надходила тиша, наче з інших 
світів. Олениця лежала самотньо. Її кров стікала на м’яку траву 
берега. Наближала суху мордочку до блискучої води, потім зно-
ву залишалася нерухомою. З нескінченних далей дедалі тихіше  
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доходили меланхолійні вібрації рога; гавкання собак поволі 
стихло; вечоріло. Від старої ялини з вершини почулося зітхання.  
У спокої темного неба, що відбивалося в глибинах води, затрем-
тіла золота сльоза першої зірки. Олениця тихо, ледь чутно зіт-
хнула, її очі блищали. Вона лежала самотньо та вмирала під шат-
ром з віття беріз з білими стовбурами. 

 (Переклад Аксенії Мігалі, Вікторії Туряниці) 
 
1. Назвіть героїв твору «У лісі Петрішор», виокремте головних і 
другорядних героїв. 2. Розкажіть про лісника Васілє. Як він ви-
конував своє завдання? 3. Охарактеризуйте кукона Грігоріце. 
Як він опинився в лісі? 4. Що сталося на полюванні? 5. Знайдіть 
описи природи. Яку роль вони відіграють у творі? 6. Поясніть 
назву твору. 7. Доведіть, що твір «У лісі Петрішор» — оповідан-
ня. 8. На які умовні частини його можна поділити? Аргументуй-
те. 9. Визначте тему й ідею твору. 10. Визначте художні засоби, 
які використовує автор (епітети, метафори, порівняння, персо-
ніфікація та ін.). 11. Знайдіть і прочитайте уривки, у яких зобра-
жено оленицю. Чому письменник приділяє їй так багато уваги? 
12. Як реагує ліс на те, що сталося? Наведіть цитати. 13. Якими 
рисами характеру автор наділяє героїв? Висловте власне став-
лення до них. 14. Знайдіть портрети лісника Васілє та кукона 
Грігоріце. Як автор виявляє своє ставлення до них? 15. Що  
засуджує М. Садовяну в оповіданні? 16. Від чого застерігає ав-
тор? 17. Напишіть фанфік «Міф фінал оповідання “У лісі Петрі-
шор”». 18. Робота в групах. Створіть пам’ятки «Як треба берегти 
природу», «Як треба поводитися в лісі» (1 за вибором). 19. Від-
творіть послідовність подій твору за допомогою схеми.  
20. Створіть пост для соцмереж про оповідання М. Садовяну  
«У лісі Петрішор». 21. Що допомогло лісникові Васілє вполюва-
ти вовків? Визначте основні риси його вдачі, які сприяли цьому 
успіху. 22. Чому Васілє вільно почувався в лісі? 23. Чи були ліс-
ник Васілє та кукон Грігоріце відповідальними людьми? Пояс-
ніть. 24. Як Васілє ставиться до тварин? Як повинен ставитися 
до природи і тварин відповідальний громадянин? 25. Чи міг би 
лісник Васілє завадити смерті олениці? Що він мав би зробити? 
26. Підготуйте учнівський проєкт «Що я можу зробити для збе-
реження природи?». 27. Складіть список небезпек для мислив-
ців у лісі. Поміркуйте, як би ви їх здолали. 28. Хто винен у траге-
дії, що сталася з оленицею? Висловте власне ставлення до 
поведінки людей. 29. Пригадайте оповідання Є. Гуцала «Лось». 
Визначте спільне й відмінне в прочитаних творах. 
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Джевдет Аметов — кримськотатарський поет і прозаїк, член 
Спілки письменників України — народився 14 квітня 1917 р. в 
мальовничому с. Лимени поблизу м. Ялти (тоді Російська імпе-
рія, нині Крим, Україна). Любов до літератури в нього виникла 
ще за часів навчання в сільській школі. Але перші проби пера 
Дж. Аметов зробив лише будучи студентом Кримського педаго-
гічного інституту. Саме в ці роки й викарбуються основні жанри, 
у яких автор надалі працюватиме: патріотичні вірші,  оповідання 
та повісті про війну та дітей. 

Жахіття війни та труднощі післявоєнної доби стали основни-
ми темами його творчості. Милосердя, мужність, терпіння й людя-
ність притаманні його улюбленим героям. У 2007 р. в Сімферополі 
відбулася книжкова виставка, присвячена 90-річчю митця. Серед 
найвідоміших збірок на цьому заході були представлені «Атеш 
башында» («Біля вогню», 1972 р.), «Топлар сускъан сонъ» («Коли за-
мовкли міни», 1976 р.), «Эрылгъанлар ачкъанда» («Коли цвіте бузок», 
1980 р.), «Аблул Тейфик» (1983), «Къуршуннен токътатылгъан 
йыр» («Пісня, обірвана кулею», 1987 р.), «Унутылмайджакъ баарь» 
(«Незабутня весна»). Останні роки свого життя Дж. Аметов жив у 
Криму, який любив понад усе. 

Грані художнього твору 

В оповіданні «Урок поза розкладом» розкрито трагічну тему 
долі дітей та матерів під час Другої світової війни. Саме вони, 
жінки й діти, залишаються найуразливішими у світі, де  панують 
не любов, а зла сила гніву та страху. Автор оповідання часто ви-
користовує словосполучення подивитися в очі, очі дитини. І це не 
випадково. У тяжкий час, коли через маленьку помилку й хибну до-
віру можна втратити життя, зовсім по-інакшому сприймаєш людей,  

Джевдет Аметов
1917–1995

Той, хто на смерть іде за 
Батьківщину, не вмирає.

Кримськотатарське прислів’я

Кримськотатарська   література
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зазираєш їм в очі, намагаєшся пізнати їхні душі... Так і головні герої 
Дж. Аметова, не знаючи мови один одного, спілкувалися голосом  
серця в часи всеохопної ненависті.   

 Читаючи твір, зверніть увагу на засоби відображення реа- 
лій воєнного часу. Поміркуйте, у чому полягає основна 
думка, яку автор хотів донести читачеві. 

УРОК ПОЗА РОЗКЛАДОМ

І
У нашій школі навчалося багато хлопчиків і дівчаток різних 

національностей, були й німці — переселенці з Надволжя1. На 
них дивилися час від часу скоса, були й ті, що недолюблювали 
їх страшенно. На тлі цієї ненависті стався інцидент у школі, де я 
працював учителем мови та літератури. 

У 7-Б класі навчався такий собі рудий кирпатий хлопчина, на 
ім’я Альберт Шандра. З усіх предметів він найбільше любив ма-
тематику. Але поза навчанням його настільки цькували, що учень 
постійно озирався по сторонах і виглядав боязким. Його ніколи не 
запрошували погратися, та й сам він не долучався до командних 
ігор. Одного дня я почув, як хтось сказав до нього: «Не сідай зі 
мною! Щезни, зрадливий фриц2!» Хлопець почервонів, спочатку 
намагався щось відповісти, але, зрозумівши своє становище, стис-
нув кулаки й змовчав, так і залишився стояти осторонь. 

Наступного дня в цьому класі я проводив останні два уроки. 
За розкладом було заплановано написання письмової роботи, 
але я розпочав свій урок зовсім по-іншому: 

— Письмову роботу проведемо наступного тижня, ви до неї 
зможете краще підготуватися, сьогодні ж у нас позакласна робота. 

Учні здивовано почали дивитися одне на одного. Хтось по-
цікавився: «А яка в нас тема позакласного уроку?»

— Тема уроку… ммм… це мої спогади про останні дні Другої 
світової війни, ті речі, які мені довелося побачити на власні очі. 

1  
Надволжя — територія біля середньої та нижньої течії Волги, терито-

рія, розташована близько до неї, економічно залежна від цієї річки.
  

2  
Фриц (нім. Fritz) — німецька власна назва, чоловіче ім’я, прізвище. 

Скорочена зменшувальна форма від імені Фрідріх. Фрици — зневажлива 
назва німців у Великій Британії, Росії та країнах Східної Європи, що по-
ширилася в часи Першої світової війни.
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Дітям завжди подобалися військові пригоди, вони б тільки те 
й робили, що цілими днями слухали б про події тих років.  

— Наш батальйон після тривалої та запеклої боротьби з во-
рогом нарешті дістався до одного з німецьких міст, — розпочав 
я свою історію. — Усюди було чути вибухи, догорали декілька 
споруд, а решта стояли в руїнах. Центр перетворився на пусте 
випалене поле. Легка димка повзла по колись величному місту. 
Здавалося, що в цій палаючій місцині не залишилося жодної жи-
вої душі. Серце стискала мертва тиша, що охопила все довкола. 

Під одним напівзруйнованим навісом з’явився хлопчик років 
восьми–десяти. Я схопився за автомат (так був вимуштруваний 
війною) — дитина відразу ж зникла. Я обережно наблизився до 
навісу, озираючись, почав роздивлятися, чи є тут хто. Під обшар-
паною дошкою наляканий до смерті сидів хлопчик, тремтячи й 
плачучи, про щось мене просив німецькою. 

Побачивши маленьке худе тільце, випираючі кістки на ху-
дорлявих і сухих плечах, тоненькі рученятка й очі, повні сліз,  
я не міг більше тримати автомат та опустив його: 

— Не плач, чуєш, не плач… — я ледве із себе вичавив слово.
Він крізь сльози та схлипування промовив, схопивши мене 

за руку: «Ком1, Іван!» І тут немає чого дивуватися: ми їх усіх 
називали фрицами, а вони нас — Іванами. «…Отже, його сюди 
прислали німці, аби обманути й убити мене», — подумав я. Але 
чисті блакитні очі дитини, його схлипування розчулили мене: 
«Імовірно, комусь потрібна допомога, він за цим до мене при- 
йшов, тільки так, а не інакше», — запевняв я себе. Хлопчина вів 
мене кудись, постійно поглядаючи на мене, у його очах я бачив 
біль і неймовірної сили надію.  

ІІ

Нарешті ми дійшли до напівзруйнованого будинку. Поза-
ду залишалося декілька вцілілих кімнат, певно, там хтось жив. 
Звикши до темряви в окопах, я зміг розгледіти в кімнаті ліжко, 
на якому лежала дівчинка років чотирьох-п’яти, біля неї сиділа 
жінка середнього віку. Її обличчя було виснаженим, стомленим 
і хворобливим. Вона щось промовила до мене, потім узяла дити-
ну та подивилася мені прямісінько в очі. У них я бачив і надію, 
і розпач, і печаль. Рученятка дитини були настільки худими й  

1  
Ком — скорочено від «командир».
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знесиленими, що вона їх майже не тримала, вони звисали, наче 
тоненькі гілочки з молодої верби. 

Жінка намагалася пояснити, що її дитина помирає, але все 
й так було зрозуміло без слів. Урятувавшись від вибухів бомби, 
вони змушені були виживати без їжі.  

Оговтавшись від побаченого, я почав виймати з торби про-
дукти, які мав у пайку1: хліб, консерви та цукор. Усі троє уважно 
стежили за моїми руками. Відкривши консервну банку, я звер-
нувся до них:  

— Пригощайтеся, беріть, бітте2! 
Вони витріщили очі, сидять на місці й не ворушаться. Я по-

клав м’ясо на хліб і простягнув дівчинці. У неї очі заблищали 
сльозами, вона, ледве-ледве тримаючи хлібину, жадібно її їла, 
відкушуючи шматок за шматочком, малеча закривала очі від за-
доволення та щастя. Нагодував я й матір з хлопчиком. По їхніх 
очах було видно: вони досі не могли повірити, що це все відбува-
ється з ними, що хліб вони їдять не уві сні, а наяву.  

Наступного дня я пішов до них з перекладачем нашого ба-
тальйону Мюллером. Ми принесли родині хліб, цукор і вершко-
ве масло. Цього разу в будинку зібралося набагато більше лю-
дей — жінок і дітей, яким вдалося вижити. 

Мюллер пояснив їм, хто ми та звідки прийшли, та потім про-
мовив:

— Я — теж німець. Наша мета — знищити фашизм3 на цій землі,  
а не вбивати німців.

Після його слів більшість з присутніх розревілися. 
У житті не можна мати упереджене ставлення до людини че-

рез її національність, ми всі народжуємося вільними, і прожити 
життя ми теж повинні вільними.  На території нашої Батьків-
щини живуть чимало народів, ми співіснуємо, як велика ро-

1  
Пайок — сухий пайок, індивідуальні раціони харчування, набір про-

дуктів, призначений для харчування військовослужбовців.
2  

Бітте (нім. bitte) — прохання, вигук, будь ласка. 
3  
Фашизм (італ. fascismo, від італ. fascio — зв’язка, об’єднання) — різно-

вид політичного режиму, а також радикальна авторитарна імперіалістична 
політична ідеологія, характерними ознаками якої є сильний культ особи, 
воєнізованість, тотальний контроль влади над усіма сферами життя гро-
мадян, розширення територій шляхом захоплення нових земель, ідея по-
стійної війни й панування.
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дина. Ви не маєте цього забувати, дорогі учні. Судити людину 
можна лише по її справах, по її ставленню до власного народу, 
по її служінню державі, — такими словами я завершив свій урок 
поза розкладом. 

(Переклад Сабріє Сластьон)

1. Назвіть головних героїв оповідання. Яку роль вони відігра-
ють? 2. Знайдіть і виразно прочитайте епізод, де йдеться про 
цькування хлопчика Альберта Шандри. Дайте оцінку вчинкам 
дітей. 3. Опишіть німецьких дітей, про яких розповів учитель, та 
умови їхнього життя. Чому саме про цих дітей він розповів своїм 
учням? 4. Які риси характеру втілені в образі вчителя, Альберта 
Шандри й учнів класу? 5. Поясніть, чому автор лише один раз 
називає німецького хлопчика Альберта Шандру власним іме-
нем. Чому далі по тексту автор вживає займенник він? 6. Скіль-
ки років було хлопчику та дівчинці, яких урятував від голоду сол-
дат? 7. За допомогою сайта «Ютуб» подивіться презентацію 
біографії Дж. Аметова за посиланням: https://www.youtube.com/
watch?v=llWSWw3YeRw. Поясніть, чому в оповіданні основною 
темою стала проблема толерантності та прощення. Проведіть 
паралелі з біографією автора. 8. Що розчулило до сліз німців, 
які врятувалися в місті після бомбардування? 9. Подумайте,  
у яких творах української та зарубіжної літератури є подібні ге-
рої. Що єднає цих героїв з образом солдата та матері з дітьми? 
10. Які особливості шкільного життя відображені в оповіданні? 
11. У яких країнах був поширений фашизм? Чи є місце цьому 
явищу в сучасному світі? 12. Як називається процес цькування 
людини, психологічного тиску на неї? Як цьому запобігти?  
13. Подумайте, чи змінили б свою думку діти, якби вчитель не 
розповів їм повчальну історію зі свого життя. 14. Створіть (усно 
або письмово) розповідь від імені Альберта Шандри. 15. Які ви-
сновки ви для себе зробили, прочитавши оповідання? 16. Чи 
існують явища, подібні до зображених в оповіданні, у сучасному 
житті? Використовуючи власний досвід, розкажіть про них, дай-
те їм оцінку. 17. Прокоментуйте слова автора: «У житті не мож-
на мати упереджене ставлення до людини через її національ-
ність, ми всі народжуємося вільними, і прожити життя ми теж 
повинні вільними».  
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Гаврило Троєпольський народився 29 листопада 1905 р. в  
с. Ново-Спаському (нині с. Новоспасівка, Воронезька обл., Росія). 
Працював агрономом, шкільним учителем і журналістом. Пер-
ші твори (нариси, оповідання, повісті) почав писати в 1937– 
1938 рр. За часів Другої світової війни працював воєнним ко-
респондентом. Після війни зазнав переслідувань радянською 
владою, тому не міг виїжджати до великих міст. З 1954 р. жив у  
м. Воронежі до кінця життя. У 1970–1980-х роках належав до 
редакційної колегії відомого часопису «Наш современник», де 
друкували сучасну художню літературу. Найпопулярнішим тво-
ром Г. Троєпольського стала  повість «Білий Бім Чорне Вухо» 
(1971). За її мотивами 1977 р. режисер С. Ростоцький зняв кіно-
фільм, який був представлений на премію «Оскар» у номінації 
«Кращий іноземний фільм» (1979). Діяльність митця відзначена 
літературною премією «Банкарелліно» (Італія, 1981 р.). Твори  
Г. Троєпольського перекладені 52 мовами світу. 1994 р. його тво-
ри видані в США в серії «Класики». 

Грані художнього твору 

Г. Троєпольський завжди любив природу й палко її захищав, 
тому головний герой повісті «Білий Бім Чорне Вухо» — письмен-
ник Іван Іванович — увібрав у себе риси автобіографії митця. 
Іван Іванович, колишній фронтовик і журналіст, а нині пенсіонер і  
письменник, любить природу, спостерігає за її явищами під час 
тривалих прогулянок за містом. Він узяв на виховання шотланд-
ського сетера Біма, котрий народився з неправильним викрасом. 
Через це його й називали Білий Бім Чорне Вухо. Але для Івана Іва-
новича не мала значення порода, адже він знайшов справжнього 
друга. Стосунки Івана Івановича та Біма — приклад відданої дружби 
собаки й людини. Однак через поранення, якого зазнав Іван Іва-
нович під час Другої світової війни, він потрапив до лікарні, і Бім 

Гаврило Троєпольський
1905–1995

Що більше я дізнаюся про людей, то 
більше мені подобаються собаки. 

В. Черчілль 

Російська  література
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залишився під опікою чужих людей. Чимало днів і місяців довелося 
йому прожити без господаря. За цей час собака побачив і людську 
доброту, і милосердя, і злість, і жорстокість, і байдужість. Власне, че-
рез нелюдів Бім загинув, так і не дочекавшись Івана Івановича…   

Твір присвячений Олександрові Твардовському, видатному пи-
сьменникові другої половини XX ст., який за часів радянщини був 
головним редактором журналу «Новый мир», боровся за свободу 
думки й людяність, виступав проти репресій та захищав репресо-
ваних митців. Присвята повісті О. Твардовському свідчить про смі-
ливу позицію самого Г. Троєпольського, який теж не міг миритися зі 
злом у будь-яких проявах. 1998 р. в м. Воронежі, де тривалий час 
жив Г. Троєпольський, перед входом у місцевий театр, спорудили 
пам’ятник Бімові, котрий чекає на господаря... Це нагадування всім 
про необхідність збереження в собі відданості, людяності й самопо-
жертви. Тільки так можна боротися з жорстоким світом.

1. Подивіться кінофільми «Білий Бім Чорне Вухо» (реж.  
С. Ростоцький, СРСР, 1977 р.) і «Хатіко: вірний друг» 
(реж. Л. Хальстрем, США, 2009 р.). Порівняйте. Які проб-
леми порушено у фільмах? Чи актуальні вони нині? До-
ведіть. 

2. Знайдіть зображення породи собаки, про якого йдеться 
в повісті Г. Троєпольського «Білий Бім Чорне Вухо». Опи-
шіть його. Висловте позицію: чи має значення порода в 
ставленні людей до собак або інших тварин. 

БІЛИЙ БІМ ЧОРНЕ ВУХО
(Уривок)

(...) Бімові сказано чітко: «Чекати». Він вірить: друг прийде. 
Адже скільки разів було так: скаже «Чекати» — і неодмінно прийде.

Чекати — ось тепер мета Бімового життя.
Але як тяжко було тієї ночі самому, як боляче! Щось робить-

ся не так, як завжди… Від халатів пахне бідою. І Бім затужив.
Опівночі, коли зійшов місяць, стало нестерпно. Навіть поруч 

з хазяїном він завжди непокоїв Біма, цей місяць, у нього є очі, 
він дивиться цими мертвими очима, світить мертвим холодним 
сяйвом, і Бім ховався від нього в темний куток. А тепер він аж 
тремтить від його погляду, а хазяїна немає. І от глупої ночі він 
завив, протяжно, з підголоском, завив, мов перед напастю. Він 
вірив, що хтось почує, а може, і сам хазяїн почує.
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Прийшла Степанівна.
— Ну що тобі, Біме? Що? Івана Івановича немає. Ой-ой-ой, 

погано.
Бім не відповів ні поглядом, ні хвостом. Він тільки дивився 

на двері.
Степанівна увімкнула світло й пішла. Із світлом стало лег-

ше — місяць одсунувся далі й поменшав. Бім умостився під са-
місінькою лампочкою, спиною до місяця, та незабаром знову ліг 
перед дверима: чекати.

Уранці Степанівна принесла кашу, насипала її в Бімову мис-
ку, але він навіть і не встав. Так робив і собака-поводир: він не 
вставав і тоді, коли приносили їжу.

— Ти диви, сердешний який? Це ж просто диво, та й годі. Ну, 
піди погуляй, Біме. — Вона широко відчинила двері. — Піди.

Бім підвів голову, уважно подивився на бабусю. Слово «гуляти» 
йому знайоме, воно означає — «воля», а «іди, іди гуляти» — цілкови-
та свобода. О, Бім знав, що таке свобода: роби все, що дозволяє хазя-
їн. Та ось його немає, а кажуть: «Піди погуляй». Яка ж це свобода?

Степанівна не вміла поводитися із собаками, не знала, що 
такі, як Бім, розуміють людину й без слів, а ті слова, які вони зна-
ють, містять у собі дуже багато та, відповідно до випадку, різне.

Вона сказала:
— Не хочеш каші, піди пошукай чогось іншого. Ти й травицю 

любиш. Може, і на смітнику щось розкопаєш (вона не знала, на-
ївна, що Бім на смітниках і не був ніколи). Піди пошукай.

Бім підвівся, аж стрепенувся. Що таке? «Шукай»? Що шу-
кати? «Шукай» означає: шукай схований шматочок сиру, шукай 
дичину, шукай загублену або сховану річ. «Шукай» — це наказ,  
а що шукати — Бім визначає сам. Що ж зараз шукати?

Усе це він сказав Степанівні очима, хвостом, запитливим 
перебиранням передніх лап, але вона нічогісінько не зрозуміла,  
а повторила:

— Піди погуляй. Шукай!
І Бім метнувся у двері. Блискавкою проскочив східці з дру-

гого поверху, вискочив у двір. Шукати, шукати хазяїна! Ось що 
шукати — більше нічого: так він зрозумів. Ось тут стояли носил-
ки. Так, стояли. Ось уже з ледь відчутним запахом сліди людей у 
білих халатах. Слід автомобіля.

Бім зробив коло, увійшов у нього (на таке здатний навіть 
найбездарніший собака), але знову — той самий слід. Він пі-
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шов слідом, вийшов на вулицю та зразу ж загубив його на розі: 
там уся дорога пахла тією самою гумою. Людські сліди є різні,  
і їх багато, а автомобільні злилися всі докупи, і всі однакові. Але 
потрібний йому слід пішов з двору туди, за ріг, значить, і треба — 
туди.

Бім пробіг однією вулицею, другою, повернувся до будинку, 
оббігав місця, де вони гуляли з Іваном Івановичем, — немає ознак, 
ніяких і ніде. Одного разу він віддалік побачив картатий картуз, 
наздогнав того чоловіка — ні, не він. Придивившись уважніше, 
він збагнув: виявляється, у картатих картузах іде багато-багато. 
Звідки йому було знати, що тієї осені продавали тільки картаті 
картузи й тому вони подобалися всім. Раніше він цього якось не 
помічав, бо собаки завжди звертають увагу (і запам’ятовують) 
переважно на нижню частину людської одежі. Це в них іще від 
вовка, від природи, від багатьох століть. Так, лисиця, приміром, 
якщо мисливець став за густий кущ, який ховає його лише до 
пояса, не помічає людину, коли вона не ворушиться й коли ві-
тер не доносить від неї запаху. Отож Бім побачив несподівано в 
цьому якийсь прихований смисл: угорі шукати нічого, бо голови 
можуть бути однакові на колір, схожі одна на одну.

День був ясний. На деяких вулицях листя плямами вкрило 
тротуари, на деяких лежало суцільним килимом, отже, якби тра-
пилася бодай частинка хазяїнового сліду, Бім уловив би її. Але — 
ніде й нічого.

Удень Бім уже зневірився. І раптом в одному з дворів він на-
трапив на слід носилок: тут вони стояли. А потім струмінь того ж 
запаху виринув збоку. Бім пішов за ним, мов по битій доріжці. 
Пороги пахли людьми в білих халатах. Він подряпався у двері. 
Йому відчинила дівчина, теж у білому халаті, і відсахнулася з пе-
реляку. Але Бім вітав її всіма способами, питаючи: «Чи немає тут 
Івана Івановича?»

— Геть, геть! — закричала вона й зачинила двері. Потім від-
хилила їх і гукнула комусь: — Петров! Прожени пса, а то мені 
шеф намилить шию, почне розпинатися: «Псарня, а не “швидка 
допомога”»! Жени!

Від гаража підійшов чоловік у чорному халаті, затупотів но-
гами на Біма й зовсім незлобиво прокричав, ніби з обов’язку й 
навіть лінькувато:

— Ось я тобі, тварюко! Геть, геть!
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Ніяких таких слів, як «шеф», «псарня», «милити шию», «роз-
пинатися» і вже тим паче «швидка допомога», Бім не розумів і 
навіть ніколи не чув, але слова «геть, геть», сказані з певною ін-
тонацією та настроєм, він добре зрозумів. Тут Біма не обдуриш. 
Він трохи відбіг, сів і дивився на ті двері. Якби люди знали, чого 
шукає Бім, вони йому допомогли б, хоча хазяїна сюди й не при-
возили, а відвезли просто до лікарні. Але що вдієш, коли собаки 
розуміють людей, а люди не завжди розуміють собак і навіть одне 
одного. До речі, Бімові недоступні такі глибокі думки; незрозумі-
ло було й те, чому його не пускають у двері, у які він чесно дря-
пався, довірливо й простодушно, і за якими, цілком імовірно, був 
його друг.

Бім сидів до самісінького вечора біля бузкового куща, на 
якому вже зблякло листя. Приїздили машини, з них виходили 
люди в білих халатах і вели когось попід руки або просто йшли 
слідом; часом виносили з автомобіля людину на носилках, тоді 
Бім трохи наближався, перевіряв запах: ні, не він. Надвечір на 
собаку звернули увагу й інші люди. Хтось приніс шматочок 
ковбаси — Бім не доторкнувся; хтось хотів узяти його за наший-
ник — Бім відбіг; навіть той дядько в чорному халаті декіль-
ка разів проходив повз нього й, зупинившись, дивився на Біма 
співчутливо й не тупав ногами. Бім мовчки сидів, наче статуя. 
Він чекав… 

Коли посутеніло, він схаменувся: а що як хазяїн удома?  
І швидко побіг.

Містом біг красивий, з блискучою шерстю, викоханий соба-
ка — білий, з чорним вухом. Перший-ліпший добрий громадянин 
скаже: «Ах, який гарний мисливський собака!»

Бім подряпався в рідні двері, але вони не відчинилися. Тоді 
він ліг на краю порога, згорнувшись калачиком. Не хотілося ні 
їсти, ні пити — нічого не хотілося. Було сумно.

На площадку вийшла Степанівна:
— Прийшов, бідолахо?
Бім крутнув хвостом лише один раз («Прийшов»).
— Ну ось тепер і повечеряй. — Вона підсунула йому миску з 

ранковою кашею.
Бім не доторкнувся.
— Так і знала: підживився сам. Розумник. Спи. — І зачинила 

за собою двері.
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Цієї ночі Бім уже не вив, але й не відходив від дверей: чекав!
А вранці знову занепокоївся. Шукати, шукати друга! У цьому 

весь сенс життя. І коли Степанівна випустила його, він насампе-
ред побіг до людей у білих халатах. Але цього разу якийсь глад-
кий чоловік кричав на всіх і часто повторював слово «собака».  
У Біма кидали камінням, хоча й навмисне не поціляючи, маха-
ли на нього дрючками й, нарешті, боляче-преболяче шмагонули 
довгою лозиною. Бім одбіг, сів, посидів ще й, мабуть, вирішив: 
тут хазяїна бути не може, інакше б його не проганяли так жорсто-
ко. І пішов Бім, трохи опустивши голову.

Містом ішов самотній, сумний, ні за що скривджений пес.
Він вийшов на вулицю, де було людей тьма-тьмуща, і всі по-

спішали, зрідка перекидаючись словами. Напевне, Бімові запало 
в голову: «А чи не пройде він тут?» І поза всякою логікою сів у 
затінку на розі, неподалік від хвіртки, і почав стежити майже за 
кожною людиною.

Передусім Бім помітив, що всі люди, виявляється, пахнуть 
автомобільним димом, а вже крізь нього пробиваються інші за-
пахи.

Ось іде чоловік, худющий, високий, у великих, добряче стоп-
таних черевиках і несе в сітці картоплю, таку ж, яку приносив 
додому хазяїн. Худющий несе картоплю, а пахне тютюном. Іде 
швиденько, поспішає, нібито когось наздоганяє. Але це тільки 
здалося — наздоганяють когось усі. І всі щось шукають, як на по-
льових випробуваннях, інакше навіщо й бігти вулицею, забігати 
у двері й вибігати та знову бігти?

— Привіт, Чорне вухо! — кинув Худющий, не зупиняючись.
«Здрастуй», — понуро відповів Бім, посунувши по землі хвос-

том, але з тією ж зосередженістю вдивляючись у людей.
А ось за ним іде чоловік у комбінезоні, пахне він так, як 

пахне стіна, коли її лизнеш (мокра стіна). Він майже весь сіро-
білий. Несе довгу білу палицю з борідкою на кінці та важку 
сумку.

— Ти чого тут? — спитав він у Біма, зупинившись. — Сів чека-
ти хазяїна чи загубився?

«Так, ч е к а т и», — відповів Бім, перебираючи передніми ла-
пами.

— Тоді ось на тобі. — Він вийняв із сумки кульок, поклав пе-
ред Бімом цукерку й посіпав пса за чорне вушко. — Їж, їж. (Бім 
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не доторкнувся). Дресирований. Інтелігент! З чужої тарілки не 
їстиме. — І пішов далі тихо, спокійненько, не так, як усі.

Як на кого, а для Біма ця людина — добра: вона знає, що таке 
«чекати», вона сказала «чекати», вона зрозуміла Біма.

Гладкий-прегладкий, з товстою палицею в руці, у товстих 
чорних окулярах на носі несе товсту папку: усе в нього товсте. 
Він виразно пахне паперами, по яких Іван Іванович водив палич-
кою, і ще, здається, тими жовтими папірцями, які завжди кла-
дуть у кишеню. Він зупинився коло Біма й сказав:

— Хух! От тобі й на. Дожилися: пси на проспекті.
З хвіртки вийшов двірник з мітлою та став поруч з Гладким. 

А той вів далі, звертаючись до двірника, показуючи пальцем на 
Біма:

— Бачиш? На твоїй, либонь, території?
— Факт, бачу. — Й обперся на мітлу, поставивши її догори 

бородою.
— Бачиш… Нічого ти не бачиш, — сказав сердито. — Навіть 

цукерки не жере, роз’ївся. (…) 
Вечоріло. Під’їхав автомобіль. Він вихопив з темряви час-

тину муру, потім обмацав увесь мур і вирячив на Біма два слі-
пучих ока. Бім підняв голову й дивився, майже зімкнувши по-
віки. Автомобіль побурчав, побурчав потихеньку, з нього хтось 
вийшов. Через дим не можливо було відчути запах людини, яка 
прямувала до Біма, та коли вона потрапила у світло автомобіля, 
Бім сів: до нього йшов Семен Петрович. Він підійшов, переко-
нався в тому, що це дійсно Бім, і сказав:

— Вибрався!..
Вийшов з автомобіля й другий чоловік (той, що віз Біма перед 

грозою до вовчиці), подивився на собаку й по-доброму сказав:
— Розумний пес. Цей не пропаде.
Семен Петрович пішов на Біма, розстібаючи ремінь.
— Біме, Біме... Ти хороший, Біме... До мене, до мене...
Е, ні-і! Бім не вірив, Бім утратив довір’я, він не піде до цього 

чоловіка, хоча б той і взяв його з добрими намірами. Можливо, 
Семен Петрович і думав повернути Біма Толикові, зрозумівши, 
як переживає син, та дзуськи!

Бім побіг. Саме не пішов, а побіг від Семена Петровича 
вздовж муру освітленою дорогою.

І де сили взялися?!
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Семен Петрович — за ним, а другий чоловік — навперейми. 
Бім вислизнув зі світла в темряву, спустився поповзом у тран-
шею й тут уже пішов повільно, ледве переставляючи лапи.

Але він попрямував не в той бік, куди біг до траншеї, а в про-
тилежний.

І знов у хвилину небезпеки Бім усвідомив одкровення пред-
ків: плутаний слід! Так роблять зайці, лисиці, вовки й інші зві-
рі — звичайна хитра вигадка номер один під час переслідуван-
ня. Лисиця й вовк у таких випадках назад можуть іти слід у слід 
так майстерно, що тільки досвідчений мисливець, та й то згодом, 
збагне по кігтях, що його обдурили; хитрість номер два — це пет-
ля (пішов ліворуч, прийшов праворуч) або стрибок убік; хитрість 
номер три — відлежування: заплутавши слід, відлежуватися в 
глухому місці й слухати (якщо пройшли — лежати, якщо йдуть 
прямо — усе почати спочатку, плутати). Усі ці три хитрі вигад-
ки звірів добре знають справжні мисливці, але Семен Петрович 
ніколи не був мисливцем, хоч і мав рушницю й навіть щороку 
виїздив на відкриття сезону.

Семен Петрович побіг в один бік, освітлюючи свій шлях ліх-
тариком, а Бім — в інший, рятівною траншеєю.

Та ось канава закінчилася, і перед Бімом виникла стіна, збо-
ку якої був ківш екскаватора. Виявилося, що йому не вилізти 
з пастки: спуститися він зміг, а от вилізти нагору немає сили:  
з боків — стіни, попереду — стіна. Якби він був здоровий, на чо-
тирьох ногах, тоді інша річ, а тепер він може тільки вийти — не 
виплигнути, не вискочити, а лише вийти.

Посидів, посидів наш Бім, подивився вгору на ківш, так-сяк 
трохи піднявся на задню лапу, спираючись об стіну передніми,  
і знову сів. Здавалося, він просто слухав: чи немає погоні. Потім 
так само трохи піднявся на протилежну стіну й помітив, що ліхта-
рик снував на одному місці, коливаючись з одного боку в інший, а 
потім згас. Побачив він і те, як автомобіль поїхав назад і почав на-
ближатися до нього, але десь збоку. Бім притиснувся в куток кана-
ви й слухав здригаючись. Автомобіль проїхав мимо, зовсім поряд.

Поблизу все затихло. А далі було чути, як не дуже гучно по-
крякують коротко автомобілі, скрегоче трамвай — усі звуки зна-
йомі й не страшні.

Темної осінньої холодної ночі в канаві сидів собака. І ніхто 
у світі не міг йому допомогти. А йому треба, дуже треба йти до 
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своїх дверей. Бім спробував підстрибнути, але впав. Він пішов 
назад по своєму ж сліду, тихо, обережно, прислухаючись і вод-
ночас обмацуючи стіни. В одному місці земля трохи обсипалася. 
Бім став на неї, піднявся на задню лапу — тепер передні дістали 
до відвалу.

І Бім почав гребти землю згори вниз, від себе; що більше він 
працював, то вищим ставав обсип.

Бім відпочивав і брався знову. Нарешті він зміг обпертися 
грудьми об край канави, але землю з відвалу дістати вже не міг.
Тоді він спустився вниз, полежав.

Так хотілося завити, покликати хазяїна або Толика, завити 
на все місто! Та Бім змушений мовчати, адже він сплутав слід 
і причаївся. Раптом він рішуче встав, позадкував від нагорнутої 
ним гірки й, забувши про біль, підскочив на гірці на обидві задні 
лапи й упав на самісінький край канави, у те заглиблення, яке 
сам же вирив, спускаючи землю вниз.

Як він зміг подолати неймовірний біль і кволість? Хто його 
знає… Як, наприклад, вовк відгризає собі лапу, затиснуту кап-
каном? Ніхто не скаже, як це так — своїми ж зубами перегриз-
ти власну лапу. Адже можна лише думати, що вовк робить це з 
інстинктивного поривання до свободи, а Бім — через нестримне 
поривання до доброти й довір’я.

Хтозна, як там уже було, але Бім виліз з пастки й лежав у тій 
ямці нагорі.

Ніч була холодна. Місто спало, камінно-залізне, стиха скре-
гітне і вночі, навіть уві сні. Бім довго ще слухав і слухав. Хоч і 
змерзнувши, він пішов-таки.

По дорозі він забрів у відчинений під’їзд одного з будинків,  
і лише тому, що треба було неодмінно лягти, хоча б на короткий 
час, — він був дуже кволий. Лягати просто на вулиці не можна: 
загинеш (він не раз бачив роздавлених автомобілем собак). Та й 
холодно на асфальті.

А там, у під’їзді, він притиснувся до теплого радіатора й за-
снув.

У чужому під’їзді пізньої ночі спав чужий собака. Буває... Не 
кривдіть такого собаку. (…)

(...) Сонце сходило того ранку велике й жовте, по-перед-
зимовому холодне й невеселе. Воно відмахнулося від ранкового 
серпанку так неохоче й так мляво, що подекуди сизуватий ту-
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манець так і завис над містом легкою рваною завісою: на одній 
вулиці — світло, на другій — тьмяно й сіро.

Темно-сірий, обшитий жерстю автофургон виїхав за місто й 
повернув у двір будинку, що стояв самотньо, обгороджений ви-
соким парканом. Над ворітьми вивіска: «Вхід стороннім заборо-
нено — небезпечно для здоров’я». То був карантин, куди приво-
зили скажених собак і спалювали дотла, сюди ж потрапляли й 
зловлені бродячі пси, як можливі переносники епідемій, — цих 
не спалювали, а використовували для наукових дослідів або зди-
рали шкуру; інших тварин з інфекційними хворобами тут же й 
лікували, якщо це потрібно було; коневі, наприклад, давали ліки 
аж до останньої хвилини життя, а знищували його тільки при од-
ній-єдиній умові — при захворюванні на сап. Дуже рідкісна те-
пер ця хвороба, бо коней залишилося дуже мало, хворіти на сап 
нікому.

Ті двоє чоловіків, які зловили Біма, були звичайними робіт-
никами. І вони зовсім не погані люди. До того ж вони завжди 
ризикували, бо могли заразитися тяжкою недугою, їх міг і поку-
сати скажений собака. Чоловіки ж час од часу очищували міс-
то від бродячих псів або забирали собаку за особистою заявою 
власника.

Цей обов’язок вони вважали неприємним і важким, хоча за 
кожного зловленого собаку одержували, крім основного заробіт-
ку, додаткову платню.

Бім не чув, як приїхав залізний фургон у двір, як вийшли ті 
двоє з кабіни й пішли кудись: він був непритомний.

Опам’ятався наш Бім через дві-три години. Біля нього сиділа 
та сама давно знайома Кудлатка, з якою він зустрівся вдосвіта на 
смітнику. Зараз вона лизала Бімові ніс і вуха...

Дивовижна істота — собака! Ось у матері помирає одне з 
цуценят, а вона лиже йому носа, лиже вуха, лиже безперервно, 
довго-довго, масажує живіт. Буває, цуценя й оживає. А масаж 
узагалі вважається в собак неодмінною умовою догляду за ново-
народженими цуценятами. Дивовижно все це.

Кудлатка облизувала Біма. Очевидно, вона мала вже якийсь 
досвід у своїх поневіряннях, а можливо, не вперше потрапила й 
сюди. Невідомо.

Тонкий-тонкий промінчик сонця пробився в щілинку у две-
рях і впав на Біма. Він трішечки підвів голову. У залізній тюрмі 
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їх було лише двоє: він і Кудлатка. Долаючи біль у грудях, Бім 
спробував змінити положення тіла, але з першої спроби не ви-
йшло. Проте вдруге він підгорнув під себе всі чотири лапи, під-
нявши бік з холодного заліза, на якому лежав. Кудлатка теж 
змерзла, притулилася ближче до нього й згорнулася калачиком. 
Удвох стало трохи тепліше.

Дві собаки, лежачи в залізній тюрмі, чекали своєї долі.
Бім увесь час дивився на двері, на тонюсінький сонячний 

промінчик. Та ось десь неподалік пролунав різкий постріл. Бім 
стрепенувся. О, який знайомий йому цей звук! Він нагадав про 
хазяїна, Івана Івановича, це — полювання, це — ліс, це — воля, 
це — і заклик, якщо собака заблукав або надто захопився слідом 
птаха чи зайця. Де взялися сили в Біма після пострілу, коли він 
устав і, похитуючись, підійшов до дверей, приклав носа до щі-
линки та втягував повітря з волі? Але він уже стояв на ногах, 
здавалося, він воскрес. І почав ходити, як маятник, по фургону 
з кутка в куток. Потім знову до дверей, знову нюхав крізь щіли-
ну й нарешті вловив по запахах: у дворі щось тривожне. І знову 
ходив, ходив, чиркаючи кігтями по жерсті, розігріваючись і не-
мовби готуючись до чогось, розминаючись.

Скільки так минуло часу, важко сказати. Але Бім... почав дря-
патись у двері (…).

(Переклад Віри Білової) 

1. Опишіть (усно) або намалюйте Біма, який чекає на Івана Іва-
новича. 2. Знайдіть слова, які виражають ставлення Біма до 
господаря. Випишіть їх і прокоментуйте.  3. Наведіть приклади 
співчуття людей до собаки й приклади жорстокого поводження. 
Дайте власну оцінку героям. Чи доводилося вам бути свідками 
подібних прикладів у ставленні до тварин? 4. Що вам відомо 
про ставлення до безпритульних собак у вашому місті чи селі? 
5. Про кого з тварин ви піклуєтеся? Як? Розкажіть про це. Ство-
ріть до своєї розповіді світлини чи ілюстрації. 6. Запропонуйте 
власний проєкт порятунку безпритульних тварин. 7. Придумай-
те пост для соцмереж про необхідність людяного ставлення до 
тварин. 
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