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Мене звати...
Кая. Мені 8 років.
Я терпіти не можу, коли щось міняється, а цього
року змінилося дуже багато речей. Я жила з мамою,
татом і сестрою Вандзею та нашою старою собакою
Краксою на другому поверсі в будинку на вулиці Веселій. Поверхом нижче жила моя подруга Зося, до
якої я щодня приходила і ми гралися або в сім’ю,
або в піжмурки. Я дуже люблю Зосю. Ми знаємо
одна одну від народження. Я ходила до улюбленого
дитсадка, де в мене були подруги Клара і Геленка.
І все було добре.
І чому все мало змінитися?
Усе почалося з того, що батьки сказали, що вже
не хочуть жити там, де ми жили. Але з нашою квартирою все було гаразд. Не розумію, чому вона їм не
подобалась. У нас були суперсусіди, з якими я гралася у дворі. Наш дім був найкращий у світі, але тоді
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я просто про це не думала. У нас був балкон, із якого
я могла бачити, хто є надворі, або дивитися, як мама
виходить із машини й іде додому. У нас була найкраща ванна кімната з великою ванною та підлогою
з підігрівом! А стіни нашої кімнати були пофарбовані
рожевою фарбою. Щоправда, там постійно був безлад, але мені подобалося там найдужче у світі. Але
тоді я теж про це не думала.
Одного зимового вечора мама сказала, що це наша
остання ніч удома і що завтра ми переселяємося.
Насправді тоді я не знала, що означає переселитися... Тепер я і справді обняла б увесь наш дім і ніколи
його не відпускала й не дозволила б, щоб мене звідти забрали! До того ж ніхто не запитав, що я про це
думаю і чи взагалі хочу переселятися. Від початку
було би зрозуміло, що я не згодна.
А наступного ранку прийшли декілька таткових
друзів. Мама почала пакувати все в коробки! Одяг,
іграшки, каструлі, тарілки, туфлі, шампунь, мочалки для миття посуду, подушки, постіль. Усе, геть
усе! Раптом утворився ще більший безлад, ніж
у нашій кімнаті. І всі ці люди з татком на чолі почали виносити меблі, коробки, квіти, килими. Усе!!!
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Запакували все у велику вантажівку, а наша квартира раптом стала така негарна, порожня і надто велика. Мені стало дуже дивно, бо я не хотіла,
щоб вона так виглядала, хотіла, щоб усе повернулося на свої місця.
Ми переїхали на інший кінець міста, близесенько
до бабці Олі — аж настільки, що тепер я можу ходити до неї сама. Отож ми живемо в такому трохи
занедбаному будинку, у ванній кімнаті холодно, бо
там немає підлоги з підігрівом, і наша кімната мені
не подобається.
І навіщо було все це переселення?
Але це ще не все. Минулого року я закінчила дитячий садок і пішла до школи. А я і справді хотіла
б залишитися в тому садочку вже назавжди! Майже всі діти з мого класу вже знали одні одних, бо
ходили до одного садочка. Як це несправедливо...
Я була в розпачі. Не було моїх подруг Клари і Геленки. Мені довелося знайомитися з новими дівчатками і хлопчиками, а вони вже гралися одні з одними
й говорили про «Майнкрафт» і відео з ютубу, а я про
все це нічого не знала!
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— Як усе було, люба? — запитувала мама, коли
забирала мене зі школи, а я відповідала:
— Безнадійно, ненавиджу школу. Хочу повернутися до садочка!
Тоді мама нічого не казала, тільки міцно обіймала
мене. Із цими обіймами мені було трохи легше, але
не до кінця.
Дні минали, а я й далі не могла звикнути до нового
місця. Тужила за нашим старим домом, за своєю
кімнатою, за тим, що я так добре знала.
Часто я злилася через цю тугу. А коли я тупотіла ногами й плакала, мама брала мене на руки
й міцно пригортала до себе... немовби знала й розуміла, чому я так злюся, і моя злість зовсім їй не
заважала! Якось навіть, коли я тупотіла ногами
й кричала, вона намалювала на дошці великий
айсберг, верхівка якого виступала з води. Мене
це дуже зацікавило, і я навіть перестала плакати,
підійшла до мами й силкувалася прочитати, що
вона написала на малюнку. Частину айсберга, що
виставала з води, вона підписала великими літерами: «ЗЛІСТЬ». Так, це правда, я відчувала злість! На
переселення, новий дім і на те, що я вже не можу
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ходити до садочка, а мушу ходити до школи. Але
потім на тій частині айсберга, що була під водою,
мама написала: «СМУТОК». І знаєте що? Це теж
була правда... я відчувала багато смутку, бо стільки всього змінилося. Ми довго дивилися на цей
айсберг, а тоді я попросила маму, щоб поруч зі
смутком була «ТУГА», бо я дуже тужила. А коли
я роздумувала про те, що відчуваю, цієї злості
якось ніби меншало. Дивно...
У нашому новому домі був сад. Це була єдина добра річ там. Колись, іще на Веселій, мама обіцяла,
що коли ми переселимося на нове місце й матимемо сад, візьмемо ще одного песика. І котрогось
дня, коли після школи ми поверталися з мамою
додому, вона розповіла мені про Чесю. Чеся ще
недавно мешкала в селі й була припнута ланцюгом до дірявої будки, а попередні власники забували її годувати.
Тож мамин друг вирішив, що Чеся має оселитися
в новому домі, і вони домовилися з мамою, що це
буде наш дім. Я дуже зраділа цій новій собаці. Бігала, стрибала, давно не відчувала такої радості.

НАТАЛІЯ ҐРОСЯК

11

Однак коли мамин друг привіз Чесю, усе було не
так, як я собі запланувала.
Чеся зовсім не хотіла гратися зі мною, всюди
робила купи і калюжки. Заводити другу собаку не
було сенсу!
Якось уночі я прокинулася, щоб піти до батьків у ліжко. Їхня кімната була не там, де завжди, і я просто загубилася. Потемки вступила в щось... найгірше, що
могло бути! Бридке, холодне й липке... Я злякалась
і почала кричати. Це щось страшенно смерділо —
я влізла в купу, яку наклала Чеся. Розбудила весь
дім. Батьки спершу викупали мене у ванній, потім
помили підлогу, а тоді вивели Чесю надвір.
Потім ми всі разом лягли спати у батьків. Але я вже
не могла заснути.
Зранку я була невиспана й зла, нікуди не хотіла
йти, до жодної дурної школи. Відмовилась одягатися, не встала, коли мама просила мене про це, і була
дуже груба зі всіма.
— Каю, прошу тебе, зараз ти запізнишся до школи. Будь ласка, вставай!
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— Я ненавиджу цю школу. Ненавиджу цей дім! —
я так голосно кричала й плакала, що всі пси втекли
з кімнати.
Я зачинилась у себе в кімнаті й упала на ліжко. За
мить зрозуміла, що мама вже не хоче, щоб я вдягалася. Вона лягла до мене під ковдру, обійняла мене
й сказала:
— Я теж дуже сумую за Веселою, за нашим старим будиночком. І часом у цьому домі мені дуже
сумно. Тобі, певно, теж зараз сумно, правда?
— Так, — прошепотіла я. — Хочу в старий дім...
Тоді в кімнату зайшла Чеся, понюхала ліжко, а потім
стала на нього передніми лапами й підсунула свого
носа до мого зашмарканого носа й облизала мене. Це
було так несподівано, що я почала голосно сміятися.
Минуло декілька тижнів. Нарешті Чеся навчилася робити купи й калюжки надворі, а мама дозволила мені виводити її на прогулянки. Гарно було
ходити з нею в парку, який тепер був біля самого
нашого дому.
І щось змінилось у мене в класі. Пані вчителька посадила мене за парту із Зузею. Зузя постійно
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жартувала. Ми почали жартувати разом, і виявилося, що вона страшенно сміхотлива, і я дуже полюбила її. Зузя стала моєю подругою.
Прямо тепер, коли я про все це думаю, я сиджу на
пледі в нашому садку. Світить сонце. Дуже тепло.
Зося, моя колишня сусідка з Веселої, приїхала до
мене в гості. Ми від самого ранку граємося з псами.
Кракса спить біля нас на травичці. Чеся бігає в саду,
а я кидаю їй м’ячика. Вона така прекрасна і весела!
Приходить мама, приносить нам кавуна. Ми їмо
його, і сік тече в нас по підборіддях. Я страшенно
люблю кавуни, а також ігри із псами і Зосю.
Нещодавно, коли ми прибирали з мамою в кімнаті,
вона хотіла витерти з коркової дошки намальований
колись айсберг.
— Будь ласка, залиш його! — зупинила я її. — Злості вже немає, але я досі тужу за Веселою, — раптом
мені знову стало сумно.
— І це нормально, — сказала моя мама. — Я теж
сумую за Веселою, бо там відбулося стільки чудових
речей, але, з другого боку, коли щось закінчується,
завжди з’являється місце на нові речі, — додала вона.
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— Так, — відповіла я, — але я сумую за Веселою,
і тому мені часом хочеться плакати.
— А є щось, що ти любиш у своєму новому житті? — раптом запитала мама.
— Напевно, так... ну... у нас є Чеся... і в мене є нова
подруга, і ми можемо ходити до бабусі, коли захочемо... і можемо гратися в саду.
— Ми завжди згадуватимемо дім на Веселій і колишній дитячий садок, і це не зміниться. Але завдяки тому, що ми переїхали, з нами відбулося багато
нових, добрих речей.
— Це правда, — кажу я, і мені трохи сумно, але
водночас я почуваюся навіть щасливою.

Елла
(і таємниці
імен)

Бела Комошинська

Це були...
справді чудові звуки. Елла заплющила очі й на мить
опинилась у зовсім іншому світі — у світі пісні, що
саме грала з кухонного радіо.
— Елюню, снідай, бо запізнишся до школи! — гукнула мама, яка вже збиралася виходити.
— Мені подобається ця пісня. Хто це співає? —
відповіла дівчинка, відірвавшись від блаженного слухання.
— Не знаю, може, диктор зараз скаже, — поквапом кинула мама.
Твір закінчився, а після нього почулися веселі звуки реклами, і Елла не дізналася, хто був автором цієї
гарної пісні, що так захопила її цього ранку.
У школі вона була трохи відсутня, мріяла про те, щоб
якнайскорше повернутися додому, слухати музику
й читати «Оповідання на добраніч для молодих бунтівниць». Проте на останньому уроці Елла ожила. До
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класу прийшла жінка з будинку культури й говорила
про запис у танцювальні, акторські та музичні групи.
Ніхто з дітей у класі не записався. Більшість Еллиних
однокласників і однокласниць ходили на спортивні
заняття, іноземні мови або на гурток інформатики.
Вона сама ходила додатково на англійську, а також
у басейн разом зі своєю найближчою подругою
Зоєю і декількома іншими дітьми з класу.
Дорогою зі школи Елла почувалася збуджено й піднесено, немовби хтось подарував їй ключик до хвіртки таємничого саду, але вона ще не знала, де саме
ця хвіртка. Віяв приємний теплий вітер, напрочуд
сильно пахнула земля, і Елла відчувала, що цей день
винятковий, що сталося щось важливе, але не знала,
що саме. Зранку, коли вона слухала цю прегарну
пісню по кухонному радіо, відчула щось, наче укол
у серце. Відчула, що її кудись манить, що світ, який
вона досі знала, немовби замалий. Але не вміла до
кінця цього назвати або комусь про це розповісти.
Елла жила з мамою в затишному будинку на околиці міста. Усі діти з її класу мешкали в іншому районі,
і тому часом вона почувалася трохи самотньою: після
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уроків усі йшли разом у свій бік, а вона — сама —
у свій. Але дівчинка дуже любила цей затишний дім,
свою маленьку кімнатку з видом на дахи сусідніх
будинків і на небо. Елла найдужче в світі любила
спостерігати за птахами й записувати їхні голоси
на диктофон у телефоні. На цей же диктофон вона
записувала й власні пісні, точніше, мелодії без слів,
які звучали в неї у голові. Тоді вона спускалася в підвал, викладений блакитною кам’яною плиткою, де її
голос звучав сильно, гучно і за ним залишався приємний шлейф.
Вона трохи соромилася цього захоплення птахами,
і в класі, крім Зої, ніхто не знав про її записи в диктофоні. Мама, напевно, знала, але не говорила з нею
про це. Вони загалом рідко розмовляли про речі,
важливі для Елли. Мама багато працювала, бачилися вони аж увечері, і тоді обоє були вже надто
втомлені, щоб вести щирі розмови. Але цього вечора Еллі особливо була потрібна така розмова.
— Мамо, — несміливо почала вона за вечерею, —
чи могла би я ходити на якісь додаткові заняття?
— Але ж ти й так ходиш на англійську і в басейн, —
здивувалася мама.
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— Так, але сьогодні до нас приходила жінка з будинку культури й говорила про театральні та музичні заняття, — Елла розчервонілася.
— Мені здається, це вже забагато. Забагато додаткових занять.
— Але я хочу! — дівчинка здивувалась, як упевнено й рішуче прозвучав її голос.
— Окей, можеш спробувати, але, власне кажучи, навіщо це тобі? Відколи ти цікавишся театром
і музикою? У нас у родині ніхто ними не цікавиться.
— Але ж ти цікавишся музикою, мамо.
— Я люблю слухати музику, але це не те саме.
Я не вмію ні грати, ні співати.
Еллина мама на хвильку замислилася. Згадала,
як була в Еллиному віці й теж мріяла про те, щоб
ходити на театральні заняття, але тоді їй забракло
сміливості спробувати. Співати вона теж напрочуд любила, але із цього захоплення залишилася
тільки любов до слухання музики, яку вона передала доньці.
Еллу дуже засмутила ця розмова. Вона відчула, немовби хтось вирвав у неї цей магічний ключик, який
вона сьогодні отримала, або ніби сама його десь
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загубила. Врешті все закінчилося тим, що вона може
спробувати піти на додаткові заняття, але без додаткового заохочення з маминого боку. Залишилося
ще переконати Зою, щоб вона теж пішла. Удвох їм
буде веселіше, думала Елла.
Однак Зоя не згодилася, точніше, не погодилася
мама Зої. «Люба, ти повертаєшся така втомлена зі
школи, а ще маєш робити уроки. Ну, й не забуваймо про додаткові заняття з математики та басейн.
Зосередься на тому, що ти вже почала. Про художні заняття подумаємо наступного року», — сказала
вона. Тож Зоя не могла скласти компанію подрузі
в її новій пригоді.
Та Емма не здавалася. Якась невидима сила підштовхувала її вперед, наростала в її тілі й думці.
Елла знала, що хоче опинитися на сцені — зіграти
у виставі або заспівати, несуттєво.
До будинку культури її привезла бабуся. Вони разом зайшли до залу, де відбувався запис на заняття.
За столиком сиділа та сама жінка, яка тоді прийшла
на останній урок до Еллиного класу.
— На які заняття ти хотіла би записатися?
— На театральні або музичні.
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— На музичні вже набрано учасників, але на театральні ще є місця.
— Добре, тоді на театральні.
— Як тебе звати?
— Елла?
— Ельжбета?
— Ні, Елла. Моя мама дуже любить співачку Еллу
Фіцджерадьд і назвала мене на її честь.
Елла завжди нервувалася, коли мусила пояснювати власне ім’я.
Жінка за столиком усміхнулась і пильно подивилася Еллі в очі.
— Ти знаєш, що ми часто набуваємо рис особи,
ім’я якої отримуємо? Це такий магічний спосіб спадкоємності. Відчуваю, що в наступному семестрі ти
прийдеш на музичні заняття.
Усі троє — бабуся, Елла і жінка з будинку культури — почали голосно сміятися.
Еллі стало дуже приємно, десь усередині вона відчула те саме збудження, що й тоді, коли поверталася
зі школи після того, як уперше зустріла цю жінку.
Її було звати Юлія, і виявилося, що вона веде театральну групу, до якої записалась Елла.
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Перше заняття почалося дуже гарно: всі учасники
мали відрекомендуватися і сказати декілька речень
про себе і про те, що вони люблять. Коли настала
Еллина черга, на якусь мить вона завагалася: «Чи
сказати про птахів і спів у підвалі? А якщо з мене
сміятимуться?» Бо ж вона ще нікому, крім Зої, про це
не розповідала. Але відчула, що цій групі може довіряти, і ризикнула. Всі слухали її уважно й здивовано.
Після цієї частини пані Юлія сказала, що зараз
увімкне музику.
— Заплющте очі, слухайте і дозвольте своїй уяві
вільно мандрувати. Потім розкажете, які образи
й емоції у вас викликала ця музика.
Пані Юлія увімкнула пісню. За декілька митей Елла
відчула, що їй стає гаряче, стискається горло, а на
очі накочуються сльози. Це була та сама пісня, яку
вона того ранку почула на кухні по радіо.

Кожен
сильний
у чомусь
іншому

Бела Комошинська

Був...
теплий травневий день, і Антек разом із однокласниками мав тренуватися на свіжому повітрі, а не
в спортзалі.
День, на який припадала фізкультура, завжди був
стресовим для Антка: йому доводилося вдягати
короткі штанці, які відкривали його великі повні
ноги, знімати окуляри, без яких він погано бачив,
і вдавати, що любить грати у футбол. У нього вже
зранку болів живіт, не смакував сніданок і був поганий настрій.
— Мамо, напишеш мені сьогодні звільнення від
фізкультури?
— Любий, рух дуже важливий, треба робити
вправи.
— Але я не люблю...
— Не кожен має бути сильний у фізкультурі. Деякі діти добре грають у футбол, а іншим, скажімо,
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добре дається математика, як тобі. Усе не може добре вдаватися.
— Але коли ми граємо у футбол, хлопці сміються з мене.
— Напевно, тобі прикро... Ніхто не має сміятися
з іншої людини. Ти пробував якось реагувати? Щось
їм відповісти?
— В основному Крисеві... Ні.
— Він найдужче тобі надокучає?
— Угу, — підтвердив Антек.
Мама погладила сина по голові:
— Можливо, наступного разу тобі вдасться
якось відреагувати? Може, скажи тому Крисеві
щось, що його здивує. А тепер біжи вже до школи
й пам’ятай:
Кожен — сильний — у чомусь — іншому!
Антек із мамою проказали це речення разом, наголошуючи кожне слово й усміхаючись при цьому,
бо це було гасло, якого мама навчила Антека, — вони
повторювали його щоразу, коли вкотре поверталися
до розмов про уроки фізкультури.
Цього дня першим уроком була математика, улюблений предмет Антека. Він миттю розв’язував усі
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завдання, а його коником були прості числа. Іншим
дітям у класі було значно важче вивчати математику.
Після математики була біологія, яку Антек також дуже любив, а після біології — нарешті фізкультура. Уже від самого запаху роздягальні йому
ставало недобре й млосно. Перевдягаючись
у спортивний костюм і короткі штанці, він завжди соромився. В інших хлопців були зовсім інші
фігури, ніж у нього: вони були менші й нижчі. Також лише він із-поміж хлопців носив окуляри. На
час спортивних занять Антек мусив їх знімати
і почувався без них дивно, немовби був іще й голим. Почувався інакшим, а тому присоромленим
і невпевненим. Повільніше бігав, не був таким
прудким, як однокласники. Особливо не любив
командних ігор. Того дня на занятті грали у футбол. Капітани мали обрати учасників до своїх команд. Але ніхто не хотів обрати Антка, урешті він
залишився сам, і вчитель скерував його до «жовтих». Капітан команди, Кшись, явно був невдоволений учасником і сказав:
— Ото нам пощастило. Може, зразу сядеш на
лавку запасних?
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Антек почервонів і нічого на це не відповів. Відчував,
як він незграбно рухається на майданчику; бігав, але
уникав контакту з м’ячем, а коли той летів у його бік,
відхилявся, боячись, що погано по ньому вдарить,
або, іще гірше, не влучить у нього.
Після матчу, в роздягальні, Анткові довелося
дуже стримуватися, щоб не розплакатись. Він злився: на себе — за свою безпорадність і велике тіло,
на школу — яка змушує його ходити на фізкультуру, на вчителя, який не захистив його, і, нарешті,
на Кшися, який так зверхньо до нього поставився.
Антек швидко й знервовано перевдягався, щоб якнайскорше вийти. Закинув рюкзак на плече і вже
відчиняв двері роздягальні, коли почув слова, звернені у його бік.
— Гей, Антеку, може, запишися до дівчат на фізкультуру! — це був голос Кшися.
Антек відчував, як кров приливає йому до обличчя.
На мить він застиг і не обертався.
У голові почув відлуння власних слів, сказаних
уранці: «Кожен — сильний — у чомусь — іншому».
— Слухай, Кшисю, — Антек повернувся до однокласника й подивився йому прямо у вічі. — Ти добре
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граєш у футбол, а я добре рахую. І не чіпляюся до
тебе, що ти не знаєш таблички множення.
Кшись засоромився, щось буркнув у відповідь,
крутнувся на п’яті й почав розмовляти про щось із
однокласником, який стояв поруч.
Антек був дуже схвильований, але водночас пишався, що вперше наважився захищатися. Коли він ішов
до класу на черговий урок, коридор школи здався
йому якимось інакшим, ніж досі. І він сам почувався
ніби іншою людиною — вперше йому було добре
у своєму тілі. Антек випростався і вже дивився не
в підлогу, а поперед себе.
На наступних уроках це відчуття і далі його супроводжувало, він не піднімав руку, щоб відповідати, і ні з ким не розмовляв. Навіть подумав, що міг
би повернутися на майданчик, бігати, як уміє, і не
відчувати сорому через це.
На передостанній перерві в коридорі до нього підійшла вчителька математики.
— Антеку, я забула сказати тобі сьогодні зранку,
що записала тебе на міжшкільний математичний
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конкурс. Сподіваюся, ти не проти? — вона запитально усміхнулась.
— Ні, звісно, я візьму участь, — Антек щиро зрадів, і ця новина на мить відволікла його думки від
випадку в роздягальні.
Любов до математики в Антека була передовсім від
його бабусі, яка колись викладала цей предмет. Вона
часто казала йому, що він схожий на Бернгарда Рімана,
великого математика, і що Антекові окуляри дуже подібні на окуляри геніального науковця. А згодом показувала йому Ріманові фотографії у книжці — і справді,
Антекові ніс і брови були такі, як у видатного математика, і, як він, Атнек теж носив окуляри.
За декілька тижнів Антек і його викладачка математики разом поїхали до іншої школи, де відбувався
математичний конкурс. Хлопець був задоволений
тим, як він справився; йому дісталося його улюблене завдання — прості числа! Саме про них бабуся
завжди розповідала йому з найбільшим захватом.
У черговий понеділок уроки розпочиналися з математики. За хвилину до дзвінка вчителька сповістила:
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— А тепер хочу повідомити вам чудову новину,
яка стосується нашого Антека.
Хлопець відчув, як усі в класі дивляться на нього.
— Антек виграв математичний конкурс поміж
школами! Вітаю, Антеку, ти отримав максимальну
кількість балів і поїдеш на математичну олімпіаду!
Увесь клас аплодував Анткові, навіть Кшись плескав, мляво, але все одно.
Після того уроку математики щось змінилося: діти
в класі почали ставитися до Антека з більшою повагою і симпатією. На заняттях із фізкультури більше
ніхто не чіплявся до Антека, а він сам уже не був такий напружений, і йому здавалося, що він грає трохи
краще, ніж зазвичай. Навіть учитель двічі при всіх
похвалив його.
Після одного класного матчу до Антка підійшов
Кшись і запитав, чи може щось сказати йому наодинці. Обидва хлопці були дуже знервовані. Відійшли вбік і Кшись почав:
— Якщо хочеш, я навчу тебе грати у футбол. Нападником ти не будеш, але можеш бути захисником. Згоден?
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— Згоден... — здивований Антек потиснув руку
однокласникові, а за мить наважився додати: — А я
допоможу тобі з математикою, окей?
Кшись усміхнувся і подивився Анткові просто в очі:
— Кожен сильний у чомусь іншому!
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Кишенькові
гроші

Марта «Маріка»
Косаковська

Соня...
розглядала порожню упаковку з-під желейних цукерок.
— Не розумію, чому в нас не може бути нормальних кишенькових грошей? Як у Анки... чи Каміля.
Вони можуть купити у крамничці все, що захочуть. У кожного з них є власний телефон і планшет.
А Каська недавно казала, що вони їдуть на канікули
до Іспанії. А ми що? Кожного року до бабусі. Або на
Мазури. Скільки можна?
— Сонько, перестань.
— Але я хотіла би мати свій лептоп. Власний лептоп. Щоб ти туди не лазив.
— Так я й не лажу.
— Але міг би.
— А я не хочу. У мене свій акаунт. До твого я не
лізу. Чого ти така люта?
— Бо люта, Юзек. Люта! Ми ж нічим не гірші... це
просто несправедливо, — Соня зіжмакала упаковку
з-під желейок і шпурнула її геть.
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— Сонько, я недавно говорив про це з батьками,
вони дають, скільки можуть. Якби могли, віддали
б нам усе, але вони виплачують кредит. І Франьо
ще дуже маленький, мама повернеться на роботу
аж за якийсь час.
— Тобто ми приречені бідувати? — безнадійно
прошепотіла дівчинка.
— Серйозно? Ти почуваєшся бідною? Сестричко, звісно ж, приємно мати гарні речі, але за якийсь
час вони тобі все одно набриднуть. Тобі захочеться чогось зовсім іншого, чогось нового. Те нове за
якийсь час тобі теж приїсться і захочеш чогось іще
новішого, і так без кінця. А, наскільки я знаю, Анка
й Каміль, може, й мають усілякі обновки, зате майже
не бачать батьків, бо ті працюють від ранку до ночі.
— Ага, коли я розповідала їй, що ми з мамою регулярно печемо піцу і що батьки з нами практично
щодня роблять уроки, вона дуже засмутилася і все
зітхала, що я навіть не знаю, як мені пощастило.
— От про це я й кажу! До того ж найбільшу радість приносить те, що здобудеш сам. Повір мені.
Ще місяць тому я нічого про це не знав.
— Ну, ти й зануда, — зітхнула дівчина, надуваючи
губи. — Якби в мене був шолом, я пішла б на батут
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або на картинг. Куди завгодно! Куди завгодно, аби
тільки не сидіти вдома!
— Бери велосипед, покажу тобі щось цікаве. Тільки викинь нарешті те сміття у смітник. Я теж тут
живу, чи не так?
— Відколи ти так любиш порядок? — Соня закотила очі, але виконала прохання брата, а він просунув голову у двері спальні й прошепотів:
— Ми із Сонькою покатаємося на велосипедах,
повернемося на вечерю, окей?
— Добре, — з усмішкою прошепотіла у відповідь
мама, схилившись над ліжечком, у яке саме вкладала сонного Франека.
Отож вони вийшли. За їхнім мікрорайоном були дачні сади, а ще далі, за коліями, парк «Лісок на Колі».
Перед коліями хлопці з довколишніх мікрорайонів
насипали чималу трасу для дьорт джампінгу, себто для стрибання і виконування трюків у повітрі на
велосипедах. Праворуч були справді круті трампліни для більш досвідчених, ліворуч — легкий спуск
для початківців. Дьорт, тобто вся ця територія, був
чималий і доглянутий. А ще хлопці збудували таємну базу, тобто будиночок у кущах. Саме там вони
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зберігали сховані лопати й щоразу, коли приходили
покататися, щось підправляли, копали, підсипали,
утрамбовували землю, накривали якимись старими килимами, щоб трампліни не розлазилися. Там
ховалися від дощу, обговорювали, який кому трюк
вдається на трасі, а який можна ще вдосконалити.
Там допомагали один одному лагодити велосипеди,
ділилися проблемами та бутербродами. Із кожним
днем їхня приязнь міцніла. А це місце було їхнім королівством.
— Ми весь травень його облаштовували! — гордо
повідомив Юзек.
— І ти аж тепер мені його показуєш? — із ноткою
претензії в голосі запитала Соня.
— Ми лише декілька днів тому його завершили
й вирішили з хлопцями, що можна запрошувати гостей, — примирливо гукнув у відповідь Юзьо, зіскакуючи із сідла велосипеда й випереджаючи сестру.
— Ваааау! — вигукнула здивована Соня, бо один
зі старших хлопців стрибнув дуже високо, вище від
найвищого трампліна.
— Це ще нічого, почекай і побачиш сальто назад,
скоро я його зроблю! Давай, привітаймося з усіма,
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побачиш, як вони їздять, — Юзек кивнув у бік групки
дітей на гірці.
Декілька хлопців у кольорових шоломах стояли зі
своїми брудними велосипедами, не зводячи очей із
того, хто в шаленому темпі долав трасу. Один із них
знімав відео на телефон, решта вигуками підбадьорювали того, що їхав.
— Привіт! — мовив Юзек до друзів. — Це моя молодша сетра, Соня. Вона ще нічого не втямила, але,
наскільки я її знаю, втямить.
— Привіт! — збентежено пробурмотіла Соня, ховаючись за братом, який почав вітатися з друзями,
даючи п’ять.
— А тепер дивися! — задерикувато вигукнув хлопець у зеленому шоломі й рушив із гірки, бо траса
саме звільнилася.
Соня спостерігала, як усі хлопці по черзі долають трасу, виконуючи підскоки й трюки різної
складності. Деякі взагалі підстрибували ще не
дуже високо.
Вона провела з хлопцями понад дві години.
Усі їли чіпси й дуріли. Соня наважилась і один раз
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поволеньки з’їхала з найвищої гірки, але вирішила,
що, може, все-таки почне з легшої доріжки, коли
там нікого не буде.
— Хто, на твою думку, найкрутіший? — запитав
у неї Юзек, коли вони поверталися додому, зіпрілі
й щасливі.
— Хлопець у чорному шоломі, — недовго думаючи, відповіла дівчинка.
— Ага, Яцек справді добре їздить, — підтвердив Юзек. — А знаєш, у Яцека із нас усіх найгірша
тарадайка.
— Що? — Соня не дуже розуміла, що це означає.
— У нього найслабший велосипед. Він живе з мамою і має не надто багато грошей. Зате найкраще
розуміється на ремонті. Уміє практично все, навіть
розібрати велосипед і знову його зібрати. Найбільше грошей у Марціна. Знаєш, хто це?
— Гмм... той у помаранчевому шоломі з камерою? — запитала Соня.
— Так. Він хизується дорогим велосипедом i камерою GoPro, але стрибати не вміє. Ґаджети не дають йому переваги. На дьорті йдеться про інше. І як?
Тобі сподобалося?
— О! Було круто! — вигукнула Соня.
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— Що ж, у нас попереду ціле літо! — сміючись
вигукнув Юзек і знов обігнав сестру на стежці, що
вела до їхнього будинку.

Наталя
виходить
на сцену

Марта «Маріка»
Косаковська

— Усе...
забудеться, — лагідно примовляла мама, наливаючи
гарячу воду у ванну. — Побачиш!
— Як це може забутися? Усі все бачили! Цього вже
не вернути! — ледве видушила крізь сльози Наталя,
сидячи навпочіпки і затуляючи личко долонями.
Мама не поступалася:
— По-перше, звідки ти знаєш, що прямо-таки
всі тоді дивилися саме на тебе? Можливо, й не всі.
Можливо, лише декілька осіб, можливо, одна або
й ніхто. Може, цього взагалі ніхто не помітив?
— Неправда! Вони точно все бачили. Тепер вони
сміятимуться з мене до кінця життя! Я більше ніколи не повернуся до школи. Мамо, я тепер мушу
перейти до іншої школи! — вигукнула Наталя, і її
голос урвався.
— Натусю, ну чого ти. Кажу тобі, що, мабуть, ніхто нічого не помітив, а якщо й помітив, то забуде,
і життя піде далі. Скидай-но колготи і залазь у ванну.
Гаряча ванна допоможе тобі.
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— Це нічого не дасть, — схлипувала дівчинка, поволі знімаючи святковий одяг. Зіщулившись, вона
обережно залізла у ванну.
— Побачиш, усе забудеться, — м’яко повторила
мама. — Я запарю трав і доллю до ванни. Тобі це допоможе. Люба, уважніше прислухайся до свого тіла.
Якщо хочеш пісяти, кидай усе і йди до вбиральні.
Ти маєш бути подругою сама собі. Турбуватися про
себе і своє тіло. Хіба ти не могла просто вийти?
— Не могла! Я стояла посеред спортивного залу
і тримала тацю з нарукавними емблемами першачків.
— Ага, а раніше ти не відчувала, що тобі хочеться
до вбиральні?
— Та відчувала, але думала, що витримаю.
— Наступного разу не думай, а одразу йди.
— Мамо, я ніколи туди не повернуся. Помру від
соро... — дзвінок у двері обірвав Наталине схлипування. Мама з донькою здивовано перезирнулися.
— Хто б це міг бути? — розмірковувала мама, підводячись із краю ванни.
— Якщо це Павел, скажи, що я не можу говорити.
Наталя сиділа, підтягнувши коліна до грудей, і намагалася почути, що відбувається біля вхідних дверей,
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але звуки розмови не долинали до неї. Від мами її
відокремлювали двері ванної, коридор і двоє вхідних дверей.
Мама відчинила двері. У них стояв Павел, Наталин
друг зі школи. Власне, його можна було би назвати
першим хлопцем, таким, із яким ви листуєтеся і тримаєтеся за руки, коли ніхто не бачить.
— Добрий вечір. Наталя вдома? — запитав
він задихано.
— Так, удома. Але вона купається, — відповіла мама.
— A, добре. Зовсім не розумію, що трапилося. Вона раптом утекла, плачучи, зі школи. Із нею
щось сталося?
— Ні, все гаразд.
— А що відбулося? Ми збиралися разом іти додому... — не відступав хлопець, і було видно, що він
справді переживає.
— Павел, нічого особливого не сталося, але не
можу тобі сказати. І не знаю, чи Наталя захоче. Поговорите завтра в школі, окей? Сьогодні це погана ідея.
— Окей, — він стенув плечима. — Нічого не ясно,
але окей. Скажіть їй, що я заходив.
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— Добре, — відповіла Наталина мама, усміхаючись на прощання.
— До побачення, — кинув він, збігаючи сходами донизу.
Коли мама зайшла до ванної з каструлькою з відваром дубової кори, Наталя запитала:
— Хто це приходив?
— Павел. Трошки відсунься, бо гаряче, доллю тобі
до ванни, — мама обережно влила відвар у ванну. —
Посидь так зо чверть години.
— А що він казав? — допитувалася Наталя.
— Запитував, що сталося, що ти так раптово втекла. Я ж казала тобі, що ніхто навіть не помітив.
Павел узагалі не знав, що сталося, — задоволено
сказала мама.
— Ну, в мене по нозі потекла тоненька цівочка,
а от на підлозі утворилася невеличка калюжа і вихователька попросила прибиральницю принести ганчірку, сказавши, що «якась дитина впісялась». А це
була я! — Наталя знову вибухнула плачем і заховала
лице в долонях.
— Натусю, я знаю, що зараз це здається дуже поганим, але запевняю тебе, що за якийсь час ти про
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це забудеш. І якщо хтось узагалі це помітив, він теж
забуде. Обіцяю.
Однак Наталя ніколи не забула того дня. Вона,
одинадцятирічна відмінниця зі старшого класу,
декламувала вірша на посвяті у першокласники.
Потім тримала срібну металеву тацю зі шкільними
емблемами. Директорка школи приколювала їх
малюкам, посвячуючи їх у першокласники. Спортивний зал. Усі глядачі і вона в тонких колготках
із вічно застудженим сечовим міхуром. Упісялась.
От біда! Так, упісялася. Вона ще ніколи не відчувала такого палючого сорому. Хотіла зникнути. Стати невидимою. Заховатися в шафі й ніколи з неї не
вилазити. Їй здавалося, що саме тієї миті, того нещасного понеділка настав кінець світу. Проте світ
зовсім не закінчився.
Настав вівторок. Протягом декількох тижнів увесь
клас, поділений на групи, працював над театральним проектом. Саме на вівторок було призначено
презентацію результатів — сценаріїв виступів. Наталя очолювала свою групу, і саме вона мала бути
головною спікеркою. Цей проект був для неї справді
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дуже важливий; іще напередодні вона раділа, що
її чекає презентація. А тепер від самої думки про
те, що вона має виступати перед класом, їй ставало недобре.
— Наталю, можу закластися, що про це не буде
мови. А якщо буде, учителька обірве таку розмову.
Якщо погано почуватимешся в школі, завжди можеш вийти. Але принаймні спробуй. Побачиш, це
зовсім не буде так страшно.
Мамин голос звучав лагідно і заспокоював. Наталя вирішила вхопитися за нього, як за соломинку.
Мама провела її до школи, щоб їй було веселіше.
Відпустила Наталину руку аж біля вхідних дверей.
Дівчинка зайшла до роздягальні з відчуттям клубка
в горлі, але їй якось удалося зняти куртку і привітатися з однокласницями. Її дуже здивувало, що ніхто навіть не заїкнувся про якийсь інцидент. Спершу
вона почувалася неспокійно, очікувала, що будь-якої
миті хтось щось зробить або скаже. Але нічого цього
не сталося. Натомість страх поволі танув. Клубок
у горлі й напруга в животі поволі розходились, тож,
сама з цього дивуючись, Наталя навіть змогла піти
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з Павлом на другий сніданок на перерві. Він таки
намагався щось розпитати, але Наталя урвала:
— Павел, пліз, якби я могла, розповіла б тобі. Ми
можемо про це не говорити?
Десь в обід Наталя спіймала себе на тому, що
в думках більше не повертається до минулого вечора, а частіше згадує театральний проект, результати
якого вона мала презентувати на уроці польської.
Це була приємна тема! І коли через чверть години
вона розповідала про задум вистави всьому класові
та вчительці, почувалась як риба у воді. Презентація
чудово вдалася. Це був її світ. Світ уяви, до якого
вона могла перенестися завжди, коли хотіла.
Дівчинка відчувала, що вірші та сцена віддавна
кличуть її. Через декілька місяців вона подолала свій
великий сором і взяла участь у конкурсі декламаторів. Коли Наталя поверталася додому з великим
плюшевим собакою недоладного зеленого кольору
й дипломом за перше місце у міжшкільному конкурсі декламаторів, знала, що хоче ще вийти на сцену. Що просто хоче там бути.
Пам’ятала про той величезний сором, але за кожним разом щось казало їй виходити у центр і доводити самій собі й світові, що вона справиться. Що та
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подія її не зламала. І завжди, коли слухачі дивилися
на неї і її огортав страх, серце гупало, в роті ставало
сухо, як у пустелі, руки, навпаки, ставали мокрі від
поту, а ноги хотіли тікати, вона на мить заплющувала очі, декілька разів глибоко вдихала й уявляла,
що говорить, дивлячись у теплі мамині очі. Тільки
до мами. І що тільки вона дивиться і слухає. Немає
нікого іншого.
Із часом перестало мати значення те, скільки осіб на
неї дивиться. Котрогось дня Наталя почала й сама
дивитися на слухачів і вже не було потреби уявляти маму. Замість того, щоб сховатися в шафі, вона
полюбила сцену і виступи. Це було її місце. Там, де
жив її найбільший страх і сором, дівчинка знайшла
найбільшу радість.
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Бланка
і мелодії

Мела
Котелюк

Зручненько...
всядься і уважно послухай оповідь про замкнуту й неговірку Бланку, яка відкрила в собі потаємну силу.
Того серпневого дня час минав повільно, як ніколи,
Здавалося, що він тягнеться, мов тягуча желейна
змійка завдовжки з ціле місто. Бланка гойдалася на гойдалці неподалік від дому й вдивлялася
в небо, яким урочисто линув пташиний ключ у вигляді літери V.
Це журавлі, зозулі, лелеки?
Чи, може, чаплі, одуди, качки?
Куди саме вони прямують? За яке море? Вони співають, коли летять?
Вона спостерігала за ними, а в голові одне за одним зринали численні запитання.
Чи вони в дорозі десь ночують?
А може, летять безперервно?
А чи правда, що вони можуть дрімати в повітрі?
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Як лелеки летять над протокою Босфор, над
Близьким Сходом, а далі вздовж Нілу до Африки,
хоч не мають ані карт, ані компасів?
Що робить їх такими чудовими навігаторами?
Вона не втомлювалася задавати запитання самій
собі. Стільки всього треба було з’ясувати!
— Бланко, обідати! — долинув із вікна татів голос.
Саме тієї миті дівчинка побачила однокласниць, які
йшли в її бік і з якими вона досі ніколи не розмовляла.
Бо ж Бланка належала до неговірких осіб, які
радше люблять триматися осторонь. Але, що цікаво, це була тільки частина правди; це як із пінгвіном, який несміливо тупцяє на суші й несамовито
ширяє у воді.
Отож-бо, Бланка належала до неговірких осіб, які
більше люблять триматися осторонь. Але, що цікаво, серед близьких друзів вона була неабиякою
щебетушкою і душею компанії. Є така тварина, водосвинка, яка, на перший погляд, нагадує величезну
морську свинку й бегемота. Вона відома тим, що
до неї тягнуться інші звірі, бо відчувають її спокій
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і люблять подрімати в неї на спині. Водосвинка
може заприятелювати з черепахою, макакою, котом і навіть із алігатором. Бланка водночас поєднувала в собі риси кота-самітника й товариської
водосвинки.
Бланка рідко озивалася, але коли вже щось казала, то дуже влучно! У класі її сприймали як потайну, трохи задерикувату самітницю, яка не любить
метушні довкола себе. У неї було декілька добрих
знайомих. Проте склалося так, що, якби вона мала
назвати найближчих своєму серцю друзів, це був
би білий, мов сніг, пес Ґандальф і чорна з рудими
плямками кицька Аделя. Вони розуміли одні одних без слів.
Бланчина сім’я жила в невеликому будиночку з блакитними дверима, і всі домашні мали талант до гри
на якомусь інструменті, зокрема старші сестри: Ґая
чудово грала на піаніно, молодша Люська цілими
днями вистукувала ритми на ударній установці.
Коли вона була мала, вдаряла ложечками по склянках, а Ґая приєднувалася до її музикування. Вдома
грали всі, крім Бланки.
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Її це ніколи не вабило, проте дівчинка любила
слухати домашні концерти своїх сестер. Вона любила музику, уявляла різні мелодії, слова, цілі твори
й помітила, що вони цілком несподівано зринають
у неї в голові.
За якийсь час Бланка помітила в собі щось дуже
дивовижне: з емоцій якимось чарівним способом
творяться пісні. Байдуже, чи йдеться про радість,
смуток, захват, лють чи неспокій — емоції завжди
поводяться так, як поводиться пряжа. Чому? Бо
як із пряжі робиться светр, шалик чи шапка, так із
відчуттів постають пісні. Емоції, як і пряжа, можуть
бути дуже заплутані, та з них завжди вдаються
красиві речі.
— Бланко, запрошую на обід, — татів голос здавався вже трохи роздратованим.
— Іду вже, йду, — зітхнула Бланка під носа і подалася до кухні, а в дверях кімнати побачила двох
старших сестер, які дуже схвильовано, перебиваючи
одна одну, запитали:
— Сестричко, як ти дивишся на те, щоб ми створили свою групу? Уяви: я, Люська і ти, — захоплено
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запитала Ґая з рум’янцем на щоках і знайомим
блиском в очах.
— Створімо сестринське тріо! — вторувала Люся.
— Чекайте, чекайте... групу? Я ж не граю на
жодному інструменті. Дівчата, відчепіться... Це
не для мене.
— Саме для тебе! Ти могла би писати тексти
і співати їх, у тебе є хист до цього, — відповіла сестра. — А якби хотіла, могла би спробувати грати на
укулеле. Це найчарівніший інструмент на світі.
— Укулеле, беле-меле, — відказала Бланка і, байдужа до пропозиції сестер, попрямувала до столу.
Однак того теплого серпневого дня по обіді вона
взялася за укулеле, що лежало на найвищій полиці
в кімнаті. Витерла з нього пил і стала ніби знехотя
бренькати. Шукала звуку, водночас вслухаючись
у спів пташок, що жили на гілках високої липи, яка
росла перед вікном її кімнати.
Пташині арії звучали з неабияким розмахом! Одна
пташка виспівувала свою пісню так натхненно, що,
безсумнівно, була солісткою у пташиній опері.
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Їй вторували ранішні та вечірні пташині хори,
спільно творячи бездоганний твір.
Вивільга з голосом ніжним, як флейта.
Вільшанки та чорні дрозди.
Чарівні горобці, співочі дрозди, соловейки.
А чи вдасться розчути очеретянку, чий голосок
звучить, мов велосипедний дзвоник або як човен,
що вдаряється об дерев’яний причал? Звісно!
А золотомушку з трелями лункими, як дзвін?
У цій опері звучить і він. (Чи ця рима не надто
суха? На жаль, сов довелося викинути, все-таки
вдень слухаю).
Бланка почала наслідувати пташок і цвірінькати, як
вони, добряче цим розважаючись і зовсім втрачаючи
відчуття часу.
— Ти ба, та ж голос і є моїм інструментом! — аж
підскочила вона на місці. Це було осяяння.
Дівчинка почула в голові мелодію, яку було неможливо стримати, вона текла, мов стрімка ріка. Нагадувала могутню хвилю в океані, напад сміху, якого
не зупинити. Вона заплющила очі, почала співати
й відчула, як переноситься в інший, чудовий світ.
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Коли розплющила очі, побачила на порозі кімнати
сестер і тата, що стояли як укопані.
— Дівчино, в тебе чудовий голос, — цього разу
Ґайка цілком серйозно звернулася до сестри. — Ти
потрібна в нашій групі, — вона сказала це, дивлячись
сестрі просто у вічі.
Сталася дивна річ. Бланка виявила, що їй значно легше про щось заспівати, ніж розповісти словами. Кожне відчуття має свою мелодію, ритм
і настрій. Вона вже дізналася, що спів — цілком
непоганий спосіб самовираження. Не знала цього
сама про себе.
«Окей, але до групи ще далеко», — подумала
Бланка й зізналася:
— Я відчуваю, що це була би чудова пригода,
але боюся і не впевнена, чи це не буде надто великим викликом.
— Донечко, поки не спробуєш, не дізнаєшся, —
відповів тато, який у вільний час грав на акордеоні. — Подумай, якою чарівною є музика. В уяві
народжується пісня, повна чару й таємниць. Із нічого постає щось!
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Так, Бланка відчувала аромат цього незвичайного явища, але їй треба було звикнути до нової ситуації.
Минув день, другий, третій, і вона усвідомила,
що, власне кажучи... вона нічого не втрачає. Поговоривши з мамою, зрозуміла, що будь-якої миті
може відмовитись, якщо участь у музичній групі із сестрами виявиться їй не під силу. Що про
це можна роздумувати цілими тижнями, але насправді доки не спробує, ніколи не дізнається, чи
це добра думка, чи ні.
Отак і виникло дівоче тріо Ґайки, Люськи і Бланки.
Сестри цілковито відрізнялися одна від одної,
і завдяки цьому кожна вносила свій неповторний
характер у музику, роблячи її багатою та вартісною. Найстарша Ґайка дуже темпераментно грала
на піаніно, молодша Люська відривалася на ударній установці, а Бланка наважилася відкритись
і стала харизматичною вокалісткою. Вона співала
й писала тексти пісень, а оскільки любила читати
книжки, слова лащилися до неї, мов коти.
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Через декілька місяців, на закінчення навчального
року, сестри заграли дві свої пісні для всіх учнів.
Який же це був повний енергії виступ! Він ідеально
розпочав канікули, яких спрагло чекали всі діти.
Бланка відкрила свою потаємну силу. Палке захоплення, яке її окрилює і приносить величезне задоволення. Наважилася на подорож у невідоме
і знайшла новий спосіб самовираження, яке було
немовби виходом у потрібні двері. Довірилася собі
й відчула, що вона на своєму місці.
А мораль із цього така, що варто бути вірним собі
й плекати власну неповторність. Кожен із нас інакший і кожен однаково цінний. Завдяки цьому розмаїттю світ є неймовірним та барвистим місцем. Що
ми можемо робити — це надихати одні одних на
створення прекрасних і добрих речей.
І ще одне. Перша пісня Бланки розповідала про
велику липу за вікном, на якій пташки виспівували свої несамовиті арії. Кожен із нас у якомусь сенсі подібний на дерево, що змінює вигляд залежно
від пір року.
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Навесні воно розквітає білим цвітом, влітку приносить плоди, восени зодягається в золоті й багряні
кольори, а взимку сніг утворює на гілках мальовничі
пухнасті шапки.
Є ще одна неймовірно цікава річ: коли бачимо чіткі
обриси дерева та голі гілки, воно може здаватися
нам нефотогенічним. Однак це найбільший доказ
його неймовірності: дерево здужає пережити найбільші морози і знову відродитися завдяки чомусь
невидимому для ока — завдяки корінню. Заховане
в землі, воно навіть узимку дуже активно працює.
Хтозна, може, людей і дерева поєднує розум?
А що ти про все це думаєш?
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Тадзьо
і ведмежа
фортеця

Мела
Котелюк

Зручненько...
всядься і уважно послухай розповідь про рішучого
Тадзя, який проявив велику силу характеру.
Кажуть, що яке дерево, такий і плід. Тадзьо дуже часто
чув ці слова від бабуні Єви, але не до кінця розумів, що
вони означають. Як каже це прислів’я, те, що людина
переживе в молодості, сформує її на все життя.
Тадекові батьки щоосені, ще коли він був зовсім маленький, їздили з ним на відпочинок у Татри, щоб
пробудити в сина любов до гір. Їм і справді це добре вдалося! Їхня сім’я з трьох осіб дуже любила
піші мандрівки й активний відпочинок на свіжому
повітрі. Тихі гірські дороги вели їх до найкрасивіших куточків природи вздовж шумливих потоків
кришталево чистої води.
Цього року Тадковим батькам спала на думку геніальна ідея: поїхати на такий відпочинок не втрьох,
як завжди, а більшим товариством. А чом би й ні?
Отак чотири сім’ї, що приятелювали, — шестеро
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дорослих і шестеро дітей, — однієї сонячної п’ятниці вирушили на Підгалля.
Тадзьо, Ганя, Ліля, Франек, Ґая і Амадеуш училися
в різних класах, але добре знали одні одних, бо
жили в одному дворі. Найближчою людиною для
Тадзя була Ґая — вони разом вчилися в п’ятому класі й сиділи за однією партою. Спільна поїздка була
для всіх чудовою нагодою краще познайомитися,
а можливо, й заприятелювати.
Цього вересневого дня погода була просто ідеальна.
Краса і велич гір перехоплювали подих. Природа
переливалася золотими, багряними та брунатними
кольорами, які під променями осіннього сонця набували ефектних рудих відтінків. Брат і сестра, Ґая
та Амадеуш, приїхали в гори вперше в житті. Які
ж вони були здивовані й захоплені, коли побачили
верхівки гір, що сягають неба!
Село Косьцелісько привітало їх просто казковою панорамою.
— Дорога командо, — промовив тато Тадзя, коли
з машини дістали весь багаж. — Мені важливо, щоб
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ми за вечерею обговорили правила завтрашньої
мандрівки. А найголовніше, щоб ми сьогодні раніше
лягли спати. Завтра встаємо о п’ятій ранку!
— О п’ятій ранку? Та це ж середина ночі! — розпачливо застогнав Франек.
— Спокійно, — засміявся Тадзів тато. — Сам побачиш. Гори віддячать таким чудовим вранішнім світлом, що сумуватимеш за ним цілий рік. Такий запах
і свіжість повітря можна відчути тільки на світанку, — тато поринув у мрії.
— А тепер душ і відпочинок. Нумо, ворушіться.
За годину зустрінемося на вечері й тоді обговоримо
план на завтра.
Посеред їдальні поруч зі столом стояв великий
стенд із зображеннями трьох представників фауни: тинівки альпійської, саламандри плямистої
та бурого ведмедя. А поруч було написано: «НЕ
Я ПЕРЕТИНАЮ ТВОЮ ДОРОГУ, А ТВОЯ ДОРОГА
ПЕРЕТИНАЄ МІЙ ЛІС».
Це привертало увагу і змушувало замислитися...
Тадзьо з попередніх подорожей уже знав, що Татранський національний парк — це королівство
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диких тварин. І що люди в таких місцях є виключно
гістьми, що приходять на якийсь час і мають підпорядковуватися правилам, які панують у природному середовищі, щоб не порушувати усталеного
там порядку.
Здається, у Новій Зеландії є ліс, де ростуть прадавні
дерева каурі. Найстаршому з них уже понад дві тисячі років, і воно сягає до п’ятдесяти метрів у висоту!
Це так як виїхати ліфтом на п’ятнадцятий поверх
будинку і милуватися панорамою всього міста!
Ці дерева такі давні й величні, що жителі острова сприймають їх як своїх предків. Там є звичай, що
перед тим, як іти туристичним маршрутом через
той ліс, треба вимити взуття, щоб ніяк не зашкодити
деревам. Так, люди ставляться до природи з великою пошаною!
Настав час вечері, під час якої в усіх був чудовий
настрій. Діти прекрасно порозумілися між собою, а дорослі пояснювали, яких правил слід дотримуватися на стежці в поході з рюкзаками. Не
сходимо з дороги, поводимося тихо, щоб не налякати звірів.
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— А якби ми раптом зустріли ведмедя, зберігаємо
повний спокій і поволі відходимо. Зрозуміло?
— Ведмедя? Справжнього? — вигукнув Амадеуш,
зриваючись на рівні ноги.
— Атож, але пам’ятаймо, що бурий ведмідь — це
не іграшковий ведмедик. Це дикий звір, і він у себе
вдома. Татри — його фортеця. Нам не можна до нього наближатися або його дражнити.
Згадка про найбільшого хижака, який живе в Польщі,
розпалила дитячу уяву. Ґая, Амадеуш і Франек були
впевнені, що де-де, а в нашій країні ведмедів немає!
Наступного дня все хоробре товариство вирушило
в дорогу. Чисте повітря було просто неповторне
й обіцяло фантастичний день. Кожен подорожній
мав свій рюкзак із необхідним запасом харчів. Це
були чай у термосі, вода і щось перекусити: шоколад, бутерброди, фрукти й здобні булочки.
Ганя та Ліля йшли з батьками попереду, а Тадзьо,
Франек, Ґая і Амадеуш із рештою дорослих — одразу за ними. Добре, що в них було хороше гірське
взуття, адже дорога була кам’яниста й вибоїста!
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Раптом Тадзьо помітив щось дивне: Амадеуш і Ґайка
раз у раз дивно жестикулювали, вимахуючи руками
з боку в бік.
— Дайте вгадаю, це ваша мандрівна хореографія? — заінтриговано запитав він.
— Еееем... скажімо йому, — таємниче відповів Амадеуш. Тоді Ґая підійшла до Тадзя і впівголоса зізналася:
— У нас повні кишені здобних булочок. Ми кришимо їх і непомітно кидаємо ведмедикам, бо вони
точно голодні! Тільки тихо. Це буде несподіванка
для них, от вони зрадіють!
— Але... так не можна робити, Ґає. Підгодовування диких звірів може їм зашкодити! — Тадек був
вражений тим, що тільки-но почув. Він намагався
відмовити їх від цього задуму, але дуже обережно,
щоб не вибухнув скандал. Усе марно.
До них нічого не доходило, а Тадзьо ніяк не міг на
них вплинути. Він почувався розлюченим і безпорадним. Знав, що сам не впорається із цією ситуацією, а справа була серйозна. Хлопчик боявся,
що, якщо розкаже дорослим, Ґая і Амадеуш не
розмовлятимуть із ним до кінця життя і дружбі кінець. Він переживав, що його називатимуть
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донощиком. Тому вирішив просто повернутися і потайки позбирати розкидані вздовж дороги
шматочки булочок.
Для нього не було таємницею, що їжа, яку туристи залишають на дорозі, може привабити ведмедя.
А він, хоч і не є дуже товариським звіром, має чудовий нюх і здатний відчувати запах їжі з далекої
відстані. Саме тому в Татранському національному
парку вздовж дороги немає смітників, а смітники
біля туристичних точок повинні мати спеціальний
захист, щоб не принаджувати ведмедів із лісу.
Тадзьо не хотів виказувати друзів дорослим. Ламав голову і намагався щось придумати.
«Залишається тільки один вихід, — подумав він. —
Спробую тихцем зібрати шматочки так, щоб ніхто
не здогадався».
Не встиг він пройти і п’яти кроків, як почув, що
його гукають:
— Тадзю, де тебе носить? Ходи до нас, чого ти
сам відходиш?
Тож сталося те, чого він боявся. Мама зорієнтувалася, що щось не так, і весь продуманий план провалився. Вона мала шосте чуття!
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Раптом, не знати як, зчинилася метушня, і все
з’ясувалося: діти самі зізналися, що порозкидали
шматочки булочок, і пояснили свої шляхетні наміри
підгодівлі ведмедів. Маму Ґайки й Амадеуша рознервувала ця ситуація, але передовсім вона спокійно пояснила дітям, чому вони вчинили погано.
— Ведмедям не можна їсти нічого з-поза меж
лісу, не треба приманювати їх якоюсь їжею, бо це
їм не допомагає, а шкодить, — пояснювала вона. —
До того ж це може привабити їх у наш бік, а ми не
хочемо таких зустрічей, правда ж?
Тато Лільки і Гані додав:
— Природознавці кажуть, що ведмеді повертаються до місць, де раніше знаходили рештки їжі,
що їх залишили люди. Проблема в тому, що замість
шукати природну поживу вони натомість можуть
вимагати їжі від туристів. Це означає небезпеку і для
них, і для подорожніх.
Посеред дороги розпочалася нарада. Діти дізналися багато нової інформації, а складна ситуація
розв’язалася.
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— Зрозуміло, ми це запам’ятаємо, — сказав Амадеуш. Він почувався розгублено. Як він міг зробити
таку дурницю!
— Тобто все сміття і залишки їжі ми забираємо
в рюкзаках до пансіонату? — допитувалася Ґайка.
Вона знала, що час назад не повернеш, але, може,
вдасться якось це виправити?
— Це буде урок на все життя! — вигукнула вона.
— Саме так. Під час нашого наступного виїзду
матимемо більше досвіду. А тепер рушаймо далі,
щоб встигнути зійти на гору і спустися, поки почне сутеніти.
Що виявилося: повернувшись до пансіонату з безліччю вражень після цілоденного походу, діти дуже
захоплено грали в настільні ігри й реготали, аж боки
рвали. Вони більше не поверталися до подій на
дорозі. Не мали потреби говорити про це, та глибоко всередині відчували, що сьогодні дізналися
щось дуже важливе і що цей день запам’ятається
їм назавжди.
Бо яке дерево, такий і плід.
А що ти про все це думаєш?
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Наталія
Москаль

Пані Ружа...
взяла зі свого письмового столу великий стос документів і почала роздавати їх дітям. Вона граційно
рухалася маленьким класом і скрізь розсівала інтенсивний запах солодких парфумів. Як і більшість
учителів у школі імені Іллаковічувни, пані Ружа безперечно була унікальною. Вона щодня приходила
на уроки в яскравому вбранні — але завжди одного
кольору. Сьогодні обрала лавандовий. Лавандові
штани, велика лавандова сорочка, лавандові мокасини й великий лавандовий перстень на лівій руці.
А також лавандові тіні для очей і... рожева помада.
— Я знаю, що будуть канікули і ви всі кататиметеся на велосипедах і зустрічатиметеся з друзями,
чого дуже вам бажаю. Тільки не забудьте всього, що
ми так наполегливо вкладали вам у голови впродовж року, бо наступний рік буде найважливішим
у вашому житті, — нагадувала дітям пані Ружа,
вчителька польської мови, кружляючи поміж парт
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і залишаючи великий стос аркушів перед кожним
учнем та ученицею. — Вас чекає останній рік неповної середньої школи й іспит. Я зробила для вас
ксерокопії всіх пробних конкурсів із ораторського
мистецтва за минулі роки. Постарайтеся під час канікул виконати принаймні частину завдань.
Укінці пані Ружа підійшла до Маріанни, бо та сиділа за останньою партою біля самих дверей.
— А ти особливо, — сказала їй майже пошепки
і повернулася до свого столу.
Конкурс із ораторського мистецтва перевіряв знання
із польської мови та літератури. Він був дуже складний, але учнів, які пройдуть усі етапи, буде звільнено від іспиту з польської мови і вони вступлять
до доброго ліцею, в чому, звісно ж, були зацікавлені всі діти.
«Стільки іспитів і стільки стресу... як було би чудово позбутися бодай одного з них», — подумала Маріанна.
— Якщо ви трохи потренуєтеся, наступного року
вам буде легше, і, можливо, ви пройдете конкурс
ораторського мистецтва і вам більше не доведеться
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ні про що турбуватися, тож це того варте... Гаразд.
Бережіть голови від сонця, не їжте надто багато
морозива і читайте книжки! А тепер забирайтеся
звідси. Успішних канікул!
Діти зірвалися зі стільців і почали навмання запихати речі в рюкзаки. У класі стало гамірно, Пйотрек
востаннє підключив телефон до підсилювача, якого
приніс на початку шкільного року, і по всій школі залунали гучні звуки пісень знову модної групи «Guns
N’ Roses».
— Ага, звісно, я обов’язково робитиму всі ці
завдання під час канікул! — гукнула Аліція Маріанні.
— Я теж! Наваяю стільки тих пробних творів на
пляжі в Іспанії, що мені забракне паперу вдома! Бабулька, певно, здуріла! — докинула Каміла.
Маріанна нічого не відповіла, тільки усміхнулася
до подруг. Знала, що коли всі поїдуть на захопливі канікули в далеких країнах, вона проведе більшість часу, зачинившись у своїй кімнатці нагорі,
розв’язуючи задачі й пишучи пробні есеї на конкурс
ораторського мистецтва. Почувалася трохи ботанкою-невдахою. Звісно, вона дуже хотіла пройти всі
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етапи конкурсу й позбутися необхідності складати
випускний іспит. Але йшлося не тільки про це. Маріанна відчувала, що має талант до письма. Оповідання, вірші, статті — створення історій на папері
справляло їй величезну приємність, як і спів. Маріанна відчувала, що робить це добре, з польської
отримувала лише одинадцятки й дванадцятки, і її
захоплювала думка, що завдяки своєму талантові
вона могла би пройти такий складний конкурс. Однак знала, що самого таланту не досить...
Дівчина поклала цілий пакунок паперів від пані
Ружі в картонну папку, а тоді ретельно спакувала
рюкзак. Закинула його на одне плече — так було
крутіше. Всі вибігли перед шкільну будівлю, де
вже чекали батьки, бесідуючи між собою в очікуванні на своїх чад. Маріанна ніжно попрощалася
з подругами.
— Пообіцяйте, що будемо зідзвонюватися! — сказала Аліція.
— То ви пообіцяйте! Мусите звітувати мені про
всі поточні події! — підтвердила Маріанна.
Вона поглянула через плече на невелику будівлю
м’ятного кольору, яка раніше виконувала функцію
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ясел, доки одна незвичайна жінка на ім’я Еліза вирішила заснувати маленьку публічну школу, в якій
було тільки дев’ять класів — по одному класові на
кожен рік. У кожному класі було не більше ніж п’ятнадцять учнів, тож усі добре знали одні одних, були
одні для одних кимось на кшталт другої родини.
Маріанна не любила канікул, любила ходити до
школи, а літо означало перерву в усіх цікавих проектах, що їх вигадували вчителі в Іллі. Любила брати
участь у постановках на День доброти, який у школі
називали Днем вівці. Їй подобались осінні поїздки
до студії звукозапису, де спільно з іншими учнями
вони записували щорічний компакт-диск для Великого оркестру святкової допомоги, і приготування
до конкурсу англійської пісні.
— Що, сумуватимеш? — до Маріанни підійшла
мама, тримаючи її молодшого брата Ігоря за руку.
Цього разу він прийшов, вдягнений у повний костюм Гаррі Поттера: був у плащі, Сортувальному
Капелюсі, а в ручці тримав паличку. Часом він також приходив убраний, як Базз Лайтер, і Маріаннині
однокласники гукали до нього:
— Привіт, Базз!
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— На край світу і далі! — у відповідь вигукував
він, піднявши догори кулак. Це нікого не дивувало.
Мама зняла в Маріанни з плеча рюкзак, що явно був
важкий для неї.
— Я розмовляла з Ружею, вона сказала, що ти не
нудьгуватимеш під час канікул.
— Так, ми отримали пробні тести. Доведеться їх усі
зробити, якщо хочу пройти конкурс із ораторського
мистецтва. Пані Ружа сказала, що в мене великі шанси.
— Мені вона теж це сказала. Зрештою, з більшості творів ти отримала дванадцятки, а оповідання
про Деметру й Кору Ружа надрукувала в шкільній
газеті. Ти справишся, Маню.
— Знаєш, якби я виграла цей конкурс, то могла
би зосередитися на математиці. Нічого не розумію
в рівняннях.
— Маню, кожен має якийсь талант і схильність
до чогось. Скажімо, Лукашеві чудово даються математика й інформатика, а в тебе легке перо і ти
прекрасно співаєш, забула?
— Алогомора! — верескнув Ігор і махнув пластиковою паличкою в бік блакитної машини, в яку вони
сіли й поїхали.
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Маріанна провела канікули так, як і передбачала.
Читала тексти зі списку від пані Ружі й розв’язувала
завдання пробних конкурсів. Найбільше труднощів,
а водночас і задоволення їй принесли її твори: треба
було написати есей на декілька сторінок, пояснюючи, як слід розуміти цитату певного філософа. Це
було дуже складно, але Маріанна не здавалася. Вона
любила викладати думки на папері, до того ж тексти
зі списку читання, отриманого від пані Ружі, виявилися дуже цікаві! Маріанна неймовірно полюбила
«Маленького принца», який у найпрекрасніший спосіб описував, здавалось би, прості, але неочевидні
явища. Часом вона просила маму, бабусю або тьотю
Аліну допомогти. Разом вони сідали до столу й писали, попиваючи чай без цукру (ніхто в Маріанниній
сім’ї ніколи його не цукрував, усі любили гіркий чай
і каву). Згодом Маріанна каталася з дідусем на велосипеді у великому садку за будинком і дивилася
різні комедії з татом і братом. Вони всідалися на
диванах і сміялися з кумедних героїв.
— Чого ти постійно сидиш за тими книжками?
Надворі літо. Треба тільки лежати і їсти морозиво, —
часом допитувався Ігор.
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— Коли підростеш, зрозумієш, — деколи дратувалася Маріанна, а тоді одразу ж відповідала братові
на запитання. — Я мушу тренуватися писати твори
на конкурс із польської. Якщо не зроблю цього тепер, то впродовж року матиму надто багато інших
предметів і замало часу. Може, я й умію добре писати, але вчителька у школі каже, що майстерність
приходить із практикою.
Літо минуло швидко. Маріанна вже не могла дочекатися, коли покаже пані Ружі виконані тести. Вона
всі їх зробила! Дуже багато над ними працювала.
На першому після канікул уроці польської всі розповідали про те, як у них минули спекотні дні й що
цікавого вони робили чи бачили.
— Ну, гаразд, — сказала пані Ружа, — якщо вам
вдалося зробити трохи завдань із пробних конкурсів
з ораторської майстерності, здайте їх мені. Я перевірю, а потім почнемо спільно працювати над ними.
Майже ніхто з класу не вручив пані Ружі виконаних завдань. Аліція опрацювала декілька обраних тем, Каміла теж. Тільки Люцина подала пані
Ружі три повністю виконані тести на конкурс. Але
це й так було ніщо порівняно з великим стосом
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аркушів, що його Маріанна поклала на вчительський стіл.
— Марі, ти зробила всі? — запитала пані Ружа.
Вона особливо полюбила ученицю і завжди зверталася до Маріанни «Марі». Вчителька зауважила
в ній талант і любов до літератури, але передусім
цінувала працьовитість дівчинки.
— Так, пані Ружо. Сподіваюся, що тепер я виграю
цей конкурс!
Пані Ружа з подивом поглянула на вражаючий
стосик паперу й підморгнула Маріанні.
Наступні місяці минули в приготуванні до випускних іспитів. Усім щось давалося складно, а щось
інше — завиграшки. Лукаш часом допомагав Маріанні з математикою, разом вони блискавично
робили тести з англійської, зате Маріанна часом
підказувала йому в завданнях із польської. Наближався конкурс із ораторського мистецтва, і Маріанна почувалася щораз упевненіше. У Люцини теж
усе було добре, але вона більше зосереджувалася
на біології та інших точних предметах, бо в майбутньому хотіла стати лікаркою.
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Настав час готувати власну промову, яку треба
було виголосити напам’ять під час конкурсу. Улюбленою Маріанниною книжкою був «Маленький
принц», тож разом із пані Ружею вона довгими годинами відшліфовувала свій твір про автора цієї повісті, Антуана де Сент-Екзюпері. Хотіла розвинути
у творі його думку, яка особливо її вразила: «Ось
моя таємниця. Вона дуже проста: лише серце добре
бачить. Найголовнішого не побачиш очима...» Маріанна подумала, що, аби зрозуміти ці слова, треба
бути особливо чутливим, і дуже хотіла самостійно їх
пояснити. Багато разів вона повторювала авторове
прізвище з пані Ружею, щоб не зробити помилки,
вимовляючи його.
— Антуа...
— Антуан, — виправляла її пані Ружа.
Нарешті настав цей день. Група дітей зібралася перед класом, де вони мали писати конкурсну роботу.
Там були відмінники й відмінниці з польської мови,
вроджені оратори й ораторки, майбутні письменники та письменниці, а також чудові математики, видатні хіміки, талановиті митці... всі закохані
в книжки. І дружня команда дітлахів зі школи імені

98

Кубок

Іллаковічувни, і безліч учнів із решти шкіл — усі стали в чергу до «бою», кожен позитивно налаштований і трохи знервований.
— Мамо, я стільки працювала, що, певно, у мене
все має вдатися, правда?
— Маню, ти точно з усім справишся, не нервуйся.
Ти знаєш, що польська — це твій коник.
Усі сіли за парти, пішов час письма. Тік-так, тіктак — годинник немилосердно відраховував дев’яносто хвилин. Потім настав час виголошення раніше
підготованих творів. Маріанна чекала своєї черги,
стискаючи в руках аркуш із твором. Із аудиторії
вийшла Люцина.
— Було не аж так погано. Ти справишся! — сказала вона.
Тепер черга Маріанни. Вона нервувалась, у неї болів живіт і пітніли долоні, але дівчинка глибоко
вдихнула і розпочала свою оповідь про Антуана де
Сент-Екзюпері. Маріанна говорила все голосніше
і впевненіше. Коли закінчила, подякувала комісії
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і вийшла з аудиторії дуже задоволена собою. Там її
чекали решта дітей, батьки і пані Ружа.
— Ну, тепер чекатимемо результатів. Вони будуть
завтра, тож тепер ідіть відпочивайте.
Мама з Маріанною та Ігорем пішли на морозиво,
а потім поїхали додому.
— Як усе минуло? — запитав тато, повернувшись
із роботи.
— Класно, тату, здається, мені все вдалося! — задоволено відповіла Маріанна.
— Ти точно виграєш кубок, — із набитим ротом
сказав Ігор. Він сидів за столом і наминав спагетті,
а за спиною в нього були крила Базз Лайтера.
Наступного дня всі діти тихо сиділи за партами
й чекали пані Ружу. Нарешті вона зайшла до класу
з картонною папкою в руці. Сьогодні вчителька обрала персиковий колір: із голови до п’ят була в персиковому вбранні. Маріанна занепокоїлася, бо пані
Ружа виглядала засмученою. Трохи помовчавши,
вона почала говорити.
— Знайте, що я дуже пишаюся всіма вами.
Ви неймовірно тяжко працювали, і я бачу ваші
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зусилля, — пані Ружа зверталася до всіх, але дивилась у бік Маріанни.
— На жаль, пройти конкурс вдалося лише одній
людині з нашої школи, — додала вона.
Маріанна відчула, як шлунок підіймається в неї до
горла. Пані Ружа опустила голову, а тоді делікатно
усміхнулась і оголосила:
— Люцино, тебе звільнено від випускного іспиту. Вітаю.
Діти зааплодували. Пані Ружа підійшла до Люцини
й вручила їй диплом. Але Маріанна нічого не бачила
і не чула. Відчула, що її обличчя горить, немовби
хтось вліпив їй ляпаса. Їй стало недобре.
— Ось ваші результати, — пані Ружа пройшла класом і роздала всім документи.
Маріанна силкувалася хоч щось прочитати крізь
сльози, що накочувалися їй на очі. Нарешті відновила різкість і... Один бал... ОДИН БАЛ! Їй не вистачило одного балу, щоб пройти конкурс. Це було гірше,
ніж якби їй бракувало десяти балів, бо це було так
близько! Вона поглянула на Люцину й відчула біль
у серці, якого раніше не знала.
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— Мені шкода, Маріанко, — сказала Аліція, а Каміла поклала долоню їй на плече.
Коли всі вийшли з класу, Маріанна й далі сиділа на
своєму місці. Пані Ружа підійшла до неї і сказала:
— Марі, я була впевнена, що ти переможеш.
Часом мала деталь стає вирішальною в чомусь
важливому. Не знаю, чому комісія недодала тобі
одного балу, але знаю, що на іспиті ти чудово впораєшся. Не переживай, ти одна з моїх найздібніших
учениць.
— Дякую, пані Ружо, — відповіла Маріанна
і вийшла зі школи.
Перед входом чекали батьки. Щойно Маріанна
побачила їх, побігла просто їм в обійми й розплакалась.
— Мені не вистачило одного балу. Одного! Я працювала для цього все літо, виконала всі пробні тести! Ніхто не доклав до цього стільки зусиль! — крізь
сльози вигукувала Маріанна. — Це так несправедливо! Люцині не треба писати іспит. Її звільнили.
Люцину! Вона навіть не любить польської! — слова
лилися з неї, а батьки спокійно її слухали.
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— Маню, це тільки один конкурс. Він ні про що
не свідчить, не впливає на твоє майбутнє. Ти брала
участь у конкурсі передовсім тому, що любиш писати. Побачиш, ти завиграшки складеш екзамен, хоч
він теж мало що значить, навіть якщо тепер тобі
складно в це повірити. Важливо, щоб ти не здавалась і не переставала вірити у свої сили. Знаю, що
тепер усе це виглядає жахливо. Але завтра зранку ти подивишся на цю історію з конкурсом зовсім
по-іншому. — Маріанна замовкла і якийсь час стояла,
пригорнувшись до мами. — Невдача — це завжди
урок. Звісно, за якийсь час ти усвідомиш, що завдяки цьому досвідові чогось навчилася, — вела далі
мама. — Крім того, ти справді вважаєш, що Люцина
не заслужила цієї перемоги?
Маріанна подивилася на маму й на мить задумалася.
— Заслужила. Вона також багато працювала, —
відповіла вона, опустивши голову. Мама кивнула.
— А тепер ми наїмося нездорової їжі, подивимося
«Історію іграшок», а завтра тобі вже буде краще.
Маріанна витерла сльози зворотним боком долоні.
— Агов, до речі, ти виграла кубок, — втрутився
Ігор, цього разу вбраний як Лео Мессі.
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— Який кубок? — запитала Маріанна.
— Ось цей, — відповів брат і вручив їй вирізаний
із картону кубок, нерівномірно розфарбований жовтою крейдою.
Маріанна усміхнулася, хоч на її личку ще виднів смуток.
— Багато працюй, не зневірюйся і не заздри
успіхові інших. Ти також досягнеш свого, — підсумувала мама.
В обід усі наїлися піци на тонкому тісті, запили її
кока-колою і сіли разом дивитися кіно, як і обіцяла мама. Увечері, коли Маріанна лягала спати, до
її кімнати зазирнув тато. Сказав їй щось, що дуже
промовило до неї:
— Коли я був малим, дуже хотів мати велосипед.
У інших дітей були велосипеди, а в мене не було, бо
мої батьки не мали на нього грошей. Я взяв участь
у шкільному конкурсі з математики, призом у якому
був саме велосипед. Я був найкращим математиком
у всій школі. І знаєш що? Я програв. Цей велосипед
дали хлопчині, в якого вже був і велосипед, і інші
гарні речі. Знаєш, що я зробив? Улітку я влаштувався
працювати до сусідки — збирав у неї вишні. Щодня
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вона потроху мені платила, і наприкінці канікул
я сам купив собі велосипед. Він був не новий і трохи іржавий, але мій власний. Я радів, що не здався
і що міг їздити ним до школи. Це навчило мене підприємливості.
І знаєте що? Ви теж ніколи не здавайтеся! Маріаннині батьки мали рацію. А звідки я це знаю? Бо Маріанна — це я, а ви саме читаєте моє оповідання, попри
те, що в школі я не виграла конкурсу з ораторської
майстерності. Він нітрохи не вплинув на моє майбутнє, може, невдача навіть додала мені мотивації працювати далі, завдяки чому сьогодні у мене є власне
видавництво, суперкоманда, і я займаюся ідеями, які
для мене важливі. Видаю свої пісні та різні книжки,
як, скажімо, цю, котру ви тепер тримаєте в руках.

P. S. А Люцина й далі є однією з моїх найкращих подруг.
В оповіданні використано фрагмент «Маленького принца» Антуана де
Сент-Екзюпері в перекладі Анатолія Жаловського.
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Колись давно...
в маленькому містечку Ляко жив хлопець на ім’я
Максиміліан. Оскільки він був малим хлопчиком,
ніхто не називав його Максиміліаном чи навіть
Максом, що він іще міг би стерпіти. Його називали
зовсім інакше: часом — Місьо, часом — Максьо, а деколи навіть — Мікусь. Його це дуже дратувало, бо
ж, певно, можна запам’ятати просте ім’я і не треба
постійно вигадувати щось нове.
Він жив із мамою, татом, великим рудим котом
і осликом. Кіт був татовим улюбленцем, і з ним не
можна було гратися, бо він дуже дряпався. Хлопець
дуже любив ослика, і хоч кажуть, що це особливо
вперта тварина, цей ослик був винятковим і ніколи
не завдавав Максові клопотів.
Коли зранку хлопчик прокидався у себе в кімнаті,
він одразу вибігав у сад, щоб привітатися зі своїм
другом. Приносив йому моркву або якусь іншу смакоту, бо віслючки відомі ласуни. Фабуло, а так звали
ослика, найдужче любив апельсиново-мигдалевий
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пиріг, що його мама готувала на підвечірок. Із попереднього дня завжди залишався шматочок, і Максиміліан ховав його в кишеню штанів, щоб зранку
почастувати ним свого друга.
Вони любили разом вибиратися на прогулянки,
найбільше — до струмка або на пагорб, звідки було
видно все містечко.
Наближалося Різдво. Всі готували подарунки, пекли солодке й залагоджували безліч справ, які раптом виявилися неймовірно важливими. Діти могли
досхочу бігати, де хотіли, бо ні в кого не було часу
ними займатися.
Макс дуже радів, що наближаються свята, бо
мама повідомила, що до них приїдуть гості з далекої півночі. Взимку там іде сніг, а ріки замерзають,
і по них можна ковзатися в чоботях, а дехто навіть
прив’язує до чобіт щось подібне на ножі, щоб можна було ковзатися ще швидше. Хлопчик ніколи не
бачив снігу й намагався уявити білі сніжинки, що
сиплються з неба. Він часто сідав перед будинком,
заплющував очі, і йому здавалося, що сніжинки падають йому на лице й на долоні. Часом він сидів

ОЛЬҐА СТОКЛОСА

111

доти, поки йому ставало холодно в щоки, хоч то
лише ослик лизав їх своїм гострим язиком.
Того дня, коли мали приїхати гості, він вибрався
з осликом на найвищий пагорб, щоб першим побачити, як наближаються подорожні. Віслючок пасся
на узбіччі, а Макс сперся на грубий стовбур дерева й дивився на дорогу. Певно, довго він так сидів,
бо заснув. Йому снилося, що він іде кудись уперед,
а довкола все біле, і що не може знайти дорогу в цій
сніговій пустелі, а чиїсь великі зуби смикають його
за сорочку... а коли розплющив очі, побачив свого
друга, який намагався сказати йому щось важливе.
Зірвався на рівні ноги й побачив ридван, запряжений
двома кіньми, що наближався до міської брами.
— Фабуло! Помчали! — гукнув він осликові, застрибуючи йому на спину.
Вони летіли стрімкими стежками, щоб якнайскорше повідомити домашніх.
— Їдуть! — вигукнув він, забігаючи додому.
Усі одразу ж заметушилися, немовби шукали щось
дуже важливе. Мама на хвильку зупинилася перед
дзеркалом, щоб поправити волосся, яке не слухалося
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і не хотіло дати гладенько себе зачесати. Постійно
висмикувалося маленьке пасмо, що закручувалося біля губ, коли вона сміялася. Тато все швидше
походжав у своїх нових черевиках, а кіт стрибав із
канапи на стіл, мало не скидаючи на землю вазон із
квітами. Хлопець побіг до себе в кімнату, щоб одягнути білу сорочку, яку вже давно було приготовано
на сьогоднішній вечір.
— Умийся і помий руки! — гукнула мама.
«Знову те саме», — подумав він. Ніби не можна
було хоч раз про це забути!
Коли подорожні почали висідати з ридвана, вся родина стояла перед домом умита й гарно вбрана.
Гості мали дуже втомлений вигляд, але їхні обличчя осявав усміх. Дорослі обіймалися скільки хотіли,
щось вигукуючи, сміючись і по черзі повторюючи:
«Як чудово, що ви приїхали!»
«Ти нітрохи не змінилася!»
«Напевно, ви втомлені».
І так далі.
Із ридвана вийшла мала дівчинка з дуже засмученим личком. Напевно, вона плакала, бо на її вкритих
пилом щоках виднілися два малі струмочки. У неї
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була довга світла коса, трохи розтріпана на кінці.
У руках вона тримала ляльку і з усіх сил притискала
її до грудей.
— О, маєте, за цим усім ми забули про Емі, — сказала мама, побачивши її.
— Яка велика дівчина! А це наш Максьо, — пожвавився тато.
— Як ти виріс! — хором загукали гості, ніби в тому,
що діти ростуть, було щось незвичайне.
«Цікаво, що вони сказали б, якби мама винесла
мене на руках, замотаного в пелюшки, бо, напевно,
востаннє бачили мене, коли я був зовсім маленький.
І знову це дурне “Максьо!”», — подумав хлопчик.
Дівчинка подивилася на Макса й почала голосно плакати.
— Чого ти плачеш? — запитала мама, підходячи
до дівчинки. — Це дуже приємний і чемний хлопчик,
і ти точно його полюбиш.
— Звісно, що ні, бо він не гратиметься зі мною лялькою і смикатиме мене за косу, як це роблять інші хлопці, — буркнула у відповідь Емі, а тоді й зовсім заревіла.
— Не зважайте, напевно, вона дуже втомлена,
трохи відпочине, і все буде добре, — сказала пані
Новак — так було звати Емину маму.
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Почали заносити валізи, знову зчинився гамір, аж
нарешті в домі стало тихо.
«Ну от: Максьо! Навіть у такі миті вони не можуть
нормально поводитися», — подумав хлопець і пішов
до свого друга віслючка, щоб розповісти йому про
все й запитати, як треба поводитися з дівчатками,
які постійно плачуть. У Фабуло не було великого
досвіду в цьому, але він уважно все вислухав і навіть
із розумінням покивав головою.
Увечері всі сіли за стіл.
Емі була вбрана в блакитну сукенку, її світлу косу
було зібрано в хвіст і зав’язано зеленою стрічкою.
Макс лише тепер помітив, що в неї зелені очі і що
Емі дуже гарна. Він навіть усміхався до неї, але, напевно, вона цього не зауважила.
Після вечері всі розпакували подарунки, і хлопчик
зрадів, бо отримав маленького іграшкового ослика,
щоб навіть уночі йому не доводилося розлучатися
зі своїм другом.
Емі отримала нові стрічки й крейду для малювання, а мама — красиві сережки з червоним осердям.
Вона найдужче ними тішилась і дуже гарно в них
виглядала.
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Макс загорнув у серветку шматочок мигдалевого
пирога й вислизнув із кімнати, щоб якнайшвидше
показати Фабуло свою нову іграшку. Ніч була гарна
і тепла, десь далеко світили зорі, місяць освітлював
доріжку, що вела до стайні.
У кінці саду він побачив маленьку постать, що
притулилася до дерева.
— Що ти тут робиш? — запитав він.
— Дивлюся на небо, — відповіла Емі.
Хлопчик задумався, як дівчинка могла непомітно
вийти з кімнати й опинитися в саду швидше за нього.
— Ходи познайомлю тебе з моїм другом, —
сказав Макс. Він узяв її за руку й повів до стайні.
Коли відчинив двері, місячне світло освітило Фабуло. Він мав дуже урочистий вигляд. Кажуть, що
у Святвечір тварини говорять людськими голосами, але ніхто не знав, якою мовою. Польською чи
албанською, а може, по-китайськи, тож усе одно їх
не зрозумієш.
«Я завжди розмовляю з моїм осликом і все розумію. Мені зовсім не треба чекати ні на які свята», —
подумав хлопець.
— Це Емі, я говорив тобі про неї. А це, — він підняв руку, в якій тримав дерев’яну іграшку, — це
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подарунок, який я отримав під ялинку. Поглянь,
який він подібний на тебе. Він міг би бути твоїм
братом-близнюком, тільки він трохи менший. Тепер
навіть уночі я могтиму тебе обіймати.
Емі дивилася на ослика й усе міцніше стискала
хлопцеву руку.
— У мене немає друзів, — сказала вона і швидким
рухом зняла стрічку з волосся. — На, це тобі, щоб ти
завжди пам’ятав про мене, бо, напевно, це й називається дружити.
Вона хотіла ще щось сказати, але розплакалась
і вибігла зі стайні, тільки її коса зачепилася за клямку, немовби зовсім не хотіла нікуди тікати.
— Ну, скажи щось, — Макс поглянув на ослика,
але Фабуло вдавав, що він дуже заклопотаний своїми справами, а може, йому теж стало ніяково і він
не міг нічого сказати.
«Може, я теж повинен щось їй дати, може, вона
перестала би плакати, але що? Може, камінчик,
знайдений учора над струмком, а може, засушену
блакитну жабу або... та ні... Ні, ослика я точно не
дам, це було би просто по-свинськи щодо Фабуло», — подумав він.
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Наступного дня він дізнався, що Емі захворіла, і йому
не дозволили зайти до неї в кімнату, бо всі боялися,
що він теж захворіє. За декілька днів гості вирішили,
що, напевно, їм краще буде повернутися додому.
Почалися приготування до від’їзду. Мама спекла
пирога на дорогу, запакувала апельсини і великий
дзбанок яблучного соку з м’ятою, щоб Емі мала що
пити. Їх чекала довга мандрівка.
Коли ридван рушив, Емі усміхнулася до Макса.
Хлопець дуже зрадів, бо вперше побачив усміх на
її личку, дістав із кишені зелену стрічку й щосили
замахав нею.
Минуло багато років, Макс став дорослим. Однак
він часто згадував Емі і вечір, коли вона подарувала
йому стрічку, й завжди сумував, що не знайшов нічого, що міг би їй дати. Добре, що не дав їй засушену
жабу, бо, напевно, такий дарунок зовсім їй не сподобався би. Що це, зрештою, за дурна ідея — дарувати
комусь засушену жабу, навіть якщо вона блакитна.
Якогось дня він прокинувся, і йому спала на думку чудова ідея:
— Поїду відвідаю Емі, а якщо не зустріну її, то
принаймні побачу далеку країну, в якій часто йде
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сніг і замерзають річки, і поля стоять усі білі. Так, це
прекрасна думка! — вигукнув він, зіскочивши з ліжка.
Ослик уже трохи постарів. У нього на підборідді
з’явилося декілька сивих волосинок, але він і далі
вибирався з хлопцем на спільні прогулянки. Може,
вони менше розмовляли, бо Максові треба було багато вчитися і він постійно мав при собі якісь книжки, але вони й далі чудово розуміли один одного.
Коли Фабуло дізнався плани свого друга, трохи
злякався, але за мить його очі засміялись, і він весело заіржав.
Макс спакував найпотрібніші речі та їжу на дорогу для себе й для Фабуло. Попрощався з батьками
й пообіцяв, що якнайскорше повернеться, і сказав,
щоб за нього не переживали, бо він уже дорослий.
Мама трохи плакала, але потім міцно обійняла його
й шепнула йому на вухо, що насправді пишається
своїм відважним сином.
Тато провів їх до міської брами і дав синові в дорогу свій старий меч, який мав велику силу, міг захистити від брехні й навіть урятувати життя. Тепер
вони були готові вирушати в дорогу.
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Вони їхали через осяяні сонцем поля, зелені ліси,
переправлялися через потоки, слухали спів пташок.
Часто мусили зупинятися, бо Фабуло любив посидіти в затінку й схрумати якусь смачнющу гілку. Люди,
яких вони зустрічали дорогою, віталися з ними й зацікавлено розпитували, куди вони мандрують.
Коли Макс розповідав їм, що вони їдуть побачити
сніг і замерзлі річки (бо ж він не міг їм сказати, що
хотів відвідати дівчинку із зеленими очима), вони
часто запрошували їх до себе й ділилися їжею. Від
них вони дізналися про дивну країну, що лежить на
півночі. Там живе зле чудовисько, яке нищить ліси,
вже поїло всіх звірів і з голоду може навіть з’їсти
людину. І вже напевно не погордує такою смакотою,
якою для нього є віслючок.
Макс не надто вірив у всі ці жахіття, але про всяк
випадок купив осликові збрую і теплого шалика, бо
знав, що віслючки погано витримують холод.
За три дні вони добралися до дивного, сумного лісу.
Там не було пташок, гілки дерев були поламані, а пожухле листя лежало на чорній землі. Довкола витав
туман, і було чути гидотний запах здохлої жаби або
морських рослин, викинутих на берег.
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«Напевно, тут живе це чудовисько, — подумав
він, — якщо воно взагалі десь живе, бо люди розповідають дивні речі, а найдивніше, якщо вони ніде не
були й нічого не бачили».
Раптом туман почав густішати, і не можна було
навіть побачити пальців простягнутої руки. Хлопець
відчував під собою тремтяче тіло віслючка і вперше
почав боятися. Може, всі ці розповіді правдиві? Він
судомно стиснув меча, але не знав, у який бік його
скерувати, бо нічого не бачив. Йому здавалося, що
він западає в землю, все глибше й глибше...
Коли він прийшов до тями, йому було холодно, він
силкувався згадати, що сталося і де він, власне кажучи, опинився.
«Де Фабуло? Де мій меч? Де я сам?»
— Фабуло, де ти, озвися! — вигукнув він.
— Ах, Фабуло, то ось як було звати цей старуватий біфштекс, який досі стоїть у мене в горлі! —
звіддаля зареготав голос. — Мені довелося добре
його просмажити, але все одно на десерт я проковтнув сотню жаб, бо після нього мене сушило. Перед
смертю цей біфштекс багато говорив і все запитував: «Де мій друг, де мій друг?» — напевно, він мав
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на увазі тебе, — далі булькотів голос. — Можеш уже
йти собі, я не їм людей. Я гидую ними, вони такі
нікчемні й розгублені.
— Я тебе не боюся, — тихо сказав Макс, хоча відчував, що в нього від страху підкошуються ноги. — То
й добре, що ти з’їв того старого осла, бо через нього я постійно мусив зупинятися, це вперта й дурна
тварина. Зараз я вже піду, тільки маю до тебе одне
прохання і одне запитання, якщо, звісно, ти будеш
такий ласкавий і вислухаєш мене.
— Кажи, чого тобі треба, бо я хочу спати, а крім
того, не люблю довго бути невидимим. Це страшенно мучівно, бо я мушу втягувати живота, — зареготав
той самий голос.
— Ти випадком не бачив, що перш ніж я опинився тут, у цьому чудовому місці, у мене в руці було
щось подібне на меч? Насправді це зовсім не меч,
а щось таке, що видає себе за меча, це така немовби
іграшка. Тепер, коли зі мною немає Фабуло, я принаймні могтиму на щось спертися, — Макс ледве міг
стримати голос, щоб він не тремтів.
— Той патик, якого ти назвав мечем, лежить десь
біля тебе, добре пошукай і напевно його знайдеш.
Ну, а що ти хотів запитати? — сказав голос.
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Хлопець пробував іти навпомацки, в печері панувала пітьма, і він долонями доторкався стін і долівки.
«Мушу знайти меча, мушу врятувати Фабуло», —
гарячково думав він.
Раптом Макс спіткнувся і простягнувся на повен
зріст. Рукою намацав знайомі обриси. Так, це руків’я меча!
— Про тебе розповідають різні речі. Це правда,
що ти — найбридкіше створіння на світі? — запитав
хлопець, із усієї сили стискаючи меча.
— Я найбридкіший? Ти, певно, жартуєш, я красивий і дуже розумний. Хто нарозказував тобі таких побрехеньок? Зараз ти переконаєшся в тому, як
я виглядаю!
Макс почув гидкий запах, і раптом перед ним постала дивна істота. У неї було одне око, великі відстовбурчені вуха й здоровенна пащека, в якій світилися
золоті зуби. Вона стояла на коротких качиних ногах,
а з плечей у неї росли довгі пазури. Вона була значно
вища за людину, але найбільшою частиною її тіла був
велетенський живіт. Виглядала вона страшно, і Макс
відчув, як у нього від страху волосся стає сторч.
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— Ти чудово і дуже гідно виглядаєш, я мушу пильно тебе роздивитися. А знаєш, що іще про тебе кажуть? — запитав він, спинаючись на пальці, мовби
хотів шепнути щось цьому створінню в обвисле вухо.
— Цікаво, що ці телепні можуть про мене казати? — пирхнуло страховисько.
— Кажуть, що ти ніколи не брешеш. Але думаю,
це неправда, бо мій меч, який насправді є незвичайним мечем і ненавидить брехунів, рветься в мене
з руки й, певно, хотів би розпороти тобі черево. Тож
кажи, де Фабуло! Якщо ти признаєшся, що брешеш,
може, мені вдасться відвернути вістря меча й урятувати таке красиве й гідне створіння, як ти, — цієї
миті вістря небезпечно повернулося в бік Макса,
який говорив неправду.
— Правда в тому, — почало відповідати дивне
створіння, — що я люблю брехати й навіть цю жахливу історію про твого віслюка я вигадав. Я думав,
ти злякаєшся, але ти зовсім його не пожалів, певно,
в тебе немає серця. Може, я віддам тобі цього осла,
якщо отримаю від тебе якийсь гарний дарунок, але
найкраще, щоб цей дарунок можна було з’їсти. Бачиш, ті внизу нічого про мене не знають, бо, по-перше, я красень, а по-друге, люблю брехати.
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— Я тобі не вірю, напевно, ти знову хочеш мене
обдурити!
Макс згадав, що в нього залишився ще шматок пирога, який мама дала йому в дорогу.
— Я радо дав би тобі щось смачне, але, на жаль,
те щось найсмачніше, ти, напевно, проковтнув разом із віслюком і навіть цього не відчув. А то справді
була рідкісна смакота, ми могли б улаштувати собі
справжній бенкет, якби не твоя ненажерливість.
Правду кажучи, мені більше шкода тієї неймовірної смакоти, ніж старого впертюха, — вів далі він,
але відчував, що меч знову починає повертатися
в його бік.
Чудовисько плюнуло, видаючи при цьому страхітливий сморід. Хлопець почув знайоме тупотіння
Фабуло, і за мить ослик уже стояв біля нього. Макс
хотів кричати від радості, але стримався і холодним
голосом сказав до віслючка:
— А, це ти, ну добре... бо це миле створіння, — він
показав на чудовисько, — хотіло би скуштувати тієї
королівської смакоти, яка лежить у торбі, притороченій до твого боку.
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Хлопець узяв торбу й знайшов останній шматок
мигдалевого пирога.
— Отримаєш його, якщо пообіцяєш, що виведеш
нас із твого болотяного краю. А коли я повернуся
додому, попрошу маму, щоб спекла для тебе великий торт, іще смачніший, і я вишлю його тобі, щойно
зможу. Тільки мусиш дати свою адресу.
— І ти писатимеш мені листи? — недовірливо запитало чудовисько. — Тримай, ось моя адреса:
Фердинанд Найпрекрасніший
Володар Боліт і Смердючих Лісів
Вулиця Ящірки, 1
Поштовий індекс 01-7717778
Чудовисько облизало хлопцеву долоню своїм
бридким язиком.
— Ням-ням, — замурчало воно, — заскакуйте на мене,
і зараз я віднесу вас до кордонів мого королівства.
Макс схопив ослика за вуздечку, і вони застрибнули
чудовиську на спину. Чудовисько помчало вперед —
так хотіло скуштувати смачнющого пирога. За мить
вони почули спів птахів і знову побачили сонце, що
світило крізь зелене листя дерев.
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— Це вже кінець мандрівки. Далі я вже не можу
йти, тож давай обіцяний подаруночок! — важко дихаючи, озвалося чудовисько.
Макс із осликом зіскочили з його спини. Хлопець
дав Фердинандові решту пирога.
— Ням, як смачно! Переказуй мамі вітання, я чекатиму від тебе посилки й листа! Поштовий індекс 017717778, запам’ятай! — вигукнуло воно на прощання.
Вони бігли вперед у напрямку зелених дерев
і блакитного неба. Були на свободі.
Увесь день вони їхали, ні на мить не зупиняючись.
Навіть Фабуло не нарікав, хоча ставало все холодніше й навіть теплий шалик не міг зігріти його замерзлих вух.
Вони хотіли опинитися якнайдалі від злої країни.
Через два дні мандрів, коли вони були вже дуже
втомлені, сіли під деревом і заснули. Максові приснився знайомий сон, що він знову йде засніженими полями, а сніжинки падають йому на лице. Він
насилу розплющив очі, бо все його обличчя було
засипане чимось білим і холодним.
— То ось як виглядає сніг! Фабуло, вставай, ми
вже близько, поглянь, як тут гарно! — вигукнув він.
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Він потягнув віслючка за вухо, що визирало з-під
снігу, але Фабуло не реагував. Макс відгорнув сніг
і побачив його засмучені очі. Його друг не міг поворухнутися. Хлопець роззирнувся, немовби шукаючи допомоги, але був сам. Сніг перестав іти, і Макс
раптом побачив удалині декілька будинків.
— Там, певно, є якісь люди, тож побіжу й попрошу
про допомогу, бо ж сам не понесу тебе на руках.
Почекай, зараз я повернуся, — сказав він.
Він схопився за меча, але руків’я випало в нього
з долоні.
— Що з тобою, ти вже мені не віриш? Думаєш,
я вчиню з моїм любим віслючком так, як із чудовиськом? Я мусив його обдурити, бо ми досі сиділи
б у тому смороді й, можливо, з нами навіть не було
би Фабуло. Той ласун усе поглядав у його бік і облизувався. А зрештою, роби, як хочеш, а я іду, мушу
врятувати приятеля.
Макс почав бігти, по коліна грузнучи в снігу. Коли він
добіг до першого дому, був дуже втомлений і постукав у двері. На поріг вийшла молода жінка.
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У неї було світле волосся і на диво знайомі зелені очі. Він хотів щось сказати, але не міг говорити.
Дівчина взяла його за руку, завела до кімнати, посадила на стільця і дала йому дзбан води.
— Я знала, що колись ти прийдеш, Максю, — тихо
сказала вона. — Я чекала тебе.
Так. Це була вона, Емі. Цього разу ім’я, якого він терпіти не міг, звучало тепло й привітно, але хлопець
і далі не міг видобути з себе й слова. Він запхав руку
в кишеню і дістав із неї зелену стрічку. Якусь мить
вони стояли, дивилися одне на одного і не могли
повірити в те, що сталося.
— Ти мусиш допомогти мені. Фабуло дуже хворий, лежить там у снігу й не має сили встати. Мусимо привезти його, відігріти й нагодувати. Немає
часу зволікати.
До кімнати зайшов батько Емі:
— Емі, чого ти чекаєш? Запрягай коней, поїхали, —
сказав він, накидаючи плаща на плечі. — Я знаю, що
робити з хворими тваринами.
Сани, запряжені двома білими конями, мчали засніженою дорогою. Макс не мав певності, чи вони
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їдуть у правильному напрямку, всі дороги здавалися
однаковими.
«Тільки б не згаяти часу, тільки б не загубитися в цій білосніжній пустелі», — стугоніло в нього в голові.
Раптом він побачив, як блищить меч.
— Он там! — вигукнув Макс. — Дякую тобі, мій
мечу, бачиш, я тебе не підвів.
За мить вони зупинилися під деревом, де лежав віслючок. Емі почала вливати йому в рота гарячий чай, а пан Новак масажував йому живота
й закутував покривалами. Потім усі затягнули його
в сани й поїхали додому. Макс із усієї сили стискав меча.
«Ми знову разом, як це добре», — подумав він.
Віслючок одужував декілька днів. Усі дуже старалися, щоб він якнайскорше поправився. Приносили
йому найкращу їжу, розповідали веселі казки, а Емі
навіть співала йому гарних пісень.
Макс і Емі багато розмовляли між собою. Вони
ходили на прогулянки, а якось навіть проїхали —
а якщо точніше, пробігли на ковзанах — всю річку.
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Пані Новак раділа, що віслючок почав їсти і все частіше усміхався. Вона тішилася, що Емі щаслива.
Хлопець відчував, що вже настав час повертатися
до батьків, бо, напевно, вони дуже переживають за
нього. Не уявляв, що міг би розлучитися з Емі.
— Чи ти поїдеш зі мною до моєї країни і чи залишишся зі мною вже назавжди? — запитав він.
— Так, — відповіла Емі. — Хочу, щоб ми завжди
були разом.
Увечері вони сказали батькам Емі про свої плани.
Батьки трохи засмутилися, але їхній смуток дуже
скоро обернувся в радість. Вони бачили, яка щаслива їхня донька, й дуже полюбили Макса. Воліли називати його саме так, бо ім’я Максиміліан здавалося
їм надто серйозним і трохи задовгим.
— Дамо вам нашого найкращого коня, щоб ви
могли безпечно і швидко доїхати до Ляко, тільки
є одна проблема. Ви не можете взяти із собою віслючка, — сказав пан Новак.
— Чому?! — разом вигукнули Емі й Макс.
— Він заслабкий для такої подорожі й може її не
витримати, тож залишиться з нами, — відповів той.

ОЛЬҐА СТОКЛОСА

133

У Макса в очах зблиснули сльози, хоч він уже й був
великим хлопцем.
— Я мушу поговорити про все це із Фабуло. Знаю,
що ви маєте рацію, але ж це мій друг, і я хочу знати,
що він про це думає, — сказав Макс і побіг до стайні.
Віслючок спав і тихенько похропував. Макс сів
біля нього й почухав його за вухом.
— Послухай, вуханю, нам треба поговорити, —
почав він.
Фабуло розплющив одне око й поглянув на сумне
хлопцеве обличчя.
— Ти не мусиш нічого мені говорити, я й так усе
знаю. Я вже старий і не маю наміру знову їхати на
тій смердючій почварі. Тільки пообіцяй мені, що
часом надсилатимеш шматок мигдалевого пирога
з апельсином. Тут, на жаль, не ростуть ні мигдаль,
ні апельсини. Тут трохи холодно, але в мене є два
шалики й покривало, тож усе цілком незле. Йди
вже, бо я не хочу занадто розчулюватися. Бережи
себе і не наближайся до того жахливого зогнилого
лісу, — сказав він.
Наступного дня всі плакали. Трохи зі смутку, трохи
з радості, а трохи — зі страху перед небезпеками
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подорожі. Наприкінці всі поцілувались, і Емі з Максом вирушили в дорогу. Кінь, якого вони отримали,
був гарний, сильний і дуже розумний. Він оминав
небезпечні місця і мчав уперед, ніби чудово знав
дорогу до Ляко.
За декілька днів вони добралися. Яка ж це була
радість! Батьки тішилися, що син повернувся цілий
і здоровий, до того ж привіз із собою Емі, яку вони
одразу полюбили. Трохи переживали за віслючка,
але знали, що в новому домі йому буде дуже добре. Тато Емі був ветеринаром і добре розумівся
на тваринах.
Молодята оселилися неподалік від батьків і могли
часто їх відвідувати. Наближалися свята, перед їхнім домом зацвіло апельсинове дерево. Емі дуже
засумувала за своєю країною та батьками. У цю пору
року в неї на півночі все довкола було біле. Вона
тужила, так хотіла побачити білі сніжинки.
— Я не хочу, щоб ти сумувала, — сказав Макс.
Усю весну Макс привозив з довколишніх околиць
мигдалеві дерева та апельсинові кущі й садив їх довкола дому. Знав, що їхні квіти нагадують пелюстки
снігу. Емі була щаслива, бо впродовж цих декількох
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тижнів Ляко нагадувало їй рідні краї. Коли настали
чергові свята, довкола їхнього дому було біло. У повітрі кружляли білі пелюстки, що їх здіймав вітер.
Землю вкривав білий килим. Пагорби неподалік біліли на сонці.
Емі чудово навчилася пекти мигдалеві пироги, що їх
вони часто надсилали її батькам і, звісно ж, віслючкові.
Вони жили довго і щасливо, а коли в них народилися діти, то розповіли їм свою історію. «Максьо» подарував своєму синові меча, якого отримав
від батька. Емі часто вплітала зелену стрічку в косу
своїй донечці.
І ще одне. Щороку вони надсилали листа:
«Любий Фердинанде, сердечно вітаємо Тебе й бажаємо багато здоров’я...» і щось там іще, і ще, — і посилку з мигдалево-апельсиновим тортом на адресу:
Фердинандові Найпрекраснішому
Володареві Боліт і Смердючих Лісів
Вулиця Ящірки, 1
Поштовий індекс 01 і далі я вже забула...
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А може, хтось із вас запам’ятав його, хоча сподіваюся, що навіть без індексу посилки доходили
за адресою.
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Ольґа
Стоклоса

— Хочеш я розповім тобі казку?
— Так, тільки, будь ласка, не про песика, що загубився, і не про мишку, що жила у кишені добродія сахлера,
і їй довелося вивчити напам’ять усі фокуси, що є на
світі, і не про...
— Якого ще сахлера? Я тобі таких дурниць ніколи не
розказувала... Ага, вже знаю, не сахлера, а суфлера —
він підказує акторам у театрі, коли ті забувають,
що їм говорити. Суфлер постійно засинав, а мишка
вигукувала: «Ну, і що ти скажеш, Гамлете!», а Гамлета
грав кіт... і тоді він дістав шпагу... і... я щось починаю
згадувати, певно, ти довго не міг заснути. Ні, це буде
зовсім інша історія, трохи правдива, а трохи вигадана, трохи весела і трохи сумна.

Розділ Перший
Розповідь Володарки Полярного Сяйва
Далеко на півночі, там, де можна побачити Володарку Полярного Сяйва, лежить прекрасна країна.
Зветься вона Лапландія.
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Раз на рік, 28 лютого, жителі цієї прегарної країни підіймалися на вершину гори Едускунде на загальний збір. Вони сідали на гладеньких каменях,
поверхню яких відшліфував вітер, діставали з наплічників сушене м’ясо північного оленя, смачняк —
найсмачніший у світі сир, вівсяні оладки, а на десерт
ласували сушеними чорницями... і розмовляли про
те, що відбулося за цілий рік у їхніх селах. Чи не
сталося нічого лихого, чи у дітей було що їсти, чи
могли вони ходити до школи, чи випадково ніхто не
замерз під час тяжкої зими, скільки молодих північних оленів з’явилося в лісі.
28 лютого — це найхолодніший день у всій Лапландії. Надворі так холодно, що ні в кого навіть немає нежитю, сякатися нічим — усе замерзає в носі.
Цей день завжди найпрекрасніший — може, тому,
що з’являється Полярне Сяйво, яке освітлює вкриті снігом гори, чорне небо виблискує кольорами
моря — блакитним і зеленим, а зорі вибухають, мов
холодні вогні. Володарка Полярного Сяйва не прибуває зненацька, мов непрохана гостя. Уже 6 грудня
північні олені приносять їй запрошення на це свято,
щоб вона мала вдосталь часу і встигла приготувати
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свою різнобарвну сукню, а також заплести волосся
у тисячу сімсот сорок п’ять кісок. Коли Володарка
Полярного Сяйва пролітає над Едускунде, вона на
мить сповільнює свій політ і зупиняється, щоб скуштувати смачняк: цікаво, який він вдався цього року
і чи від нього й далі линуть такі неземні пахощі.
Володарка Полярного Сяйва живе ще далі на півночі
у своєму Крижаному Палаці. Вона часто почувається
самотньо, тож дуже любить посидіти й побалакати з мешканцями Лапландії. Цього разу вона багато
про що мала їм розповісти.
Володарка Полярного Сяйва скуштувала шматочок сиру, ковтнула блакитної води з льодовика
і розпочала оповідь:
— Коли сьогодні зранку я вирушила зі свого палацу на зустріч із вами, переді мною лежала вельми
довга дорога. Я добре її знаю, але часом, коли мене
зморить утома, я відпочиваю в будиночку святого
Миколая. Який же він усе-таки гречний. Завжди частує мене чудовим полуничним морозивом, до якого додає трошки мигдального сиропу. Тож і цього
разу я теж зупинилась у нього. Він, як завжди, зрадів
і взявся готувати почастунок, але я побачила, що
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його щось дуже непокоїть. Він не міг знайти ложки,
щоб покласти мені морозива, а коли почав поливати
його сиропом, його прегарна біла борода опинилась
у бочці. Ми ніяк не могли її відчистити, і святий Миколай переймався, чи діти не почнуть приклеюватися до його бороди і висіти на ній увесь рік — ви
ж знаєте, який солодкий мигдальний сироп!
— Знаємо, знаємо, але кажи далі! — вигукнули
лапландці.
— Я хочу пити, можна мені теж з’їсти чогось солоденького перед сном?
— Ні, всі запаси їжі закінчилися, а крім того, їсти
солодощі на ніч — не дуже добра ідея.
— Ну гаразд... і що було далі?
— Я запитала святого Миколая (ми вже багато
років на «ти», бо дуже давно знаємо одне одного),
чому він такий зажурений і схвильований і чи він
часом не захворів.
— Ні, я не хворий, — відповів Миколай, — але до
мене дійшли погані новини. Король Альвар, що править нашою країною вже сто двадцять років, дуже
захворів. До нього прибули лікарі з усієї Лапландії,
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давали йому всілякі мікстури, чухали потилиці, робили йому компреси із драконячої мазі та жаб’ячої
ікри, але навіть від відвару з колеусу індійського сердешному королю не стало легше. Тож було вирішено покликати до нього великого скрипаля-чародія
Єгуді Менугіна, але навіть він, загравши на своїй золотій скрипці, не зміг повернути Альварові здоров’я.
Чотири дні тому король упокоївся, себто помер, і,
мабуть, не скоро повернеться.
На лицях слухачів заблищали сльози, плакали всі,
і сліз було стільки, що на обличчях лапландців утворилися крижані бурульки завдовжки аж до пояса.
Мешканці Лапландії не могли повірити власним
вухам і в один голос вигукнули:
— Яка страшна звістка!
— На престол сів його син, Адальберт Другий
з Половиною, — оповідала далі Володарка Полярного Сяйва. — Така вже нерозумна склалася традиція, що королем може стати тільки хлопець,
а ще корона завжди дістається найстаршій дитині. Одразу після Альварової смерті Адальберт
замкнув свою сестру-королівну Модулянду в кімнатці на вершині замкової вежі, до якої ведуть перехняблені сходи, і цих сходинок рівно п’ятсот
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п’ятнадцять. Ніхто не має права туди заходити,
лише добра няня Кунеґунда приносить королівні
попоїсти, але для неї це справжні тортури — підійматися по всіх цих пощерблених сходинках. Тепер
уже ніхто не перешкодить Адальбертові здійснювати його жорстоке правління.
— Я ніколи не замкнув би своєї сестри у вежі, навіть
якби вона у мене була і якби я став королем. Але вона
мала би слухатися мене і завжди частувати чимось
смачним: скажімо, желейними цукерками чи морозивом, ну, або... ще чимось добрим.
— Годі балакати, спи вже. Або слухай, тільки
очі заплющ.
— А що ж тепер буде з нашою країною? — допитувалися лапландці, передчуваючи найгірше.
— Тихо, нехай говорить Володарка Полярного
Сяйва. Ми маємо якнайскорше довідатися про все,
адже це ми завжди давали поради королю! — звелів
найстарший лапландець.
— Щоб краще правити країною і наглядати за всіма мешканцями, — вела далі Володарка Полярного
Сяйва, — новий король вирішив поділити Лапландію
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на чотири частини: Морську, Заморську, Гірську, ну
й, звісно, Загірну.
— Хто тільки вигадав ці дурні назви. Певно, його
приятель Ховрах — лінивий брехун, який любить
грати з Адальбертом у карти і завжди програє, підлабузнюючись до короля, — вигукнув Томі, наймолодший із присутніх.
— Тепер це вже не має значення, не гаймо час на
ховрахів та інших бовдурів, треба повертатися до
своїх домівок, подивитися, що ж насправді діється
в нашій державі, і щось вирішити. А крім того, треба
визволити Модулянду, бо вона ще, чого доброго,
помре у тій вежі з голоду чи з відчаю. Королівни
дуже чутливі до холоду, а там, либонь, і опалення
немає, — мовив Саме, найстарший із лапландців,
якому було вже сто сорок років і який учився з королем Альваром в одному класі.
— Стривайте, це ще не все, — Володарка Полярного Сяйва затрусила своїми кісками (а було їх, як
пам’ятаємо, тисяча сімсот сорок п’ять), щоб усі вгамувалися. Небо зблиснуло всіма барвами, а гори
у захваті аж загули. — Адальберт Другий з Половиною має намір оточити муром і колючим дротом
усю нашу країну, щоб ніхто без його відома не міг
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вільно мандрувати, і навіть північні олені муситимуть знати таємний пароль, щоб їм можна було бігати лісом!
Це було вже занадто! Лапландці позбирали свої
наплічники, посколупували з облич крижані бурульки і стали якомога хутчіше з’їжджати льодовиком
донизу, одні навстоячки, інші — сидячи на сідницях,
а ще хтось — на вже спорожнілих наплічниках. Досить було лише свиснути, і північні олені вже чекали
біля підніжжя гори.
Вони так квапилися, що навіть не попрощалися
з Володаркою Полярного Сяйва.
— Я перекажу від вас вітання святому Миколаєві! — гукнула на прощання Володарка Полярного
Сяйва, але її ніхто не чув.
Північні олені мчали стрімголов, бо всі хотіли якнайшвидше потрапити до своїх родин, перш ніж король Адальберт Другий з Половиною перегородить
дороги й розставить скрізь своїх вартових. Коли лапландці добралися до столиці Лапландії, Сімасолі,
що нашою мовою означає Медовий Лісок, то дізналися, що в замку вже тривають приготування до
коронації. Придворні розшукували королівну, бо не
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знали, що Адальберт замкнув її у вежі. Вони також
намагалися знайти Кунеґунду, бо хотіли довідатися,
що ж трапилося з Модуляндою, але няня мов крізь
землю провалилася, і ніхто не міг її знайти.
Найстарші й найшанованіші мешканці Лапландії
намагалися потрапити до замку, щоб запитати спадкоємця трону, чи правда те, що вони почули, але
їх не впустили до королівських палат. А коли вони
захотіли піднятися на вежу й перевірити, чи немає
там часом Модулянди, адальбертанці (так називали солдатів молодого короля) зупинили їх і вкинули
до в’язниці.
Коли сурми сповістили, що до влади прийшов новий
король, у місті запанувала тиша.
— Я, Адальберт Другий з Половиною, відтепер
буду вашим королем. Мені вельми сумно, що помер
мій любий татко Альвар, але він був такий старенький, що, мабуть, уже мав померти. А ще сумніше
мені стає, коли починаю думати про мою бідолашну
сестру королівну Модулянду — вона була така розумна, і всі лапландці так її любили, — тут король
втер очі рукою. — Нашу Модулянду викрало якесь
страховисько, бо як інакше можна пояснити те, що
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вона зникла. Ми знайдемо мою сестричку, обіцяю
вам. Оточимо нашу країну мурами, щоб більше ніяке чудовисько, ніякі химерні істоти не могли пробратися до нашої любої Лапландії! — сказав король.
— Хай живе король Адальберт Другий з Половиною! — вигукнули адальбертанці.

Розділ Другий
Королівна Модулянда

Королівна Модулянда сіла на стільчику з вербової
лози, який, відколи вона себе пам’ятала, стояв під
вікном у замковій вежі. У дитинстві вони з братом
любили гратися в цьому таємничому місці, в якому було безліч похмурих коридорів і чудернацьких
речей. Із вікна вежі виднілися засніжені гірські вершини, кораблі, що запливали в порт, стада північних
оленів, які паслися на галявинах, і дорогу, що вела
ген далеко, може, аж на сам край землі.
Старі люди розповідали, що десь у закапелках вежі
замуровано Сампо — Чародійний Млинок. Той, хто
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його віднайде, завжди матиме вдосталь їжі, грошей
і житиме довго та щасливо.
Але це, мабуть, лише казка, бо ніхто ніколи навіть
не натрапив на слід цього млинка. Либонь, лютий
змій викрав його і розтрощив на друзки.
Модулянда не хотіла плакати, але часом сльози самі
накочувалися їй на очі, а тоді скрапували на підлогу.
Вона згадувала щасливі дні, коли була жива мама
і вони разом бігали у садку, а взимку каталися на
санчатах, будували будиночки з криги і чекали, коли
дядько Миколай приїде у своїй сніговій кареті й привезе подарунки для всіх лапландських дітей. Король
і королева тоді готували таке частування, що аж столи вгиналися від усілякої смакоти. «Які ж то були
гарні часи», — подумала королівна, і велика сльоза
знову впала на підлогу. Королівні хотілося їсти, вона
вже два дні не бачила няні Кунеґунди і хвилювалася,
чи не трапилося з нею чогось лихого.
«А що ж станеться зі мною, невже ніхто в усьому
світі не зможе врятувати королівну із цієї страхітливої в’язниці?»
І знову декілька важких крапель упало на долівку... аж тут королівна почула, що щось тихенько
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шарудить і попискує. Коли розплющила очі, побачила білку, що стояла на задніх лапках, а поруч із
нею — сімох крихітних білченят. Білка була дуже
схвильована, перебирала лапками і нарешті вистрибнула королівні на коліна, а за нею стрибнули
всі маленькі білченята — напевно, то були її діти, які
не хотіли ні на мить залишатися самі.
Спершу дівчинка перелякалася, але в неї одразу відлягло від серця, і вона навіть зраділа такому незвичайному товариству.
— Ти хочеш сказати мені щось важливе? — запитала вона у білки.
— Сказати? О ні, хочу накричати, бо порядні
сусіди так не поводяться! Ти поселилась у нашій
Білчиній Вежі, живеш собі над нашою ніркою і постійно заливаєш нас солоною водою. У нас немає
ні хвильки спокою: як не в спальні, то у вітальні
у нас потоп. Нам доводиться переставляти меблі,
витирати підлогу, а в нас аж семеро нестерпних діток, які постійно зчиняють страхітливий гармидер.
У мене вже сил на це немає! — завершила білка
й гірко заридала.
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Королівна розповіла їй про те, що трапилося після
смерті короля, і що в тому, що вона живе у Білчиній
Вежі, немає її провини, і що вона вже сама зголодніла і... також заплакала.
— Хай йому грець, оце історія, — мовила Мама
Білка. — Я знала, що люди можуть бути жорстокі,
але щоб настільки? Та годі вже плакати, бо заллєш
нас дощенту, себто повністю. Певно, я знаю, де твоя
няня, сьогодні зранку ми побачили якусь жінку, що
сиділа на східцях. У неї в руках був вузлик із їжею
і великий дзбанок чорничного соку. Вона дуже голосно хропіла, мабуть, заснула на двісті п’ятдесятій
сходинці — напевно, дуже втомилася. А вузлик пахнув свіжим хлібом і нашим знаменитим лапландським сиром. Ми тишком-нишком підкралися до
неї і трошки перекусили. Сік був пречудовий, тож
ми весь його випили, але їжі ще трохи залишилося. Зараз тобі її принесемо, адже ти не можеш отак
узяти й померти з голоду. Тепер ти маєш бути мужня й сильна, а ми зробимо, що в наших силах, щоб
урятувати тебе із цих «королівських покоїв», — білки
засміялися з цього чудового жарту, запищали й кудись побігли.
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Час минав. Сонце вже збиралося на другий бік Землі, а довкола панувала тиша. «Що ж, нехай сонечко
заходить, щоб міг настати світанок», — королівна
згадала цю примовку, яку часто повторювала няня,
але їй зовсім не стало від цього легше. Вона була
голодна, а ще з вікна, яке повністю не зачинялося,
віяв холодний вітер. Королівна пробувала танцювати, щоб трохи зігрітися, і співати пісеньку, яку знала зі школи:
Сампо, Сампо чи ти спиш?
В ямі змія ти сидиш?
Тут хутенько появись,
Бо прийде голодна рись,
Буде кусь, буде гризь!
Раз-два-три!
Це була така собі пісенька-лічилка, а потім усі розбігалися хто куди й шукали, де би сховатися.
— Вкрий мене, бо у мене замерзли ноги, і може початися нежить.
— Витри носа і спи, бо прийде голодна рись, буде
кусь, буде гризь.
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— А що таке рись — це такий незвичайний рис?
— Ні, це такий величезний котяра, турку!
— А що було далі з королівною?
— Слухай далі.
Аж ось королівна знову почула тихеньке попискування й побачила білок, що волочили за собою чималий мішок.
— Це для тебе, ми вкрали шмат торта з королівського столу й смачнющу запіканку з грибами та
шпинатом. Мабуть, ти терпіти не можеш шпинату,
але більше там нічого не було. Найсмачніші страви строщили вічно голодні придворні. На жаль, ми
не зустріли няні: її або викрали миші чи вовки, або
ж її вкинули до льоху, щоб ніхто не довідався, що
королівну Модулянду замкнено у вежі. Отож співай-виспівуй, може, хтось тебе почує. На твоєму місці я не сподівалася би на отого, як його там, Сампо,
мабуть, він уже остаточно заіржавів чи оглух, бо
він уже давно мовчить, мов зачарований. Ну, поки
що все, бувай! А ми поспішаємо далі. Хочемо сьогодні ще зустрітися з Володаркою Полярного Сяйва і зі святим Миколаєм — може, вони щось мудре
вигадають.
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— А який був той млинок? Такий, як наш, що стоїть
на кухні й гуде, якщо його ввімкнути в розетку?
— Ні, колись млинки були інакші. Треба було крутити ручку, а ще в них була шухлядка. Колись покажу
тобі, а тепер не мороч мені голову й слухай уважно,
бо далі таке буде!

Розділ третій
Над морем
Уже декілька днів на Лапландському морі шаленіла буря. Хвилі заливали узбережжя, вітер ламав
дерева. Діти не могли ходити до школи, бо батьки
боялися, що їх викраде вітер. А ви ж знаєте, що не
дуже добре цілими днями сидіти вдома. Не можна
їздити на скейті чи грати в м’яча, а до того ж батьки
постійно велять тобі мити руки й читати книжки.
У будиночку над берегом моря жили Ада й Адам.
Вони були близнятами, такими подібними одне на
одного, що ніхто не міг їх розрізнити, навіть мама
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часом помилялася. Вони тільки й думали, як би
встругнути якусь каверзу, і не завжди слухалися батьків.
Вітер трохи вщух, і з-за хмар визирнуло сонечко.
Діти вирішили, що тихенько виберуться з дому на
пошуки скарбів, що їх, напевно, викинуло на берег
море. Після бурі на березі завжди було багато бурштину, кольорових скелець, коріння дерев, а часом
можна було знайти навіть акулячий зуб.
Коли діти назбирали повні кишені всяких дуже
потрібних речей і вже хотіли повертатися додому,
раптом побачили двох дітей, що сиділи на піску.
Це були дівчинка й хлопчик, дуже схожі одне на
одного. Здавалося, що вони дуже втомились і трохи замерзли.
— Ви звідки взялись і як вас звати? Ви що, не знаєте, що дітям не можна виходити надвір, коли віє
вітер і бушує шторм? — запитала Ада.
— Мене звати Ада, а це мій брат Адам, — відповіла дівчинка.
— Бути такого не може. Це нас звати Ада й Адам.
Може, ти ще скажеш мені, що ви живете в он тому
будинку, — мовила Ада й показала на свій будинок.

ОЛЬҐА СТОКЛОСА

159

— Ні, ми не живемо в тому будинку, але живемо в такому самому по той бік моря. Коли почався шторм, ми гралися на березі, хоча в нас дітям
теж не можна виходити під час бурі. Мабуть, нас
викрав вітер, коли все залляла величезна хвиля, ось
ми й опинилися тут. Тільки тут холодно, а ще ми
голодні, — відповів хлопчик.
— Здається, ви також близнюки, як і ми, бо ви
дуже подібні одне на одного, і, мабуть, ви також не
завжди слухаєтеся батьків, — засміявся Адам, але
одразу ж споважнів, бо зрозумів, що дітям із-за моря
було геть не до сміху.
— Що ми тепер робитимемо? Ми ж не залишимо
їх на березі? І що ми скажемо мамі й татові?
— Скажемо, що у них тепер іще двоє дітей, тепер
ми просто четвірнята! Ходімо додому, — закінчила
розмову Ада.
— Але яка Ада, бо в мене вже все переплуталося.
Та, що з Лапландії, чи ота, що з-за моря?
— Добре, я називатиму їх Ада 1 і Адам 1 — це будуть діти з Лапландії, а Ада 2 й Адам 2 — діти з-за
моря. У мене вже також усе перемішалося.
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Аж тут знову здійнявся вітер, і краплі замерзлої води
вдаряли дітей по щоках. Усі четверо мчали додому.
Можете собі тільки уявити, як здивувалися батьки, коли побачили, як двором біжать четверо дітей.
Їм це не дуже сподобалося. По-перше, Ада 1 і Адам
1 вийшли надвір без дозволу, а крім того, без дозволу запроcили якихось чужих дітей. По-друге, вони
боялися, що запасів їжі, які були вдома, на всіх не
вистачить.
— Вони живуть за морем, їх викрав вітер і приніс
на наш берег. Вони не чужі, їх звати так само, як нас:
Ада й Адам. Вони також близнюки, а ще їм холодно... — вигукнула Ада 1.
— ...а ще їм нікуди йти, але якщо що, я можу віддати їм свою вечерю, — тихенько промовив Адам 1.
Батьки вже більше нічого не запитували. Мама
приготувала для дітей гарячу купіль, а тато зварив
смачнющі макарони з томатним соусом, і їх вистачило на всіх.
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Розділ
четвертий
У будиночку святого Миколая
Будиночок святого Миколая стояв попід лісом.
Його улюблені срібні олені паслися над струмком
і завжди були готові вирушати в дорогу. Миколай
сидів на своєму ліжку, парив ноги у мисці з гарячою водою, а на голові у нього була шапка з оленячої вовни.
«Я знову захворів, — подумав він. — Мабуть, мені
треба поїхати кудись до теплого моря, відпочити від
усього, позасмагати... поплавати... стривай, але чи
я взагалі вмію плавати? А ще у мене болить горло...
а ще ж мені треба стільки листів прочитати, стільки
подарунків запакувати».
Коли святий Миколай отак нарікав на свою долю,
хтось постукав у вікно.
«А хто ж оце, хай йому грець, зібрався морочити
мені голову?» — подумав Миколай і гукнув:
— Мене немає вдома!
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— Та є ти вдома, я тебе бачу. У тебе ж не шапка-невидимка на голові. Відчиняй двері, бо у нас
до тебе є важлива справа. Якщо не відчиниш, ми
зайдемо через димар, — запищав хтось за дверима.
Миколай вийняв одну ногу з миски і ще навіть не
встиг вийняти другу, як із димаря одна за одною почали вистрибувати якісь нечупарні невеличкі істоти.
Ви одразу здогадаєтеся, що це була родина білок.
Цього разу їх було ще більше, бо Тато Білка не хотів,
щоб вони самі вирушили в таку далеку мандрівку.
А ще тут були дідусь і бабуся, які нізащо у світі не
хотіли залишатись у залитій сльозами нірці.
Білки обтрусили із себе сажу й одразу почали розповідати святому Миколаєві про Модулянду, Адальберта і про те, що діється в королівському дворі.
— Що вдієш, треба вирушати в дорогу. Навіть похворіти спокійно не можна, — захриплим голосом
сказав святий Миколай. — Сідайте у мої сани, а я
тим часом вийму ноги з миски і взую чоботи, вода
вже зовсім прохолола...
Білки заскочили в сани, накрилися теплим покривалом, а за мить причалапав святий Миколай,
закутаний у пухову ковдру.
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— Вирушаймо в дорогу, на північ, туди, де Полярне Сяйво! — гукнув Миколай до північних оленів. Вони тільки цього й чекали. Їм уже набридло
нічого не робити, а дорогу до Крижаного Палацу
вони знали напам’ять. Олені мчали через блакитні
льодовики, повз дерева, що вгиналися під сніговими
шапками, повз круті вершини гір, аж добралися до
Лапландського моря.
Понад самісіньким берегом їх зупинив вітер.
— Далі не поїдемо. Вітер скине нас на скелі, а,
наскільки я знаю, білки не вміють плавати. Доведеться нам перечекати негоду, може, тут знайдеться
якийсь гостинний дім, — мовив Миколай.
— Ой, я наче щось бачу! Так, там стоїть будинок,
а у вікнах горить світло, — озвався Тато Білка. —
Може, там саме вечеряють і зрадіють, якщо хтось
прийде до них у гості.
Отож усі пішли до будинку і за мить уже стукали
в двері. Святий Миколай про всяк випадок завжди
мав при собі мішок із подарунками. Адже дітям байдуже, чи вже настав час святкових подарунків, чи ні.
Час подарунків триває завжди.
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— А для мене в тебе є якийсь даруночок?
— Авжеж. Ось як заснеш зараз, то вранці знайдеш
його під подушкою.
— А що це буде?
— А щось!

Розділ п’ятий
На допомогу
Мешканці будиночка над морем саме закінчували
вечеряти. Тепер їх було шестеро, і мама міркувала,
куди всіх повкладати спати. Коли у дверях з’явився
Миколай із цілою зграєю білок і мішком на плечах,
вона дуже зраділа. Тільки не могла збагнути, що
привело такого шанованого гостя до їхньої оселі.
Адже до свят іще далеко.
Тато зварив нову порцію макаронів і висипав на стіл
дві жмені горіхів. Коли всі вже наїлися, а діти розпакували подарунки, всі сіли на канапі біля каміна. Бо
ж стільки справ треба залагодити.

— Треба все записати, щоб не забути, — мовила
Бабуся Білка.
— Записуємо:
По-перше, визволити королівну Модулянду.
По-друге, визволити няню і всіх лапландців, яких
кинули до в’язниці.
По-третє, вигнати короля Адальберта Другого
з Половиною.
По-четверте, надіслати звістку Володарці Полярного Сяйва, бо вона мудра й прудкіша за вітер.
— Але як ми надішлемо їй звістку? — запитала
мама. — Я нікого не випущу з дому в таку погоду, і крапка.
— Я знаю, що треба зробити. На даху будинку
запалимо велику лампу, поставимо біля неї дзеркало, яке стоїть у передпокої, візьмемо маленькі
дзеркальця і передаватимемо сигнали азбукою
Морзе, — запропонував Адам 2.
— «Негайно прибудь»! Ось так до неї напишемо! — вигукнули білки, заскочили на дах, зв’язалися
хвостами і витягнули туди спершу дзеркало, а потім
лампу. Всі діти хотіли надіслати бодай одну літеру,
але Миколай на таке не погодився:
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— Тільки я можу це зробити, бо я великий і товстий, і ношу шапку з оленячого хутра, тож не відморожу собі вух, а вітер не скине мене в море.
Володарка Полярного Сяйва вже декілька днів не
могла заснути, переживаючи, що ж там діється у Лапландії і чи Миколаєві не потрібна її допомога. Вона
поки що не могла вирушити в дорогу, бо не висохла
її прегарна сукня і вона ще не заплела своїх тисячі
семисот п’ятдесяти кісок.
— Ти ж казала, що в неї тисяча сімсот сорок п’ять
кісок. Чого ти кажеш неправду?
— Це не неправда. Я просто забула. Мені здавалося,
що тобі не так важливо, скільки в кого було кісок.
Коли Володарка Полярного Сяйва побачила з вікна
свого Крижаного Палацу дивне світло, яке діти часом називають сонячними зайчиками, одразу здогадалася, що відбувається щось недобре.
«Нег.О Прибу!» — прочитала вона. Мабуть, вітер
порозвівав решту літер у різні боки. Володарка Полярного Сяйва здогадалася, що це Миколай «Нег.О»
викликає її.
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«Начхати на ту сукню. У світі є важливіші речі»,
— подумала Володарка Полярного Сяйва. Схопила старий халат і з розпущеним волоссям вилетіла у вікно.
Вона летіла над морем, а хвилі бути такі високі,
що торкалися її босих ніг, бо Володарка Полярного Сяйва так поспішала, що забула взути принаймні
калоші. Проте вона чудово пам’ятала, звідки до неї
прилетіли літери, і легко зрозуміла, куди летіти.
Коли Володарка Полярного Сяйва з’явилась у будиночку над морем, усі були трохи здивовані.
— Це, мабуть, якась замурзана чарівниця, а не Володарка Полярного Сяйва, — захихотів Тато Білка.
Навіть Миколай дуже пильно роздивлявся Володарку Полярного Сяйва, бо ніколи не бачив її непричесаною. Прочитав їй, які справи вони мають негайно
залагодити.
— «По-четверте» ми вже вирішили, адже надіслали звістку Володарці Полярного Сяйва!
— Ой-ой-ой, це серйозні справи! Не можна гаяти й миті. Гадаю, що є нове «по-четверте»: ми маємо знайти Чародійний Млинок, бо без нього ми
самі не впораємося. Їдьмо до замку, може, дорогою
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щось вигадаємо, — підсумувала Володарка Полярного Сяйва.

Розділ шостий
Де подівся Сампо?
На дорозі до замку адабельртанці збудували мури,
і ніхто не міг потрапити до столиці. Північним оленям довелося зупинитись.
— Усі виходьте! Ми шукаємо королівну Модулянду, тож маємо перевірити, чи ви часом не викрали
її і не сховали в цьому величезному мішку, — сказав
стражник. Йому навіть не спало на думку, що король міг обдурити своїх підданих і що це він сам,
Адальберт Другий з Половиною, ув’язнив Модулянду. Порядний король не бреше!
— Ти що, не впізнаєш мене? Це ж я, Миколай, —
назвався святий Миколай.
— А мене звати Володарка Полярного Сяйва, —
мовила Володарка Полярного Сяйва.
— Ви наче подібні до них, але мені здається,
що ви або шахраї, або шпигуни, бо до свят іще

далеко. Та й ця розпатлана дама в подертому халаті, може, й трохи скидається на Володарку Полярного Сяйва, але куди їй до неї! А тут ще й оці
дітлахи, ви, мабуть, знайшли їх у лісі, бо тут постійно вештається хтось непроханий. Тож вас заарештовано, і ми посадимо вас у льох, доки все
з’ясується, — вирішив стражник.
Білки сховались у святого Миколая під шапкою
і вдавали, що їх немає. Вони боялися, що, можливо,
є ще інший льох, у який садять звірят.
Ось так наші відважні мандрівники потрапили до
холодної та похмурої в’язниці. Як же вони здивувалися, побачивши, що вони тут не самі. У в’язниці
також сиділи старі лапландці, що хотіли потрапити до короля в день його коронації, шестеро дітей,
які заблукали в лісі й не змогли знайти дорогу додому, і няня королівни Модулянди, яку білки одразу впізнали.
— Ну й що тепер робити? Мабуть, королівні зараз
дуже самотньо і вона голодна, а я тут сиджу й нічого
не можу вдіяти, — бідкалася няня Кунеґунда і вже
збиралася розплакатись, але глянула на дітей, і її
обличчя розпогодилося.
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— У мене в голові крутиться якась думка про
щось, що стосується млинка та дітей, а ще там
були якісь руді істоти, — вона зиркнула на білок, які почали вистрибувати у святого Миколая
з-під шапки.
Няня намагалася згадати, про що йдеться, але це
було непросто, бо вона була вже дуже стара і у неї
в голові за все її довге життя назбиралася сила-силенна думок, аж годі було їх усі запам’ятати. Вона
випила ковток води зі старого колодязя, викопаного
посеред льоху, і...
— Вже знаю, згадала! Там було якось так:
Заспівають пісню дітлахи,
Її підхопить мотузок рудий.
Вкинь намистину до води,
Сампо ковтне її тоді.
Заскрипить, загримить,
Допоможе в одну мить.
...і там було ще щось, але цього я вже не пригадую, — радісно завершила няня.
— Той мотузок дуже легко зробити, бо ми добре
вміємо прикидатися мотузкою, і ми руді, якими й мають бути білки, ну й, звісно, гарно співаємо, як усі
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білки. Але де ми візьмемо намистину?! — запищала
Мама Білка.
— А й справді, де нам її узяти? Володарко Полярного Сяйва, у тебе часом нічого немає в кишенях?
Ти завжди носиш такі гарні прикраси, може, у тебе
десь сховалась якась маленька намистинка? — запитав Адам 1.
— У мене є намистина, — тихенько озвалась
Ада 2. — Мені її подарувала бабуся, і я завжди ношу
її на шиї. Вона захищає мене від недобрих снів. Але
тепер це вже не має значення. Нам усім снитимуться
недобрі сни, якщо ми звідси не виберемося, а найгірші сни сняться королівні, бо вона сидить сама
у тій страхітливій вежі.
Діти почали думати, що вони можуть разом заспівати, і найкраще в них виходило про пана Йвана, який
має рано встати. І навіть білки могли заспівати цю
пісеньку своєю білчиною мовою.
Коли всі були готові, а білки зв’язалися хвостами
й прикинулися мотузком, Ада 2 вкинула у колодязь
намистину й заспівала прегарним голосом:
— Пане Йване, пане Йване, чи ти спиш, чи ти спиш...
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Адам 2 вискочив на ослінчик і став диригувати
цілим хором:
— Чи ти чуєш дзвони...
Бім, бам, бом! — загуло у замковому льоху.
Бім, бам, бом! — озвався дзвін на Білчиній Вежі.
Щось затріскотіло, заскрипіло, забулькотіло, і з колодязя випірнув млинок. Він був без ручки — мабуть,
вона заіржавіла у воді й відламалася, але навіть без
неї млинок був наділений чарівною силою.
Усі неймовірно зраділи й почали цілуватися-обійматися. Тепер уже нічого лихого не могло статися.
— Берімося до рррроботи! Стук-грюк! — загуррркотів Сампо.
— Сперрршу рятуємо королівну! — вигукнула
няня, схопила млинка до рук і побігла до дверей,
які... самі відчинилися! Колишня сила млинка повернулася! Няня ще ніколи так швидко не бігла пощербленими сходами (їх було, як ти пам’ятаєш, п’ятсот
п’ятдесят) і за мить уже побачила Модулянду.
— П’ятсот п’ятнадцять.
— Спи, мудрагелю, п’ятсот п’ятнадцять.
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— Королівно моя люба, як же ти змарніла, але не
переживай, зараз я приготую тобі щось смачненьке, може, налисники або... та байдуже що, ти тепер
вільна і станеш королевою, а Адальберта проженемо на Місяць, — не вгавала няня.
— Прррравда, на Місяць або ще далі! — заскреготав млинок.
Звістка про те, що Адальберт ув’язнив королівну
у вежі, блискавично розлетілася по всій Лапландії.
— Нехай Модулянда стане нашою королевою.
Хай живе королева Модулянда Перша! — закричали лапландці.
Ось і казці кінець. Святий Миколай і Володарка
Полярного Сяйва поїхали до своїх домівок, тут їм
уже не було чого робити. Миколай повернувся до
пакування подарунків. Володарка Полярного Сяйва
хотіла якнайшвидше вдягнути прегарну сукню і заплести кіски. Сампо вийняв із шухлядки намистину
й віддав її Аді 2. Модулянда пообіцяла, що всі діти
зможуть приходити до замку, коли тільки захочуть.
Ада й Ада та Адам із Адамом оселилися разом
у будиночку над морем і стали великими друзями.
Коли вони повиростали, збудували поруч іще один
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будинок. Там вони лагодили поламані млинки, заклеювали порізані пальці й розбиті коліна, зігрівали
мандрівників, які заблукали. Няня стала придворною дамою, і тепер її звали Кунеґунда Наймудріша.
Вона цілими днями могла лежати на канапі, дивитися серіали та їсти іриски (це такі смачнющі цукерки,
що прилипають до зубів).
Адальберта Другого з Половиною відправили на Місяць, він і досі там сидить, і йому там страшенно нудно.
Коли Модулянда Перша Добра — бо так її назвали
лапландці — одягла на голову корону, небо засяяло
всіма барвами веселки: це Володарка Полярного
Сяйва помахала своїми косами.
— А білки? — крізь сон запитав хлопчик.
— Добре, що ти вже повернулася, донечко, Юрчик
довго не міг заснути, але, здається, температура
спала. А оце пряникове серце поклади йому під подушку, він знатиме, що це від бабусі, — я йому пообіцяла.
P.S. Володарка Полярного Сяйва по-іншому зветься Аврора Бореаліс,
отож називайте її, як хочете.
У казці використано мотиви фінського народного епосу «Калевала».
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