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Дорогие друзья!

Книги, с которыми мы знакомимся в детстве – это основа 
формирования человеческой личности. Все, что читают дети 
сейчас, отразится на нашем мире в будущем. Поэтому сегодня 
наша общая задача – дать детям литературу интересную, акту-
альную, развивающую ум, обращенную к сердцу.

Принято считать, что дети наши не читают, что детская 
литература не развивается, что поддержки ей никто не ока-
зывает. Это – заблуждения, они опровергаются реальностью, 
в частности, самим фактом появления, успешного развития и 
популярности Одесского международного Корнейчуковского 
фестиваля детской литературы.

Одним из основных событий фестиваля является Между-
народный конкурс на лучшее произведение для детей «Кор-
нейчуковская премия». Премия и сборник, который издает-
ся по ее итогам – замечательная инициатива для поощрения 
творчества взрослых и развития детского чтения. Я рад, что 
могу поддержать это прекрасное начинание, объединяющее 
детей, родителей, педагогов, библиотекарей и талантливых 
авторов, которые творят в наше время.

Желаю всем вдохновения, творческих успехов и новых 
книг!

Одесский  
городской голова            Геннадий Труханов
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Дорогі друзі!

Від імені Державного комітету телебачення і радіомовлен-
ня України вітаю всіх юних книголюбів та їхніх батьків з новим 
дитячим виданням – підсумковою книгою IV Міжнародного 
конкурсу на кращий твір для дітей «Корнійчуковська премія», 
що є одним з основних заходів Одеського міжнародного Кор-
нійчуковського фестивалю дитячої літератури. 

Дуже важливо, що є можливість знаходити і підтримува-
ти талановитих авторів, адже література – це відповідальна, 
складна праця. Літературні премії і конкурси допомагають 
зрозуміти, що таке добре і що таке погано в літературі, задають 
орієнтири. Але найважливіше – те, що премії відкривають нові 
імена. На це спрямована і діяльність організатора фестивалю – 
громадської організації «Агентство регіонального розвитку», 
яка рік за роком демонструє прагнення сприяти культурному 
та інтелектуальному розвитку підростаючого покоління, ство-
рювати традицію виховання добрих чеснот у молоді. Одеський 
міжнародний Корнійчуковський фестиваль дитячої літерату-
ри об’єднує читачів та авторів, відкриває для українських ви-
давництв нові імена літературних митців, надає нове життя 
меценатству в Україні.

Автори-учасники конкурсу «Корнійчуковська премія» – 
поети та письменники України, країн ближнього та дальнього 
зарубіжжя, яких об’єднує любов до дітей, майстерність слова 
та творча наснага. Збірка робіт переможців IV Міжнародного 
конкурсу на кращий твір для дітей «Корнійчуковська премія» 
посяде гідне місце серед друкованих видань для дітей та юна-
цтва.

Впевнений, що кожен читач цієї чудової збірки знайде для 
себе улюблений вірш або цікаве оповідання; порине у казку, 
історію шкільної дружби; пізнає самобутність рідної України. 
Бажаю всім авторам і книголюбам нових друкованих видань, 
а шанувальникам літературної діяльності – реалізації творчих 
планів та натхнення у праці! 

Голова Державного  
комітету телебачення  
і радіомовлення України               Олег Наливайко
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ЯК ДРУЖИТИ З БЕГЕМОТОМ

«Зелена хвиля» – то не просто свято книги на Дерибасівсь-
кій. За його лаштунками, в рамках «Корнійчуковської премії», 
відбувається напружена робота: проходить випробування 
текстів цілої низки українських та зарубіжних літераторів.

Признаймося одразу – часто це не кращі з щойно написа-
них творів. За кращими вже давно йде напружене полювання 
з боку наших провідних видавництв. А от «Корнійчуковська 
премія» дає можливість заявити про себе, як ще молодим за 
досвідом літераторам, так і тих «дорослих» майстрам слова, 
які вирішили спробувати свої сили і в літературі для дітей. А 
оскільки претендентів на перемогу сотні – то й випробування 
це не з легких.

На наш погляд цікаві роботи прислали вже визнані літе-
ратори Іван Андрусяк, Ніна Воскресенська, Віктор Васильчук, 
Дмитро Шупта, Наталя Дев’ятко, Ольга Купріян, Оксана Лущев-
ська. Всі вони гідні нагороди, але на жаль, переможцем має 
стати лише один.

Цього року увагу журі привернула історико-пригодницька 
повість Анатолія Марущака «Очима яструба». В ній ідеться про 
нелегку й небезпечну працю чумаків – людей, що забезпечу-
вали сіллю всю Україну. Юний читач з подивом дізнається, що 
чумацькі пригоди нічим не поступаються козацьким. Повість 
вирізняє напружений, з несподіваними поворотами, сюжет, 
яскраві характери, гумор. Сподіваємося, що в співпраці з ви-
могливим редактором ця повість може стати ще одною яскра-
вою сторінкою з життя наших славних предків.

На переконання багатьох членів журі, повість Мії Марчен-
ко «Місто тіней» є справжньою знахідкою конкурсу. Легка й ба-
гата мова, неабияка фантазія і звісно ж, чекання справжнього 
різдвяного дива, без сумніву, привернуть увагу як читачів, так 
і видавництв. 

Поза сумнівом, юному читачеві сподобається також каз-
кові повісті «Другая жизнь Кассандры Котовой» Ніни Воскре-
сенської та «Озеро покинутих речей» Аліни Борщової. 

А що поезія? Тут теж маємо деякі здобутки. І приємно, що 
у когорту кращих увірвалися ще невідомі широкому загалу чи-
тачів Оксана Лашкевич та Наталя Куконіна.



7

Як відомо, багато поетичних рядків Корнія Івановича вже 
давно стали прислів’ями. Зокрема, чимало наших читачів, 
вирішуючи якусь проблему, зітхають:

Ох, нелегкая это работа

Из болота тащить бегемота!

І от одного з наших кращих поетів (а також, критиків, про-
заїків, книговидавців) Івана Андрусяка зацікавило таке питан-
ня: коли вже того бегемота витягли, то що з ним робити далі? 
Може, подружитися?

Саме так він і вчинив. І от що з того вийшло.

дружити з бегемотом
це непроста робота
потрібно тонни поту
пролити сто разів
щоб друг тебе ледачий
прокинувся й побачив
а вже коли побачить –
щоб друг тебе не з’їв

бо друзів бегемоту
жувати неохота
тож він відкриє рота
і просто проковтне

ох непроста робота
благати бегемота
– відкрий-но ще раз рота
і випусти мене

Гадаю, що Іван Андрусяк і його колеги довели, що гідні на-
зиватися продовжувачем традицій – і не лише «бегемотських» 
– яку започаткував наш славетний земляк Корній Іванович Чу-
ковський.

Голова журі  
«Корнійчуковської премії»,  
лауреат Національної  
премії Т.Г.Шевченка       Володимир Рутківський
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Дорогие участники четвертого  
Корнейчуковского конкурса!

События, произошедшие в глобальном мире за послед-
ние годы, стали для цивилизации лакмусовой бумажкой для 
проверки на человечность, способность сохранить самое себя 
в обстановке войн, террористических актов, природных ка-
таклизмов. Стремительное развитие информационных тех-
нологий наглядно демонстрирует каждому живущему на пла-
нете, насколько мала наша Земля, насколько хрупок и уязвим 
мир, окружающий нас.

И сегодня, как никогда ранее, сохранение этого мира зави-
сит от каждого человека, от его понимания этой зависимости, 
от его умения любить, беречь, развивать те лучшие качества, 
которые присущи человеку думающему, обладающему необ-
ходимыми знаниями и бесконечным благородством души.

Все эти способности и качества личности закладываются 
в человека с первых дней его жизни. И основным носителем 
их является умная, честная и добрая детская книга. Именно 
от качества современной детской литературы в значительной 
степени зависит то, каким будет наш мир через десять, пят-
надцать, двадцать лет.

Поэтому очень рассчитываю на то, что при написании со-
чинений для детей вы руководствовались желанием донести 
до подрастающего поколения именно те знания, которые по-
зволят ему быть лучше, умнее, добрее, терпимее и человечнее, 
обладать тем высоким, истинно человеческим достоинством, 
которого так часто не хватает ныне живущим. 

Успехов вам в вашем стремлении воспитать нового, более 
совершенного человека, творца нашего общего и, надеюсь, бо-
лее счастливого будущего.

С уважением,  
Президент Украинской  
ассоциации издателей  
и книгораспространителей,  
заслуженный работник  
культуры Украины            Александр Афонин
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Дорогие друзья!

Наверное, в каждом взрослом живет ребенок, но писать 
для детей невероятно сложно. Не зря умные люди всегда го-
ворили, что писать для детей надо так же, как для взрослых, 
только еще лучше. Люди с таким даром – есть. Хорошие дет-
ские авторы ищут направление от сердца к сердцу, от разума 
к разуму, которое должно стирать разницу в возрасте, а мы 
ищем таких авторов. 

Создавая Одесский международный Корнейчуковский 
фестиваль детской литературы и учреждая Международный 
конкурс на лучшее произведение для детей «Корнейчуковская 
премия», мы мечтали о том, чтобы они способствовали про-
явлению литературных талантов и развитию хорошей детской 
литературы. Без разнообразных литературных конкурсов и 
премий не может быть полноценной литературной жизни, а 
для детской литературы это особенно важно. Классика неза-
менима, но дети и подростки должны читать и современную 
литературу, она очень важна для формирования личности.

И вот уже четыре года Корнейчуковский фестиваль объе-
диняет тех, кто причастен к созданию детской книги и заин-
тересован в ее развитии: читателей – детей и взрослых, пи-
сателей, издателей, художников, редакторов, библиотекарей, 
педагогов, критиков и журналистов, многие образовательные 
и культурные институции. 

Мы делаем все возможное для того, чтобы представить 
обществу – педагогам, родителям, издателям, книготорговым 
организациям, широкому кругу читателей и, главное, читате-
лям-детям – новые, интересные, увлекательные, этически и 
эстетически ценные художественные произведения.

Мы радуемся успехам талантливых людей, которые начали 
свой творческий путь на Корнейчуковском фестивале, раду-
емся тому, что пишущие для детей авторы находят своего чи-
тателя благодаря «Корнейчуковской премии». Один из таких 
«книжных мостов» между автором-участником конкурса и чи-
тателем - сборник, который вы сейчас держите в руках. 

Мы стремимся, прежде всего, к тому, чтобы наш сборник 
вызывал у детей и подростков желание читать. Безусловно, 



10

этому способствуют и прекрасные рисунки юных одесситов, 
которыми проиллюстрирована книга.

Благодарим Одесский городской совет за поддержку про-
екта. Признательны одесским меценатам «Корнейчуковской 
премии», без помощи которых эта книга не смогла бы увидеть 
свет.

Желаем успехов и благоденствия участникам конкурса, 
членам жюри, всем, кто работал над созданием этой книги и, 
конечно, читателям, для которых все это и делается. 

Председатель правления  
ОО «Агентство регионального развития»,  
председатель оргкомитета книжной  
выставки «Зеленая волна»  
и IV Одесского международного  
Корнейчуковского фестиваля  
детской литературы             Галина Безикович

Генеральный директор  
выставочной компании  
«Экспо-Юг-Сервис»              Белла Ханамерян
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ПОБЕДИТЕЛИ  
Четвертого Международного конкурса  

на лучшее произведение для детей  
«КОРНЕЙЧУКОВСКАЯ ПРЕМИЯ»

В номинации «Проза для детей младшего возраста»:

1 премия  Воскресенская Нина, «Другая жизнь Кас-
сандры Котовой»

2 премия  Волок Людмила, «Пригоди Лапунчика та 
Хрюндика»

3 премия  Борщова Алина, «Озеро покинутих речей»

В номинации «Проза для детей младшего возраста» 
для зарубежных авторов:

Победитель Тараненко Марина, «Бума-Бумай-Ок»

В номинации «Проза для детей старшего возраста  
и юношества»:

1 премия  Марченко Мія, «Місто тіней»

2 премия  Марущак Анатолий, «Очима яструба»

3 премия  Дечев Валерий, «Мечтатели»

В номинации «Проза для детей старшего возраста  
и юношества» для зарубежных авторов:

Победитель Вербовская Анна – «Фея БАМЦ второго 
ранга»



12

В номинации «Поэзия для детей»:

1 премия  Андрусяк Иван, «Лякація»

2 премия  Лашкевич-Вереск Соня, «Обиж–ж–женная 
гостья»

3 премия  Куконина Наталья, «Я вирощую казки» 

В номинации «Поэзия для детей»  
зарубежных авторов:

Победитель Радченко Надежда, «Бумажный самолетик»

В номинации «Драматургия и киносценарий  
для детского фильма»:

1 премия  не присуджена

2 премия  Хало Виталий «Сад квітів»

3 премия  Васюк Юрий «Про Пса-перевертня та Лиси-
цю з песцевим хвостом»

В номинации «Драматургия и киносценарий  
для детского фильма» среди заруюежных авторов:

Победитель Арсенина Елена «Капитан далеких стран»
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ПОЭЗИЯ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ
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Пер вая  премия

Іван Андрусяк

ЛЯКАЦІЯ
Нові вірші для дітей

РИБАЛКИ

чапля біла
чапля сіра
прилетіла
і не сіла
а одна за одною
все стоять над водою
ген у комиші
на одній нозі
туман не біжить
і ви не біжіть

а дивіться

хмарка біла
хмарка сіра
прилетіла
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Иван Андруся к

і не сіла
а одна за одною
все стоять над водою
понад чаплями
як причеплені
та на чапельок
витріщаються

і чекають

риба біла
риба сіра
не летіла
і не сіла
а одна за одною
все пливуть за водою

аж тут

чапля біла
плюсь
чапля сіра
плюсь
хмарка біла
ой
хмарка сіра
ой
і хто куди
від води
одна за одною
лише туман над водою

і промінь у дзьобі тріпоче
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Пер вая  премия

Анастасия Заперченко. «Цапля». Студия живописи «Штрих»

ДОКИ СПЛЯТЬ

У дуплі
живуть малі,
а у гайні –
гарні.
А великі й нечупарні
ходять по землі.

Хто народиться в гнізді –
ви від нього пісні ждіть.
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Иван Андруся к

У воді прийде на світ –
ані слова той не скаже;
він лише на дно заляже,
як з води постане лід.

А в пологовім будинку
як народиться дитинка –
то чи вдень, а чи вночі
будуть крики і плачі.

Ну, то де живуть малі?
У дуплі чи на землі?
Не питайтеся намарно…
Доки сплять – всі дуже гарні!

У МОРІ ЖАБИ НЕ ЖИВУТЬ

У морі жаби не живуть.
Запам’ятайте, друзі!
Хоч як не дивно це, мабуть,
та в морі жаби не живуть.
Там замість них – медузи.

А жив би в морі крокодил –
ото було б цікаво,
чи вибирався б він з води
бодай хоч іноді кудись
на булочку і каву?

Ось уявіть собі, що на
Приморському бульварі
в кафе зустрінете слона,
що сирник з медом намина,
а поруч з ним – омара…
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Пер вая  премия

Ото життя було б, мабуть,
корисне і цікаве.
Та жаби в морі не живуть,
а крокодили воду п’ють –
вони не люблять кави!

ПІРНАЛКИ

вийшов баклан
на лан
а на лану
тиша
– за ким же я тут пірну?
хіба за мишею

пірнув баклан
а то ж лан –
випірнув
перепел

а перепели мишей не їдять
от штука!

пірнув перепел у море
а там тиша
і жодної миші
і трава
якась нежива
сказано: водорость, а не трава

випірнув перепел –
знову лан
а на лану баклан
– ото горе!

лети, баклане, на море…
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ЯК ДРУЖИТИ З БЕГЕМОТОМ

дружити з бегемотом
це непроста робота
потрібно тонни поту
пролити сто разів
щоб друг тебе ледачий
прокинувся й побачив
а вже коли побачить –
щоб друг тебе не з’їв

бо друзів бегемоту
жувати неохота
тож він відкриє рота
і просто проковтне

ох непроста робота
благати бегемота
– відкрий-но ще раз рота
і випусти мене

Максим, 8 лет. «Бегемот». Студия живописи «Штрих»
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ЛЯКАЦІЯ

коли цвіте лякація
усі птахи тремтять
і звірі всі лякаються
і люди гомонять
ховайтеся ховайтеся
вже бризнуло на цвіт
така страшна лякація
боятись її слід

тут паніка зчинилася
велика і страшна
і врешті докотилася
до дядечка слона
спинився слон принюхався
і мовив їм на те
як солодко і смачно як
акація цвіте

КУДИ ЛЕТЯТЬ КОТИ

Котлета зветься так тому,
що зваблює кота.
До неї кожен справжній кіт
любісінько літа.

О, дивовижний цей політ –
на заздрість всім птахам! –
коли котлету ласий кіт
ще у повітрі: 
     ГАМ!
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ПРО ВМІННЯ ЧИТАТИ

Умів читати носоріг –
та в книжці сторінки
перегортати рогом міг
він тільки навпаки.

Отак читав, читав, читав
почавши із кінця:
ох, нецікава книжка та
і нецікава ця…

Бо коли знаєш, як в кінці
героям пощастило, –
то з чого все це почалось,
не так уже й суттиво.

Себе картає носоріг:
я, певно, помилився, 
тому що балуватись міг,
а я читати вчився!

Із нами теж таке бува,
хлоп’ятка і дівчатка,
що з букв складаємо слова
з кінця, а чи з початку,

і так у книжці сторінок
ковтаємо багато, –
а виявляється, що ми…
не вміємо читати!



22

Пер вая  премия

ТРИНАДЦЯТИЙ ТРАМВАЙ

У тринадцятім трамваї
завиває бегемот.
А чого він завиває?
Весь трамвай про це вже знає:
бегемоту ненароком
тицьнув хоботом ув око
необачний слон – і от
завиває бегемот!

Величезний, наче шафа,
так реве він, що жирафа
утягнула шию вмить
і як гаркне: – Тихо! Цить!
– Не кричіть! – кричить папуга.
– Гей! Замовкніть! – рявка друга.
– А чого ви кричите? – 
носоріг гука на те.

Тут і лев здійняв тривогу,
бідолаха теж завив –
хтось в гармидері на ногу
ненароком наступив!
У тринадцятім трамваї
верещить і завиває,
гарка, лається, реве
все живе…

Був і я в трамваї тім,
але їхав зовсім трішки:
щойно зміг – одразу втік
і пішов додому пішки…
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ҐЛЮКИ

І дорослий, і малюк –
кожен має власний ґлюк.

Тато он який великий –
а коли у черевики
надзюри́ло цуценя,
сходив з розуму півдня!

Ну а мама, навпаки,
на півдня заціпеніла –
це помаду я зуміла
змарнувати на ляльки.

І з моїм планшетом теж
отака дурня буває:
гальмоне і зависає,
а чому – не розбереш…

І в кота бувають ґлюки –
це коли його на руки
хочу взяти я, а кіт
розвернувся і утік.

Так, дорослий і малюк –
кожен має власний ґлюк.
Мабуть, я їх маю теж,
а які – не розбереш…

Що ж робити? Навіть діти
знають – спосіб є простий:
геть усіх нас треба вміти
пе-ре-за-ван-та-жи-ти!
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ДВІСТІ ІГОР

Мій планшет – істота дивна.
Все, що треба, в ньому є
і сучасне, й прогресивне –
він же знову за своє…

Тут підручники новітні –
я їх ще й не відкривав;
довідник про все на світі
тато сам мені скачав,

інтернет 3G, звичайно,
соцмережі – як без них…
До задачника скачати
навіть відповіді встиг!

Суперово все – одначе
мій планшет тихцем бурчить:
«Це ж яке життя собаче:
цілий день все вчить та вчить!

У мені тепер набито
знань на тисячу людей!
А про ігри й не запитуй…
Хоч би двісті ігор – де?!.»

ХМАРИ

Кажуть про мене: витаю у хмарах…

Іноді вчитель мене
із класу гукне,
і я тоді з хмари – раз! –
повертаюсь у клас.
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І за це мені чомусь кара…

Насправді ж карати – велика дурня.
Бо в хмарах витають корисні знання
в моєму смартфоні – коли мені треба,
я миттю спускаю їх звідти, «із неба».

У хмарах комфортно живеться знанням.
А той, хто сміється – хай спробує сам!

МОРСЬКИЙ БІЙ

Ти тільки не кажи нікому,
що з нами сталося, коли
у справжньому бою морському
ми раптом… не перемогли.

Чотирипарусний наш звався
морським Дракониськом тоді –
він так химерно вигинався
в клітинках, наче у воді.

А два трипарусні – то Монстри.
Вони, коли увійдуть в раж,
то геть усіх ворожих мосьок
умить візьмуть на абордаж.

Трьом «двійкам» море по коліна.
Їх звуть Акулами – вони
заходять ворогу за спину
і нападають з-за спини.

А «одинички» – Риби-Пили –
так і шугають, вір-не-вір.
Вони б усіх перепилили
на тирсу, на сухий папір.
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Але дівчисько, куций хвостик, 
вгадало наші номери…
Дракон втонув, загнулись Монстри,
й Акули вибули із гри.

І навіть Пили, навіть Пили
порятувати не змогли –
вони найкращими були,
але і їх перепилили…

І сіли ми на мілину,
і визнати нам довелося,
що виграло морську війну
оте дівчисько гостроносе.

Що монстри не беруть її,
ані акули, ні дракони, –
й прислів’я «вовк морський, солоний»
її стосується, змії!

ЧИМ ТРЕБА ПИСАТИ ВІРШІ

Восьминіг у морі – поет.
А який же поет без музи?

Йому кажуть: – Іди до медузи,
вона – ідеальна муза:
  очей аж четверо
  й така начитана,
  що доки читала,
  ледь не розтала...

Однак медузі
восьминіг не сподобався дуже.
Вона каже: – Поетові гріх
мати багато ніг,
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бо ногами пишуться вірші
  все гірші.
Зрештою, кожен поет має знати,
що вірші найкраще головою писати.

Отак і не встигла душа поета
потрапити у тенета
  медузи.
– Головою писати – сміх! –
каже на це восьминіг. –
Краще я буду без музи.

ДЕЛЬФІНИ

дельфіни носять хвилі на плечах
а уночі коли бурхливе море
вони граються місяцем у м’яча
вистрибуючи аж у хмари

добре у хмарах дельфінам
  бо хмари також хвилясті
і на гребенях у них часто
    виступає піна
отак захопиться котрийсь раптом
  захлинеться від щастя
і визирне зранку сонце
    з очима дельфіна
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Маргарита Ексарёва, 10 лет. «Дельфины».  
Студия живописи «Штрих»

ПІСНЯ

жу́кав собі жук-моріжук
сте́жкав де хотів і коли
зву́кав переважно на звук
а на світло завше світли́в

не́било жука цілий день
а земли́ло більше вночі
міг він налітати пісень
та ніхто співать не навчив

так із ним літали пісні
ті що їм не знайдено слів
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і звичайно тільки у сні
вимовляти їх він умів

а чи ти мій жуку малий
що літав цілісінький день
уві сні співаєш коли
власних невимовних пісень?

СОБА Й СОВАКА

совака живе у дуплі
у неї соваки малі
а з будки сміється соба
що кісточку має в зубах

коли хтось прийде серед ночі
пу-гав йому крикнуть охоче
а хто – чи соба чи совака –
не знає про це неборака

пу-гав йому крикнуть і вдень
якщо він зненацька прийде
та хтозна з якого дупла
ця радісна пісня була

навіщо собака й сова
поплутали звуки й слова?
про це їх питатися марно
якщо їм так гратися гарно
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ХТО ЯК ЗАСМАГАЄ

десять літ засмагав бегемот
і от
має таку засмагу
що й десять літ не відмити

аж слон позаздрив

а зебри прийдуть на пляж
умочать копита
поплавають трохи – і годі
їхній вроді
засмага шкодить –
смужок не видно

З ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ КАЧКА

залетіла качка в шкоду
та й сіла на воду

а з води
крокодил
каже качці: – йди сюди
будь ласка
тут смачніша ряска
а під тим кущем
смачніша іще

а наша качка
не була лякачка
– спершу крокодиле розв’яжи задачку

З чого складається качка
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Найперше пір’я – грамів зо двісті,
його ніхто не бажає їсти.
Ще кілограм – кістки і кишки,
для кожного шлунку наїдок важкий.
То скільки залишиться м’яса,
до якого всі крокодили ласі,
якщо всієї ваги – кг півтора?

обурився крокодил: – дурна в тебе гра!
адже крокодили ніколи
не ходили до школи
усі крокодили
тільки на полювання й ходили
протягом тисяч літ

– і весь час вам від пір’я болів живіт
і весь час крокодиле любий
вам кістки забивались між зуби
і вибач спитаю-таки:
вам не гидко їсти кишки?

крокодил на це лиш очима блись
– з вами вченими тільки зв’яжись…
під воду бульк – і нема крокодила

а все тому що знання – сила
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ТЯЖКА РОБОТА
(Пісенька Справжніх Бегемотів)

у болоті
не молотять
та ж не на роботі ми
без роботи
бегемоти
геть розбегемотіли

розляглися
серед плеса –
сон і обійма
ще б помалу
запливала
їжа в рот сама

із болота
неохота
вилізти й на мить
спати – це тяжка робота
хай робота спить

тож дрімаймо
уявляймо
наче не в болоті ми
на роботі
бегемоти
геть розбегемотіли
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ЗВІДКИ ПРИХОДИТЬ ОСІНЬ

Осінь приходить з поля,
сонячна і туга,
золотом на тополі
випиленим ляга.

З моря приходить осінь,
горнеться до води
там, де хмарини босі
гублять свої сліди.

Осінь приходить з неба,
скулиться поміж хвиль;
золота їй не треба, 
срібло для неї – пил.

Сивим дощем спросоння
вмиється її день, –
а вже тоді із сонця
осінь до нас прийде.
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Соня Лашкевич-Вереск

«ОБИЖ–Ж–ЖЕННАЯ ГОСТЬЯ»
Стихи для детей

КОРОЛЬ И МОЛЬ

Однажды один неразумный король 
Позвал на обед заграничную моль,

Но вот так несчастье: забыл он спросить, 
Что есть будет гостья и что будет пить?

А гостья, с тоской поглядев на банкет,
На сливочный сыр и гусиный паштет,

На трюфельный торт и говяжий балык,
Сжевать предпочла… королевский парик!

– Вы просто невежа! – воскликнул король.
И выгнал в сердцах заграничную моль. 

Скандал поутих, и прошло много лет,
Но моль с той поры не зовут на обед!
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ЛОЖКА

Пятый день, как пропала с окошка
Крокодилья любимая ложка.

Слёзы льёт в два ручья крокодил –
Семь кадушек, не меньше, налил.

Объявление дал он в газету:
«Отыщите мне ложку к обеду!»

Только с ложкой прийти на обед
К крокодилу желающих нет!

ОБИЖ–Ж–ЖЕННАЯ ГОСТЬЯ 

Муха ворчала: 
– Жу–жу! Между прочим,
Прятать варенье невеж–ж–жливо очень!
К вам на обед прилетала я летом –  
Вы же гонялись за мною с газетой,

Спрятали сахар за дверцей комода,
Дж-ж-жем унесли вместе с баночкой мёда,
«Кыш!» мне кричали, махали руками – 
Так обращаться негож–ж–же с гостями!

ПОЛОВНИК И ЛОЖКА

Сказал половник ложке,
По-доброму журя:
– Вам подрасти б немножко
И стать такой, как я!
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А чтобы это сделать – 
Вам кашу нужно есть.
Тогда вы подрастёте,
Возможно, дней за шесть.

ДВЕРНОЙ ЗВОНОК

Дверной звонок ворчал:
– Дзинь–зень!
То утром, то под вечер,
Звонят в меня кому не лень,
Заняться будто нечем.

А коль пришли – стучитесь в дверь,
Хоть лбом, а хоть ногами.  
Чего звонить? Дзинь–зень! Дзинь–зень!
Покоя нет мне с вами!

Ни в выходной, ни в будний день 
Вам дома не сидится. 
От всех вас у меня мигрень  
Так может приключиться.   

То друг, то почтальон с утра,
А то соседка с дочкой…
Вам преподать урок пора,
Молчу теперь и точка!

Дверной звонок молчал весь день.
Но заскучал под вечер:
 – Ну, где же гости? Дзень–зень–зень! 
Я рад со всеми встрече!  
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НОС

Непонятен мне вопрос
«Ты чего повесил нос?» 
Разве нос – халат, пиджак?!
И куда повесить? Как?!

Носом я верчу, чихаю,
А повесить как, не знаю.
Может надо, чтобы нос
Хоть чуть-чуть ещё подрос?

ЗАГРАНИЦА

Что за город Заграница?
Или может быть страна?
Заграницы нет на карте – 
Где находится она?

Я у дедушки взял глобус – 
Есть на нём Перу, Китай… 
Но совсем нет Заграницы,
Сколько глобус не вращай.

Может папа мой волшебник?
Знает он большой секрет?
А иначе как для мамы 
Он купил туда билет?
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ПЛАКАТ

С бульвара убежал плакат,
Хоть был и приколочен.
Без дела третий год подряд 
Висеть устал он очень.

Плакат с бульвара убежал 
К делам больши́м и важным – 
Он детворе на радость стал 
Корабликом бумажным.

ОСЬМИНОГ 

За опозданья очень строго
Ругали в школе осьминога.

Но в чём виновен осьминог?
Когда имеешь столько ног – 
Непросто утром разобрать,
С какой ноги тебе вставать.

ПЛОВ-ХВАСТУН

На кухне плов хвалился:  
«Как вкусно я сварился!
И как я очень-очень
Наварист и душист!

Идёт мне панировка,
И мясо, и морковка,
И даже, между прочим,
К лицу лавровый лист!
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Смотрюсь я аппетитно, 
И это сразу видно!
Ах, как необычайно  
Мой белоснежен рис!»

Плов так собой гордился
И сам собой хвалился,
Что к ужину случайно
От гордости… прокис.

ЛУЖА

До лужи дошел 
удивительный слух:
Что вместо дождей 
ожидается пух,
Что больше не будет 
ни грязи, ни луж,
А будет зима 
из метелей и стуж.
Не верила лужа, 
пока, наконец, 
Не стала блестящею,
как леденец.
Замёрзла на стуже
она целиком – 
И сделалась тут же 
отличным катком.
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КАП И ПЛЮХ

После дождика на крыше 
Поселились Кап и Плюх.
Их звенящий хохот слышен
Всем и каждому вокруг.

По карнизам Кап гуляет,
Барабанит в окна – бух! 
Громко песни распевает
И ныряет в лужи Плюх.

«Кап–кап–кап» соседи слышат, 
«Дзинь–дзинь–дзинь» и «уху-хух!»
Целый день шумят на крыше
Озорные Кап и Плюх.

Но сегодня шум не слышен –
Засияло солнце вдруг.
Задремав, сопят на крыше
Непоседы Кап и Плюх.  

ТУЧКИ

Вкуснее зефира и сахарной ваты,
Плывут аппетитные тучки куда-то.
Купаются в тёплой глазури из света – 
Воздушнее тучек нет в мире десерта! 
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Соня Лашкевич-Вереск

ПРО СТАРОГО КОТА

Старый кот решил немножко, 
Пообедав, отдохнуть. 
Он взобрался на окошко, 
Чтобы там слегка вздремнуть. 
Солнцу тёплому подставил 
Старый кот свои бока 
И, зажмурившись, представил, 
Как летит он в облака, 
Где все тучки из кефира 
И творожного суфле, 
Из пушистого зефира 
Да молочного желе. 
Кот плывёт на сладкой вате 
Среди сливок и безе, 
И, мурлыча, из ушата 
Ест с подливой фрикасе. 

Вдруг растаяли зефиры. 
Шум, какой–то, тарарам. 
Нет суфле и нет кефира. 
Кот проснулся: 
– Что за гам? 
Это глупые котята 
Разыгрались на лугу: 
Мчатся словно жеребята – 
Догоняют стрекозу. 
Только хвостики мелькают, 
Над травою у котят, 
В цап–царап они играют – 
Стрекозу поймать хотят. 
Старый кот с окошка спрыгнул, 
Потянулся и зевнул, 
Недовольно спину выгнул 
И вскарабкался на стул. 
Но коту, увы, не снилось 
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Больше сладкое безе, 
И в ушате не явилось 
С майонезом фрикасе. 
Не летал он средь зефира 
И творожного суфле, 
Среди тучек из кефира 
Да молочного желе. 
Кот проснулся и в окошко 
Посмотрел на облака: 
– Может тучка хоть немножко 
Даст парного молока?

Катерина Видоборенко, 11 лет. «Котик».  
Студия живописи «Штрих»
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ПОЭЗИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ЗАРУБЕЖНЫХ 

АВТОРОВ
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Победитель

Надежда Радченко

БУМАЖНЫЙ САМОЛЁТИК

Самолётик бумажный
Рвётся в небо бесстрашно,
Если я запускаю его.
Он парит без усилья
На линованных крыльях…
Но пока полминутки всего.

Самолётик бумажный
Повзрослеет однажды,
Станет он самолётом большим.
Серебристой стрелою
Полетит над землёю
Выше самых высоких вершин.

А пока понарошку
День за днём, понемножку,
Я летать самолётик учу.
Он научится вскоре,
И быть может, на море
Я однажды на нём полечу!
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МОРОЗ НИПОЧЁМ

Снежные хлопья 
Роятся над нами.
Холодно бабушке, 
Папе и маме.

Холодно всем. 
Только я не дрожу,
Шарик воздушный 
За нитку держу.

Шарик оранжевый,
Тёплого цвета,
Словно привет
Из далёкого лета.

Солнце на нитке
Несу над плечом,
И никакой мне мороз
Нипочём!
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Кристина, 15 лет. «Зима». Студия живописи «Штрих»

СКАЗОЧКА К ЗАВТРАКУ

Не замечая пней и кочек,
Бежит, спешит яйцо в мешочек.

За ним, вприпрыжку и вприсядку,
Яичко, сваренное всмятку.

Ведь их яичница-болтушка
Звала сегодня на пирушку.

И приготовила чуть свет,
Прекрасный паровой омлет.

Мы их с тобой опередим
И сами весь омлет съедим!
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ЯНВАРСКИЙ АВТОБУС

Январский автобус продрог и промёрз.
Узорами стёкла закрасил мороз.
И вдруг, словно в детстве, 
Надумалось мне
Глазок отогреть на ослепшем окне:
На льдистом стекле отпечатать ладонь,
Увидеть холодного солнца огонь,
И парк – 
Опустевший, застывший, немой.
И встретиться взглядом 
С самою зимой.

ОЧКОВАЯ КОБРА

Что-то со зрением 
Случилось у кобры –
Смотрит на всех 
С подозрением, 
Недобро.

Кобра очки 
Для леченья купила
И на затылок 
Себе нацепила.

Очень они капюшон 
Украшают.
Только вот зрение 
Не улучшают.

Ей про очки 
Объяснить я бы рада,
Но …
Опасаюсь змеиного яда.
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ВОРОБЬИНЫЙ КУСТ

Мир был невиден, пуст,
Снежный туман пушился.
Лишь воробьиный куст 
Весело копошился.

Холодно было, но
Радовались пичужки –
Хлебушек и пшено
Были у них в кормушке.

ПАУЧОК

Хитроумный паучок
Под плакучей ивой
Сплёл уютный гамачок –
Прочный и красивый.

Поджидает он в теньке:
Вдруг какая мошка
Пожелает в гамаке
Отдохнуть немножко.

Гамачок блестит в росе,
Светится, как бусы.
Может, моднице осе
Будет он по вкусу?

Вдруг надумает жучок
Заглянуть к соседу…
Так хотел бы паучок
Видеть их к обеду!



49

Надежда Радченко

ВОВКА ОГОРЧАЕТСЯ

Вовка огорчается: 
Как так получается –

То он в класс опоздал, 
То под глазом фингал,
Ссадины, царапины,
Выговоры папины?..

Хоть бы раз случилось так,
Чтоб не шишка, не синяк,
Не дыра на пиджаке,
А пятёрка в дневнике!

КОТ ВАСИЛИЙ

Кот Василий круглый год
Спит, не ведая забот:

В жарком месяце июле
Он валяется на стуле,

А в дождливом октябре
Почивает на ковре,

В январе морозном греет
Свой живот на батарее,

В зеленеющем апреле
Спит в хозяйкиной постели...

Где бы он ни лёг – не спорьте! – 
Кот обязан спать в комфорте!
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МОРСКАЯ ДУША

Зебра вздыхала тяжко,
Переживала, плакала:
– Я родилась в тельняшке,
Но никогда не плавала.

Море – моя стихия,
Жить не хочу на суше я.
Есть же коньки морские.
Чем их, скажите, хуже я?

НЕ КЛЕЯТСЯ ДЕЛА

С работы 
Мама грустная пришла,
Сказала, 
Что «не клеятся дела».

Тогда я, 
Чтобы мамочке помочь,
Ей в сумку 
Положила клей и скотч. 

Пусть завтра 
На работе 
Мама склеит
Свои дела 
И вновь повеселеет.
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ОСЕНЬ И СОЛНЦЕ

Осень и солнце – как это красиво!
Как серебристы плакучие ивы,
Как меднолистны калины, осины,
Гроздья рябины горят, как рубины,
Как золотисты берёзы и клёны,
Как голосисты на ветках вороны!

Жлобницкая Анна, 13 лет. «Колоритная осень».  
Студия живописи «Рассвет»
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СОБАЧКИНЫ СТРАДАНИЯ

Собачка под дверью сидит в коридоре.
В глазах у собачки вселенское горе,
И грусть, и обида, и скорбь, и несчастье,
И сердце вот-вот разорвётся на части,
Поскольку хозяйка – такие дела! –
Ушла и собачку с собой не взяла.

И грезит собачка, под дверью тоскуя,
Она представляет картину такую:

Хозяйка под дверью сидит в коридоре,
В глазах у хозяйки вселенское горе,
И грусть, и обида, и скорбь, и несчастье,
И сердце вот-вот разорвётся на части...

Нет – нет! Невозможно такое представить:
Хозяйку одну, без собачки, оставить!

МЕДВЕДЬ-ПЕВЕЦ

Однажды надумал медведь
Романс перед публикой спеть.

Во весь свой медвежий бас
Он рявкнул: «Я встретил Вас…».
Да так аппассионато,
Что разбежались куда-то
Все музыканты и зрители…
С тех пор их в лесу не видели.

Короче, был полный провал.
Недолго медведь горевал:
«Романсы не лучше балета»!
Теперь он поёт «хэви мэтал».
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ВОЛНУШКИ

Возле опушки ребята-волнушки
В салки играли и баловались.
Папы-волнушки и мамы-волнушки
Очень за деток своих волновались.

Переживали волнушки-родители:
Как бы детей грибники не увидели!

ВОПРЕКИ ЗАКОНУ АРХИМЕДА

Был Архимедом выдуман закон,
Что, если в нашу ванну сядет слон,
Он вытеснит объём воды такой,
Что на пол потечёт вода рекой,
Соседей снизу окатив дождём.

Но если в ванну сядет наш Артём,
То всё равно не избежать беды –
Хоть много меньше у него объём,
Не меньше вытесняет он воды!

БАБУШКИ

Отводят бабушки внучат
С утра пораньше в детский сад.

А сами первым делом
Во двор соседний мчатся,
Садятся на качели
И ну давай качаться,
Забыв про всё на свете,
Про стирку и обед…
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Они ведь тоже – дети.
Им просто много лет.

ОСЕННЕЕ МОРЕ

Море дрожит, зябнет
Осенью непогожей.
Море покрылось рябью,
Словно гусиной кожей.

Чайка, сложив крылья,
На парапет села.
И острова скрылись
За пеленой серой.

Дождь не спеша моет
Палубу кораблю.
Но и такое море
Я все равно люблю!

ФЕВРАЛЬ

В небесах 
прозрачная лазурь,
на деревьях в парке 
влажный глянец,
на снегу 
хрустящая глазурь,
а на детских личиках – 
румянец.
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Надежда Радченко

Тимур Дьяченко, 8 лет. «Зима». Студия живописи «Штрих»
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КЛАВИШИ БЕЛЫЕ, КЛАВИШИ ЧЁРНЫЕ…

Клавиши белые, клавиши чёрные,
Чутким рукам пианиста покорные:
Лишь прикоснутся к клавишам руки –
Сразу проснутся дивные звуки.

Словно того они только и ждали,
Чтобы взлететь из-под крышки рояля,
Чтобы подняться под небеса,
Плакать, смеяться на все голоса,
Чтобы коснуться сердца любого,
Чтобы мы в чудо поверили снова.

Ах, пианист!
Что же с нами он делает?
Клавиши чёрные, клавиши белые...

ЁЛОЧНЫЙ ШАР

Ёлочный шар –
Он блестящий и яркий.
Он обещает нам
Праздник, подарки.

Он украшает
И ёлку, и дом.
Всё отражает,
Что видит кругом.

Тот, кто ему улыбнётся,
В ответ,
Будет такой же
Улыбкой согрет.
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КОШКИ-МЫШКИ

Кошка мышке предлагает:
«Скушай кашки, дорогая!
Ты, видать, недоедала:
Вон как сильно исхудала.

Съешь за маму-мышку ложку,
А теперь – за тётю кошку.
Хочешь, дам тебе я сала,
Чтобы ты потолще стала?

Ведь и ясного яснее:
Мышка толстая – вкуснее!»

Костя Зинченко, 8 лет. «Ёжик»
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ПРОЗА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА
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Нина Воскресенская 

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ  
КАССАНДРЫ КОТОВОЙ

ПРОЛОГ

– Ваше Высочество, к Вам пришел Петька, ваш друг.
Принцесса Кассандра удивленно посмотрела на слу-

жанку. -«Новенькая, – подумала она. – Наверное, она еще 
не поняла, в какой дом попала». 

Принцесса криво улыбнулась и спросила:
– Друг? Ты полагаешь, что у меня есть друзья?
– Да, Ваше Высочество.
– И много у меня друзей?
– Не очень, – задумалась служанка. – Петька, Марго, 

Вася, Арчибальд...
– Разве это друзья? Это так, знакомые… Мне не нуж-

ны друзья, ведь я – принцесса. Я сама себе друг!
– Друзья нужны всем ...
– Мне не нужны! Немедленно прогони прочь этого… 

Как его?
– Петьку.
– Вот именно! Какое ужасное у него имя: Петька! И вот 
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еще что: принеси мне мороженое! – Она топнула ножкой. 
– Я приказываю!

– Слушаюсь, Ваше Высочество! – поклонилась служан-
ка. – Какое мороженое вы желаете? Ванильное с изюмом?

– Нет ... – скривилась принцесса Кассандра.
– Фисташковое с карамельной подливкой?
– Нет.
– Миндальное с малиной? Шоколадный пломбир с ку-

сочками ананаса? Персиковое? Розовое? Клубнично–ба-
нановое? Или ...

– Что «или»?
– Или крем-брюле.
– Да! – подпрыгнула принцесса Кассандра. – Крем-

брюле! Немедленно!
Служанка поклонилась:
– Ваше Высочество, мороженого крем-брюле, к сожа-

лению, сейчас нет ... Его нужно приготовить ...
Принцесса надула щеки:
– Это меня не касается. Я – принцесса, и мое слово – 

закон!
– Да, Ваше Высочество, – опустила голову служанка.
Принцесса Кассандра услышала, как мгновение спу-

стя она уже стремглав помчалась по коридору, и улыбну-
лась. Эх, все-таки хорошо быть принцессой!

Мороженое ей принесли через несколько минут - на 
золотом подносе, в хрустальной вазочке с золотой ложеч-
кой...

– Уйди! – приказала принцесса Кассандра служанке. 
– Принцесса, разве можно так себя вести? – вдруг ус-

лышала она незнакомый голос.
– Нам, принцессам, все можно! – произнесла она хо-

рошо заученную фразу.
Сказала и удивилась: кто посмел разговаривать с ней 

таким тоном? Кассандра оглянулась и увидела, что на по-
доконнике сидит пушистый белый кот.

– Это ты надумал меня поучать? – удивленно спроси-
ла она.
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– Мяу! – ответил кот.
– Я не понимаю по-кошачьи! – сердито бросила прин-

цесса.
Кот ничего ответил. Но Кассандре показалось, что он 

улыбнулся в усы.
– Смеяться надо мной вздумал! – рассердилась Кас-

сандра и схватила тапочек.
– Ай-ай-ай, какая невоспитанная девочка! А еще 

принцесса!
– Пошел прочь!
Она швырнула тапочек туда, откуда шел голос. Кот 

сердито выгнул спину и зашипел.
– Напрасно ты это сделала, дорогая! – снова сказал тот 

же голос. – Ты будешь наказана за свое высокомерие!
– Ой, боюсь! Уже коленки трясутся! – засмеялась 

принцесса и швырнула второй тапочек.
– Заклинаю тебя страшным заклятием другой жизни! 

– вдруг произнес голос уже сердито.
Принцесса Кассандра в два прыжка оказалась у окна. 

«Сейчас этот разбойник у меня получит ! Я ему покажу 
другую жизнь!» – подумала она. Но кот спрыгнул с подо-
конника и скрылся в кустах.

Принцесса нахмурилась и подумала: «Наверное, мне 
сегодня солнце голову напекло, если мне стали мере-
щиться говорящие коты. Нужно немедленно съесть мо-
роженое».

Принцесса Кассандра устроилась в кресле и поднесла 
золотую ложечку с мороженым ко рту... 

И вдруг ненавистный запах овсянки ударил ей в нос!
– Меня обманули! – хотела закричать она, но вместо 

слов с ее губ сорвалось неистовое «Мяу!» - и ... она про-
снулась.
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Звягина Каролина, 8 лет. «Кот с одуванчиками».  
Студия живописи «Рассвет»

Увиденное заставило Кассандру остолбенеть. Стены 
со старыми обоями, не слишком новый диван... и маль-
чик, который совал ей под нос мисочку с противной тя-
гучей кашей.

Парнишка ласково приговаривал:
– Кисулечка, просыпайся, я тебе кашку принес. Твою 

любимую, овсяную.
– Где мое мороженое? Где мой дворец? – хотела зало-

мить руки принцесса Кассандра, но не смогла, потому что 
вместо рук она увидела белые мохнатые когтистые лап-
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ки. – Этого не может быть! Где я? Что со мной?
Вопросов было очень много, но вместо слов изо рта 

вырывалось лишь: «Мяу! Мяу! Мяу! »
Мальчик удивленно посмотрел на Кассандру, сказал: 

«Наверное, ей что-то приснилось», – и ушел прочь.
Кассандра сидела, уставившись в стену. Она то закры-

вала глаза, то открывала, будто надеялась что-то изме-
нить. Но ни обои, ни диван, ни миска с овсянкой никуда 
исчезать не собирались ...

Кассандра печально вздохнула, а потом пошла искать 
хоть кого-нибудь, кто бы объяснил ей, что здесь происхо-
дит ...

– Кася, лезь сюда. Я хочу тебе кое-что рассказать, – 
вдруг раздался из-под дивана тоненький голосок.

– Кася? Вот это я дожила ... – вздохнула Кассандра. И 
вдруг спросила: - Кто ты? И откуда ты знаешь мое имя?

– Я – паучок Петька, твой друг! Неужели ты меня не 
узнала?

– Хорошенькое дело! Оказывается, я дружу с пауками!
Она нырнула под диван, забыв о своем благород-

ном происхождении. Ведь это во дворце ее уважитель-
но называли - «Ваше Высочество принцесса Кассандра», 
а среди этих стен с бумажными обоями она была обыч-
ной кошкой и теперь должна была довольствоваться ка-
ким-то... откушенным именем!

Паучок Петька испуганно оглядывался по сторонам. 
Это он позвал Кассандру из-под дивана. Но, только про-
изнеся ее имя, он сразу нутром почувствовал: на него 
кто-то пристально смотрит. 

Паучок оглянулся, но никого не увидел. 
– Показалось, – пробормотал он.
– Пр-ротивно, мерзко и грязно, – мяукнула в это вре-

мя Кассандра. – Сколько мне еще придется носить на себе 
кошачью шубу?!

Паучок подпрыгнул:
– Кассандрочка, чем тебе твоя белая шубка не нравит-
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ся?
– Я привыкла носить соболиные шубы, а не облезлый 

кошачий мех! Не забывай, я – принцесса!
Петька засмеялся:
– Вот как! Тогда я – президент!
Зрачки Кассандры вдруг превратились в злые узкие 

щелочки. В них вспыхнули красные огоньки.
Петька немного помолчал и примирительно произ-

нес:
– Иногда мне тоже кажется, что я не паук, а благород-

ный рыцарь. Но потом, когда я взбираюсь на потолок, 
внимательно смотрю вниз, то я ... возвращаюсь к реаль-
ности.

Он стал уверять Кассандру, что, сколько он себя пом-
нит, она всегда была кошкой.

– Твоя мама была кошкой, – сказал он. – Бабушка была 
кошкой и прабабушка тоже.

– Значит, я всегда была кошкой, и все время жила в 
этой ужасной квартире... и ела из этой ужасной миски?

– Да, – кивнул Петька. – Не понимаю, чем ты недо-
вольна? Вот я, например, родился пауком - и на судьбу не 
жалуюсь. Хотя за свое место под солнцем мне пришлось 
бороться долго и упорно. Тебе есть чем годиться. Ведь 
твои предки, Котовы, не бегали за мышами по степям. 
Они покоряли горные вершины заморских стран. 

– Тебе есть чем гордиться ... – передразнила Петьку 
Кассандра. 

Ее предки, Котовы, более двухсот лет правили самой 
замечательной страной в мире. Но кому это сейчас инте-
ресно!

– Не ценят некоторые своего счастья, – покачал голо-
вой Петька. – Я был бы счастлив, если бы я был котом ... У 
меня была бы совсем ДРУГАЯ жизнь…

– Как ты сказал? Другая жизнь?
В глазах Кассандры снова вспыхнули красные огонь-

ки: именно об этом говорил белый пришелец с подокон-
ника!
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«Это он превратил меня в кошку!» – подумала она. 
Но что делать с этой новой кошачьей жизнью? Как 

вернуть все назад? Ответа на эти вопросы у нее не было. 
Но кто-то же должен это знать… Может быть, Петька?

Даша Белова, 11 лет. «Дневники кошки».  
Студия живописи «Штрих»

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ОХОТА НА КОЛБАСУ

– Не смотри на меня так! – сказал Петька. И на всякий 
случай предупредил: – Кошки не едят пауков.

– Правда? – улыбнулась Кассандра. – Ты в этом уве-
рен?

В животе у нее заурчало. 
– Кошки любят колбасу, сметану, сыр… – затараторил 

Петька.
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В глазах Кассандры вспыхнули озорные огоньки. «Во-
просы мироздания и мироустройства придется отложить. 
Мне жизненно необходим перерыв на обед », - философ-
ски подумала она. 

– Наверное, ты прав! Кошки, действительно, не едят 
пауков. Чем тут у вас кормят? Колбасой? Сосисками? Или 
трюфелями? – деловито сказала она. – Эй, слуги! 

Она приняла величественную позу и застыла в ожи-
дании. Сейчас снова примчится мальчишка, но теперь он 
почтительно произнесет: «Чего изволите, Ваше Высоче-
ство?»

– Что ты! Какие слуги? У кошек нет слуг! – испугался 
Петька.

– А у принцесс есть!
«Снова она несет какую-то чушь про принцесс. Я всег-

да говорил: нельзя смотреть столько сериалов о красивой 
жизни», – подумал паучок. 

Он решил, что срочно нужно сменить тему разговора 
и перейти от прелестей королевской жизни к тусклой ре-
альности.

– Понимаешь, все вкусняшки хозяева хранят в боль-
шом металлическом ящике на кухне. Он называется хо-
лодильник.

– И колбасу? – переспросила Кассандра.
– Да. И сосиски тоже. 
– Ну и что?
– Ты не поняла?
– Нет.
– Наша задача - ее оттуда достать.
Кассандра задумалась.
– Ты хочешь сказать, что просто так мне ее никто не 

даст? Что та мерзкая кашица, которую мне совал под нос 
мальчишка, это - еда? – спросила она.

– Наконец-то ты все поняла, – обрадовался паучок. – 
Некоторые коты всю жизнь посвящают тому, чтобы нау-
читься искусству охоты за колбасой. Но далеко не все до-
стигают вершин мастерства в этом непростом деле.
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Кассандра удивленно посмотрела на Петьку.
– Ты хочешь сказать, что мне придется охотиться за 

едой? – возмущенно спросила она.
– Разве я бы посмел? – Паучок посмотрел кошке пря-

мо в глаза. – Хотя, если посмотреть на это дело с другой 
стороны, то овсянка – не такая плохая еда, как некоторым 
может показаться…

– Шшш-то?! – Кассандра выгнула спину и зашипела.
– Все знают, – сказал Петька, – что хорошо воспитан-

ные хозяева обычно сами приносят котам все, чего коша-
чья душа пожелает. Но на воспитание хозяев уходят годы. 
Поэтому у кота обычно есть только два варианта: либо 
охотиться, либо давиться овсянкой. Выбирай, что тебе 
больше по душе. 

Кассандра Котова растерялась. Она ничего не имела 
против охоты... если бы ее хоть кто-нибудь этому научил.

Паучок только покачал головой:
– Кому рассказать – не поверят! Я, паук, учу кошку 

охотиться.
Кассандра виновато улыбнулась.
– Хорошо, – сказал паучок. – Слушай внимательно, и 

запоминай! Для кошки охота не только жизненная необ-
ходимость, но и любимое развлечение. Но ошибается тот, 
кто думает, что они охотятся на мышей. Да, возможно, 
в древности это действительно было главной кошачьей 
обязанностью, и даже смыслом жизни. Древние кошки 
были пугливыми созданиями, которые дрожали от стра-
ха, едва увидев тень хозяина. Они сломя голову носились 
за мышами для того, чтобы утром представить отчет о 
проделанной работе. Но чаще всего в награду за свой не-
легкий труд они получали от хозяина... хорошую трепку. 
Потому что, чем больше мышей они складывали на ков-
рик возле порога, тем громче кричали утром хозяйские 
жены.

В этом месте рассказа Кассандра испуганно моргнула 
глазами. Какие мыши? Какая трепка?
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– Сейчас другие времена, – успокоил ее паучок. – Со-
временные коты охотятся исключительно на колбасу или 
сало ...

После этих слов Кассандра инстинктивно повернула 
голову в сторону кухни и втянула носом воздух.

– Это она, – мечтательно произнесла кошка.
Колбасный дух вытеснил из ее головы все мысли. Ми-

нуту спустя она почувствовала, что готова немедленно 
вцепиться зубами во что-нибудь съедобное.

Паучок заметил в кошачьих глазах хищные искорки и 
спокойно сказал:

– Если ты сейчас прыгнешь на стол, то познакомишь-
ся с Веником!

– Кто такой Веник? – спросила Кассандра.
– Это страшное существо, которое живет в туалете. 

Лучше тебе его не знать, – нахмурился Петька.
– В школе принцесс меня учили, что то, что не нель-

зя взять силой, можно получить хитр-ростью, – промур-
лыкала Кассандра Котова. – Где в этом доме хозяйка? Вот 
она, в переднике ... Эй, мадам! Мур-р! Мяу!

– Ты куда? – забеспокоился Петька.
– Как это куда? На охоту! Кстати, ты тоже приготовься. 

Лезь на потолок и, как только я махну хвостом, начинай 
спускаться прямо над кастрюлей…– скомандовала Кас-
сандра.

– А дальше что?
– Дальше будем действовать по обстоятельствам. 

Главное, не забывать о пути к отступлению.
– Насчет отступления не беспокойся, – ухмыльнулся 

Петька. – Я хозяйку хорошо знаю.
– Тогда вперед!
Кассандра направилась на кухню. Паучок полез на по-

толок.

Мама Наталья как раз готовила обед. Услышав голос 
Кассандры, она прижала руки к груди, улыбнулась и ско-
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мандовала:
– Саша, ну-ка, быстро дай кошке молока. Она, навер-

ное, проголодалась.
– Я ей овсянку давал, она не захотела, – ответил пар-

нишка.
– Она молочка хочет, – улыбнулась мама Наталья. 
Парнишка открыл холодильник.
«Я вижу, – улыбнулась в усы Кассандра Котова, – что 

на людей кошачье «мяу» действует, как универсальное 
магическое заклинание».

Она с интересом наблюдала, как Саша доставал из 
холодильника молоко в пакете и наливал его в мисочку. 
«Надо проверить, что в этом доме позволено кошкам», – 
мелькнула у нее мысль.

Кассандра величественно разлеглась посреди кухни. 
Пусть несут еду сюда ...

Саша поставил мисочку с молоком возле нее. Кассан-
дра Котова даже ухом не повела. Пусть привыкает к тому, 
что ее надо уговаривать. Она вдруг снова почувствовала 
себя принцессой.

– Ешь, киса! Молочко вкусное, – мягко сказал Саша.
Но Кассандра Котова только понюхала еду. Мальчик 

пожал плечами.
– Мама, – сказал он. – Я же говорил, она не голодная. 
Он убрал миску так быстро, что Кассандра даже гла-

зом моргнуть не успела.
– А ты принеси мне колбаску, – промурлыкала она 

себе под нос.
Но колбасу никто не принес. Да и молока уже не пред-

лагали...
Кассандра очень огорчилась. «А вдруг в этом доме 

просто нет колбасы?» – с ужасом подумала она.

Но в это время мама Наталья положила на тарелку 
большой кусок колбасы и сказала:

– Саша, иди мой руки. Сейчас обедать будем.
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– Мяу! – возмутилась Кассандра Котова. – А я?
От отчаяния она уже готова была прыгнуть на стол, но, 

вспомнив Петькины слова о злобном существе по имени 
Веник, передумала.

– Петька… – прошептала она. – Где он?
Кассандра посмотрела на потолок. Паучок занял ис-

ходную позицию над кастрюлей с гречневой кашей.
– На старт! Внимание! Марш!
Кассандра махнула хвостом. Паучок стал быстро спу-

скаться на паутине.
– Ой! – закричала мама Наталья. – Паук!
Кассандра испугалась не на шутку. Сейчас женщина 

возьмет тряпку и… прощай Петька!

Но тряпку никто не взял, а Петька продолжал раскачи-
ваться на паутинке над кастрюлей с кашей. Он веселился 
от души, потому что хорошо знал, что после мышей все 
женщины больше всего на свете боятся… пауков!

– Обо мне не беспокойся! – крикнул он Кассандре. – 
Действуй!

Кошка белой молнией прыгнула на стол и схватила 
аппетитный кусок...

Саша, услышав мамин крик, выскочил из ванной. 
– Что случилось? – спросил он.
Мама Наталья тихо произнесла:
– Там паук!
– Где? 
Сашина рука потянулась к тряпке.
Петька увидел, что дело принимает нехороший обо-

рот, и понял, что прямо сейчас его сольное акробатиче-
ское выступление может закончиться трагически из–за 
неожиданных действий публики.

Саша взмахнул тряпкой…
– Караул! Спасайся, кто может! – закричал паучок.

Струя воздуха качнула паутину, и Петька всеми восе-
мью лапками успел ухватиться за край кухонного шкаф-
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чика, висевшего на стене. Еще мгновение, и он забился в 
первую попавшуюся щель... 

– Сашенька, ты мой герой! Ты спас меня от этого чу-
довища! – простонала мама. – Ты представляешь, оно 
хотело прыгнуть с нашу кастрюлю! Садись за стол, будем 
обедать. Сейчас я тебе колбаски отрежу…

Мама Наталья вдруг замолчала на полуслове. Ее взгляд 
остановился на пустой тарелке. 

– А где колбаса? – спросила она.
– Я не знаю, – ответил Саша.
Мама Наталья могла поклясться, что несколько минут 

назад она собственноручно положила кусок колбасы на 
эту тарелку. Наверное, Саша ее незаметно съел…

Она улыбнулась.
– Вот хитрец, съел колбасу, а теперь говоришь, что не 

знаешь, где она. Так бы и сказал, что проголодался... – 
Мама снова направилась к холодильнику.

«Может быть, это действительно я съел, и сам того не 
заметил», – подумал Саша. Но получалось как-то стран-
но! Он сам этого не помнил, а в животе урчало так, как 
после недельной голодовки. 

А может быть, колбаса просто дематериализовалась? 
Ведь в жизни всякие чудеса случаются. Папа, например, 
любит повторять, что энтропия возрастает самопроиз-
вольно. В переводе на нормальный язык это означает: 
количество хаоса со временем постоянно увеличивается. 
А ведь от хаоса чего угодно можно ожидать!

– Хаос или не хаос... Какая разница, как зовут того, 
кто это сделал? Самое главное, что все остались доволь-
ны, – мурлыкала в это время себе под нос Кассандра Ко-
това, удобно устраиваясь на диване.

Колбасный дух еще некоторое время витал над ней, 
но кошка так тщательно облизывалась, что вскоре он ис-
чез.

– Самое главное - не оставлять следов! – сказала она 
и задремала.
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– Молодец, Кассандра! Славная была охота! Эх, жалко, 
что я не люблю колбасу, – восторженно прошептал Петь-
ка. – А еще басни рассказывала: мол, не знаю я, кошка я 
или не кошка!

– Кошка она, кошка ... – кто-то тихо засмеялся в углу. 
– И, возможно, останется кошкой навсегда! 

– Кто здесь? – испуганно спросил Петька.
Паучку стало жутко. Он оглянулся, но никого не уви-

дел.
– Наверное, показалось, – пробормотал Петька и по-

лез на потолок. Там спокойнее...

ГЛАВА ВТОРАЯ. ВАСИЛИЙ

Кассандра Котова очень гордилась собой. Она быстро 
стала искусным охотником. Мама Наталья все чаще иско-
са поглядывала на Сашу. Она каждое утро заставляла его 
становиться на весы, а сама только руками разводила:

– Ешь как не в себя, а худой, как велосипед. Надо тебя 
отвести к врачу.

– Не надо к врачу, – просил мальчик. – Это не я...
– А кто? 
– Не знаю.
– Вот-вот: не знаю, не помню… Что-то с тобой нелад-

ное творится. Завтра же пойдем к врачу.
Пока они спорили, Кассандра облизывалась и улыба-

лась в усы. Паучок Петька только головой качал.

Так прошла неделя. И вдруг Кассандра загрустила.
– Что с тобой? – спросил Петька.
– Сама не знаю, – ответила кошка. – Мне вдруг расхо-

телось таскать колбасу у хозяев.
– Попробуй потаскать сосиски, – предложил паучок.
Кассандра грустно посмотрела на него и сказала:
– Ты не понимаешь! Мне расхотелось таскать и соси-

ски тоже!
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– Но ты ведь еще даже ни разу не пробовала, – наста-
ивал Петька.

– Все равно расхотелось. Я – принцесса. А принцессе 
негоже таким заниматься!

– Ах, вот в чем дело… – сказал паучок.
Он вдруг вспомнил, что в дальнем углу комнаты у 

него есть срочная работа. «Кошки с пауками обычно жи-
вут мирно, – подумал он. – А вот насчет принцесс я не 
уверен…» 

Петька уже добежал до угла прихожей, когда вдруг 
вспомнил, что он так и рассказал Кассандре о странном 
голосе, который слышал в углу. 

– Ты его видел и не сказал мне об этом ни слова? – 
возмутилась принцесса-кошка.

– Кого я видел? – удивленно спросил Петька.
– Белого кота-призрака! Это он превратил меня в 

кошку!
– Бог с тобой! Этого мне еще не хватало. Я только слы-

шал чей-то голос и все.
Кассандра очень огорчилась.
– Эх, – сказала она, – как бы я хотела снова вернуться 

во дворец…
Петька вдруг тоже загрустил: ведь это ужасно, когда 

мечты не сбываются!
– Кася, – попытался он приободрить кошку, – если все 

дело только в том, чтобы отыскать белого кота, то давай 
будем спрашивать у всех подряд: может быть, кто-нибудь 
его видел!

– Отличная мысль! – обрадовалась Кассандра Котова. 
– С кого начнем?

Она огляделась по сторонам, но никого, кроме Петь-
ки, не увидела.

– Н-да, – пробурчал паучок. – У нас проблема: ты – до-
машняя кошка. Гулять, где вздумается, тебе не позволят.

– Мяу! – в отчаянии сжала лапки Кассандра.
Паучок задумался.
– Но ходить в гости к таким же домашним котам, как 
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ты, тебе никто не запретит! – вдруг сказал он. – В сосед-
ней квартире, например, живет здоровенный котище. Его 
зовут Василий. Он, конечно, никакой не призрак, но, мо-
жет быть, он что-нибудь слышал или знает?

Кассандра Котова приободрилась. Но как она попадет 
в соседскую квартиру? Не через стенку же!

В это время в квартиру позвонили.
– Светланочка, дорогая! – расцвела в улыбке, откры-

вая входную дверь, мама Наталья. – Я так рада, что ты за-
глянула. Приглашаешь к себе чайку попить? С эклерами? 
Сама испекла? Сейчас приду…

– Мяу! – потерлась об ноги соседки Кассандра.
– Наташенька! – защебетала та. – Какая у тебя кошеч-

ка красивая. Может быть, ты ее с собой возьмешь? Пусть 
она с Василием поиграет. Что-то он совсем загрустил!

Мама Наталья подхватила Кассандру на руки и сказа-
ла:

– Мы готовы! Идем!

Когда дверь соседской квартиры открылась, Кассан-
дра вдруг стала вырываться из объятий мамы Натальи. 

– Мяу! Мне нужно срочно поговорить с котом Васили-
ем! – требовала она.

Но хозяйка не очень хорошо понимала по-кошачьи. 
Она подумала, что кошке что-то не понравилось и она хо-
чет улизнуть. 

Мама Наталья погладила Кассандру по белой головке 
и успокоила:

– Мы ненадолго. Только чайку попьем - и сразу назад!
– А вот и наш Василий! – в это время произнесла Свет-

лана.
Кассандра увидела толстый, в пуд, наверное, весом, 

батон с глазами, ушами и пушистым хвостом. 
– Мяу! – вежливо сказала она. – Давай знакомиться! 

Кассандра, принцесса.
Ей очень хотелось сразу перейти к делу, но она хоро-

шо помнила: по правилам этикета сначала нужно пред-
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ставиться.
– Василий, кот! – мяукнул в ответ полосатый батон. – 

Принцесса – это такая порода?
– Нет, это призвание, – обиженно сказала кошка. 
– Понятно.
Кассандра решила, что теперь, когда все приличия со-

блюдены, можно завязать светскую беседу.
– Василий, вам не кажется, что сегодня солнце светит 

как-то особенно ярко. Поэтому облака кажутся такими 
белоснежными, – промяукала она.

– Солнце? – переспросил Василий. – Это тот огромный 
светильник, который какой-то болван включает утром и 
выключает поздно вечером?Между прочим, свет нужен 
ночью, когда темно, а не днем, когда и так все видно. Гы–
гы! Хотя, по правде говоря, мне наплевать, что происхо-
дит за окном. Ведь я не какой-нибудь бездомный бродя-
га, я – домашний котик.

Он гордо выпятил грудь и посмотрел на Кассандру 
сверху вниз.

Кассандра совсем растерялась. Если бы кот согласил-
ся с тем, что солнце действительно ярко светит, она бы 
могла плавно перейти к делу, сказав, что облака ей напо-
минают белых призраков. А дальше она бы спросила его 
в упор: не случалось ли вам встречать котов-призраков?

Но, увы, Василий явно не хотел разговаривать на эту 
тему. Может быть, он что-то скрывает?

«Хорошо, дружочек, – подумала Кассандра Котова. – 
Попробуем зайти с другой стороны».

Она решила заговорить об искусстве, потому что эта 
тема в высшем свете считалась более интересной, чем 
разговоры о погоде.

– Третьего дня я была на вернисаже ...– промурлыкала 
она.

Но кот Василий не дал ей договорить:
– Где ты таких слов набралась? Если бы моя хозяйка 

услышала, что я слоняюсь по каким-то верни...ужасам, 
мне бы крепко влетело. Негоже домашней кошке так себя 
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вести.
Кассандра Котова впервые за время беседы нахмури-

лась. Разговор явно не клеился.
– Мы, коты, не должны шататься непонятно где. Мы 

созданы для того, чтобы поглощать всевозможные вкус-
ности. Если ты хочешь завязать со мной разговор, то го-
вори о еде: о цыпленке, запеченном на гриле, или жаре-
ных карасиках в сметане… Кстати, красавица, когда ты 
собиралась ко мне в гости, ты не забыла захватить с собой 
подарок для меня? Я очень проголодался, уже целых пят-
надцать минут ничего не ел. Чем угощать будешь?

Кассандра потеряла дар речи от такого нахальства. Но 
она быстро взяла себя в руки, то есть в лапы, и сказала:

– Простите, Василий, меня не предупредили, что мы 
пойдем в гости. Этот визит был для меня неожиданным, 
и я не успела к нему как следует подготовиться, но в сле-
дующий раз, я вам обещаю, что порция отменной колба-
ски вам будет обеспечена. Кстати, какую колбасу вы пред-
почитаете?

Рот Василия растянулся в улыбке: 
– Докторскую!
– Ну что вы! – пожала плечами Кассандра. – Доктор-

ская была в моде в прошлом сезоне. Сейчас все прилич-
ные коты едят исключительно сервелат. Как? Вы еще не 
пробовали? Ваша хозяйка такую колбасу не покупает? Не 
верю своим ушам! Василий, поверьте, есть докторскую 
колбасу – это кошмарная отсталость!

Василий онемел. Он даже представить себе не мог, что 
в мире вкусностей есть то, о чем он никогда не слышал. 

– Хочу! – заорал кот не своим голосом.
– Василий, держите себя в лапах, – мяукнула Кассан-

дра. – Я обещаю, что вы непременно отведаете это лаком-
ство… – Она облизнулась для большей убедительности. – 
Если…

– Что если?
– Если немедленно мне расскажете, где, когда и при 

каких обстоятельствах вы последний раз видели ко-
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та-призрака? – выпалила Кассандра.
Василий сразу как-то обмяк.
– А, вот ты о чем? Ужастиков насмотрелась? Теперь 

мне все понятно. Докторская колбаса ей, видите ли, не 
нравится. Может быть, ты сама – призрак? Мя-а-а-у! Ухо-
ди прочь немедленно! Я сейчас хозяйку позову!

– Бешеный! – попятилась Кассандра. 
Кот Василий тем временем вопил:
– Караул! Спасите! Помогите! Хозяйка, возьми меня 

на ручки! Забери меня отсюда! Меня здесь обижают! 
Меня здесь пугают до полусмерти котами-призраками!

Светлана рысцой выбежала из кухни. Кот Василий с 
разгону прыгнул ей на руки. Она пошатнулась, но устоя-
ла.

– Бедный Васенька, – сказала она, – кто тебя обижает? 
Вот эта?

Она ткнула туфлей Кассандре в мордочку.
– Мяу! – возмутилась кошка. – Меня, принцессу, – туф-

лей по носу? Как вы смеете?
Кассандра взмахнула когтистой лапкой.
– Мои новые колготки! – закричала Светлана. 
Мама Наталья, услышав голос Кассандры, тоже прибе-

жала из кухни:
– Кто здесь мою кошку обижает?
– Она сама кого хочешь обидит! Наташенька, у тебя 

не кошка, а дикий зверь, – сразу же набросилась Светлана 
на соседку. – Если бы я знала, что она такая, я бы никогда 
тебя на чай не позвала!

– Подумаешь, – сказала мама Наталья, сгребая Кас-
сандру в охапку, – мы и без вашего чая обойдемся! Кошка, 
видите ли, ей наша не нравится. Я же вашего Василия не 
критикую.

Она презрительно посмотрела на Василия.
– Вот именно, – мяукнула Кассандра Котова. – Мы и 

сами себя чаем с пирожными угостить можем. Правиль-
но, хозяйка, нам тут больше делать нечего. Этот Василий 
абсолютно ничего не знает, с ним культурному коту гово-
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рить не о чем. Он или ест, или орет не своим голосом, или 
обзывается! 

Они прошествовали к выходу, и дверь соседской квар-
тиры захлопнулась за ними. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. КОГО БОИТСЯ ОДИНОЧЕСТВО 

Кассандра загрустила не на шутку. Целыми днями она 
лежала на диване и смотрела в потолок. Саша время от 
времени пытался ее развеселить. Но Кассандра только 
нехотя махала лапкой, когда мальчик водил у нее перед 
носом самодельным бумажным бантиком.

«Странные они какие-то, эти кошачьи хозяева, – по-
думала Кассандра. – Неужели они на самом деле думают, 
что мне интересно гоняться за бумажкой?» 

Конечно, иногда она подпрыгивала, делая вид, что 
она просто в восторге от таких забав, и даже приседала на 
задние лапы, а передними отчаянно махала перед собой, 
стараясь схватить фантик. Саша, наблюдая за ее трюка-
ми, веселился от души. «Вот, если бы он мне предложил 
по коврам полазить или в чистом белье покопаться, я бы 
себя показала во всей красе», – вдруг подумала Кассандра 
и сама удивилась: ее мысли стали по-настоящему КОША-
ЧЬИМИ! 

– Мяу! – отчаянно вскрикнула она. – Я начинаю забы-
вать, что я – принцесса!

Саша быстро отдернул руку и подозрительно посмо-
трел на Кассандру.

– Надо принести ей другую игрушку, – решил он. – На-
верное, фантик ей уже надоел.

Он непременно так и сделал бы, но мама Наталья ска-
зала:

– Саша, нам уже пора выходить! Если ты не хочешь на 
прогулку, мы с папой пойдем в парк без тебя.

– Мамочка, я мигом, – спохватился Саша. – Касю с со-
бой возьмем?
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– Нет, – сказала мама Наталья. – Ты же видишь, она 
спит.

Саша оглянулся. Кассандра действительно лежала на 
диване с закрытыми глазами и мирно сопела, изображая 
глубокий сон. «Надо послать с ними Петьку. Может быть, 
ему в поисках повезет больше, чем мне. А я тем временем 
постараюсь вспомнить, как живут настоящие принцес-
сы», – подумала она.

Как только входная дверь закрылась, Кассандра пере-
бралась на мягкую хозяйскую кровать и раскинулась на 
подушках.

– Вот она – жизнь настоящей принцессы! – промур-
лыкала она, прищурив глаза.

Она снова почувствовала себя особой королевской 
крови, которой наконец-то удалось отвоевать собствен-
ный дворец. Но вскоре она поняла, что для полного сча-
стья ей чего-то не хватает.

Кассандра оглянулась по сторонам. Нигде никого!
– Меня никто не видит! – мяукнула она. - Вот если бы 

хотя бы кот Василий или паучок Петька были здесь ... - Но 
кот сиднем сидел в соседской квартире, а паучок ехал в 
сумке мамы Натальи на важное задание.

Кассандра вдруг почувствовала себя актрисой, у кото-
рой отняли публику. Ей стало очень грустно.

– Ну, хоть кто-то оценит мою королевскую жизнь! – в 
отчаянии мяукнула она.

Еще немного поразмышляв о своей судьбе, кошка 
сама не заметила, как уснула.

Через некоторое время дверь комнаты открылась, и 
на пороге появилась мама Наталья.

– Что это? – воскликнула она, указывая пальцем на 
кошку, развалившуюся на самых красивых подушках. 
Кассандра хотела ей рассказать о том, как ей было оди-
ноко. Но шестое и седьмое чувства вместе с выражением 
лица мамы Натальи ей подсказали, что будет значитель-
но лучше, если она сейчас просто исчезнет... Кассандра, 
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не долго думая, шмыгнула за шкаф.
Но, несмотря на опасную близость Веника, Кассандра 

вовсе не чувствовала себя несчастной. Она вдруг поняла: 
одиночество боится Саши, его папы Сергея и мамы Ната-
льи!

Кошка хотела выбраться из тайника и преданно поте-
реться о Сашину ногу.

– Сынок, – сказала в это время мама Наталья, подме-
тая пол, – ты зря переживал, что Касе будет дома одной 
скучно. Она прекрасно справилась с одиночеством!

Кассандра Котова, услышав, что хозяйка больше на 
нее не сердится, выглянула из своего укрытия. Но, когда 
она увидела в руках мамы Натальи Веник, то решила, что 
пусть лучше награда за победу над одиночеством найдет 
ее чуть позже. Или вовсе не найдет... Если бы она сейчас 
была принцессой, то, безусловно, она бы от награды не 
отказалась, а кошке больше к лицу скромность... 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.  
КОШАЧЬЯ ВЫСТАВКА И ПОКАЗ МОД

– Так вы по дороге не встретили ни одного кота? – 
спросила Кассандра Котова.

– Ни единого, – ответил Петька.
– Ничего-то тебе поручить нельзя, – покачала головой 

Кассандра. – Все приходится делать самой.
Но как она выберется из дома? Как она найдет то ме-

сто, где коты собираются компанией?
Кошка задумалась.
Ее размышления прервал Сашин голос:
– Мама, мама! Только что по телевизору сказали, что 

открылась Международная выставка кошек. Давай схо-
дим!

– Хорошо, – ответила мама Наталья. – Договорились.
– Вот оно! – мяукнула Кассандра. – Решение пробле-
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мы само плывет мне в лапы. Да здравствует кошачья вы-
ставка!

– Втроем сходим: папа,ты и я! – обрадовался Саша.
– Что? – возмущенно мяукнула Кассандра Котова. – А 

я? 
Кошка улеглась посреди прихожей, как древнеегипет-

ский сфинкс, и застыла. Где-то она слышала, что такая 
поза помогает собраться с мыслями. 

– Так, – сказал Петька. – Я вижу, что в этой голове зре-
ет новый план.

Кассандра, не открывая глаз и не меняя позы, проце-
дила сквозь зубы:

– Ошибаешься. У меня творческий кризис. Никакого 
плана нет.

– Печально... – посочувствовал паучок.
– Впервые в жизни я не знаю, как получить то, что 

хочу.
– А что ты хочешь? – спросил Петька.
Услышав, что кошка расстроилась из-за того, что ее не 

берут на выставку, он засмеялся:
– Я не знал, что тебе нравится сидеть в клетке там, где 

люди приходят посмотреть на тебя не как на равное им 
разумное существо, а как на дикое животное!

– Ты не понимаешь, – сказала кошка. – Там будет 
МНОЖЕСТВО котов!

– И там ты наконец-то встретишь своего кота-призра-
ка!

Кассандра печально вздохнула:
– Конечно! Ты не веришь, но я чувствую, там прои-

зойдет нечто невероятное!
Теперь и паучок призадумался. Он тоже попытался 

принять позу сфинкса, но никак не мог решить, какие 
ноги выпрямить, а какие подогнуть, потому что имел их 
ровно в два раза больше, чем лап у Кассандры.

Неизвестно, сколько бы они еще лежали посреди при-
хожей и размышляли, но вдруг вбежал Саша и споткнулся 
о кошку.
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– Мяу! – возмутилась Кассандра Котова. – Мне в этом 
доме даже полежать спокойно не дают!

Она вскочила и зашипела. Но вдруг услышала, что 
Петька ей кричит:

– Хромай! Делай вид, что не можешь встать на лапу...
«Зачем?» – не поняла кошка, но на всякий случай при-

творилась, что лапа у нее... ужасно болит!
– Мяу! Мяу! Мя-а-у!
– Мама, – испугался Саша, – кажется, я покалечил 

Касю!
Кошка страдальчески хромала и жалобно мяукала. 

Этот спектакль ей даже понравился, хотя она не понима-
ла, зачем все это делает. Петька в это время хихикал, вы-
глядывая из-за полки для обуви.

– Придется вместо кошачьей выставки ехать к ко-
шачьему врачу, – констатировала мама Наталья.

Кассандра на мгновение замерла и сердито посмотре-
ла на паучка. Но Петьки уже и след простыл. 

Кошка в отчаянии упала на ковровую дорожку.
– Видишь, ей очень больно, – сказала мама Наталья.
– Я не нарочно, – сказал Саша. – А как же выставка?
В разговор вмешался папа Сергей.
– Какие проблемы? – весело сказал он. – И на коша-

чью выставку сходим, и к ветеринару успеем. Это по до-
роге. Правда, кошку придется взять с собой...

Произнеся эти слова, папа Сергей посмотрел на Сашу.
– Хорошо, Касю понесу я! – радостно воскликнул пар-

нишка.
– Не забыть бы, что я хромаю, – озабоченно прошеп-

тала Кассандра и снова легла на дорожку.
– Саша, – сказала мама Наталья, – положи кошку на 

кресло. Видишь, ей трудно ходить.

На следующее утро Кассандра Котова едва сдержа-
лась, чтобы не помчаться на выставку впереди Саши. Но 
она уютно устроилась у мальчика на руках и замурлыка-
ла.
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Когда они подошли к зданию, где проходила выстав-
ка, то увидели, что на двери висела табличка: «С живот-
ными вход запрещен!»

– Вас, наверное, в школе читать не учат! – возму-
щенно сказал контролер, когда увидел у Саши на руках 
Кассандру. – Проходить разрешено только четвероногим 
участникам. Она – участник?

– Нет, – растерянно ответил Саша. – Но... 
– Никаких «но». С животными нельзя.
– Это кто тут животное? – возмущенно мяукнула Кас-

сандра.
– Да еще и с дикими... – нахмурился контролер.
Саша отошел в сторону, опустив голову.
– Не вешай нос, сынок. Сейчас мы что-нибудь приду-

маем, – сказала мама Наталья. – Я давно мечтала о белом 
меховом манто. У соседки Светланы есть лисий воротник 
с лапками и мордочкой. А у меня будет кошачье манто! 
Только, смотри, Касенька, ни «мур-мур». Понятно?

Кассандра Котова преданно посмотрела хозяйке в 
глаза. Все коты на выставке лопнут от зависти! Ведь она 
явится туда, удобно устроившись на шее у хозяйки!

Контролер пропустил маму Наталью без лишних во-
просов. Правда, он чуть не выронил из рук ее билет, ког-
да мамин новый меховой воротник вдруг бросил на него 
сердитый взгляд. Мама Наталья заметила, что лицо кон-
тролера вытянулось. Она ласково улыбнулась и провела 
рукой по белому меху.

Контролер потряс головой, будто отгоняя наважде-
ние, и натянуто улыбнулся в ответ.

Саша с папой подошли ко входу вслед за мамой. Кон-
тролер внимательно оглядел Сашу со всех сторон, даже 
попросил расстегнуть куртку.

– Пожалуйста, – улыбнулся Саша. – Могу и карманы 
вывернуть! Нет у меня никакого животного.

Контролер только брови нахмурил:
– Проходите!
В это время мама Наталья подошла к гардеробу. Папа 
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помог ей снять пальто. Но сначала мама Наталья сняла 
манто и аккуратно уложила себе на плечо.

– Тоже мне, ценность большая, – обиженно прошипе-
ла гардеробщица. – Кому нужна ваша облезлая кошка!

Кассандра Котова готова была немедленно выцара-
пать ей глаза за такие слова, но мама Наталья, ласково 
улыбаясь, погладила манто и сказала:

– Это подарок мужа на годовщину свадьбы. Я всегда 
ношу его с собой. Правда, Сергей?

– Совершенно верно! – кивнул папа.
– Тогда понятно, – сказала гардеробщица. – Хороший 

мех, ничего не скажешь. Наверное, дорогой?
– Безценный. Это – снежный барс.
Гардеробщица посмотрела на маму Наталью уже с за-

вистью. Ей-то муж не дарил снежных барсов!
Они вошли в зал, где проходила выставка. 
– Не слишком ли хорошо мы ее кормим? – вдруг с 

улыбкой сказала мама Наталья. – Это все-таки кошка, а 
не поросенок. Манто из тебя, Кася, тяжеловатое ...

Но Кассандра этих слов уже не слышала. Она внима-
тельно смотрела по сторонам. Каких только кошек и котов 
здесь не было! Пушистые персы всех цветов и оттенков 
картинно лежали на столах-витринах, не обращая ника-
кого внимания на посетителей. Сиамские коты сверкали 
голубыми глазами, словно предупреждая: «Лучше держи-
тесь от нас подальше!»

Кассандра Котова была само внимание. Вот кот с уша-
ми, которые висят, как у собаки. А у этого, который ближе 
к углу, хвост короткий, как у кролика. Смех, да и только! 
Но где же белый кот-призрак? 

– Я устала, – вдруг сказала мама Наталья, присажи-
ваясь на стул, который стоял возле подоконника. – Ребя-
та, погуляйте без меня. Мы с манто немножко отдохнем. 
Пусть мое манто полюбуется видом из окна.

Она осторожно положила Кассандру на подоконник. 
В этот миг кошка вдруг увидела того, кого давно искала: 
громадного белого кота!
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Когда Саша с папой скрылись за углом, а внимание 
мамы Натальи отвлекла какая-то словоохотливая люби-
тельница кошек, Кассандра тихонько спрыгнула с подо-
конника и рысцой побежала вдоль зала.

– Вот он! – мяукнула принцесса и с разгону запрыгну-
ла на стол, где в клетке важно возлежал большой белый 
кот. – Привет!

Кот неприветливо зашипел.
«Делает вид, что впервые меня видит! Сейчас я ему 

память освежу», – подумала Кассандра. Но она не успела 
больше сказать ни слова, потому что хозяйка кота вдруг 
завопила на весь зал: «Это безобразие! Кто выпустил жи-
вотное? Никто? Неужели она дикая? Спасите! У нее же 
может быть бешенство!»

– Животное на свободе! – засуетились вдруг посети-
тели выставки, будто речь шла, по крайней мере, о тигре 
или льве, а не об обычной кошке.

– Говорят, что на выставку пробрался настоящий ди-
кий кот! Надо немедленно вызвать полицию и ветеринар-
ную службу. Ведь здесь дети! – слышалось со всех сторон.

Когда Кассандра это услышала, а потом увидела, что 
десятки пар глаз уставились на нее, она поняла, что лучше 
исчезнуть прямо сейчас. Забыв обо всем на свете, кошка 
бросилась в дальний угол и залезла под какой-то шкаф.

Когда мама Наталья пыталась вежливо избавиться от 
назойливой собеседницы, подошел Саша и спросил:

– Мама, где Кася? Ой, извини, где твое манто?
Вот тогда мама Наталья и заметила, что Кассандра ис-

чезла.

Потом они втроем бегали по выставке и спрашивали 
у всех подряд:

– Простите, здесь белое меховое манто не пробегало? 
Да, да... Пушистое, с голубыми глазами...

Посетители отвечали на такие вопросы кратко и очень 
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вежливо, а потом быстренько уходили и крутили указа-
тельным пальцем у виска. 

Они уже потеряли надежду найти кошку, как вдруг 
Саша увидел кончик белого хвоста, который торчал из-
под шкафа.

– Вот она! – радостно бросился мальчик к кошке. – 
Кася, кис, кис, кис ...

Услышав знакомый голос, Кассандра Котова вылезла 
из своего укрытия.

– Посмотрите, – улыбнулась мама Наталья. – Кажется, 
наша кошка выздоровела. Помните, утром она хромала 
на правую лапу, а теперь хромает на левую!

– Ну и хитрюшка! – засмеялся Саша, гладя Кассандру 
Котову по белой спинке.

– Это она, господин полицейский! Это именно та ди-
кая кошка, которая прыгнула на наш стол, – вдруг под-
бежала к ним хозяйка большого белого кота. – Ее надо 
немедленно отловить и увезти. Она напугала моего Бар-
толомео до полусмерти!

– Гражданочка, отойдите, – деловито сказал полицей-
ский. – Сейчас я буду обезвреживать эту дикую кошку.

– Где вы увидели кошку? – удивленно подняла бро-
ви мама Наталья, поглаживая белую спинку кошки. – Ни-
какая это не кошка. Это – мое меховое манто. Снежный 
барс, кстати. Очень дорогой мех. Я вам не советую даже 
прикасаться к нему, потому что если испортите – вовек 
не расплатитесь. – Она положила кошку себе на плечо и 
королевской походкой проследовала в гардероб.

Полицейский и хозяйка белого кота удивленно по-
смотрели ей вслед. 

Кассандра Котова лишь счастливо мурлыкала, удоб-
нее устраиваясь на хозяйской шее. Увы, она не нашла на 
выставке то, что искала, но она вдруг чувствовала, что ей 
хорошо просто от того, что рядом есть люди, готовые ей 
подставить плечо в трудную минуту. И делали они это не 
за награды и привилегии, а просто потому, что они ее лю-
били.
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ГЛАВА ПЯТАЯ. СНЫ

– Петька, – сказала Кассандра поздно вечером, – я 
хочу отблагодарить своих хозяев. Ты, случайно, не зна-
ешь, как здесь принято это делать? В моем королевстве 
свою благодарность я могла выразить, наградив кого-ни-
будь орденом «Розового бантика» или милостиво позво-
лив поцеловать мою руку.

– Здесь это не подойдет, – покачал головой Петька. – 
Но ты можешь сделать какое-нибудь доброе дело.

Он произнес эти слова и задремал.
– Тогда все в порядке, – улыбнулась Кассандра Котова. 

– Ведь то, что я милостиво согласилась жить в этом доме, 
само по себе является добрым делом!

Паучок отогнал сон и удивленно посмотрел на кошку:
– Нет, дорогая, просто жить здесь – это каждый может, 

а вот быть полезным – это совсем другое.
– Но я ничего не умею делать... ничего такого, от чего 

была бы польза не мне, а другим! – мяукнула она. 
– А ты попробуй, – коротко ответил паучок и снова за-

дремал.
– Хорошо, – сказала Кассандра Котова. – Я готова сде-

лать доброе дело.
Она вопросительно посмотрела на паучка.
– Что еще? – спросил Петька. – Ложись спать. Утро ве-

чера мудренее.
– Я не хочу спать. Я жду, когда ты мне расскажешь, как 

делаются добрые дела.
Паучок задумался. «Как я мог забыть, что коты – ноч-

ные животные! – подумал он. – У нее большие глаза не 
для красоты, как некоторые думают, а для того, чтобы но-
чью лучше видеть».

– Ты можешь стать послушной, – предложил Петька. 
– Этого не сразу заметят, – отмахнулась Кассандра. – 

Мне нужно сделать нечто такое, что сразу было бы вид-
но…

Паучок призадумался.
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– Вспомнил! – вдруг выпалил он. – Ты будешь храни-
телем снов! Поздним вечером из озорной пушистой кра-
савицы ты будешь превращаться в грозного стража. И не 
надо хмуриться, ведь эту работу выполняют абсолютно 
все домашние кошки.

Вам, наверное, эти слова показались странными? Как 
можно охранять чужой сон? Кассандра Котова тоже очень 
удивилась, услышав такое. Ей, принцессе, это занятие 
сначала показалось недостойным ее высокого положе-
ния. Но, немного подумав, она сказала:

– Хорошо. Если ты говоришь, что люди тоже не любят 
плохие сны, то я попробую их отгонять.

– Хозяева будут счастливы, – сказал Петька сквозь 
дрему.

Кассандра Котова хорошо знала все сны наперечет. 
Сны-ужастики, сны-мечты, сны-шалуны, сны-разбойни-
ки – это был далеко не полный перечень ночных гостей, 
которые с наступлением ночи заглядывали в эту кварти-
ру. Кассандра Котова их не жаловала, но и не прогоняла. 
Она попросту не обращала на них внимания, ведь к ней 
они не приближались. 

Сны-ужастики, например, всегда вели себя очень вы-
зывающе. Они делали вид, что не боятся никого на све-
те и, если захотят, то будут делать с людьми все, что им 
заблагорассудится. Они даже не прятались. С грохотом 
вваливаясь в квартиру, они рычали, как дикие звери, или 
гремели кастрюлями на кухне. Правда, некоторые из них 
сначала тихонько прокрадывались к постели, а уж потом 
начинали пугать всех подряди изо всех сил. Сначала они 
старались пробраться к детской кровати. Особенно их 
интересовали те дети, которые часами просиживали у 
экранов телевизоров или компьютеров…

Размышления Кассандры вдруг прервал шорох. 
– Петька, это ты? – спросила Кассандра.
В ответ она услышала лишь мирное сопение паучка.



89

Нина Воскресенская

– Спишь, что ли?
– Угу…
Кассандра Котова прислушалась.
– Где наш любимчик? Вечером он посмотрел такую 

шикарную страшилку! – услышала она из темноты. – Сей-
час мы начнем его мучить. Хи–хи!

«Это, наверное, и есть сон-ужастик!» – подумала она. 
Кассандра Котова слышала, что такие сны могли изде-
ваться над человеком всю ночь. Проснувшись утром, этот 
несчастный чувствовал себя уставшим весь день. 

– Ну, погоди! – мяукнула она и решительно прыгнула 
в темноту.

– Ой, кошка! – засуетился непрошеный гость. – Надо 
убираться отсюда подобру-поздорову!

Он бросился в прихожую, но, убегая, споткнулся о 
Петьку. Паучок вскочил сразу на все восемь ног и закри-
чал:

– О, ужас! Мне только приснилось, будто в моей пау-
тине запуталась моя давняя подруга муха Марго. Не дай 
Бог, чтобы такое случилось на самом деле, потому что она 
мне все уши прожужжит, будто я в неположенных местах 
расставляю свои ловушки...

Паучок снова уснул. А Кассандра Котова только улыб-
нулась в длинные усы. Прогнать плохой сон оказалось го-
раздо проще, чем она себе представляла.

«Эх, поспешила я. Надо было у него о коте-призраке 
спросить», – подумала Кассандра. Она стояла посреди 
квартиры с гордо поднятой головой. 

«Первую ночную победу надо отпраздновать», – по-
думала кошка. Она вспомнила о жареном цыпленке, ко-
торого мама Наталья оставила на столе, потому что ве-
чером он был еще слишком горячий, чтобы ставить его в 
холодильник. Наверное, он так и стоит на середине стола 
в тарелке из фольги.

Кассандра Котова облизнулась и отправилась на кух-
ню. Не долго думая, она прыгнула на стол. Цыпленок был 
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на месте.
– Вкуснятина! – мяукнула кошка. 
Она уже собиралась щедро вознаградить себя за геро-

ическую победу над сном-ужастиком, когда вдруг увиде-
ла Петьку. Паучок сидел на люстре и дрожал всем телом.

– Эй, ты чего туда забрался? – поинтересовалась кош-
ка. – И почему не спишь?

– Он здесь! – испуганно оглядываясь, сказал паучок.
– Кто?
– Сон-ужастик!
– Конечно, – улыбнулась Кассандра. – Он здесь был, но 

убежал, как только меня увидел! Да что я тебе рассказы-
ваю, ты же сам все видел!

– Нет, нет! Ты ошибаешься! Ты прогнала сон-разбой-
ник, который пришел специально для того, чтобы отвлечь 
твое внимание.

Кассандра Котова сразу забыла про цыпленка и нас-
торожилась. «То-то мне показалось странным, что сон-у-
жастик так быстро убежал», – подумала она. 

Она прислушалась. И вдруг из Сашиной комнаты до-
неслись странные звуки. Кошка со всех лап бросилась 
туда, но заскользила по пластиковой поверхности стола и 
столкнула со стола тарелку с цыпленком...

Но она не обратила внимания на это досадное проис-
шествие, потому что все ее мысли были только о сне-у-
жастике! Правда, Кассандра Котова не была до конца уве-
рена в том, что в этой охоте она будет охотником, а не 
дичью.

Саша в это время метался по кровати и вскрикивал во 
сне. Он махал руками, будто отгоняя наваждение, потому 
что ему снилось, что за ним гналось громадное ужасное 
существо с широко открытой слюнявой пастью.

Увидев, что творится с Сашей, кошка растерялась. Она 
вдруг поняла, что она понятия не имела, как бороться с 
плохими снами!
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– Напугай его хорошенько! – дрожа от страха, предло-
жил паучок. – Может быть, сон-ужастик испугается!

Он сидел у кошки на загривке и все видел и слышал.
Кассандра Котова изогнула спину и зашипела, при-

стально вглядываясь в Сашино лицо. Но вопреки ее ожи-
даниям, оно еще больше перекосилось от ужаса. Потому 
что, скажу вам по секрету, как только кошка зашипела, 
чудовище в Сашином сне тоже зашипело, но в сто раз 
громче!

– Не действует! – не на шутку испугалась Кассандра.
– Прыгни мальчику на грудь и покажи сну-ужастику 

свои когти, – продолжал советовать Петька.
Кошка так и сделала. Она снова яростно зашипела, а 

потом махнула когтистой лапой просто у Саши перед но-
сом. Монстр в Сашином сне сделал почти то же, но рык 
его был таким жутким, что у парнишки даже мороз по-
шел по коже. Стальные когти чудовища почти коснулись 
Сашиного носа... Мальчик закричал.

– Наверное, я делаю что-то не то, – отступила Кассан-
дра Котова, хотя паучок подпрыгивал и кричал: «Ату его! 
Бей слева! А теперь поддай справа!»

– Не отступай! – закричал Петька, когда увидел, что 
кошка стала пятиться. – Не дай ему нас победить...

– Замолчи! – сердито сказала Кассандра. – А то я сна-
чала на тебе испытаю свой боевой арсенал. Мне кажется, 
здесь надо действовать иначе...

И вдруг кошка… замурлыкала. Паучок удивленно вы-
таращил глаза и покрутил одной из восьми лапок у ви-
ска...

Чудовище в Сашином сне как раз в это время настиг-
ло парнишку. Деваться мальчику было некуда, потому что 
позади него вдруг образовалась бездонная пропасть. Вот 
чудовище уже нависло своей многотонной массой над Са-
шей. Еще мгновение – и оно проглотит паренька без соли 
и перца. Саша замер от ужаса... Но вдруг огненно-крас-
ные глаза чудовища превратились в голубые кошачьи, а 
зеленая чешуя стала мягкой и пушистой кошачьей шер-



92

Пер вая  премия

стью. Вместо грозного рыка из пасти чудища донеслось... 
кошачье мурлыканье!

Саша улыбнулся во сне и, не просыпаясь, погладил 
кошку по спинке. Кассандра замурлыкала еще громче.

– Что происходит? – переполошился сон-ужастик. – 
Кто это сделал?

Этот жуткий монстр был его любимчиком. Ни одному 
существу в мире до сих пор не удавалось с ним справить-
ся. А сейчас чудовище из ночного кошмара мгновенно 
превратилось в милое пушистое создание!

Кассандра Котова замурлыкала еще громче.
Только тогда сон-ужастик ее услышал, а потом и уви-

дел.
– Кот! – воскликнул он и бросился убегать так быстро, 

что только ветер в ушах засвистел.
– Ой! – закричала ему вслед Кассандра. – Погоди ми-

нуточку, я хотела у тебя спросить о призраках…
Но сна-ужастика и след простыл.

Саша мирно засопел в подушку. Кассандра Котова 
еще немножко помурлыкала, а потом стала проверять все 
углы: не притаился ли там еще какой-то дурной сон?

Она проверила все тайники. Даже заглянула на по-
доконник, где стояли любимые вазоны мамы Натальи. 
Ей показалось, что там что-то зашуршало. Кошачья лапа 
прикоснулась к глиняному горшку. 

– Ой! 
Горшок упал на пол и разбился. Кассандра улыбну-

лась: под вазоном никого не было.
Кошка спрыгнула с подоконника. Под столом она уви-

дела жареного цыпленка. «Кусочек жареной курочки бу-
дет для меня хорошей наградой за мои праведные тру-
ды. Он подкрепит мои силы и подогреет любовь к этому 
дому, – подумала она. – А потом я найду укромное место 
и хорошенько высплюсь».

Кассандра Котова надеялась, что утром хозяева по до-
стоинству сумеют оценить ее ночные подвиги. Разбитый 
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вазон и кусочек жареного цыпленка – разве это высокая 
цена за ночной покой?

ГЛАВА ШЕСТАЯ.  
ПРОДАЕТСЯ КОШАЧЬЕ МУРЛЫКАНЬЕ

– Что это? – возмутилась мама Наталья, когда утром 
зашла на кухню. – Снова на кухне разгром, как после на-
шествия Мамая. Все, мое терпение лопнуло!

– Что случилось, дорогая? – спросил, входя, папа Сер-
гей. – Ты так кричишь, что я подумал, что произошло 
землетрясение с эпицентром как раз на нашей кухне.

– Так и есть! – сказала мама Наталья. – И я даже до-
гадываюсь, как называется это стихийное бедствие. – 
Господин Веник, похоже, вам предстоит ответственное 
дело!

Ее рука потянулась к Венику. Но вряд ли она хотела 
немедленно заняться уборкой.

– Саша или Кася? – грозно нахмурился папа Сергей, 
заметив под столом надкушенного жареного цыпленка. – 
Пропал мой завтрак!

– Саша спит ... – заметила мама.
– Понятно!
Папа Сергей планомерно начал осматривать все тай-

ные места, которыми хоть раз в жизни пользовалась Кас-
сандра. Мама шла за ним с Веником наготове.

Паучок Петька в это время сидел на кухонной люстре 
и прислушивался к разговору.

– Кажется, сейчас Кассандре достанется! – сказал он и 
начал быстро сматывать паутину. 

Кошка в это время спала в углу за диваном. Ей снил-
ся кошачий колбасный рай, где она была принцессой ... И 
вдруг ее чувствительный нос уловил неприятный запах. 
«Веник в колбасном раю?» – мелькнуло у нее в голове.

Кассандра Котова открыла глаза. Колбасный рай мо-
ментально исчез. Вместо него появились сердитые хозя-
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ева, которые по очереди совали ей под нос Веник!
«Они, наверное, сошли с ума…» – подумала кошка.
– Попалась, хулиганка! – воинственно прикрикивала 

мама Наталья.
Пока Кассандра поняла, что хулиганка – это она, папа 

Сергей успел схватить ее за загривок и вытащить из укры-
тия.

Все, что произошло дальше, Кассандра Котова даже 
вспоминать не хотела. Ее потащили на кухню, ткнули 
носом в разбитый вазон, потом подвели к жареному цы-
пленку и погрозили указательным пальцем. Хозяйка все 
время кричала и трясла Веником перед носом Кассандры.

Кошка ничего не могла понять, потому что вдруг ее 
хозяева из жизнерадостных добрых людей превратились 
в настоящих дикарей. Когда они устали кричать, Кассан-
дру закрыли в темной ванной комнате.

«Наверное, в вазоне жил злой дух, – подумала она. – 
Когда вазон разбился, он вылетел на свободу и вселился в 
моих хозяев».

Единственной ее надеждой на спасение оставался 
Саша. Поэтому, когда Кассандра услышала Сашин сонный 
голос, она очень обрадовалась. Сейчас парень ее выпустит 
и погладит по голове. Ведь это ради него она сражалась со 
сном-ужастиком!

– Что это? – вдруг закричал Саша, еще громче, чем 
мама Наталья. – Кто разбил горшок с моим любимым 
кактусом? Где эта белая хулиганка?

Кассандра не ожидала, что дело примет такой оборот 
и не успела спрятаться под ванну. Саша схватил ее за за-
гривок и потащил на кухню. Тыканье носом и крики по-
вторились.

Вот тогда Кассандра Котова рассердилась не на шутку.
– Как они посмели! Меня! Принцессу! Веником! – воз-

мутилась она. – Все! Хорошая жизнь для этих людей от-
ныне закончилась. Скоро они узнают, что такое жить без 
кота! Если им какие-то колючки дороже, чем я ...

Глаза Кассандры горели в темноте закрытой ванной 
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комнаты недобрым красным огнем.
– Что ты задумала? – спросил Петька.
– Увидиш–ш–шь! – зашипела она в ответ. – Во-пер-

вых, я сегодня же напишу объявление в газету и уйду от 
этих дикарей. Я не какая-нибудь кошка с помойки. У меня 
воспитание, образование! Во-вторых, отныне ни «мур-
мур», ни «мяу-мяу» от меня никто не услышит!

– Совсем?
– Да! – гордо ответила Кассандра Котова. – Правду го-

ворят, то, что даром достается – не ценится. Отныне все 
кошачьи услуги будут иметь свою цену.

Кошка мысленно улыбнулась, представляя себе, что в 
коридоре на стене будет висеть большой лист бумаги, на 
котором будет написано: «Прейскурант кошачьих услуг»

1. Погладить по спинке – 50 г колбасы.
2. Почесать за ушком – 50 г колбасы.
3. Погладить под шейкой – 50 г колбасы.
4. Потереться об ноги хозяина – 50 г колбасы.
5. Кошачье мурлыканье: 20 г жареной курицы в мину-

ту.
6. Одно слово на кошачьем языке – 10 г рыбы.
«Отныне будет только так, и не иначе, – подумала 

кошка. – Посмотрим, что они скажут, когда за мной при-
дут другие, нормальные, хозяева».

Она себе представила, как люди будут вырывать друг 
у друга газету с ее объявлением: «Благородная голубогла-
зая блондинка без вредных привычек (обои не царапаю, 
царапаю только мягкую мебель и ковры) ищет работу 
КОШКИ в порядочной семье. Дикарей, которые имеют 
привычку тыкать Веником в нос, прошу не беспокоить».

Так прошло два часа. Саша без дела слонялся по квар-
тире.

– Надо Касю выпустить, – наконец сказал он.
Он думал, что кошка бросится к нему, мурлыча и об-

лизывая ему руки, как только он откроет дверь ванной. 
Но Кассандра, даже не взглянув в Сашину сторону, гордо 
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подняла хвост и неторопливо продефилировала в комна-
ту.

– Кася, что случилось? – удивился Саша. – Мама, папа, 
наша кошка не мурлычет и не мяукает! Наверное, она за-
болела.

– Заболела? – улыбнулась мама Наталья. – Может 
быть, ты ей и температуру померяешь?

– Точно! Как же я сам не догадался? – обрадовался 
Саша.

Он побежал сначала искать термометр, а потом – 
кошку.

Когда Саша стал ей совать под лапу термометр, Кас-
сандра сопротивлялась.

– Чего ты, глупенькая! – успокаивал ее мальчик. – Я 
хочу тебе помочь.

Он вспомнил, что во время болезни мама обычно 
укладывала его в постель, укрывая теплым одеялом. 

Саша вытащил одеяло и укутал Кассандру. Кошка 
молча все терпела. Она хотела улучшить момент, чтобы 
вырваться из Сашиных рук.

– Вот это да! – тем временем деловито произнес пар-
нишка, глядя на термометр. – Мама, посмотри – 38,2! Я 
же говорил, что она заболела!

– В самом деле! – всплеснула руками мама.
– Эй! – мяукнула Кассандра Котова. – Это же нормаль-

ная кошачья температура! Надо немедленно куда-нибудь 
спрятаться, а то они сейчас начнут меня лечить!

Кошка тихонько вылезла из-под одеяла. Надежней 
тайника, чем под диваном, она не знала! Но это место хо-
рошо знал и Саша!

– Кася, иди сюда! – вдруг послышался Петькин голос. 
– Я знаю хорошее местечко...

Саша и мама Наталья вошли в комнату. На маме На-
талье поверх одежды был надет халат, застегнутый за-
дом наперед. Половину ее лица закрывала самодельная 



97

Нина Воскресенская

марлевая повязка, на руках – резиновые перчатки. Те, в 
которых мама обычно убирала в доме. У Саши вид был 
еще интереснее. Врачебным халатом ему служила ста-
рая папина спортивная куртка, также застегнутая задом 
наперед. На лице - такая же повязка, как у мамы. Мама 
Наталья держала в руке шприц, у Саши в одной руке был 
стакан с водой, во второй – кучка таблеток.

Они подошли к кровати.
– Положи лекарства на стол, – скомандовала мама На-

талья шепотом, чтобы не испугать пациентку. – Я сейчас 
подниму одеяло, а ты – держи Касю...

– Кисонька, не бойся, мы тебя сейчас вылечим!
Мама потянула одеяло на себя ...
– Начали!
Но Саша вдруг застыл, широко раскрыв глаза от удив-

ления. Кассандры под одеялом не было!
– Отлично, – задумчиво сказала мама Наталья. – Ле-

чение отменяется из-за отсутствия пациента... Странно! 
Мы же хотели, как лучше. Куда она подевалась?

– Сейчас посмотрим, – сказал Саша, планомерно об-
ходя все известные ему кошачьи укрытия.

Но Кассандры нигде не было.
– Да, – задумчиво сказала мама Наталья. – Наверное, 

мы ошиблись и назначили не то лечение. Интуиция мне 
подсказывает, что жареный цыпленок вылечил бы нашу 
кошку значительно быстрее, чем любые таблетки. Кстати, 
его ведь равно пришлось бы отдать кошке. Конечно, если 
бы она не исчезла. А теперь я просто не знаю, что делать. 
Не выбрасывать же его в мусор!

– Мама, – предложил Саша, – давай отдадим цыплен-
ка соседке, которая живет этажом выше. У них есть соба-
ка. Ей цыпленок – на один зуб!

– Да, – вставил свои пять копеек папа Сергей. – Пра-
вильно. Кася такого цыпленка не осилит, да и не захочет 
она есть то, что на полу валялось... Так и сделаем. Ната-
шенька, положи цыпленка в пакет. Я его сейчас отнесу ...
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Кассандра Котова в это время сидела под буфетом.
– Петька, – мурлыкала она, – я даже не думала, что 

здесь можно прятаться. Спасибо, друг!
– Да, ладно, – улыбнулся паучок. – Мы, животные, 

должны помогать друг другу.
«Буду здесь сидеть, пока все не лягут спать. Вот так и 

будем жить: они будут хозяйничать в доме днем, а я – но-
чью», – подумала кошка.

Но уже через минуту она разволновалась не на шутку.
– Петька, ты слышишь, они решают судьбу моего жа-

реного цыпленка без меня! Нет, ты только послушай! Они 
даже не знают, что еда с пола – самая вкусная в мире! Мяу!

Кассандра Котова выпрыгнула из своего убежища и 
обеими передними лапами вцепилась в цыпленка.

– Кася, где ты была? – обрадовался Саша.
Появление кошки непонятно откуда было событием 

почти мистическим. Саша мог поклясться, что когда он 
минуту назад заглядывал в угол, кошки там не было. 

– В параллельном мире, который называется Подбу-
фетье, – мяукнула Кассандра Котова. – Будете меня оби-
жать, опять туда уйду!

Конечно, Саша из всего сказанного не понял ни слова.
– Мама, папа! Кася выздоровела! Она снова мяукает! 

– захлопал в ладоши мальчик.
Он вдруг понял, что странная кошачья болезнь ка-

ким-то образом связана с утренним наказанием. Пар-
нишка погладил кошку по голове:

– Прости, я больше не буду тебя закрывать в ванной. В 
конце концов, ты для меня дороже, чем любой жареный 
цыпленок и все кактусы на свете.

– Прекрасно! – мяукнула Кассандра Котова. – И это 
все?

– Цыпленок будет для Каси? Правда, мама?
– Правда, – улыбнулась в ответ мама Наталья.
Кошка замурлыкала. Саша подхватил ее на руки и за-

смеялся.
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Кассандра Котова промурлыкала ровно пять минут и 
вдруг замолчала.

«Может, плюнуть на все прейскуранты и мурлыкать, 
как раньше? – подумала она. – Саша, кажется, взаправду 
меня любит...»

Но в тот же миг она вспомнила все, что произошло 
утром. Нет, она не будет поддаваться чувствам. Она будет 
отстаивать свои интересы, которые иногда совсем не со-
впадают с интересами хозяев. «Итак, мне оплатили один 
час мурлыканья, – рассуждала кошка. – Это если не учи-
тывать того, что меня уже дважды погладили, и я произ-
несла целую речь. Поэтому... на сегодня хватит!»

– А я бы их простил! – вдруг кто–то позади нее. – Нель-
зя злиться на того, кто искренне раскаялся. Кассандра Ко-
това, неужели ты еще не поняла, что только доброта и че-
ловечность смогут тебе помочь избавиться от чар? Хотя, 
может быть, кошачья жизнь тебе так понравилась, что ты 
решила остаться здесь навсегда? 

– Кто здесь? – оглянулась кошка.
Но она ничего не увидела, кроме собственного отра-

жения в полированной дверце кухонного шкафа.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. АРИЯ НА КРЫШЕ

Вот уже несколько дней подряд Кассандра Котова 
прыгала на подоконник, чтобы понежиться на солнышке. 
Но, чем ярче оно светило, тем чаще непонятная грусть за-
крадывалась в ее кошачью душу. Интересно, кот Василий 
чувствует то же самое, что и она, или его, кроме еды, во-
обще ничего не волнует?

Кошачьи раздумья прервала муха Марго. Она нахаль-
но залетела в открытую форточку и весело зажужжала:

– Март! Март! Скоро начнется! Скоро начнется!
Кассандра лениво зевнула:
– А, это ты... – С мухой ее познакомил паучок. – Что 
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начнется?
Марго остановилась, зависнув на лету:
– Как это что? Ежегодные кошачьи концерты.
– Вот ты о чем, – лениво мяукнула Кассандра Котова. – 

Меня туда не приглашали...
Она уже слышала, как прошлой ночью неизвестный 

кот всю ночь жалобно выводил: «Мау-мау-мау-мау». Он 
орал так, что сначала она подумала, что бедняге хвост 
прищемили. Но, прислушавшись, Кася поняла: это - ве-
сенняя песня. Принцессе она совсем не понравилась. 
Верхнее «ля» было фальшивое.

– Я не хожу на концерты дилетантов. Пусть сначала 
петь научатся, а потом уже на крышу лезут, – сказала Кас-
сандра. – Лети себе дальше, не закрывай мне солнце. Раз-
ве не видишь, я загораю.

Марго от удивления даже забыла крылышками пома-
хать и чуть не упала:

– Ты думаешь, что это какие-то специально обучен-
ные коты у нас гастролируют?

– А кто же еще?
– Ты отстала от жизни! – прожужжала Марго. – Не-

ужели ты не знаешь, что каждый год в марте для всего 
кошачьего племени наступает особое время!Коты пре-
вращаются в тонкие эфирные души, которые стремятся 
вверх, к звездам...

– И поэтому они лезут на крышу? – уточнила Кассан-
дра.

– Да, потому что высокие чувства требуют высокого 
места. А выше крыши – только небо, которое коты, слава 
Богу, еще не освоили.

– То есть, ты хочешь сказать, что любой кот в это вре-
мя просто обязан вскарабкаться на крышу и устроить 
концерт?

– Да.
Кассандра задумалась. Значит, кот-призрак тоже по-

старается туда пробраться...
– Ну–ка, Марго, расскажи мне поподробнее, как это 
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все происходит.
Муха мечтательно закатила глаза:
– Представь глубокую ночь. В лунном свете - мно-

жество кошачьих силуэтов... На сцене появляется кот. В 
обычное время он скрывался во мраке ночи, но сейчас он 
выходит на открытое место и орет во всю глотку, задирая 
голову к небу. В такие ночи люди не спят. А те, кому уда-
ется ненадолго забыться тяжелым сном, время от време-
ни вскакивают с постели, выбегают на балкон и кричат 
в такт кошачьему пению: «Брысь, негодные!» – Это все 
замечательно. Но как я убегу из дома? – спросила кошка 
сама себя. – Меня никто на крышу не отпустит.

– Другие же как-то убегают ... – сказала Марго.
Она уже собралась улететь, но в это время сверху до-

неслось знакомое: «Мау-мау!»
– Ну вот! Опять началось! – прислушалась Кассандра 

Котова. 
А вдруг это кот-призрак?
– Что случилось? Солнце еще не село, а концерт уже 

начался! – переполошилась муха. – Полечу посмотрю. За-
одно спрошу, как этот ненормальный из дому сбежал. Я 
скоро вернусь! 

Муха зажужжала и исчезла.
Кассандра, наверное, впервые в жизни пожалела, что 

не умеет летать. Пение на крыше набирало силу.
Марго вернулась через несколько минут, когда песня 

стихла.
– Что это было? – нетерпеливо спросила Кассандра. 

– Наверное, это был кот Василий. Нет? Ну, тогда это тот 
короткохвостый из дома напротив?

– Не угадала...
– Неужели рыжий кот с помойки? Вот правду говорят, 

что на свежем воздухе расцветают самые яркие таланты 
...

– И не рыжий, – хихикнула муха.
– Тогда кто?
– Ты не поверишь! Это концерт современных песен 
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по телевизору показывали! 
«Вот оно что!» – успокоилась Кассандра Котова. Вот 

почему у нее сердце иногда замирало, когда мама Ната-
лья включала радио. Выходит, кошачье пение и людям не 
чуждо!

Кассандра Котова побежала в коридор и села возле 
входной двери. «Пускай кто-нибудь откроет дверь – толь-
ко вы меня и увидите!» – подумала она. 

Мимо проходила мама Наталья. Она наклонилась, 
чтобы погладить Кассандру по спинке, но та выгнулась 
под рукой так, что хозяйка даже дотронуться до нее не 
смогла. «Руки сначала помойте, – сердито подумала кош-
ка. – Видишь, что придумали: каждый пытается о меня 
свои грязные руки вытереть. Я вам не тряпка».

– Дзень-дзень! – вдруг сказал дверной звонок.
Мама Наталья открыла входную дверь. Кассандра уже 

занесла лапу, чтобы переступить порог, но ей наперерез 
из коридора бросилась, вся в слезах, соседка Светлана.

– Васька пропал!
– Как пропал?
– Пропал – и все. Нет его в квартире. Я и оглянуться не 

успела, а он уже исчез. Наверное, выбежал из квартиры, 
когда я выносила мусор и по мобильному разговаривала. 
Наташенька, что мне делать?

«Если Василий убежал, значит, и я смогу», – подумала 
Кассандра.

Она потихоньку выскользнула из квартиры через 
приоткрытую дверь.

– Кася, стой! – уже хотела сказать мама Наталья, когда 
увидела, что в коридоре мелькнул белый кошачий хво-
стик.

Но соседка ее остановила.
– Наташенька, пусть она идет, – сказала Светлана. – А 

мы пойдем за ней. Ваша Кася нас к Васюнчику приведет. 
Она же кошка, и кошачьи тропы знает лучше нас.

– Хорошо, – согласилась мама Наталья.
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Если бы Кассандра Котова услышала, что ее считают 
собакой, которая должна идти по следу, она бы с места не 
сдвинулась. Но кошка этих слов не слышала, потому что 
мысленно она уже была на крыше и летела к звездам...

И вдруг... «Мяу!»
Это был уже не эстрадный концерт, а настоящее неи-

стовое кошачье «Мяу!» И оно доносилось сверху.
– Вася! – всплеснула руками Светлана. – Это его голос. 

Я бы узнала его из миллионов голосов! Бежим скорее! 
Чувствует мое сердце, с ним что-то случилось!

– Светочка, я сейчас тебя догоню! Только кошку домой 
отправлю! – сказала мама Наталья. – Саша, забери Касю!

Кассандра Котова ускорила шаг.
– Кася! Домой! – крикнул Саша.
Он догнал Кассандру и подхватил ее на руки.
– Это несправедливо! – только и успела мяукнуть Кас-

сандра.
Но Саша по-своему понимал, что такое справедли-

вость.
– Мя-а-ау! – тем временем продолжал орать кот Ва-

силий.
– Эх, как он выводит! – завистливо сказала Кассандра 

Котова. – На его месте сейчас должна быть я!
Она нахмурилась и, если бы кошки умели плакать, то 

точно заплакала бы от обиды.
В это время вернулась домой мама Наталья.
– Бедный Васька! – сказала она прямо с порога.
– Что ты понимаешь! Это я бедная, несчастная прин-

цесса-кошка! – возмутилась Кассандра Котова.
Она обиженно замяукала и прыгнула на подоконник. 

Муха Марго была тут как тут.
– Наконец-то, – затараторила она. – Ты уже слышала 

про Ваську?
– Да... – вздохнула Кассандра. – Он спел свою песню и, 

наверное, стал знамнитым.
Муха хихикнула:
– Какую песню? Это он от испуга так орал!
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– Неужели он испугался кота-призрака? Значит, он 
все-таки туда приходил...

– Какого кота-призрака? Девочка, ты это о чем? Это он 
летучих мышей испугался. От сквозняка дверь на крышу 
за ним захлопнулась. Да с таким грохотом, что летучие 
мыши проснулись и полетели прямо на Василия! Бедня-
га еле спасся! Но зато теперь весь двор гудит: кот мышей 
испугался!

– Да, – промурлыкала себе в усы Кассандра Котова, 
удобнее устраиваясь на солнечном подоконнике. Зачем 
ей куда-то лезть, если здесь так уютно и приятно?

Понежившись на солнышке, она пошла заниматься 
своим любимым кошачьим делом – превращать синтети-
ческий хозяйский ковер в полушерстяной. Правда, Кас-
сандре всегда казалось, что хозяйка не в восторге от ее 
усилий. Иначе зачем бы мама Наталья все время бегала 
за ней с пылесосом?

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.  
НА ЗАДВОРКАХ ЦИВИЛИЗАЦИИ

– Чего мы торчим в городе? – однажды спросила мама 
Наталья. – Давно пора на дачу заглянуть. Посмотрим, что 
да как. Заодно и свежим воздухом подышим.

– Хорошо, – не сопротивлялся папа Сергей. – Завтра 
суббота. Встанем пораньше и махнем.

Саша тоже не возражал. Он любил ездить в деревню, 
где у них была избушка, которую мама гордо называла 
дачей.

– Кася, ты тоже с нами поедешь! – предупредил он 
кошку.

Кассандра Котова подняла голову. Не о том ли месте 
говорили хозяева, куда еще не дошла кошачья цивилиза-
ция? Она слышала от Марго, что соседские коты расска-
зывали о деревне ужасные истории. Будто бы там коты до 
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сих пор ловят мышей. А мыши там огромные, их даже с 
поросенком можно спутать! 

– Сашенька, – мяукнула Кассандра, – я в деревню не 
поеду. 

Саша ничего не ответил. Он в это время был занят 
очень важным делом: собирался в дорогу. Тщательно, 
чтобы не забыть ни одной важной вещи, без которой ему 
там никак не обойтись.

– Мама, я возьму с собой ролики. Не надо, потому что 
там нет асфальта? Тогда я возьму мяч ... и лодку с дис-
танционным управлением. Ты спрашиваешь, кто полезет 
в холодную воду за лодкой, если управление откажет? А 
папа разве с нами не поедет? Можно брать? Ура!

Кассандра была уверена, что эти сборы ее не касают-
ся. Она не обращала на них никакого внимания.

Ночью она, как всегда, хозяйничала в квартире, а рано 
утром, тоже как обычно, уютно устроилась в кресле, что-
бы хорошенько выспаться... Но вдруг зазвонил будиль-
ник. Кошка хотела сбросить его с полки, но Саша успел 
нажать на кнопку, и будильник замолчал.

– Молодец! – промурлыкала Кассандра Котова.
Она снова стала устраиваться в кресле, чтобы под-

ремать, но Саша вдруг схватил ее и сунул в пластиковую 
корзинку с дырочками.

– Мама, папа, – отрапортовал Саша. – Кася к поездке 
готова!

– Что? В деревню? Я? – растерялась кошка. – Нет, я со-
всем к этому не готова! Нет!

Но ее никто не слушал. Саша взял корзинку, и не-
сколько минут спустя Кассандра Котова уже тряслась от 
негодования на заднем сиденье автомобиля. Рядом с ней 
восседал счастливый Саша.

Кассандра всю дорогу лежала, закрыв мордочку пе-
редними лапами, чтобы не видеть того ужасного места, 
куда ее везли.

Но вдруг она почувствовала, что машина останови-
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лась. 
Крышку корзинки кто-то открыл...
– Вылезай! Посмотри, какая вокруг красота! – услы-

шала она Сашин голос.
Кассандра осторожно выглянула из своего пластико-

вого домика. Саша радостно прыгал по двору.
– Какой здесь воздух! Дышишь – и не можешь нады-

шаться! – кружилась по двору мама Наталья. – Ну-ка, ре-
бята, выгружайте вещи и айда за водой!

– Кажется, про меня забыли, – сказала Кассандра.
Хозяев и след простыл.
– Отлично, – мяукнула кошка и осторожно вылезла из 

корзинки. – Посмотрим, что тут к чему... Может быть, я 
зря боялась сюда ехать?

Но как только она ступила на землю, ее розовые поду-
шечки увязли в грязи. Видимо, недавно прошел хороший 
дождик! 

И как раз в это время из-за дома до нее донеслись вос-
торженные возгласы мамы Натальи «Замечательно! Это 
же настоящий рай!»

«Странные они, – подумала Кассандра Котова, с от-
вращением стряхивая липкую грязь то с передних лап, 
то с задних. – Им не нравится город, где они живут в чи-
стеньких квартирах и ходят по тротуарам. Но как только 
они попадают в место, где утопаешь в грязи, радуются!»

– Где ты успела так испачкаться, хрюшка? – засмеялся 
Саша. – Мама, папа, вы не узнаете нашу кошку... – И он 
внес Кассандру в дом.

Мама и папа не смогли сдержать смех, когда увидели 
несчастную кошку.

– Мне плохо, а они смеются, – обиделась она. – Все, 
теперь больше ни шагу за порог не сделаю. Спрячусь 
где-нибудь, и пусть попробуют меня найти.

Она полезла под диван. Но что это? Два здоровенных 
глаза смотрели на нее почти в упор. Она разглядела во-
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семь мохнатых ног и огромное мохнатое тело. Существо 
напоминало паучка Петьку, но было в сто раз больше. По 
крайней мере, Кассандре так показалось. Рядом с первым 
чудищем она увидела второе, черное и блестящее. Оно 
сидело на стене. Это создание было маленьким, но очень 
воинственным. Оно сказало:

– Феликс, чего ты на нее уставился? Скорее разматы-
вай паутину, а то эта вкусная белая шерсть сейчас от нас 
убежит...

– Эльвира, я все время забываю, что ты у нас очень 
прожорливая... – сказал паук.

– Конечно. Ведь я – моль! – заблестели глаза у Эльви-
ры.

О чем эти поддиванные существа говорили дальше, 
Кассандра не дослушала. Кошка стала пятиться назад. Па-
учище, испугавшись, что добыча ускользнет, двинулся на 
нее...

И тут Кассандра вдруг почувствовала, что, несмотря 
на все усилия, она не может сдвинуться с места... «Застря-
ла!» – в отчаянии подумала она.

– Мяу! 
Саша прибежал на ее зов сразу. Он вытащил кошку из-

под дивана, снял у нее с усов паутину и снова засмеялся:
– Смотрите, наша Кася паука испугалась!
Мама Наталья, которая зашла в комнату вслед за сы-

ном, прислушалась. Под диваном что-то зашуршало.
– Паука? А мне кажется, что в нашем доме живет 

мышь! – воскликнула она. – Ну-ка, Кася, поймай ее. Ты 
же кошка!

Но Кассандра Котова наотрез отказалась снова лезть 
под диван.

«Сами туда лезьте, – сердито подумала она. – Там жи-
вут маленькие прожорливые создания, которые мечтают 
полакомиться моей шерстью. Пауки здесь – совсем не па-
уки. Это настоящие чудовища... А если здесь пауки такого 
размера, то тогда какие здесь мыши? Бежать надо из это-
го дома как можно скорее».
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Но, если бы Кассандра услышала продолжение разго-
вора поддиванных существ, она бы удивилась еще боль-
ше.

– Эльвира, – сердито сказал паук, – зачем ты ее на-
пугала? Она, наверное, подумала, что мы – кровожадные 
твари. А мы ведь только поближе познакомиться хотели.

– Прости, Феликс, – ответила моль. – Кто же знал, что 
она наших шуток не понимает. Одним словом, городская 
красавица! Что с нее взять? Залезла к нам под диван, не 
поздоровалась, глазами сверкает... 

Кассандра в это время, улучив момент, выскользну-
ла из дома и направилась к машине. По ее мнению, это 
было единственное вполне цивилизованное место, где 
она сможет переждать, пока закончится это ужасное пу-
тешествие. «Машина даже пахнет городом», – подумала 
она. Кассандра Котова с нежностью вспомнила пропах-
ший бензином городской воздух. Свернувшись клубком, 
она заснула на заднем сиденье автомобиля.

Солнышко медленно поднимался над горизонтом, 
направляя яркие лучи на землю. Мрак ночи медленно от-
ступал, освобождая место погожему дню. Кассандра слад-
ко зевнула. Пожалуй, впервые в жизни она так прекрасно 
проспала всю ночь. Здесь, в деревне, наверное, действо-
вали совсем другие законы. Да и сны-ужастики почти ни-
когда не уходили настолько далеко от телевизоров и ком-
пьютеров.

Если бы не разноголосое пение птиц, тишина бы во-
круг стояла невероятная...

Вскоре хозяева стали готовиться к отъезду.
– Здесь хорошо, – сказала мама Наталья. – Жаль, что 

папе завтра на работу.
– А мне – в школу... – вздохнул Саша. – Но мы ведь 

через неделю снова сюда приедем?
– Обязательно.
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Они пошли к машине. Саша открыл заднюю дверь и 
вдруг закричал:

– Мама, посмотри! Здесь Кася...

Автомобиль тронулся с места. Кассандра Котова, сидя 
на заднем сиденье, подумала: «Дикое место. Но если я 
еще раз сюда приеду, то, наверное, попробую даже под-
ружиться с местными кошками...»

Машина выехала на широкое шоссе, и вскоре деревня 
вместе с дачей скрылась за горизонтом. 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. САМЫЕ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ

Кассандра никогда не могла подумать, что после по-
ездки в деревню ее жизнь вдруг изменится. Нет, ее никто 
не наказывал и не ругал. Просто она вдруг поняла, что все 
это время жила без чего-то очень важного. Ведь даже у 
деревенских котов и кошек было, наверное, с кем погово-
рить по душам. А с кем поговорить могла она?

– Так вот для чего нужны друзья! – вдруг поняла Кас-
сандра Котова. – Но с кем же я могу подружиться? С котом 
Василием? Нет. Он не друг. Он – обжора, трус и задавака. 
Остаются Марго и Петька. Но разве может кошка дружить 
с пауком или мухой?

Кассандра Котова задумалась. А когда коты впадают 
в задумчивость, они перестают играть с теннисными мя-
чиками и прыгать за фантиком, привязанным к нитке.

Саша никогда раньше не видел задумчивых котов, по-
этому, когда Кася вдруг недовольно зашипела и убежала 
прочь после того, как он несколько раз попытался с ней 
поиграть, парнишка удивленно спросил:

– Что с ней?
– Наверное, у нее плохое настроение, – отмахнулась 

мама Наталья.
– У котов не бывает никакого настроения, – возразил 

Саша.
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Он решил попробовать поиграть с кошкой еще раз:
– Кис, кис, кис... Я тебе вкусненького дам...
– Отстань, – мяукнула в ответ Кассандра. – Я думаю о 

смысле жизни, а у тебя только игры в голове.
Она прыгнула на подоконник, пристально вглядыва-

ясь в происходящее вне дома: может быть именно сейчас 
там пробегает ее будущий самый лучший друг? Кассан-
дра Котова была уверена, что уж во дворе друзей-то пруд 
пруди ...

Вон собачка из соседнего подъезда. Она чуть ли не 
каждый день убегает от своего хозяина. Дружить с ней 
одно удовольствие. Она собственными глазами видела, 
как эта собачка с дворовым котом наперегонки бегала. 
Кот – впереди, собака – за ним. Кот на березу прыгнул, 
а собака внизу лает. Вот было весело! Правда, кот поче-
му-то еще час сидел на дереве после того, как собачку хо-
зяин отвел домой. Кот ни за какие коврижки слезать не 
хотел. Наверное, ему на дереве очень понравилось.

А вон дворовые коты. Они – образец воспитанности 
и жизнерадостности. Кассандра много раз наблюдала из 
окна, как они пели дуэтом, стоя друг напротив друга, а 
потом бросались играть, качаясь в траве. Правда, она не 
совсем понимала, почему во время этих игр во все сторо-
ны летели клочья шерсти...

Кассандра Котова вздохнула. Да, там, во дворе, кипит 
настоящая жизнь, там – настоящие друзья... А здесь что? 
Только Саша, который не понимает ее тонкую кошачью 
душу, да еще паук с мухой...

– Мое место там! – решительно сказала Кассандра Ко-
това.

Только она произнесла эти слова, как у нее в голове 
сразу созрел настоящий кошачий план.

Когда все легли спать, Кассандра Котова тихонько 
прокралась на балкон.

– Ты куда? – спросил ее паучок Петька. 
Ему показалось, что кошка вглядывается в темноту 
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ночи слишком пристально.
– А тебе-то что? – мяукнула Кассандра. 
Это означало, что она не собирается обсуждать свои 

планы на будущее с пауками! Петька сначала обиделся, 
но, увидев, что кошка прыгнула на перила, предупредил:

– Осторожно! Здесь очень высоко ... Даже моей пау-
тины не хватит, чтобы добраться до земли. Мы живем на 
шестом этаже!

– Напугал! – поморщилась Кассандра Котова. Она 
вдруг вспомнила, как выпрыгивала из окна в деревне. 
Ничего особенного! Раз-два и ты на земле. Здесь будет 
точно так же. В крайнем случае, она будет махать лапами, 
как муха крыльями…

По глазам кошки Петька понял, что отговорить Кас-
сандру будет непросто.

– Кассандра, неужели ты решила сбежать? – спросил 
он.

– Один прыжок – и я в водовороте жизни! Там я найду 
себе друзей! И может быть, наконец-то встречу того ко-
та-призрака, который меня заколдовал. А что у меня есть 
здесь?

Паучок хотел сказать ей, что он, хоть и маленький, но 
тоже ее друг, но не успел, потому хвост Кассандры мель-
кнул в темноте, и она исчезла...

«Пропала кошка», – в ужасе подумал Петька. Но не мог 
же он броситься вслед за ней! Да и чем бы это помогло? 
Оставалось ждать и надеяться, что Кася сумеет призем-
литься на четыре лапы...

Кассандра Котова летела и наслаждалась полетом. 
– Кто сказал, что кошки не умеют летать? – мурлыкала 

она себе под нос. – Посмотрите – я лечу!
Она расправила лапы, как птица - крылья. Ветер сви-

стел в ее ушах. Он нежно расчесывал ее шелковистую 
шерстку. Кошка млела от восторга. Незнакомое чувство 
свободы переполняло кошачью душу. Почему, почему 
она не сделала этого раньше?
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– Свободу кошкам!
Но что это там внизу? Земля? Так быстро? О земле 

Кассандра Котова совсем забыла... Она знала, что земля 
– это достаточно жесткая и неприятная вещь, особенно 
если на ней мало травы...

– Ой! – вдруг острая боль пронзила все ее тельце.
В глазах у Кассандры потемнело...

Она пришла в себя, когда начало светать. Здесь, вни-
зу, было грязно и жестко. Двор уже не казался ей таким 
привлекательным, каким она его увидела из окна шесто-
го этажа...

– Гав! Гав! – вдруг донеслось до ее ушей.
Подняв голову, кошка увидела, что к ней приближает-

ся собака. Та самая, которая раньше казалась ей смешной 
и жизнерадостной. Правда сейчас ее оскаленная пасть 
выглядела не очень доброжелательно...

«Попробую с ней подружиться в следующий раз. У 
нее, похоже, сейчас не очень хорошее настроение», – по-
думала Кассандра. Она хотела припустить к ближайше-
му дереву, но каждое движение причиняло  боль. Кошка с 
тоской посмотрела вверх, на родной балкон, и вздохнула. 
Она не могла даже встать!

– Лучше бы я сейчас спала в кресле на мягкой подуш-
ке... – мяукнула она. – Далась мне эта свобода, дались мне 
эти друзья...

Услышав кошачье «мяу» пес остановился и втянул но-
сом воздух:

– Кот! Где-то близко… Очень-очень близко… Надо по-
знакомиться!

Он уткнулся носом в землю, пытаясь взять кошачий 
след. Но следа не было.

– Не понимаю, – зарычал пес. – Я отчетливо слышал 
кошачье мяуканье, а кота нет и в помине... Странно! Ведь 
коты с неба не падают?

Кассандра Котова притихла в редкой траве. «Падают, 
– подумала она. – Но только очень-очень глупые коты…»
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Утром Саша никак не мог найти Кассандру.
– Кис, кис, кис ... – звал он, бегая по квартире и загля-

дывая во все углы.
В ответ – ни звука. Кошку будто корова языком сли-

зала.
– К еде никто не притронулся, – почесал затылок пар-

нишка. – Мама, Кася, наверное, сбежала!
– Сынок, это невозможно, – сказала мама Наталья. – У 

нас сетки на всех окнах.
Но ей тоже показалось странным, что кошачья еда 

была нетронута. На аппетит Кассандра Котова никогда не 
жаловалась.

– Мама, а балкон? Посмотри, здесь окно открыто, и 
сетки нет... – закричал Саша из комнаты.

Мама Наталья всплеснула руками: про балкон она со-
всем забыла!

– Марго, лети сюда! – позвал паучок муху. – Погово-
рить надо!

– Знаю я твои разговоры! Паутиной опутаешь – и про-
пала муха навеки, – ответила Марго. – Я к тебе близко не 
подлечу.

– Честное слово, не опутаю! Вот смотри: нет у меня ни 
одной паутинки! – уговаривал ее Петька. – Мне нужно с 
тобой поговорить о Касе.

– Только у меня и дел – что разговоры вести о коша-
чьих проблемах, – отмахнулась Марго. – Я лучше полечу 
этажом выше. Там так вкусно пахнет!

Паучок вздохнул:
– Выходит, кошка была права: мы, насекомые, – нику-

дышные друзья!
– Что? Что? Мы – плохие друзья? – возмутилась Мар-

го.
– Да. Каська в беде, а ты о вкусняшках думаешь!
Муха зависла в воздухе:
– Ну, прости меня. Надо было сразу сказать, что что-

то случилось, а не причитать: «Лети сюда, лети сюда ...» С 



114

Пер вая  премия

вами, пауками, мухам надо держать ухо востро!
Петька ей все рассказал.
– Жуткая история! – сказала Марго. – Но чем я могу 

помочь?
– Слышишь лай, напоминающий раскаты грома?
Муха кивнула.
– Это большое черное чудовище по имени Арчибальд 

мчится к нашей кошке, а она, бедняжка, не может даже 
пошевелиться...

Марго дальше слушать не стала.
– Сиди здесь. Я сейчас ... – Она помчалась вниз с такой 

скоростью, будто у нее было не два маленьких прозрач-
ных крылышка, а, по крайней мере, один реактивный 
двигатель.

«Что меня дома не устраивало? – мысленно корила 
себя Кассандра Котова. – Неужели придется мне пропасть 
в одиночестве, без друзей ...»

Пес приближался. И вдруг:
– Дз-з-з! Дз-з-з!
Это была Марго. Она летала у Арчибальда прямо пе-

ред глазами и дразнилась.
– Сгинь, муха! – сердито зарычала собака, остановив-

шись. – Я хочу с котиком познакомиться, а ты мешаешь.
Но Марго его не слушала. 
Вы, наверное, знаете, какими надоедливыми бывают 

мухи? Ты ее гонишь, а она, будто привязанная, отлетит на 
безопасное расстояние, а потом снова лезет. Если бы про-
водился чемпионат мира по надоедливости среди мух, то 
Марго точно заняла бы первое место. 

Арчибальд сначала не подозревал, с какой мухой ему 
приходится иметь дело. Но когда Марго нагло уселась ему 
на нос, он просто взбесился. 

Пес щелкнул зубами и помотал головой... А мухе хоть 
бы что! Она отлетела, а потом опять взялась за свое…

Арчибальд уже и о кошке забыл – ему бы только этой 
мухи избавиться.



115

Нина Воскресенская

– Вот я тебе сейчас!
Марго в это время уселась на собачий хвост. «Попа-

лась!» – радостно подумал Арчибальд, и его мощные че-
люсти сомкнулись… на собственном хвосте!

– У-у-у! – завыл от боли пес.
Муха захихикала.
В это время прибежал хозяин Арчибальда.
– Арчи, мальчик мой, кто с тобой такое сделал?
Он заметил в траве кошачий хвост и закричал:
– Шатаются тут всякие беспризорные кошки! Нельзя 

с собакой на улицу выйти! Что я могу сделать, если мой 
Арчибальд обожает котов и как только их увидит, сразу 
мчится знакомиться...

– Сам ты беспризорный! – Марго спикировала прямо 
в лицо хозяину собаки. – Собака должна гулять в наморд-
нике и на поводке!

– Отстань! – замахал руками хозяин собаки, отгоняя 
муху.

– Дз-з-з!
Марго разошлась не на шутку. Она вдруг почувство-

вала себя сверхмухой, которая способна справиться с кем 
угодно. Что ей собака? Ей и человек-то на один зуб! Но 
откуда это вдруг сюда прилетела стая воробьев? И поче-
му они с таким нескрываемым интересом вдруг на нее 
уставились?

– Ненавижу птиц, – сказала Марго. – Надо убираться 
отсюда подобру-поздорову.

Она уже присмотрела для себя щель в оконной раме, 
где можно было спрятаться, но как же она бросит кошку, 
если Арчибальд все еще рядом?

– Своя рубашка ближе к телу, – решила муха. Но что-
то все-таки помешало ей сбежать с поля битвы.

К счастью в это время из подъезда выбежали Саша и 
мама Наталья.

– Ходят тут всякие чудовища, – нахмурилась мама На-
талья.

– За своими кошками следите, – отрезал хозяин соба-
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ки. – Хороший хозяин не выпустит животное гулять без 
присмотра.

– Что? Вы видели беспризорную кошку? – взволно-
ванно спросила мама Наталья. –    – Видел что-то белое 
вон там, в траве. Может, это и кошка, – послышалось в от-
вет.

Тогда уже и Саша увидел Кассандрин белый хвост.
– Это она! Я же говорил, что она с балкона выпала!

Кассандра сначала зашипела. Но когда она увидела 
взволнованное Сашино лицо, то только жалобно мяукну-
ла.

Подошла мама Наталья. Она погладила Кассандру по 
голове и сказала:

– Все будет хорошо.
Она набрала номер скорой ветеринарной помощи. 

Врач приехал очень быстро.
– Ничего страшного. Можно сказать, что она отдела-

лась испугом и немного ушиблась. Сейчас я выпишу вам 
рецепт. Давать лекарства будете три раза в день после 
еды. Через неделю будет как новенькая! – сказал ветери-
нар. 

Врач уехал, а Кассандра Котова задумалась. Она 
вспомнила Марго, которая мужественно бросилась на 
собаку. Паучка... Наверняка это он все рассказал мухе. А 
Саша? Едва проснувшись, он побежал ее искать!

«Наверное, это и есть настоящая дружба», – счастли-
во подумала Кассандра Котова. Все привилегии и капри-
зы, которые до недавнего времени казались ей самыми 
важными в жизни, в один миг потеряли для нее всякий 
смысл. 

– Отныне дружба станет неотъемлемой частью моей 
жизни... Кем бы я ни была! – промурлыкала Кассандра 
Котова, засыпая у Саши на руках.

И, пожалуй, впервые в жизни ей снилась не колбаса и 
даже не корона принцессы, а улыбающееся Сашино лицо. 
И это был самый лучший сон, который она когда-либо ви-



117

Нина Воскресенская

дела...
А в это время муха Марго сидела на форточке шестого 

этажа и без умолку жужжала, рассказывая о своих недав-
них приключениях. Время от времени она умолкала, что-
бы насладиться восторженными возгласами паучка:

– Ох, Марго! Ух, Марго! Ого, Марго!

ЭПИЛОГ

– Саша, извини, я поиграю с тобой позже. Ко мне при-
шел Петька, мой друг, – мяукнула Кассандра.

Саша удивленно посмотрел на кошку. Неужели он 
стал понимать кошачий язык? Или это кошка заговорила 
по-нашему?

– У тебя есть друзья? – спросил он.
– Конечно.
– Много?
– Не очень, – ответила Кассандра. – Петька, Марго, Ва-

силий, Арчибальд.
– А я?
– Конечно, ты тоже мой друг! Самый лучший!
Саша улыбнулся:
– Хочешь овсянки?
– Хочу, – благодарно мяукнула Кассандра.
Она ласково посмотрела на Сашу. Замечательная 

все-таки штука, эта овсяночка... 
Кассандра Котова уже наклонилась, чтобы лизнуть 

кашу, но вдруг ее нос уловил запах... мороженого крем-
брюле!

– Мяу, мяу, мяу! – хотела возмутиться она, но с ее губ 
вдруг слетело: «Этого не может быть!» 

И... она проснулась.
Рядом с ней стояла служанка с подносом. На подносе 

– хрустальная вазочка и золотая ложечка.
– Мороженое для Ее Высочества принцессы Кассан-

дры.
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– Этого не может быть! – хотела сказать Кассандра, но 
в комнате вдруг раздалось неистовое «Мяу!»

«Нет, все-таки я – кошка! – подумала она. – Опять мне 
что-то приснилось».

Она закрыла глаза и блаженно улыбнулась. Но голос 
служанки вернул ее к реальности:

– Сашка, брысь! Опять этот непослушный кот про-
брался во дворец!

Кассандра быстро открыла глаза. Она увидела огром-
ного белого кота, который сидел на подоконнике.

– Кот-призрак! – закричала она.
– Нет, Ваше Высочество, – улыбнулась служанка, – ни-

какой он не призрак. Это обыкновенный кот Саша.
– Саша – это кот?
– Конечно, Ваше Высочество.
Кассандра внимательно посмотрела на служанку. Ко-

го-то она ей напоминала.
– Кажется, ты новенькая. Напомни мне, пожалуйста, 

как тебя зовут, – попросила Кассандра.
– Эльвира.
«Моль?» – мелькнуло у Кассандры в голове. 
Она засмеялась:
– Если бы ты знала, Эльвира, какие удивительные сны 

иногда снятся людям!
– Я знаю, – загадочно улыбнулась служанка.
Кассандра удивленно посмотрела на нее, и вдруг ей 

показалось, что она забыла чуть что-то очень важное.
– Скажи, Эльвира, меня никто спрашивал?
– Спрашивал. К вам приходил Петька, ваш друг. Но ка-

мердинер его выпроводил, заявив, что вы отдыхаете. На-
верное, он уже ушел... Ваше Высочество, куда же вы? Вам 
не к лицу бегать по коридорам, словно вы – дикая кошка. 
Принцессы никогда ни за кем не бегают!

Но принцесса Кассандра ее уже не слышала. Она мча-
лась со всех ног к воротам и кричала:

– Петька, постой! Не уходи! Прости меня! Я просто 
случайно задремала! Я очень рада, что ты пришел. Сейчас 
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мы с тобой будем есть самое лучшее в мире мороженое, 
крем-брюле!

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПЕРЕВОДЧИК С КОШАЧЬЕГО

Поведение, поза или дей-
ствие

Что означает

Ворчит Я заказывала сегодня на 
обед курочку в нежном со-
усе, а они снова мне под-
сунули каких-то жареных 
бычков

Бьет хвостом Я зла как сто злых собак!
Изогнутая спина Бойся, кто может! А кто не 

может, лучше прячьтесь!
Уши торчат вертикально Интересно, а что там?
Уши отклонены назад Стоять! Не двигаться!
Уши прижаты к голове Сейчас я тебе покажу, где 

мыши зимуют!
Уши прижаты, но торчат в 
разные стороны

Поиграем?

Уши назад, глаза прищу-
рены

Ну, ты скоро?Пожалуйста, 
быстрее, потому что очень 
хочется!

Уши прижаты к голове, 
кончик хвоста описывает 
круги

Лучше не подходи!

Уши назад, зрачки расши-
рены

Я этого не потерплю!

Усы опущены вниз Мне очень грустно
Громко скребет когтями Внимание! Все смотрим 

только на меня!
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Воет Порву всех в клочья!
Застывший без движения 
опущенный хвост

И это они называют вкус-
ным обедом?!

Сосредоточенно оглядыва-
ется по сторонам, а затем 
тщательно вылизывает 
шерсть

«Я спокойная, уравнове-
шенная, счастливая» или 
«Я хочу, чтобы вы думали, 
что я спокойная, уравно-
вешенная, счастливая»

Гладит человека лапкой Ты – самый лучший!
Втягивает носом воздух, 
закрыв глаза

Ну-ка, признавайтесь, что 
у вас на обед?

Трется головой об челове-
ка

«Ты мой единственный 
любимый хозяин» или «Я 
люблю тебя больше всех 
колбас на свете»

Быстро облизывает нос и 
губы

Не представляю себе, что 
делать? 

Катается по полу Бросаем все дела и смо-
трим, какая я красивая...

Щелкает зубами Внимание! Вижу добычу!
Слегка шевелит кончиком 
хвоста

Что? Где? Как? Когда? 
Сколько стоит?

Лежит на спине с задумчи-
вым видом

Котам тоже нужны кани-
кулы

«Мррм» Кис, кис, кис, хозяин!
Щурится Я вас всех люблю!
Мурлычет Наслаждаюсь покоем и 

безопасносью
Недовольно мурлычет Четвертая сосиска, кажет-

ся, была лишней...
Короткий крик Я – не трус, но я боюсь...
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Мяукает «Привет, это я!» или «По-
жалуйста, помойте мою 
миску, налейте свежей 
воды, уберите в туалете, 
и погладьте меня, когда я 
буду кушать»

«Мяу», «миау», «няв», 
«меау», «мию», «меов» 
(в переводе на русский, 
английский, украинский, 
французский, голландский 
и т.д.)

«Сделай, пожалуйста», «Я 
тебя очень прошу», «Разве 
это не понятно?», «Неу-
жели?», «Я так не играю», 
«Мы так не договарива-
лись», а также «Хочу на 
улицу!», «Время обедать!», 
«Немедленно покормите 
меня!», «Мне так одино-
ко!», «Помогите!»

Поворачивается задом 
к хозяину и поднимает 
хвост

Я тебя уважаю

Оглядывается по сторонам 
и тщательно вылизывает-
ся

Я здесь просто умываюсь. 
А вы что подумали?

Опущенный хвост Ох, и устала!
Прерывистое мяуканье, 
напоминающее повизги-
вание

Пообщаемся?

Прищуренные глаза Лучше переесть, чем недо-
спать

Приглушенное мурлыка-
нье, которое заканчивает-
ся недовольным ворчани-
ем

Все! С меня хватит!

Протягивает лапку к чело-
веку

Ты еще меня хоть немно-
жечко любишь?
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Пританцовывает, отрывая 
передние лапы от земли

Я так тебя ждала!

Подергивание хвостом Я очень сердита!
Подергивание напряжен-
ным хвостом

Лучше отойди!

Сидит, поджав лапы, уку-
тавшись хвостом

У меня времени достаточ-
но. Я подожду.

Убегает на прямых лапах, 
втянув голову в плечи

Я не нарочно, оно само 
разбилось...

Весь хвост медленно изги-
бается

Поцарапать или укусить? 
Поцарапать. Нет, лучше 
все–таки укусить...

У поднятого вертикально 
хвоста расслаблен кончик

Я сейчас буду прыгать от 
радости

Хвост вытянут параллель-
но земле и неподвижен

Прыгаю на счет «три»...

Хвост трубой Привет! Жизнь прекрасна!
Шипит Не подходи, а то пожа-

леешь! Я буду драться до 
последнего!... Хотя, воз-
можно, мне просто удастся 
незаметно удрать...

Быстро облизывает перед-
нюю лапу

Ну, что мне делать?

Широко раскрытые зрачки Какой ужас!
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Людмила Волок

ПРИГОДИ ЛАПУНЧИКА  
ТА ХРЮНДИКА

ЯК ЛАПУНЧИК ПОТРАПИВ У ХАЛЕПУ

У величезному казковому, прекрасному, густому лісі, 
де зустрічалися і непролазні хащі, і світлі галявини з яс-
кравими квітами та запашними травами, жив такий собі 
Лапунчик.

Лапунчик був маленьким зайченятком, але не таким, 
як усі маленькі зайченятка. Ми думаємо, зайченятка – 
вони які? Пухнасті. Ласкаві. Слухняні. Трохи боязкі. Їх хо-
четься захищати, обіймати і пестити.

Але Лапунчик був не таким. Він був – тримайтеся, бо 
про таких зайців ви ще не чули! – Лапунчик був розбиша-
кою. На нього іноді хотілося накричати (що, ніде прав-
ди діти, таки дійсно траплялося). А часом Лапунчик міг 
утнути таке, що його хотілося навіть вперіщити чимось, 
що потрапить під руку – особливо матусі Зайчисі. Втім, на 
щастя, такого не траплялось, бо матуся Лапунчика дуже 
любила. Але захищати, обіймати й пестити його здебіль-
шого хотілося тоді, коли Лапунчик, вдосталь набігавшись 
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і напустувавшись, солодко засинав у своєму ліжечку.
З того самого часу, як Лапунчик став підростати і до-

сліджувати світ навколо, не стало спокою у дружній за-
ячій родині. Була вона чималенькою: мама Зайчиха, тато 
Заєць, старший брат Лапунчика – Зайко, та старша сестра 
Лапунчика – Заюня. Лапунчика навіть назвали саме так, а 
не якимось Зайченятком чи Зайчиськом, бо всі сподіва-
лися, що мале ростиме винятково лагідним і спокійним 
створінням. Та, як ми знаємо, сталося інакше. Іноді рідні 
сердилися на Лапунчика і сварили його. Тоді Лапунчик 
сумував та думав, що його ніхто не любить. Але то було 
неправдою – і зрозумів це Лапунчик саме в той день, коли 
сталася халепа.

Старший брат Зайко часто повторював:
– Лапунчику, не бешкетуй, а то втрапиш у халепу!
Лапунчик його слухав і починав уявляти, що ж таке 

халепа, бо слово це було зайченяткові незнайомим. А 
запитати, що воно значить, Лапунчик соромився (бо ж 
такі круті зайченята все на світі знають!). Тому, зрештою, 
йому це дивовижне слово почало уявлятися чимось та-
ким смачненьким, як капустка. І уявлялося навіть більше: 
що мчить він лісовою хащею, й раптом потрапляє на ве-
ли-и-и-ку галявину, повну цієї смачної халепи (ну зовсім 
як повну смачної капустки!). І на слова Зайка малий лише 
всміхався.

Аж одного погожого серпневого дня гуляв собі Лапун-
чик лісом. І побачив прямо перед собою здоровенного 
дуба з розлогим, густим гіллям, що починалося мало не 
біля самісінької землі. То Лапунчик і подумав: чому б не 
спробувати на дуба залізти?

То й що з того, що зайці по деревах не лазять!
А треба сказати, що Лапунчик вже пробував видерти-

ся на берізку, яка росте поруч із заячою норою. Та його 
зняла з першої ж гілочки Заюня, яка тільки-но поверну-
лась додому з прогулянки та й побачила таку нісенітни-
цю: її братик пробує забратися на березу. Аж очам своїм 
не повірила. Тоді вона хутенько підхопила зайченя на 
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руки і сказала:
– Лапунчику, запам’ятай: зайці по деревах не лазять! 

Зрозумів?
Лапунчик кивнув головою на знак згоди. Він зрозумів. 

Але ж то не означало, що пообіцяв більше ніколи-ніколи 
не пробувати. Може, зайці й не лазять. Але ж Лапунчикові 
кортіло спробувати!

І ось він стояв навпроти здоровецького дуба і аж жму-
рився від того, як йому хотілося на того дуба видертися. І 
стати першим зайчиськом, що подолав висоту та видерся 
на дерево.

Недовго думаючи, Лапунчик взявся лапами за нижню 
гілочку, підтягнувся і заліз. Тоді – на другу, третю. Четвер-
та далася трохи важче, бо вже було високувато. Та зайче-
ня не здавалося, і поволеньки просувалось нагору.

Лихо сталося, коли десь на чотирнадцятій гілочці 
Лапунчик глянув униз. Йому стало так страшно, як тоді, 
коли в травні була блискавка з громом, і він аж трусився 
з переляку.

А тут він навіть і труситися не міг, бо боявся впасти.
Тож Лапунчик на тій гілці просто завмер, бо лізти далі 

вже не смів – так було йому страшно.
А тим часом до того ж самого дуба хутенько чимчику-

вав на своїх коротеньких ніжках маленький кругленький 
смугастий кабанець Хрюндик. Треба сказати, що Хрюн-
дик теж не вирізнявся слухняним і спокійним норовом. 
Ось як тепер: хіба він послухався маму Хрюню, яка суво-
ро наказала не ходити самому по ті смачнющі жолудці, 
якими вони вчора ласували? Ні. Хіба він послухався тата 
Хрюна, який взагалі наказав не виходити за огорожу біля 
їхнього дому? Ні. Замість того, щоб гарненько собі гра-
тись на подвір’ї, доки тато з мамою повернуться з пожив-
ними корінцями додому, він утік! 

Тільки-но батьки зникли в лісі, Хрюндик теж за воро-
та – і до дуба! Вірніше, до жолудців. Жолудців нападало 
багато, тож Хрюндик, тихенько повискуючи від задово-
лення, почав розкошувати, наминаючи їх один за одним. 
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Та так голосно і смачно хрумкотів, що розбудив їжачка. 
Той спав, згорнувшись у клубочок, на запашному дубово-
му листячку.

Їжачок прокинувся, потягнувся, встав – і потра-
пив прямо під ноги Хрюндику. Хрюндик з переляку аж 
кувікнув. Отак: ку-ві-і-і-і-і! А Лапунчик, що вже закляк на 
своїй гілці, теж з переляку розчепив лапи – та й гепнувся 
прямісінько на Хрюндика.

Хрюндик перелякався не на жарт. Бо не могло бути жо-
лудів такого розміру. А то, мабуть, щось страшне й хиже. І 
Хрюндик вирішив утікати.

Поросятко помчало швидше вітру – через ліс, через 
хащі, через галявинки з яскравими квітами. А Лапунчик, 
вчепившись лапами у боки поросятка, тримався з усіх 
сил, щоб з нього не впасти. Мчав собі верхи і мовчав.

А от Хрюндик верещав щосили, і рохкав, та ще й 
кувікав. Отак: рох-рох! Куві-і-і-і! Рох!

Та й страшно ж їм було! І не лише їм: уся живність, 
що траплялась на шляху шалених перегонів, розбігалась 
увсебіч, аби така дивовижа нікого не зачепила.

Лише старий дядько Сич, що куняв на старій вербі, 
зрозумів, що коїться. Оскільки ж малеча його розбудила, 
дядько Сич зітхнув і полетів шукати зайців та кабанів – 
хай би вони своїх дітей половили, аби ті не гасали лісом і 
не лякали мешканців.

Коли він знайшов обидві родини, а ті – зупинили на-
решті малих, розібрали кожен свого та почали їх спочатку 
обіймати, а потім – сварити, аж тоді дядько Сич сказав:

– От невгамовні дітлахи. Завжди собі якусь халепу 
знайдуть.

Тоді й Лапунчик нарешті зрозумів, що таке халепа.
– Халепа – це коли трапляється якась неприємність? – 

спитало зайченятко у Заюні.
– Так, бешкетнику, – засміялась Заюня. І обійняла бра-

тика.
Тоді Зайко теж підійшов до них та лагідно потріпав 

Лапунчика за довгі пухнасті вушка:
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– Ох, малий, ми й переживали за тебе!
Лапунчик тоді зрозумів ось що. Що родина його ду-

же-дуже любить і завжди допоможе, знайде та визволить 
із халепи.

Лапунчик вдячно подивився на братика, а той йому 
підморгнув:

– Але ж і класно ви мчали! – і зареготав. 
Лапунчик хотів образитись, але не став. Бо хіба можна 

ображатись на брата? 

У ВСІХ ДІТИ – ЯК ДІТИ

Тим часом Хрюндик, похнюпившись, перевальцем 
чимчикував позаду мами Хрюні. І мріяв лише про одне 
– аби мама Хрюня припинила галасувати. Мама ж Хрюня 
рішуче сунула лісом, не перестаючи лементувати:

– Та де ж це бачено, щоб діти так не слухалися бать-
ків? Я тебе питаю, га?

Тут вона зупинилась і сердито озирнулась на Хрюн-
дика. Хрюндик замотав головою – ні, мовляв, ніде не ба-
чено. Мама рушила далі, продовжуючи:

– Ніде! Хто з дітей отак гасає лісом, мов несамовитий? 
Га?

Знов озирнулась. Хрюндик перелякано присів і знов 
замотав головою – ніхто не гасає…

Мама стрімко рушила далі:
– То що ж із тебе виросте, як ти будеш із дому тікати й 

бігати, як навіжений, хтозна де? Га?
Хрюндику вже було зовсім зле. Йому здавалось, що 

гіршої дитини нема на цілому світі. І стало йому так шко-
да своєї мами, що у всіх діти – як діти, а у неї, бідолашної 
Хрюні, хтозна що! Хрюндик зовсім вже зупинився, сів на 
землю, похнюпився та й заплакав.

– От лишенько! – верескнула мама Хрюня. – Ти чого, 
малий? Чи забився?

Вона обійняла синочка та почала його з усіх боків об-
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дивлятися та обмацувати, при цьому ойкаючи та зітхаю-
чи:

– Хрюндику! Синочку! Що в тебе болить? Чи ти, може, 
зголоднів? Чи втомився? Ну не плач, маленьке моє ми-
шатко!

Сльози в Хрюндика вмить висохли. Бо коли мама 
Хрюня починає на нього говорити «моє мишатко» – зна-
чить, вже не буде сварити, а буде знову лагідна і, мабуть, 
поведе до жолудців. 

– Мамо, я плакав, бо у всіх діти як діти, а у тебе хтозна 
що…

Тоді мама Хрюня обійняла кабанчика і засміялась:
– Мишатко моє, всі батьки таке кажуть час від часу… 

Бо всі діти іноді бешкетують, а татам і мамам хочеться, 
аби малята завжди були слухняними.

– Я намагаюсь… Але не завжди виходить, – чесно 
зізнався Хрюндик.

– Ні в кого весь час не виходить, – зітхнувши, погоди-
лася мама Хрюня. 

Вона й сама, звичайно, не завжди буда такою правиль-
ною та статечною кабанихою. Колись давно, коли Хрюня 
була ще маленьким симпатичним рожевеньким кабанят-
ком, то нишком втекла купатися на озеро. І так там гала-
сувала, верещала та з розгону стрибала у воду «кабанчи-
ком», що перелякала всіх місцевих жаб!

І вони втекли до іншого озера. А всі знають, що жаби 
знищують комарів. Іще знають, що де озеро – там і комарі. 
Оскільки жаб не стало, комарів розвелося у тому районі 
лісу – сила-силенна. Та як почали вони кусати мешкан-
ців! Хрюня й досі пам’ятає, як її сварила мама. І як мама 
спересердя сказала:

– Ну чому у всіх діти – як діти, а у мене хтозна що?!
…Хрюня обійняла міцніше свого синочка Хрюндика і 

запропонувала:
– А хочеш, мишатко, сходимо до тих жолудців знову?
Звісно, Хрюндик хотів. І, тихенько перемовляючись, 

вони почимчикували до ласощів.
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Мама Хрюня не стала розказувати синочкові про те, 
що в дитинстві також пустувала. Адже всі малята пусту-
ють, а коли виростають, то тримають свої дитячі пустощі 
в таємниці. Бо діти іноді дуже легко переймають досвід 
старших. А хіба комусь хочеться, наприклад, знову бути 
покусаним комарами?..

СИЛА ЧЕМНОСТІ

Із самого ранку періщив дощ, і Хрюндик нудився в 
хаті. Він задумливо гриз яблуко, дивлячись у вікно на ка-
люжі, та чекав, коли ж ця проклятуща злива закінчиться. 
Бо Хрюндику дуже кортіло на вулицю. Він залюбки побіг 
би туди і зараз, але мама Хрюня не тільки заборонила – 
вона ще й була поруч, варила борщ. Та раз за разом по-
глядала на синочка – чи не чкурнув той, бува, на вулицю?

Коли нарешті вигулькнуло сонечко, а дощара змовк, 
Хрюндик прожогом кинувся на двір. Полегшено зітхнула 
й мама Хрюня, бо в неї було безліч справ у лісі. Вона й 
сама, відверто кажучи, знудилась півдня товктися на кух-
ні. І теж спритно подалась із дому, наказавши Хрюнди-
кові нікуди з двору не йти.

Ця заборона останнім часом виконувалась Хрюнди-
ком напрочуд ретельно. Бо, на щастя для його батьків 
(і на біду для самого Хрюндика), дядько Сич обрав собі 
для наступної зимівлі величеньке дупло в розлогій вер-
бі, яка росла саме навпроти Хрюндикового подвір’я. І ці-
лими днями навколо верби вештався, обладнуючи нову 
домівку.

Мама Хрюня, коли про те довідалась, одразу ж понес-
ла дядькові Сичу макітру пирогів. Тоді Хрюндик, як поба-
чив маму з пирогами, одразу відчув, що для нього добром 
нове сусідство не закінчиться. Так і вийшло.

Бо як тільки Хрюндик відкривав хвіртку, аби майнути 
з дому – як одразу роздавався шурхіт крил і спокійний 
голос дядька Сича:
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– Куди, малий, зібрався?
А слід сказати, що дядька Сича боялися всі діти, навіть 

Вовчиськи. Ну не те що боялися – він, звичайно, був не 
лютим і не злим; але чомусь не послухатися дядька Сича 
ні в кого не вистачало наснаги.

Тож мама Хрюня була в лісі, дядько Сич – на дереві, 
а Хрюндик – посеред двору, після рясного дощу повного 
калюж і багнюки.

Хрюндик поставив ратичку в багнюку. Потім витяг. 
Утворилася кругленька ямка, яка вмить наповнилась во-
дою.

Хрюндик зробив ще ямку і подивився, як у неї набігає 
вода.

Потім поставив два ліві ратиці в багнюку і поспостері-
гав за водою.

Тоді дві праві.
– Що, весело? – зненацька пролунало в нього за спи-

ною.
Хрюндик ледь не впав від несподіванки. А коли озир-

нувся, то побачив свого учорашнього знайомця. Ба, на-
віть, не знайомця, а, так би мовити, «вершника». Біля 
тину стояв той самий малий зайчисько, що перелякав 
його учора під дубом.

– Привіт, – продовжило зайченя.
– Привіт, – погодився Хрюндик.
– Тебе як звуть? – спитало вухасте.
– Хрюндик, – зізнався кабанчик.
– А я – Лапунчик, – повідомив малий заєць.
– Ха! Лапунчик! То й смішне ж ім’ячко! – зауважив 

Хрюндик.
– Можна подумати, Хрюндик – не смішне, – сказав Ла-

пунчик, і вони посміхнулись один одному.
Було зрозуміло, що спільну мову хлопці знайдуть.
– Та ти заходь, – запросив кабанчик. Він відчинив 

хвіртку і скоса зиркнув на вербу – чи дядько Сич не проти 
гостей на Хрюндиковому подвір’ї? Дядько Сич куняв на 
товстій гілці, що стирчала прямо під дуплом, і на нового 
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знайомого Хрюндика ніяк не реагував.
Лапунчик зайшов у двір, озирнувся. В лапах у нього 

була палиця. Не товста й не тонка, не довга і не коротка – 
саме така, як треба.

Він встромив палицю в одну із ямок, натоптаних 
Хрюндиком.

Палиця стирчала гарно.
Тоді Хрюндик знайшов у дворі іншу палицю і встро-

мив поруч.
Лапунчик погодився, що так навіть краще.
– То що, може, побудуємо фортецю? З паличок? – за-

пропонував Лапунчик.
Хрюндик зрадів, що новий приятель так гарно приду-

мав.
І вони заходились будувати фортецю. Добре, що у 

дворі лежала купа гілок – тато їх зносив на зиму, щоб піч 
топити. І багнюки, щоб скріпляти палички, було вдосталь. 
Зранку ж дощ пройшов, от багнюка й була.

Паличка до палички, багнюкою отак гарненько все 
скріпити – ох, і знатна ж фортеця виходила! Все ширша 
і ширша. Все вища і вища. Лапунчик із Хрюндиком аж 
упріли, так старалися.

А як скінчили (вірніше, гілки скінчилися, а то б вони 
ще будували і будували), то сіли на ґанку і замилувались 
своєю спорудою.

– Слухай, наша фортеця така велика, що ми можемо 
сидіти всередині, – зробив слушний висновок Хрюндик.

– Точно, – погодився Лапунчик.
І вони залізли всередину.
У фортеці було тісно, але класно. Хлопцям сподоба-

лось. Тут Лапунчик хотів вмоститися зручніше, та не 
втримавсь, послизнувся і впав. А стіна фортеці – на нього. 
Потім – друга. Третя. А четверта не впала, бо Хрюндик її 
підпирав. Не міг же він дозволити, щоб на друга впали всі 
стіни? Та й фортецю було шкода.

І тут Лапунчик засміявся. І Хрюндик засміявся. Тоді 
вони почали навмисне послизатися і з’їжджати зі стін 
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фортеці, і це було схоже на зимове ковзання з гірки!
Якраз у цю мить мама Хрюня підійшла до свого двору. 

Та й заклякла на місці. Бо що ж вона там побачила?
Спочатку побачила здоровецьку яму посеред двору.
Поруч побачила гору з багнюки та паличок. «Це, ма-

буть, та гора утворилася з ями», – намагалася бути спокій-
ною мама Хрюня. 

«Вірніше, Хрюндик її утворив», – думала вже не так 
спокійно мама Хрюня. Бо помітила геть перемурзаного 
синочка верхи на горі.

«Вірніше, її утворив Хрюндик з… хтозна-ким!!!» – це 
вже мама Хрюня панікувала. Бо побачила внизу купи 
якусь істоту, що була з ніг до голови у багнюці і реготала, 
як навіжена.

Аж, нарешті, мама побачила пусте місце там, де мала 
лежати купа гілок для печі.

І тоді її терпець урвався.
– Та що ж це таке діється, га?! – верескнула мама Хрю-

ня та підбігла до залишків фортеці.
– Це фортеця, – пискнула замурзана істота й одразу 

додала. – Доброго дня!
– Доброго дня?! – аж здивувалася мама Хрюня. – Та ви 

мені всеньке подвір’я перепаскудили! Хрюндику! Ти кого 
додому привів?!

– Це Лапунчик, ма. Ми вчора познайомилися. Під ду-
бом.

– Лапунчик? – мама вже хапалася за серце. – Під ду-
бом?!

– Так, – чемно відповів Лапунчик. – Дуже радий знай-
омству. Напрочуд приємно бути у вас в гостях. У вас таке 
затишне подвір’я!

Мама Хрюня де стояла, там і сіла. І кричати перестала. 
Бо проти чемності не покричиш.

Тоді вона зітхнула і сказала:
– Приберіть все швиденько та йдіть митися – за хатою 

стоять ночви з водою. А завтра назбираєте хмизу. 
І, вже стоячи на призьбі, додала:
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– Та ж не забудьте гору знову зробити ямою!
А коли зайшла до хати, відкрила вікно і ще гукнула: 
– Як помиєтеся, йдіть до хати обідати!
А потім посміхнулась. «Напрочуд приємно бути у вас 

в гостях». Ох, і сказав… Це ж треба, який чемний зайчик!

СМАКОТА ІЗ СМАКОТІВ

Літо вже наближалося до кінця. А хотілося, щоб воно 
ще тривало й тривало. Лапунчик так і сказав:

– Скоро осінь. Потім – зима. А я літо люблю, – і зітхнув.
– Я теж люблю, – відгукнувся Хрюндик. – У річці вода 

тепла. І смачного всього в лісі повно…
Друзяки якраз зустрілися та думали, чим би зайняти-

ся.
– А тобі суниця смакує? – раптом запитав Хрюндик.
– Суниця? Ясна річ, смакує. Кому ж вона не до вподо-

би?.. – відгукнувся Лапунчик.
Тоді Хрюндик мовив:
– А я знаю одну галявину, де суниця двічі родить: на 

початку літа і наприкінці. Гайнемо, га?
– Та давай!
І хлопці помчали. Сонечко світило ясно, до вечора 

було далеко, а осінь ще не почалася. А попереду маячіла 
суниця. Тож вони так радісно мчали, доки захеканий ка-
банчик не сказав:

– Тпруу-у-у-у-у!
Лапунчик зупинився. Якраз перед галявиною. Хрюн-

дик смішно поворушив рильцем і мовив:
– Тут.
Та зайченя вже й саме побачило, що тут. Галявина 

була повна червоної, запашної, солодкої, блискучої, гар-
ненької, смачнючої суниці!

Почали хлопці ту смакоту наминати, аж за вухами 
лящало. Лапунчик спочатку рвав ягідки однією лапкою і 
відправляв до ротика. Потім двома. Потім знову однією, 



135

Людмила Волок

але по черзі – то лівою, то правою. Бо лапи стомлювалися. 
Але Лапунчик не зупинявся – це ж суниця! Найсмачнючі-
ша смакота із смакотів! Лапунчик не був певен, що можна 
так казати – «із смакотів». Але ж смакота не одна у світі? 

– Хрюндику, – сказав, перевівши подих, Лапунчик. – 
Як думаєш, у світі смакоти багато?

– Ага, – відповів кабанчик. Він теж втомився труди-
тися над суницею. Але згадка про світову смакоту додала 
йому сил, і він знову почав хутенько перебирати ратичка-
ми та поїдати суничку. Смакоту із смакотів.

– А ти думаєш, можна сказати – «смакотів»? Це якщо 
смакота не одна, а їх багато? Смакотів?

Хрюндик хотів було відповісти щось розумне, але 
не встиг. Бо пролунав знайомий шурхіт крил, а за ним і 
знайомий голос:

– Малі, може, досить? Животи заболять.
Дядько Сич опустився на галявину поруч із Хрюнди-

ком. Дзьобнув кілька ягідок і глянув на Лапунчика.
– Я – Лапунчик, – перелякано повідомив Лапунчик.
– Молодець, – похвалив дядько Сич. – А їсти перес.
Хрюндик теж трохи налякався. Але не дуже. Він уже до 

дядька Сича звик. Тому спитав:
– Дядьку Сич! Ви що, за мною того… стежите? Це вас 

мама попросила?
– Та ні. Ти чого. Просто пролітав тут. Бачу – а ви су-

ницею об’їдаєтесь. Припиняйте, хлопці. Серйозно кажу – 
зле буде. 

І полетів собі далі.
Ви думаєте, хлопці слухняно зупинились? Правильно. 

Ні. Бо це ж смакота! Хіба можна встояти перед смакотою 
із смакотів?

Правда, Лапунчикові вже й не дуже хотілося суниці. 
Вже він її, правду кажучи, наївся. Навіть переїв. Але ж 
вона така гарна висіла на тоненьких ніжках серед смараг-
дових кущиків! Червона, запашна, соковита!

Й заходилися хлопці знову суницю наминати.
– Щось у мене… той… живіт болить, – раптом повідо-
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мив Хрюндик.
– І в мене, – пискнув Лапунчик.
Тож вони попадали на галявинці і почали стогнати.
І стогнали все сильніше й сильніше. Бо животи боліли 

все більше й більше.
– Ніколи вже не їстиму суницю, – простогнав Лапун-

чик.
– Ніколи на неї й не гляну, – простогнав Хрюндик.
– Та я більше нічим не об’їдатимуся, – поклявся Ли-

пунчик.
– Хай буде найбільша смакота! Із смакотів! Трохи з’їм 

– і все. Точно! – приєднався до клятви Хрюндик.
А потім вони застогнали на два голоси, отак:
– Ооо-о-ой! Ооо-о-ох! О-йой-йой!
Так вони лежали і стогнали, доки не помітили, що 

вечір вже близенько.
А от піднятися та чалапати додому сил не було.
Бо животи все боліли й боліли.
– Щоб я іще колись так сильно наїдався! Та ніколи! – 

простогнав Хрюндик.
– І я! – тільки й вистачило сил простогнати в Лапунчи-

ка. Бо мало того, що у нього болів живіт. Він ще й починав 
труситися від того, що вечір неухильно наближався. А всі 
знають, що зайці від страху трусяться. І знають, що коли 
вечір наближається, то він обов’язково настане. А за ним 
ніч. А вночі – вовки!

Лапунчик як про те подумав, то застогнав ще сильні-
ше.

Аж тут раптом знову пролунав шурхіт крил. І голос 
дядька Сича:

– Та он вони повлягались!
І мама Зайчиха та мама Хрюня помітили своїх діто-

чок. Обмацали, обійняли, попестили та посварили кожна 
свого.

А мама Хрюня дала хлопцям по цілющому корінцю, і 
в них перестали боліти животики.

Тоді мама Зайчиха сказала:
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– Слухай, Хрюню, оскільки ми тут – може, назбираємо 
трохи суниці?

– Залюбки, – погодилась Хрюня. – Помагайте, хлопці. 
А то сутеніє, треба додому якнайскоріше повернутися.

Лапунчик із Хрюндиком, звичайно, на суницю вже ди-
витися не хотіли. Але мусили допомагати. Діти ж завжди 
допомагають батькам, правда?

Тоді Лапунчик, поглядаючи, як неподалік дядько Сич 
поволеньки скубає суницю своїм міцним дзьобом, про-
шепотів другові:

– Це ж дядько Сич наших мам привів. Як думаєш, звід-
ки він дізнався, що в нас животи заболять?

– Сам про це думаю. Мабуть, він провидець. Не інак-
ше.

Хлопці з повагою подивились на дядька Сича. Бо тіль-
ки провидець може сказати, що живіт може заболіти від 
смакоти. Особливо, коли це – смакота із смакотів!

ХТО В КОГО Є

От і прийшла осінь. Настала тепла й гарна, але Хрюн-
дик із Лапунчиком не бачилися дуже довго. Цілий тиж-
день. Бо восени всі звірі готують припаси на зиму. Взимку 
ж нічого не росте. От лісові мешканці й збирають восени 
врожай та зносять до своїх комор. Щоб було чим ласувати 
довгими зимовими холодними вечорами.

Зайці збирали зі свого городу хрумку капустку, а ка-
бани – жовтогарячі гарбузи й рожеву картопельку. А коли 
врожай зібрали, повідпускали малечу погуляти.

Лапучик прискакав до друга першим.
– Агов, Хрюндику! – гукнув від хвіртки.
Хрюндик вже був тут як тут.
– Привіт, – сказав кабанчик. – То пішли?
І вони пішли гуляти. Обидва потомились, збираю-

чи врожай. То вони просто спокійнісінько гуляли собі 
та гуляли. А день був теплий і такий тихий, що гулялося 
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їм довгенько. Доки не набрели на незнайому галявину. 
А посеред тої галявини росло високе струнке дерево. На 
дереві серед мереживних листочків, які вже почали жов-
кнути, висіли великі китиці помаранчевих ягід. Хлопці 
зупинилися і почали дерево роздивлятись.

– Це, мабуть, горобина, – повідомив Лапунчик.
– А ти звідки знаєш? – запитав Хрюндик. – У книжці 

вичитав?
– Та ні. Я ще читати не вмію, – зізнався Лапунчик. – 

Мені Заюня розказувала. Старша сестра.
– І що в тій горобині цікавого? – запитав Хрюндик.
– А те цікавого, що оті ягоди дозрівають аж узимку, – 

поважно відповів Лапунчик. – Стають геть червоними і 
такими смачними, що не можна наїстися…

Тут Хрюндик побачив на краю галявини велику коло-
ду і гарненько на неї всівся. Лапунчик примостився по-
руч і поцікавився:

– А ти читати вмієш?
– Ще ні, – зітхнув Хрюндик.
– А мене Заюня вчить, – зрадів Лапунчик. – Заюня ба-

гато-багато чого знає. А ще у нас Зайко є. Мій старший 
брат. Він уже школу закінчує.

– Класно, – похнюпився Хрюндик.
– Та що там класного? Вчитися довго, – заперечив Ла-

пунчик.
– Та я не про те, – уточнив кабанець. – Класно, що в 

тебе і сестра є, і брат. А в мене – нікого.
Лапунчик трохи подумав і сказав:
– Але ж тепер у тебе є я.
Тоді Хрюндик теж трохи подумав і зрадів:
– Точно! У мене тепер є ти. І я вже не можу сказати, що 

нікого не маю.
Тоді вони злізли з колоди та й почали гасати по галя-

вині наввипередки, доки не попадали від утоми.
А коли поруч опустився дядько Сич, вже й не дивува-

лись. 
– Привіт, малі, – привітався дядько Сич.
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– Доброго дня, – відповіли хором хлопці.
Тоді Хрюндик запитав:
– Дядьку Сич, а де ваша родина?
– Нема, – сказав той. – Один я живу. Правда, з того 

часу, як моя стара верба всохла, а я перебрався ближче до 
кабанів, мені вже не так самотньо. Бо познайомився з ма-
лим бешкетником-кабаниськом…

– Тобто, у вас тепер є я? – уточнив Хрюндик.
– Так. У мене вже є ти... А тепер мчіть додому, щоб я 

знову по ваших батьків не літав! – наказав дядько Сич.
І хлопці послухалися. Бо чого не слухатися? Може, 

якби не дядько Сич, вони б знову до темряви загулялись?
А розбігшись по домівках та повлягавшись у ліжечка, 

вони думали про одне й теж: як добре, коли хтось у когось 
є!

ЦУКЕРКА

Якось тато Заєць приніс додому жменьку абрикосів. 
Це була справжня дивовижа, бо в лісі абрикоси не рос-
ли. Тато Заєць, мабуть, дуже далеко по них ходив – хотів 
порадувати діточок. Мама Зайчиха зварила абрикоси в 
медовому сиропі, і вийшли дуже гарні ласощі – справжні 
цукерки. Мама кожну таку цукерочку загорнула у кленові 
листочки і поділила між дітьми порівну. Кожному діста-
лося по дві медові абрикоски.

Одну Лапунчик з’їв одразу. Це було так смачно, що він 
мало язика не проковтнув! Другу ж проклав у кишеню, 
щоб поласувати пізніше. І пішов гратися до свого друга 
Хрюндика.

А поруч із родиною кабанів жив їжачок на ім’я Гоша. 
Ні з ким він не товаришував, нікому не допомагав, жив 
сам по собі. І ось, як тільки пройшли осінні дощі, пішов 
Гоша на пошуки грибочків, аби їх насушити на зиму.

І так Гоша захопився, що збирав грибочки весь ранок, 
весь день і весь вечір. Наступного дня він також пішов 
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по гриби, і наступного… Дуже йому ця робота сподоба-
лась. У лісі затишно, ще не морозно, ходи собі та вишукуй 
маслюки, вовнянки й лисички!

Повну комору грибів наносив, але все йому здавалось, 
що малувато. Тоді Гоша почав складати грибочки в буди-
ночку. А коли вже й у будинку місця не залишилось, на-
складав у своєму дворику величенькі купки.

Нарешті втомився Гоша, сів перепочити. І тільки вирі-
шив піти спати – як згадав, що в нього повна хата грибів. 
Тобто, спати вкладатися ніде.

Зрозумів тоді Гоша, що в нього є певна проблема.
Спочатку думав грибочки із хати викинути, адже тре-

ба йому десь жити. Але ж грибочків-то шкода! Своєї праці 
шкода. А зберігати їх нема де.

Тож пішов Гоша до дядька Сича, щоб порадитись – як 
йому краще вчинити.

Розказав дядькові Сичу про свою проблему.
А Сич чомусь засміявся та й каже: 
– Немає в тебе проблеми, Гошо. Навіть малі діти її лег-

ко вирішать. 
І покликав Хрюндика та Лапунчика, які на цей час 

грались на Хрюндиковому подвір’ї.
Потім запитав у Лапунчика:
– От скажи, малий, якщо в тебе буде багато капустки, 

що з нею зробиш?
– З’їм, – відповів Лапунчик.
– А якщо дуже багато?
– З’їм наступного дня, – сказав Лапунчик.
– А якщо забагато, так, що ти сам не з’їси?
Лапунчик подумав трохи, а тоді весело вигукнув:
– Поділюся з Хрюндиком!
– Ну, нарешті, – буркнув дядько Сич. – Я вже думав, що 

все одно сам усе з’їсти збираєшся!
Тоді Гоша зрадів:
– Точно, треба просто поділитися з іншими! Так і гри-

бочки мої не пропадуть, і моя праця буде не даремною, і 
у хаті знову можна буде жити.
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Лапунчик разом із Хрюндиком погодились допомог-
ти Гоші. Вони взяли корзинки, поклали в них грибочки й 
пішли разом із Гошею по лісу – пригощати всіх – і друзів, 
і знайомих, і родичів. Заразом і з Гошею знайомити, бо 
багато хто не знав, що в них є сусід – дуже працьовитий 
їжачок.

Так, завдяки Гоші, ніхто не лишився на зиму без за-
пасів. Всі йому дякували і раділи смачним подарункам. А 
найбільше радів Гоша: в нього тепер були не тільки запа-
си на зиму і простора хатинка, а ще й нові друзі.

Коли ж Лапунчик із Хрюндиком ввечері розходилися 
по домівках, Хрюндик сказав:

– Я сьогодні дещо зрозумів.
– Що саме? – здивувався Лапунчик.
– А те, що коли ділишся з іншими – на душі легко й 

настрій гарний. Так, наче насправді це тобі щось подару-
вали.

– Ага, – погодився Лапунчик. І простягнув Хрюнди-
кові цукерку:

– Ось, тримай. У мене все одно було дві. 
Хрюндик поклав медову цукерку до рота – і аж очі за-

плющив від задоволення:
– Ох, і смачно ж! Дякую!
Лапунчик лише всміхнувся: як добре, що поділився з 

другом. І справді, наче сам цукерку в подарунок отримав!

КОЛИ ХРЮНДИК СТАВ СМІЛИВЦЕМ

У Хрюндика була таємниця.
І ніхто про неї не знав. Бо ж насправді, яка то таємни-

ця, якщо про неї всі знають?
А таємниця була така: Хрюндик був трохи боязким. 

Та де там: зовсім не трохи. Насправді, він усього на світі 
боявся. Навіть більше за Лапунчика. Бо якщо зайченя тру-
ситься від страху – ніхто не дивується. Але, коли сильний 
та спритний кабанчик чогось боїться – то вже всі навколо 
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дивуються. Навіть можуть почати сміятися. Тому Хрюн-
дик нікому про свою таємницю не розказував. Навіть Ла-
пунчикові.

Тільки мама Хрюня про то знала.
Ось іде, наприклад, Хрюндик лісовою стежинкою з 

мамою. А на дорозі сидить киця. Кабанчик зупиняється і 
навіть кроку далі зробити не може. Питає у матусі:

– Мамо, а це котик чи песик? Якщо песик, я почну бо-
ятися! 

Отак він боявся-боявся, аж доки не сталась із ним така 
пригода.

Поїхав він якось з татом і мамою в гості до бабусі, яка 
мешкала у затишному будиночку потойбіч лісу. А в ба-
бусі жили три курочки та один великий червоний півень. 
Звісно, Хрюндик того півня дуже боявся. Правда, курочки 
його теж лякали, але не так сильно, як півень.

Коли Хрюндик гостював у бабусі, то вона, зазвичай, 
птахів закривала в огорожі.

Якось вранці вийшов Хрюндик на подвір’я, взяв сачок 
і рушив до садочка – метелика хотів упіймати. Аж тут по-
бачив, як зайшла до них маленька лисичка Ляля, сусід-
ка Хрюндикової бабусі. Хотіла з кабанцем погратись. 
Несподівно страшний червоний півень перелетів через 
огорожу і помчав прямісінько до лисички. Ляля як закри-
чить!

Хрюндик як почув – умить опинився біля Лялі, пере-
крив сачком півневі дорогу і голосно наказав:

– Не чіпай Лялю!
Півень зупинився, здивовано глянув на кабанця – і пі-

шов геть у свою загорожу. А Хрюндик з того часу нікого не 
боїться. Принаймні, великих червоних півнів.

НОВІ ДРУЗІ

Якось Хрюндик із Лапунчиком засумували.
Зазвичай вони бігали, стрибали, дуркували та регота-
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ли. Іноді – розмовляли та мріяли. Але їм ніколи не було 
нудно удвох. Аж тут раптом засумували. Наче й не було 
причин. Ранок – теплий і сонячний, день попереду – дов-
гий, можна досхочу розважатися. А їм сумно!

Правду кажучи, не їм, а тільки Хрюндикові. Сидить на 
пеньочку та й сумує. Лапунчик вже і те пропонував, і інше 
– а другові нічого не цікаво.

– Слухай, а побігли до річки купатися, – каже Лапун-
чик.

– Не хочу. Прохолодно, – відмовляється Хрюндик.
– Тоді давай грати у схованки! – не здається Лапунчик.
– Не буду. Набридло, – супиться Хрюндик.
Лапунчик замислився, що б такого нового запропону-

вали другові. Бо, дійсно, всі звичні розваги вже їм пона-
бридали. А по деревах Хрюндик не лазить. І вчитись не 
хоче! Каже:

– Ну де це бачено, щоб зайці по деревах лазили. Ти, як 
хочеш, а я точно не буду першим кабаном, який на дерево 
поліз.

– Бурчиш, наче старий дід, – образився Лапунчик. Бо 
хоч це й було дивним, але ж ми знаємо, як до вподоби було 
Лапунчикові це захопливе заняття – лазити по деревах!

Втім, навколо галявинки, де хлопці зараз були, і дерев 
підходящих не було. Самі сосни. А по соснах лазити важко 
– гілки високо, колючки колються… Тільки пеньки прива-
бливі – аж п’ять гарних пеньочків різної висоти стирчать 
посеред галявини. Якраз, сидячи на одному з них, Хрюн-
дик і нудьгував.

– Слухай, а давай по цих пеньках стрибати! З одного 
на інший, – зрадів Лапунчик, що придумав нову розвагу.

Хрюндик завагався. Пострибати по пеньках було б, 
мабуть, весело.

– Та ні, – зрештою вирішив і далі понудьгувати кабан-
чик.

– Все, я втомився тебе розважати, – форкнув зайчик і 
сів на інший пеньок поруч. – Ну ж бо, зізнавайся, що тра-
пилось.
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І то правда: ніхто не нудьгує без причини. Якщо хтось 
сумний – завжди є на те причина. Навіть коли той, хто су-
мує, нікому про неї не каже.

Але найкращому другові сказати можна. Тому Хрюн-
дик трохи повагався, а потім вимовив:

– От ми з тобою все вдвох і вдвох. А хочеться ще з ки-
мось погратись. Щоби нас було багато. Тоді, наприклад, у 
квача грати буде веселіше.

Лапунчик замислився, а тоді спитав:
– Багато – це скільки?
– Ну, хоча б троє…
Нові друзі – це була класна ідея. Лапунчик та Хрюн-

дик, звісно, іноді гралися з іншими звірятами, але рідко 
й випадково. А всі інші звірята так і називались – «інші 
звірята». Знайомі. Приятелі. Але не друзі.

Бо друг – це хто? Друг – це той, хто з тобою поруч 
майже кожен день. І з ним тобі завжди цікаво. І ти про 
нього завжди пам’ятаєш, навіть коли його поруч немає. І 
сумуєш, бо без нього не так цікаво, як із ним. От, напри-
клад, коли Хрюндик з мамою Хрюнею їздили гостювати 
до Хрюндикової бабусі на два тижні, Лапучик сумував.

А ще друг – це той, хто буде поруч, коли тобі погано, 
і допоможе. От зараз Хрюндик сумував. Іншим звірятам 
було байдуже. А Лапунчик переживав за друга і думав, як 
би йому допомогти.

– Ти когось конкретного маєш на увазі?
– Ага. Коли я у бабуні гостював, то, здається, завів но-

вого друга. А тепер сумую.
– О, – протягнув Лапунчик. І відчув, що йому теж стає 

сумно. Бо у Хрюндика був ще один друг. А в Лапунчика – 
ні.

– А хто твій новий друг? – запитало зайченя.
– Лисичка Ляля. Бабусина сусідка, – зізнався Хрюндик. 

Він згадав, як врятував Лялю від півня, і як вона почала 
його за це поважати. Тоді й почалась їхня дружба. Вони 
так весело грались, що Хрюндик аж додому повертатися 
не хотів. 
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– Ну, тоді давай товаришувати з Лялею, – погодився 
Лапунчик.

– А як? Вона ж не в нашому лісі живе.
– Ну то й що? Туди ж не три дні бігти, – сказав Лапун-

чик. 
– І то правда. Від цієї галявина за годину домчимо! – 

Хрюндик так зрадів, що аж порохкував, доки вони бігли. 
Отак: ро-хро-хро-х!

Десь за пів годинки веселого бігу вони потомилися 
та сіли перепочити. Хрюндик вже не сумував. Він радів, 
що знову має зустрітися з лисичкою Лялею. А також, що 
познайомить друзів між собою. І уявляв, як гарно вони 
разом повеселяться.

Раптом між кущами промайнуло щось маленьке та 
руде. І за мить назустріч їм з лісової хащі з’явилась Ляля.

– Лялю! Привіт! Звідки ти тут? – Хрюндик і здивував-
ся, і зрадів водночас.

– Привіт, Хрюндику! – зраділа Ляля. – А я за тобою ску-
чила. І вирушила на розвідку – шукати хатинку кабанів.

– Нічого собі, – з повагою промовив Лапунчик. Лисич-
ка була дуже сміливою. Дарма, що маленька.

– А це хто? – запитала Ляля у Хрюндика. 
– Це мій друг Лапунчик.
Ляля не ніяковіла при новому знайомстві, не сороми-

лась і не чекала, коли її почнуть розважати. Одразу за-
пропонувала: 

– Добре. Давайте втрьох наввипередки помчимо! 
І вони весело мчали втрьох, думаючи кожен про своє, 

але всі троє – про одне й те ж. Хрюндик думав, як добре, 
що Лапунчик і Ляля познайомились, і тепер він може гра-
тися з обома друзями разом. Лапунчик думав, що втрьох 
веселіше, ніж удвох, і що ще один друг – це добре. А Ляля 
думала, що їй пощастило – замість одного друга має двох.

Тож вони думали втрьох про одне й те ж: дружба – це 
справді чудово!
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МУЗИКА НАЗАВЖДИ

Так вони мчали собі, мчали, поки не добігли до вели-
кої галявини. Там Ляля зупинилась, вражена:

– Нічого собі, які класні пеньки! А давайте по них 
стрибати!

І вони заходилися стрибати по пеньках, а також геца-
ти, підстрибувати і гепати.

Доки не почули страшне:
– Р-р-р-р-р! Ур-р! Р-р-рау!
Переляканих зайчика, кабанчика та лисенятко наче 

вітром здуло – так хутко вони чкурнули з пеньків за най-
ближчий кущ. І почали там труситися від страху так, що 
аж кущ затремтів. 

– Сид-димо т-т-ут, – промовив, клацаючи зубами від 
страху, Лапунчик.

– Мож-же, все-таки, вт-течемо? – спитав, так само 
клацаючи зубами, Хрюндик. Він був найрозсудливішим з 
усієї відчайдушної трійці.

– Сид-димо, – вирішила суперечку Ляля більшістю го-
лосів.

Тож, вони не чкурнули з усіх сил подалі від страшного 
звуку, як треба було, напевне, зробити. Вони сховалися, 
аби побачити, що воно так реве. 

І побачили.
На галявину викотилося ведмежа. Воно все ще про-

довжувало ревіти, але вже не так страшно і не так голос-
но. Ось так:

– Р-р. Ур. Рау…
Навіть трохи сумно, можна сказати, ревіло. Аж жаліс-

но.
– Може, в нього щось болить? – запитала Ляля. Вона 

вже не трусилась.
– Або нудьгує, бо в нього немає друзів, – поділився 

роздумами Хрюндик.
– Точно, – погодився Лапунчик. – Хто ж дружитиме з 

тим, хто так жахливо реве!
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Товариші переглянулись, і Ляля висловила спільну 
думку:

– Виходимо.
Вони обережно висунулися з-за куща – зайченя, ка-

банчик та лисичка.
– Привіт, – сказав Лапунчик.
– Привіт, – сказало ведмежа. – Вибачте, що налякав. Я 

всіх лякаю. Це випадково виходить. Я ж ведмідь.
– Та ми бачимо, – підтвердив Хрюндик.
– А я хотів сказати, що це мої пеньки. Щоб ви їх не 

розхитували. Бо я на них граю.
– Як це – граєш? – вражено перепитала Ляля.
– Наче на барабанах. Ну, музику граю. До речі, я – Боня.
– А я – Ляля, – сказала лисичка. – А це – Лапунчик і 

Хрюндик. 
– Приємно познайомитись, – щиро відгукнувся Боня.
– А покажеш, як ти на барабанах граєш? – нетерпляче 

запитав Лапунчик. Йому дуже кортіло це побачити! Він 
і сам любив музику – тато колись змайстрував йому со-
пілочку з очерету, то Лапунчик час від часу на ній грав.

– Звичайно! – зрадів Боня.
Він узяв палички, сів біля пеньочків – і як видав ба-

рабанний дріб, то друзі аж роти порозкривали. А вуха, 
навпаки, позакривали. Бо Боня не тільки грав, але ще 
й співав. Та всім же відомо, що у ведмедів слуху немає. 
Навіть приказка така є: «Ведмідь на вухо наступив». То-
бто якщо таке про якусь людину скажуть, то їй краще не 
співати. Бо всі злякаються.

А Боня співав. Тобто, ревів. Зрештою, коли він нас-
півався, замовк, а на галявині настала прекрасна тиша, 
Лапунчик прокашлявся і сказав:

 – Слухай, Боню… Ти трохи голосно співаєш. Навіть, я 
б сказав, трохи надто…

– Навіть дуже занадто трохи голосно, – погодилась 
Ляля.

– Може, ти грай, а Ляля співатиме? – запропонував 
Хрюндик. – Я чув, як ти у садочку виспівувала, – звернув-
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ся до Лялі. – Гарно було.
Ляля погодилась:
– Гаразд!
І Боня знову заграв. А Ляля заспівала. Цього разу Ла-

пунчик і Хрюндик не затуляли вуха, а зачаровано слухали.
Тоді Лапунчик згадав:
– А я на сопілці трохи граю.
– Знаєте, є такі великі гарбузи, схожі на грушу. От якщо 

розрізати його вздовж та висушити, а потім назбирати 
шовку у шовкопрядів… Та натягнути шовкові струни… То 
може вийти класна гітара! – розмірковував Хрюндик.

– То давайте створимо музичну групу! Будемо кон-
церти давали на цій галявині. Вона ж саме посеред лісу. 
Всі можуть приходити і нас слухати! – запропонувала 
Ляля і заплескала в долоні від захвату.

Друзі взялися до справи. Тато Хрюн допоміг Хрюнди-
кові зробити гітару. Друзі збиралися на галявині щодня і 
вчились грати. Лисичка співала. А найбільше радів Боня. 
Бо він теж нарешті знайшов друзів. Бо друзі – це ті, хто 
не тільки гратиметься з тобою і веселитиметься, а ще й 
завжди скаже правду, навіть якщо вона трохи образлива. 
Бо тільки правда допомагає нам ставати кращими.

Не завжди у них все виходило. Іноді Хрюндикові 
хотілося все кинути і забути і про гітару, і про музику: 
йому ж було найскладніше. Бо він раніше на гітарі не 
грав. Але Ляля йому потихеньку наспівувала мелодії, то 
поступово Хрюндик навчився!

Вони почали грати разом, вивчати нові пісні. Щодня 
в них були репетиції, і вся лісова громада вже знала про 
музичну групу, з нетерпінням очікуючи на перший кон-
церт.

І цей день настав. Від самого ранку на галявину зліта-
лися, сходилися, збігалися і сповзалися лісові мешканці. 
Лісовий мер Левко Гривастий суворо наказав: на час кон-
церту всі суперечки і будь-яке мисливство суворо заборо-
нені. Тож всі зацікавлені збирались без остраху.

Коли зазвучала музика, а Ляля заспівала, громада за-
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хвачено загула: такий гарний був концерт!
А найбільше пишалися своїми дітьми батьки: і Ля-

пунчикові, і Хрюндикові, і Лялині, і Бонині. Бо діти були 
не лише талановиті, а й наполегливі. Адже дорослі зна-
ють, що без наполегливості, без зусиль нічого не досягти.

Це був справжній успіх. 
– Ми добре попрацювали, – сказала після концерту 

Ляля.
– Так, хоча мені іноді було дуже важко, – зізнався 

Хрюндик.
– І я часом хотів кинути репетиції та побігти гратися, 

– зізнався Лапунчик.
– Але ми молодці, що цього не зробили, – зазначив 

Боня. 
І з ним погодились. Бо коли хтось молодець – то вже 

молодець, без сумніву.

НАЙКРАЩА ГІРЛЯНДА

Випав перший сніг. Сніжинки поволеньки падали на 
голу землю, наче знали: поспішати їм нікуди. Попереду – 
довга-предовга зима!

Лапунчик дивився у вікно на сніжинки і думав: коли 
вже поміняється його шубка? Від старших він знав, що 
взимку шубка в зайців стає білою, а не сірою, як улітку. 
Лапунчикові дуже хотілось нову шубку.

– Зайко, а шубка скоро стане білою? – запитав Лапун-
чик у брата.

– Ти вже мене разів сто питав. Скоро.
– А сто – це багато чи мало? – не відставав малий.
– Вчись гарно, то й зрозумієш, – мовив Зайко. 
– А ти як думаєш? Багато чи мало?
– Ну... Сто капустин в нашій коморі – це багато. А сто 

травинок на галявині – мало. Зрозумів?
– Ага, – погодився Лапунчик. Насправді, йому не було 

ясно: сто – багато чи мало?
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Лапунчик зітхнув. Бо треба було братись за домашнє 
завдання, а Лапунчик хотів на вулицю. До першого снігу.

– Малий, ти уроки вивчив? – запитав Зайко. 
– Та ні. Нам задали гірлянду зробити. Новорічну. 
– Ну, то й роби, – наказав старший брат.
Лапунчик заходився коло гірлянди. Якось повирізав 

кольорові фігурки, швиденько нанизав на нитку. Та й 
гайда з хати! 

Зайко його зловив уже на порозі.
– Лапунчику! Я на твою гірлянду подивився. Ти що, 

справді – краще не можеш? – спитав Зайко. 
І так якось запитав… Наче знав, що Лапунчик може. 

Просто лінується.
Лапунчикові так соромно стало! Страх.
Тоді він повернувся назад до хати. Взявся за ножиці, 

кольоровий папір, олівець і клей. Знайшов серед мами-
них ниток сріблясту мотузочку. І подумав, що зараз таку 
гірлянду гарнющу зробить, якої ще ніхто не бачив! Щоб 
показати тому Зайкові, що Лапунчик все може.

Та так його цей план захопив, що майстрував Лапун-
чик свою прикрасу всенький вечір – аж до ночі. Вже й За-
юня від подруги прийшла – а Лапунчик майструє! Вже й 
батьки з роботи повернулись – а Лапунчик майструє, аж 
хекає. Зайко всім тільки шепотів:

– Т-ш-ш-ш-ш-ш! Тихенько! Малий гірлянду робить.
І от, нарешті прикраса готова.
Лапунчик як розгорнув її посеред кімнати – всі ахну-

ли від захвату. І Зайко, і Заюня, і тато з мамою. Бо то була 
таки гарнюща гірлянда. На сріблястому мотузочку гойда-
лися фіолетові, помаранчеві, червоні, зелені ліхтарики. А 
ще – блакитні метелики. А поміж ними – жовті сонечка і 
рожеві квіточки.

– Ох ти й видав! – вигукнула Заюня. – Я такої гірлянди 
ніколи не бачила!

– Молодець, синку, – похвалив тато Заєць.
– Ти ж наш умієчко любий, – замилувалась мама Зай-

чиха.
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А Зайко сказав:
– Малий, ти, реально, класну штуку змайстрував. Я так 

і знав, що можеш краще!
Лапунчик аж зашарівся – так йому було приємно. Та-

кож приємно було думати, що завтра в школі отримає 
найвищу оцінку за таку гарну прикрасу. А потім почепить 
гірлянду на шкільну ялинку, і всі будуть милуватися його 
роботою.

Тоді Лапунчик збагнув, як це добре – робити щось як-
найкраще. А сніг нікуди не подінеться, завтра можна по 
снігу побігати. Попереду ж – уся зима!

ЗАЛІЗЯКА

Якось взимку Лапунчик із Хрюндиком повертались зі 
школи і знайшли на дорозі залізяку. Добру таку залізяку. 
Довгу, товстеньку, блискучу. Схожу на трубу. З отворами і 
гайками.

– Диви, яка класна залізяка! – зрадів Лапунчик, коли 
ту трубу помітив.

– Класна, – погодився Хрюндик. – А вона нічия?
– Ясно, що нічия, – впевнено відповів Лапунчик. – 

Якби була чиясь, то на дорозі б не валялась.
І вони забрали трубу з собою.
А коли дійшли до старого поваленого клена, повсіда-

лись на нього та стали думати, як нею гратися. Чи що з неї 
можна зробити.

– А давай збудуємо ракету, – запропонував Хрюндик.
– І що? Полетимо на ній у космос? – всміхнувся Ла-

пунчик. 
Було зрозуміло, що ракету з однієї залізяки не зробиш.
– А давай то буде наш коник! – знов запропонував 

Хрюндик.
– Тобі що, два місяці? Це ж зовсім малі на паличках 

гасають і думають, що в них справжній кінь! А ми вже до 
школу ходимо, – розсудливо зауважив Лапунчик.
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– Точно. Ти правий. Ми повинні вигадати щось розум-
ніше, – сказав Хрюндик.

Та нічого не вигадувалося. Вони помовчали, зиркаю-
чи на знахідку. Ох і ловка ж була залізяка! Шкода, що ніку-
ди було її пристосувати.

Раптом Лапунчик згадав:
– А мені Зайко розказував, що коли на морозі приту-

лити язика до чогось металевого, то язик прилипне!
– Та ну, неправда, – не повірив Хрюндик.
– Присягаюсь! Зайко, коли був малим, спробував. То 

йому потім місяць язик болів, – повідомив Лапунчик.
– Не вірю, – стояв на своєму кабанець.
– Може, дійсно, в Зайка якийсь особливий язик. А в 

інших не прилипає, – почав сумніватися Лапунчик.
– Осьо я зараз торкнуся, – сказав Хрюндик.
І торкнувся язиком до залізяки.
Та й прилип. Мороз же! Зима.
Смикнувся раз, вдруге – не відлипає язик!
– Ти чого? Розіграти мене хочеш? – спитав Лапунчик.
– Мм-м-м-м-м! – промукав Хрюндик.
Язик же в нього до залізяки прилип. От він тільки й 

міг, що мукати.
– Та ти точно знущаєшся. Як це – язика не можна від-

чепити?! – вже зовсім перестав вірити в таке диво Лапун-
чик.

Тому він і собі висунув язика та й притулив до труби.
Язик прилип.
– Гм-г-гм! – прогудів Лапунчик.
– Мм-ггг! – погодився Хрюндик.
Лапунчик подумав, що зараз став би у нагоді дядько 

Сич. Він би точно знав, як біді зарадити. Тоді зайчик за-
махав лапами, наче крилами – дивись, мовляв, Хрюнди-
ку, чи немає поруч дядька Сича?

Хрюндик здивувався. Подумав, що Лапунчик так зо-
бражає розпач. І собі замахав ратичками. Мовляв – добре, 
давай хутчіше йти додому! Бо дядька Сича поруч не було, 
щоб він когось на допомогу покликав.
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Але йти було не так вже й просто. Бо Хрюндик при-
клеївся до залізяки з одного боку, а Лапунчик – з другого, 
але навпроти Хрюндика. Тобто коли один ішов уперед – 
то інший міг іти вперед лише спиною. 

Та робити нічого – треба було вирушати по допомогу.
Отак вони й пересувалися, притримуючи лапами та 

ратичками залізяку, з приклеїними до неї язиками. То 
один іде спиною вперед, то інший.

Добре, що Лапунчиків двір близько. Вони боком про-
тиснулися через хвіртку та забрели до хати.

Вдома були Зайко з Заюнею. Вони вже встигли зі шко-
ли повернутись, поки малі про залізяку думали – що б із 
нею такого розумного вдіяти.

– Що це з вами? – жахнулась Заюня.
А Зайко одразу все зрозумів – як побачив залізяку.
– Та-ак... То ви, виходить, на чужих помилках вчитись 

не бажаєте, – сказав Зайко.
Тоді взяв кухоль теплої води, нахилив по черзі дітей 

над ночвами та обережно полив їх язички водою.
Тоді Лапунчик із Хрюндиком від залізяки відлипли.
Але язикам було кепсько. Тому довелося Зайкові бігти 

по лікаря Василя Вовчиська.
Василь Вовчисько взяв гірку мікстуру та понатирав 

нею нещасні язички. І сказав:
– Оце дивлюсь я на вас та й думаю: чи ви тямили, що 

робили? Хіба не знаєте, що до рота не можна нічого бра-
ти, окрім їжі?

– Знаємо, – в один голос відповіли Лапунчик із Хрюн-
диком.

– Це вони мій дитячий вчинок вирішили повторити, – 
повідомив Зайко.

– А нащо? – здивувався Василь.
– Бо дурненькі, – зітхнув Зайко.
– Та не треба було... той... повторювати, – зізнався на-

решті Лапунчик.
– Ага. Ми ж знали, що Зайко прилип, – погодився 

Хрюндик.
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– Це називається – вчитися на чужих помилках. Ко-
ристуватись досвідом інших. Розумні діти саме так і ро-
блять. Тому з ними не стається ніякої халепи! Ясно вам? 
– запитав Зайко.

Малим було ясно. Тим більше, що язички ще довго 
боліли. Особливо, коли Лапунчик із Хрюндиком згадува-
ли про залізяку.

ПОДАРУНОК ДЛЯ ДРУГА

Наближався Новий Рік. Та ще й як наближався! Все 
лісове товариство пожвавішало, всі кудись поспішали, у 
хатках топилося, варилося, шкварилося і пеклося, бо ж 
свято наближається!

Всі готували подарунки. У родині Хрюндика – теж. 
Мама Хрюня робила гарненькі пакуночки з березової 
кори та складала туди подарунки для родичів і друзів. 
Гарбузове варення – для тітки Хрюсі. Сушені гарбузові 
шкірки – для діда Роха. Гарбузове насіння – для дядька 
Сича.

Тато Хрюн приніс пухнасту ялинку, і разом із Хрюн-
диком взявся її прикрашати. Так вони дружно працювали 
і приємно гомоніли, поки мама Хрюня не спитала:

– Хрюндику, а ти що своєму другові приготував?
І тут весь гарний настрій Хрюндика зійшов нанівець. 

Стало йому так сумно, що словами не передати. Аж до 
розпачу дійшло. Бо ж завтра – Новий Рік, а подарунка для 
Лапунчика в нього нема. Бо він забув! Про подарунок.

 Хрюндик сів на стільчика і мало не заплакав.
– Нічого…
– То, може, подаруєш гарбузового варення?
Хрюндик знав, що Лапунчик терпіти не міг гарбузо-

вого варення.
– Ні. Я щось придумаю.
І почав кабанець думати. А коли думав, то згадав про 

горобину. Яка росте на далекій галявині коло річки. І яку 
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так мріяв спробувати його друг – узимку, коли горобина 
достигне.

А зараз же зима! І Хрюндик повеселішав. Бо тепер 
він знав, що подарує другові на Новий Рік. Сказав мамі 
Хрюні:

– Я знаю, які зимові ласощі Лапунчикові принести!
А коли мама Хрюня й тато Хрюн відволіклися, Хрюн-

дик потихесеньку вислизнув із хати. Та рушив на пошуки 
горобини.

А треба сказати, що вже сутеніло. На дворі стояло гар-
не зимове надвечір’я. Сипав тихенько сніжок. Тобто, все 
було так, як і має бути в передсвятковий вечір. Тільки 
Хрюндик не прикрашав ялинку в хаті, а прокрадався дво-
ром, щоб його не помітив дядько Сич. 

Нарешті батьківська хатка залишивсь позаду. А попе-
реду чекали ніч, ліс, сніг і горобина.

Хрюндику було трохи лячно. Вірніше, таки справді 
лячно. А якщо вже зовсім чесно говорити – то дуже лячно! 
І йому хотілось повернути додому.

Але знайти горобину він бажав дужче.
І Хрюндик побіг.
Він мчав до річки, бо десь там і була заповітна галя-

винка.
Вже зовсім стемніло. Сніг сипав і сипав. Почався вітер.
Невдовзі за сніговою завісою нічого не було видно.
Тоді Хрюндик зрозумів, що заблукав…
…Тим часом вдома у Хрюндика почалась колотнеча 

– мама з татом кинулися звати синочка вечеряти, а того 
немає! Ні в своїй кімнаті. Ні в жодній іншій. Ні у дворі!

Тоді мама Хрюня сказала татові Хрюну:
– Мабуть, він до Лапунчика побіг!
І вони подались до зайців.
Але й там кабанчика не було! Заяча родина сполоши-

лась, а більше за всіх – Лапунчик. Куди ж міг його друг 
подітися?!

І раптом схвильована мама Хрюня згадала:
– Він щось казав про зимові ласощі для Лапунчика! 
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Подарувати йому хотів на Новий рік.
Лапунчик все згадав. Про горобину. І одразу ж затру-

сився – бо злякався за друга.
– Та це ж він про горобину казав! Яку ми бачили восе-

ни коло річки! – вигукнув зайчисько.
– От лихо! Це він туди майнув! – перелякалась мама 

Зайчиха.
– Значить, треба вирушати по малого, – сказав тато 

Заєць. Хоч йому теж було страшно виходити з нори, бо 
надворі розгулялась справжня хуртовина.

– А як же ми його знайдемо в таку погоду? – запитала 
мама Зайчиха.

– Самі не знайдемо. Треба йти до Вовчиськів. Тільки 
вони можуть слід узяти, – відказав Зайко.

– Та ти здурів! – пискнула Заюня. – Вони ж вовки!
– То й що. Ми з Вовчиком уже п’ять років в одному 

класі вчимось, і все нормально, – сказав Зайко і вибіг із 
дому.

За ним рушили обидві родини. Хоч і лячно було, але 
надія лишилась лише на Вовчика.

Зайко з Вовчиком дружив. Хоча його тата, грізного 
Василя Вовчиська, таки побоювався. І зовсім не тому, що 
той був лісовим лікарем і міг зробити болючого укола за 
потреби.

Тож, коли Зайко прибіг до вовчого подвір’я, просто 
кинув камінець у вікно Вовчикової кімнати. Вовчик од-
разу ж вигулькнув:

– О, привіт! Це чого тебе в таку погоду принесло?
– Та, розумієш…Хрюндик щез.
– Це той малий бешкетник-кабанисько? Ми тут ні при 

чому! Ти ж знаєш – вже давно на рис із рибою перейшли. 
Для здоров’я корисніше, – повідомив Вовчик.

– Та добре, добре… він до річки побіг. По горобину. А 
слід самі не знайдемо.

– Хух. Ото дурненьке мале. Вже йду!
А за ним вийшла вся вовча родина.
Василь Вовчисько оглянув компанію та й вирішив:
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– Знаєте, що? Нам треба всю лісову громаду підняти. 
Дитина ж пропала!

І він дзвінко свиснув – так, що у зайців аж у вухах по-
закладало. Тут налетіло пташок! Василь Вовчисько нака-
зав усіх скликати та вирушати на пошуки Хрюндика.

Вся лісова громада зібралась. Всі покинули пекти, ва-
рити, смажити святкове частування, припинили прикра-
шати ялинки. Бо коли в когось біда – треба негайно йти 
на допомогу.

Василь Вовчисько наказав усім вишикуватись у дов-
гий-предовгий ланцюжок, а сам пішов попереду, виню-
хуючи Хрюндиків слід.

Отак всі мешканці лісу просувалися через хуртовину, 
через хащі та снігові кучугури. 

І раптом Лапунчик, який ішов одразу за Василем Вов-
чиськом, вигукнув:

– Он щось ворушиться! За кущем! 
Всі так і кинулись до того куща. Під ним, геть скоцюр-

блений, припорошений снігом, сидів Хрюндик.
Ох, як же ж він зрадів, коли всіх побачив! Мама Хрюня 

заплакала від радості:
– Мишатко моє! Синочку!
А Вовчик Вовчисько здивувався:
– Мишатко?
– Ага, – прошепотів Хрюндик. Бо голосно розмовляти 

не міг – так перемерз.
Лісова громада раділа, що кабанчик знайшовся. І – це 

ж треба! – одразу вщухла хуртовина, і всі помітили, що 
зовсім поруч росте велика, розлога горобина.

– Ось, – сказав Хрюндик Лапунчикові. – Нарвав горо-
бини для тебе. З Новим Роком!

– Хрюндику! – розчулено обійняв друга Лапунчик. – Я 
знав, що ти здатен на витівки. Але щоб усю громаду пере-
лякати… Дякую! А твій подарунок у мене вдома лежить. 
Ото ти здивуєшся, як його побачиш!

Наступного дня Лапунчик приніс його Хрюндикові. 
Знаєте, що то було? У гарному кошику лежала гілочка з 
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ягодами горобини. Лапунчик по неї навмисне ходив із 
братом, і вже тиждень подарунок чекав на свого господа-
ря. Вони ж разом так мріяли про ці ласощі! Бо ж Лапунчик 
всім серцем хотів Хрюндика привітати тим, про що друг 
мріяв.

А всі знають: найкращий подарунок для друга – той, 
що від щирого серця.

КІНЕЦЬ

Голобородько Кирилл, 5 лет. «Петушок». 
 Студия живописи «Рассвет
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БУМА-БУМАЙ-ОК

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЛИПА.

В каждом дворе есть свои герои. О героях особенно 
хорошо думается, когда геройски сидишь на дереве и пы-
таешься вдохнуть солнце. Не целиком, конечно, а неболь-
шими лучистыми порциями, чтобы не обжечься. Пахнет 
солнце вкусно, почти как торт «Рыжик» в духовке. Или 
«Конопатик», Юле это название нравится больше, пото-
му что она сама его придумала. Юлина мама всегда печет 
«Рыжик-Конопатик» на день рождения дочки, и в этот раз 
обещала испечь, ждать осталось неделю.

Как только Юлю осенило, что ей вот-вот стукнет це-
лых девять лет, она твердо сказала себе: или сейчас, или 
никогда. И честно призналась – лучше бы никогда. Но 
если решила побороть страх высоты, куда деваться. Бегом 
на дерево! Жаль, она не белка и не кошка, для них-то не 
проблема бегом. Впрочем, залезть на него оказалось не 
так уж трудно. Точнее, на нее. Самое удобное дерево в их 
дворе – это липа. Ствол щедро утыкан ветками, хватайся 
за любую и вперед: выше, выше, еще выше! Ничего себе, 
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Юлю понесло. Не до макушки добралась, но довольно-та-
ки высоко. Неужели у нее хватит смелости посмотреть 
вниз? Ладно, посмотреть, а спускаться как? Придется 
жить на дереве.

Ноги почти перестали трястись. Юля сделала еще пару 
вдохов, ощущая, как солнечное тепло заполняет ее тело. 
«Тело» и «тепло» – очень похожие слова. Это понятно, 
телу обязательно нужно тепло, и Лиза, Юлина подруга, 
права – когда вдыхаешь солнце, страх отступает.

Интересно, откуда Лиза это узнала? Вряд ли она че-
го-то боится.

Лиза – образец неправильной отличницы. Обычно от-
личницы какие? Тихие, гладко причесанные, опрятные и 
мало с кем дружат. С Лизой все по-другому. У нее волосы 
висят серпантином, лицо и руки в чернилах, школьная 
юбка перекручена набок, а на блузе обязательно не хва-
тает одной пуговицы, иногда и двух. И не тихая она вовсе, 
еще какая громкая. И не подлиза, хотя и Лиза. Даже ди-
ректору школы как-то заявила, что устраивать День здо-
ровья, когда на улице холодный ветер, неразумно, можно 
воспаление легких подхватить.

- Как бы День здоровья не обернулся месяцем болез-
ни, - сказала Лиза, смело глядя ему в глаза.

Да, Лиза смелая. И умная. Она и не зубрит никогда ни-
чего, просто ей учеба легко дается. Юле учиться тоже не 
трудно, но она вечно в облаках витает. Запишет пример 
в тетради, и вместо того, чтоб решать, начинает пред-
ставлять, как все математические символы превратились 
в смайлики. Плюс – улыбающийся смайлик, минус – пе-
чальный, умножить – удивление: ого, сколько получится! 
А разделить…

Хорошо, что Лиза сидит с ней за одной партой и во-
время толкает в бок: возвращайся, мол, подружка, на зем-
лю.

Подружек у Лизы много, но Юля самая близкая. И не 
только потому, что они сидят рядом и живут в одном дво-
ре, это ведь для дружбы не главное. Самые большие свои 
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секреты Лиза доверяет именно Юле, и Юля хранит их, как 
никто другой, ни разу не проболталась. Много болтать 
Юля вообще не любит, разговоры отвлекают от витания 
в облаках, а Юлины облака – это святое. Она ими только с 
Лизой делится.

О своем решении залезть на дерево Юля не сказала 
никому, кроме Лизы.

- Ты уверена? – Лиза спросила таким тоном, словно 
Юля собралась пойти искупаться в проруби в тридцати-
градусный мороз.

Уверенной Юля совсем не выглядела. Может, ей и не 
надо на дерево? Живут же люди, которые никогда не ла-
зили по деревьям. И ничего, нормально живут. Но Лиза 
уже загорелась идеей, а когда она загорается, начинает 
прыгать и размахивать руками, будто и в самом деле го-
рит. И нет такого огнетушителя, чтобы Лизу потушить.

- Хочешь, вместе полезем? – предложила Лиза. – Со 
мной тебе не будет страшно.

Нет, Юля хотела сама, рано утром, пока все спят, пока 
можно вдыхать солнце в полной тишине. И тишину вды-
хать, и первые приглушенные звуки, робкие и осторож-
ные. Утро – лучшее время, чтобы рассматривать самых 
таинственных героев двора. Вот они во всей красе: изящ-
ная скамейка и могучий стадион (вообще-то это спорт-
площадка, но все ее зовут гордо - стадионом), одинокая 
перекладина и гостеприимная беседка, качели-скрипач-
ки, домик, карусель, песочница и, конечно, липа, с высо-
ты которой Юля любуется двором.

Любоваться героями Юля могла долго, и так это любо-
вание затянулось, что во дворе появились другие герои, 
и на них смотреть Юле хотелось гораздо меньше. Из двух 
домов одновременно вышли Ярик и Тим. Ярослав и Ти-
мофей, если называть их длинно. Но короткие имена им 
подходят больше. Длинные звучат слишком серьезно для 
таких несерьезных мальчишек. Ярик и Тим учатся в па-
раллельном классе, но постоянно пересекаются. С Юлей и 
Лизой. Еще они постоянно смеются и балуются, балуют-
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ся и смеются. По Юлиному твердому убеждению, ничего 
другого они делать не умеют.

Четко вышли, минута в минуту. Наверняка в чате до-
говорились. Они как проснутся, сразу в чат. И, встретив-
шись, нырнули в планшет Ярика, над чем-то хихикая.

После Ярика и Тима притопала Плакса-с-таксой. Эту 
девочку Юля впервые увидела во дворе два дня назад, 
когда незнакомка гордо и независимо прошла вместе с 
таксой до карусели. Покаталась минут пять и не менее 
гордо и независимо ушла домой.

Познакомиться с ней никто не успел, и Ярик приду-
мал ей прозвище – Плакса-с-таксой. Плакса эта девочка 
или нет, Ярика не волновало. Все дело в таксе. С таким 
же успехом она могла стать Девчонкой-с-болонкой или 
Дикаркой-с-овчаркой. Ярик любит придумывать, чтобы 
в рифму.

В этот раз Плакса-с-таксой тоже задерживаться не 
стала. Кажется, новый двор ей не очень нравился. Любо-
пытно, где она жила раньше?

Размышления Юли на эту тему были бесцеремонно 
прерваны.

- О! Юлиана-несмеяна на дереве сидит, - это Ярик от 
планшета оторвался.

Сносное прозвище, кстати говоря. Мог и Юлькой-ко-
зюлькой обозвать. Юлиана – даже красиво.

- А ты чего там? – прокричал Тим.
Кричать в ответ Юля не захотела. Она сделала загадоч-

ное лицо, вернее, оно само, случайно сделалось, и прило-
жила палец к губам: тссс! Люди спят еще, воскресенье, а 
вы расшумелись тут.

Ярик и Тим поняли по-своему – Юлиана скрывает от 
них что-то интересное. Не зря же она туда забралась, и 
вид у нее интригующий. Не раздумывая, мальчишки по-
лезли на дерево.

Юля покрепче обхватила руками ветку. Нет, не обхва-
тила, а судорожно вцепилась в нее, жаль не зубами, она 
бы не отказалась использовать их для пущей надежности. 
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Наконец, Ярик и Тим перестали трясти липу и уселись. Но 
Юле от этого было не легче. Что говорить? Признаваться 
в том, какая она трусиха, Юля точно не желала. Только не 
им! Засмеют и задразнят.

На помощь вовремя подоспела Лиза. Она по-супер-
менски взлетела на дерево и объяснила вполне доходчи-
во:

- Юля тут солнцем дышит, не мешайте.
- Как это - солнцем? – не понял Ярик.
- А зачем? – Тима больше интересовало, для чего это 

нужно.
- Чтобы появились необычные способности, - выдала 

Лиза.
Успела же придумать такое! А главное, Лиза всегда ис-

кренне верит в то, что придумывает. И других заставляет 
поверить. И верят, как миленькие!

- Как можно дышать солнцем? – повторил свой во-
прос Ярик.

- Носом конечно. Глаза закрой и рот тоже. Слышишь 
его запах?

- Запах липы слышу, а солнца - нет.
- Не видать тебе, Ярик, сверхспособностей, - Лиза была 

неумолима.
- Может, надо нос выше задрать? – предположил Тим, 

испугавшись, что и ему в сверхспособностях откажут.
- Нос задирать некрасиво, - не согласился Ярик. – За-

дираешь – значит, считаешь себя лучше других. А чем ты 
лучше? У тебя вон уши лопухами.

- На себя посмотри, - обиделся Тим.
- Ладно вам, - вмешалась Лиза. – Вдыхать солнце вы 

не умеете, но если посидеть на липе подольше, тоже спо-
собности развиваются. Например, мальчики становятся 
джентльменами.

- Это нам еще зачем? – удивился Тим.
- Странные вы. Чтобы нам, девочкам, помогать.
- Такая способность как-то уж совсем… сверх, - вздох-

нул Ярик.
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- Не хотите и не надо, - пожала плечами Лиза. – Толь-
ко способности не как попало появляются, а по очереди. 
Лешка Бусыгин из нашего класса сперва джентльменом 
стал, а на следующий день смог предметы передвигать 
одним взглядом. Целый шкаф передвинул!

У Ярика и Тима начался серьезный мыслительный 
процесс. Брови задергались, ресницы захлопали, ноздри 
раздулись. Интересное это зрелище - думающие мальчи-
ки.

- А как мы поймем, что уже превратились в этих са-
мых джентльменов? – спросил Тим.

- Нууууу, - протянула Лиза, - вот будем с дерева сле-
зать, вы броситесь к нам на помощь.

- А сами не сумеете что ли? Слабо?
- Мы не сумеем? – искренне возмутилась Лиза, забыв, 

что речь идет и о Юле тоже.
- Не сумеете! Трусихи! Девчонки! – дразнился Ярик.
От негодования Лиза немного растерялась, что быва-

ет с ней крайне редко.
- Да мы, да мы, да мы… - повторяла она. - Мы дамы! 

А джентльменам с дамами полагается быть любезными.
- Ха! Дамы они! – продолжил потешаться Ярик, но тут 

же осекся, вдруг Лиза правду сказала о способностях.
Великая вещь – дар убеждения. Не зря Лиза уме-

ет солнце вдыхать, у нее сверхспособность точно есть – 
убеждать других.

Юля была поражена, насколько легко и быстро маль-
чишки стащили ее с дерева. Юлино воображение даже 
обиделось слегка. Только оно начало рисовать страшную 
картину обламывающейся ветки, как Юля уже на земле 
стоит. Где уж тут успеть испугаться. А Ярику и Тиму идет 
быть джентльменами, как-то они сразу посимпатичней 
стали. Жаль, это джентльменство у них не само по себе, а 
ради чего-то другого. Липовое, значит, джентльменство, 
ненастоящее. А каким оно еще может быть, если приоб-
рели его, сидя на липе?
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ГЛАВА ВТОРАЯ. ДОМИК.

Домики на детских площадках имеют удивительное 
свойство – они могут вмещать бесконечное число лю-
дей. Особенно во время дождя, который, между прочим, 
пошел точно в свое время – после обеда, как и обещали 
прогнозы. Но всем показалось, что он не вовремя. Только 
разыгрались, а тут этот дождь, и сиди теперь в домике, 
жди, пока дождю надоест лупить по асфальту.

Благо, летний дождь быстро проходит, проносится 
сапсаном. Папа рассказывал Юле, что сапсан – это со-
кол, самая быстрая птица в мире. И скоростной поезд 
«Сапсан», на котором они ездили к бабушке с дедушкой, 
назван в честь сокола. Юля представляла, как дождь-со-
кол раскинул свои водяные крылья, закрыл ими все небо 
и полетел над городом.

Против дождя Юля ничего не имела. И против сидения 
в домике тоже. Если бы еще Ярик с Тимом не висели над 
головой, но куда их денешь... Вместе с другими мальчиш-
ками они ловили дождинки и брызгали ими в девчонок. 
Те визжали, прыгали, брызгались в ответ, и всем было 
весело. А Юля слушала дождевую морзянку: тук-тук-тук-
шлеп-буль, тук-тук-тук-шлеп-буль. Может ведь так быть, 
что это не простой дождь, а пришелец? Посланник с дру-
гой планеты, который пытается что-то сказать.

Стоило Юле задуматься о пришельцах, пришла Плак-
са-с-таксой, но в домик заходить не стала, ей и под зонти-
ком было неплохо. Выглядела Плакса кукольно: голубое 
платье с широкими оборками, по-праздничному запле-
тенные косы и зонтик с цветочками, точь-в точь такими 
же, как на босоножках. Таксу она бережно прижимала к 
груди.

- Иди к нам, - крикнул кто-то из девочек.
Плакса ловко перепрыгнула через лужу и протянула 

той самой девочке собачку.
- Подержи, пожалуйста. Она не кусается.
Следом за собачкой Плакса отдала зонтик и стала раз-
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уваться. В домике наступила тишина. Тапочки у входа 
никто не выдавал, для чего снимать босоножки? Даль-
ше Плакса вытворила еще лучше. Она босиком побежала 
прочь от домика, принялась кружиться, танцевать, умы-
ваться дождем и только потом, мокрая и довольная, забе-
жала в дом.

- У нас на планете так встречают дождь, - сказала 
Плакса, улыбаясь. – Я с планеты Бума-Бумай-Ок.

Ярик и Тим одновременно прыснули:
- Бума-Бумай? Вот умора!
Плакса нисколько не смутилась:
- Вы бы видели наши бума-бумы! Это такие воздуш-

ные шарики, которые умеют петь, и, если кому-то скучно, 
они прилетают и поют.

- Поющие шарики! – схватился за живот Ярик.
- А еще там есть бума-бумики, - как ни в чем не бы-

вало, продолжала Плакса. - Это мыльные пузыри. Они 
знают кучу смешных историй и рассказывают их тем, кто 
грустит. А еще…

Плакса говорила о планете Бума-Бумай-Ок так увле-
ченно, словно действительно прилетела оттуда.

- Наш человек, - шепнула Юле на ухо Лиза.
А мысли Юли были уже на далекой планете, жители 

которой здороваются друг с другом, легонько стукнув-
шись лбами. Бумкнулись и дальше побежали. А если на-
встречу идут несколько знакомых человек, пока со всеми 
перебумкаешься, голова не заболит? Хотя они же лего-
нечко.

Тима заинтересовали падающие с неба щенки в ко-
робочках. Он бы от щенка не отказался. А там и котята, и 
хомяки, и морские свинки падают. Кому кого не хватает, 
того и хватай. Плакса схватила коробочку с Марсей. Это 
имя ее Таксы. А саму Плаксу, как выяснилось, зовут Со-
фийка. Мокрая-премокрая Софийка.

- Тебя ругать не будут за то, что ты такая мокрая? – 
спросила Лиза.

- Неа, - Плакса помотала растрепанными косами. – Бу-
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майоки детей никогда не ругают.
- Прямо-таки никогда? – не поверил Ярик.
- Они просто говорят: побумайте над своим поведе-

нием. И мы бумаем, бумаем, пока что-нибудь не прибу-
мается.

- София! – строгий окрик вернул девочку на землю.
К домику, стуча каблуками, решительно приближа-

лась женщина, тоже кукольная, как и Плакса до своего 
танца под дождем.

Плакса мгновенно превратилась в сдутый бума-бум. 
И она, и Марся, виновато опустив головы, поспешили на-
встречу каблукам.

Юле было неудобно прислушиваться к диалогу, но он 
сам лез в уши.

- София, что это? Что за вид? Как ты пойдешь к Ере-
миным?

- Мам, я не хочу идти. Сами к ним в гости ходите. Я во 
дворе гулять хочу.

- Хватит, уже погуляла! На пять минут тебя отпустила, 
и на кого ты теперь похожа? Я не зря говорила: двор ни-
чему хорошему не научит.

- Неправда! Это хороший двор. И ребята хорошие. Я 
им про планету Бума-Бумай-Ок рассказывала.

- Опять планета! Как же мне надоели эти глупости. 
Иди, переоденься, и поторопись, папа ждет в машине.

Дождь закончился, и в домике остались только Юля, 
Лиза, Ярик и Тим. Юля думала, что это очень плохо, если 
нужно идти туда, куда совсем не хочется. И очень груст-
но. Так грустно, что без бума-бумиков не обойтись. И еще 
думала – здорово иметь собственную планету. Но когда 
у тебя есть своя планета, хочется пригласить туда самых 
любимых людей. А если эти люди тебя не понимают, тог-
да как?

- Прикольная девчонка, - нарушил молчание Ярик. – 
Правда, немного бумайокнутая.

Лизе слово «бумайокнутая» не понравилось, и она за-
явила Ярику, что обзывать Плаксу не позволит. Нет, не 
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Плаксу, Софийку, Плакса – тоже дурацкое прозвище, со-
всем ей не подходит.

- Я не обзывал, - оправдывался Ярик. – Бумайокнутая 
- это не просто чокнутая, а помешанная на всяких бумах.

Лиза настаивала на том, что слово обидное и некра-
сивое, и Ярику пришлось с ней согласиться, с Лизой все в 
итоге соглашаются.

- А давайте у нас будет тайное общество бумайоков, - 
предложила Лиза. – Мы четверо и Софийка.

И опять все согласились. А что, весело - бумкаться лба-
ми при каждой встрече и прибумывать истории про зага-
дочную планету Бума-Бумай-Ок. Особенно, если осталь-
ные в этом ни бум-бум!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. БЕСЕДКА.

В беседках беседуют, это каждый знает. Поэтому когда 
Лиза произнесла заветные слова: «Мы тихонечко поси-
дим в беседке», Софийкина мама сдалась:

- Ладно, отпущу с вами Софию. Но из беседки никуда. 
Сидите и беседуйте, как все хорошие девочки.

И ничего, что все хорошие девочки в этот момент но-
сились по двору, играя в прятки. Юле, Софийке и Лизе по-
лагалось быть особенно хорошими.

- О чем беседовать будем? – спросила Юля.
Софийка задумчиво погладила Марсю:
- О том, что едят жители нашей планеты.
- Бумочки с изюмом, - сразу нашлась Лиза.
- Бум-бум-броды с колбасой, - подхватила Юля.
Лиза хотела продолжить, но в беседку ураганом вле-

тели Ярик и Тим. Взгляд Ярика выцепил заколку-стрекозу 
в Лизиных волосах. Одна секунда, и Ярик, дразнясь, раз-
махивал заколкой перед носом Лизы:

- Попробуй, отбери!
Лиза попробовала, но Ярику в быстроте не откажешь. 

Тут еще Тим изловчился, стащил браслет с руки Лизы и 
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побежал прочь. И Ярик побежал. Но Лиза, вопреки ожи-
даниям, не побежала:

- Хорошие девочки за мальчиками не бегают.
- Чего это они? – удивилась Софийка.
- Ярик и Тим в меня влюбились, - небрежно ответила 

Лиза.
Насчет Ярика Юля не сомневалась. Когда они играли 

в игру, кто кому быстрее наступит на ногу, Ярик Лизе все 
ноги оттоптал, а Юли и Тима будто и не было рядом. И 
прозвища для Лизы постоянно новые придумывает, да 
чтобы пообидней. Лизка-крыска – пожалуй, самое нор-
мальное. Другое дело Тим. Он Лизу даже ни разу никак 
не обозвал. Если и влюбился, то за компанию с Яриком, 
не отставать же от друга. Но Лизе нравилось думать, что 
влюбились они оба, так интересней, а Юля не возражала 
– ей-то что.

Вот если бы речь шла о Вите… Витя – самый необыч-
ный мальчик во дворе. Витюля-чистюля – прозвал его 
Ярик. Витюля прежде чем на скамейку сесть, протирает 
ее салфеткой. Ничего подобного Юля в жизни не видела. 
Но мало того, он выходит во двор не с айфоном и не с 
планшетом, а с книгой. Настоящий уникум! Садится на 
скамеечку и читает. Как-то раз Ярик и Тим принялись его 
дразнить, а он глаза от книги оторвал, да так на них по-
смотрел, что больше они к нему не подходили.

- Это у него внутренняя сила, - сказала Юлина мама. – 
Он не боится быть непохожим на других.

И учится Витюля не в обычной школе, а в лицее. Там, 
где у всех очень умные лица. Других лиц лицеистам не 
положено.

Лиза и Софийка гадали, как быстро Ярик и Тим при-
бегут обратно, а Юля разглядывала Витюлю. Да, лицо у 
него умное, хоть и без очков. И доброе. Как Витюля не за-
крывает свое лицо книжкой, а все равно видно, что оно 
доброе. Подружиться бы с ним, пригласить в тайное об-
щество бумайоков. Но захочет ли он?

- У-ди-вить! – нараспев произнесла Лиза. – Чтобы мне 
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понравиться, Ярик и Тим должны меня удивить.
Точно! Витюлю тоже надо удивить.
- Удивить-вить-вить, удивить-вить-вить, - весело ще-

бетало слово над Юлиным ухом.
Но чем Юля может удивить? У Софийки, например, 

есть шляпка и длинные косы. У Лизы – шишка на лбу. Она 
стеклянную дверь не заметила и лбом в нее бумкнулась, 
поздоровалась с дверью. Теперь ходит с шишкой, вся та-
кая удивительная. Не каждый день встречаются девочки 
с шишками. А Юле чем удивлять? Россыпью веснушек? 
Коротким хвостиком на затылке? Да уж, задачка… Но у 
любой задачки существует решение. Сказав себе: или 
сейчас, или никогда, Юля направилась к Витюлиной ска-
мейке. Эффект неожиданности – вот что ей нужно!

- Хочешь стать бумайоком? – с ходу спросила Юля.
- Хочу, - коротко ответил Витюля, удивляя Юлю сво-

им ответом больше, чем она его вопросом. Юля-то ждала, 
что он хотя бы поинтересуется, кто такие бумайоки. Он 
и поинтересовался, но потом, когда закрыл книжку про 
великих изобретателей XX века, и пошел следом за Юлей 
знакомиться с другими бумайоками – Лизой и Софийкой.

Очередной циклон принес в беседку Ярика и Тима. 
Они оторопело уставились на Витюлю. Ничего себе: 
Витюля-чистюля – новый бумайок, его уже в тайное об-
щество приняли, а их мнение спрашивать не обязатель-
но. Но Витюля недолго занимал мысли мальчишек, им не 
терпелось выложить девчонкам нечто сногсшибательное.

- Лиза, - голос у Ярика дрогнул. – Твою заколку съела 
топогама.

- Топо кто? – быстро захлопала ресницами Лиза.
- То-по-га-ма! – зловеще прошептал Ярик.
- Это чудище такое, - вклинился Тим. – Волосатое-пре-

волосатое. От него много топота и гама.
- Не волосатое, а игольчатое, - возразил Ярик. – Оно 

топает и гамает. Гам-гам и нет заколки. Гам-гам и нет 
браслета. Я про топогаму стих сочинил:

Ходит-бродит топогама
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В здоровенных сапогамах
И все время попадама
Или в лужу, или в яму.
Видно, эта топогама
Не разумная ни грамма.
Тим решил не отставать от Ярика.
- И я сочинил:
Ходит-бродит топогама,
Грозно клацает зубама.
- Разве это стих? – возмутился Ярик. – Лиза, скажи, у 

меня лучше?
- Лучше, - признала Лиза. – У тебя, Тим, как-то мало 

совсем.
- Краткость – сестра таланта, - не согласился Тим.
- А зубами клацать – это страшнее, чем в здоровенных 

сапогах бродить, - поддержала Тима Софийка. – Топогама 
ведь страшная?

- Еще какая страшная! У-у-у-у-у! Угу-гу! – пугал дево-
чек Тим.

- Видел я вашу топогаму, - неожиданно заявил Витюля.
- Врешь! – вскинулся Ярик.
- Почему это? Вы могли ее видеть, а я нет?
- И где ты ее видел? В книжке?
- Она по ночам на качелях катается, я из окна смотрел. 

И тут повсюду следы ее лап, если приглядеться.
- А пойдемте искать топогаму! – сказала Софийка, за-

быв, что ей нельзя уходить из беседки.
И Юля с Лизой забыли. Любой бы забыл, когда речь 

идет о топогаме.
- Вот он! След! – Витюля внимательно изучал асфаль-

тированную дорожку.
- Где? Где? – спрашивали Ярик и Тим наперебой. – Нет 

там ничего.
- Ребята! – воскликнула Лиза. – Я догадалась – топога-

ма прячется в кустах.
И правда, как это раньше не пришло никому в голову. 

Бумайоки осторожно подкрались к скрывающему топо-
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гаму кустарнику. Марся отчаянно рвалась с поводка.
- Марся, нет! – удерживала ее Софийка. – Я не отдам 

тебя на съедение.
- Ай! Куст шевелится, - Юля схватила Тима за руку.
Смелая Лиза присела на корточки, заглянула в самую 

глубь куста и отпрыгнула в сторону.
- Глазами зыркает! Чуууудище!
- Что будем делать? – спросила Юля, отходя на безо-

пасное расстояние.
Она не знала, надо ли им вообще что-то делать, но в 

фильмах, встречаясь с чем-то необычным, всегда спра-
шивают: что будем делать? Поэтому и спросила.

Ярик и Тим вели себя странно. Сами про топогаму 
рассказали, а теперь удивлялись не меньше девчонок.

- Может, нет там никого? – сомневался Ярик. – Пока-
залось?

- Есть топогама! – стояла на своем Лиза. – Залезь туда 
и проверь. И заколку мою отбери, которую она съела.

- Как я отберу? Она в животе уже.
- Все равно лезь.
Ярик переминался с ноги на ногу.
- Не ела она твою заколку, - выручил друга Тим. – Мы 

пошутили, придумали эту топогаму.
Лиза не унималась:
- Придумали? А в кустах кто сидит?
Ярик и Тим пожали плечами. Откуда им знать, что за 

монстр завелся во дворе. Пока остальные терялись в до-
гадках, Витюля достал из кармана бумажные платки, ак-
куратно расстелил их на земле и встал на четвереньки. 
Бумайоки затаили дыхание. Юля кинулась было остано-
вить Витюлю, спасти от неминуемой гибели, но опоздала 
— в его руках шевелилось нечто черное и пушистое.

- Кролик! Это же кролик! – обрадовалась Софийка.
Марся тоже обрадовалась, и поводок теперь, кроме 

Софийки, держал Тим, для надежности.
- Хорошенький какой! – погладила кролика Юля.
- Перепуганный, - сказал Ярик. – Как он сюда попал?
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- Может, потерялся? – Лиза нащупала тоненький 
ошейник. – Домашний кролик. Наверняка потерялся.

- Или его выкинули на улицу, - предположил Тим.
- Ты что! – возмутилась Софийка. – Нельзя же так.
- Нельзя. Собак и кошек тоже нельзя, а выкидывают 

злые люди.
- Они злые, потому что заколдованные, - Витюля, ви-

димо, и об этом читал. – У них колдун украл сердца, им 
теперь никого не жалко.

- Вот вы где! – откуда только взялась Софийкина мама. 
– А кто обещал сидеть в беседке? Ой! Кролик? Прелесть 
какая!

Софийкина мама симпатичная, когда улыбается. Ей 
идет быть нестрогой. Сразу становится настоящим бу-
майоком.

- Мам, давай его себе возьмем.
- Боюсь, Марся этого не поймет.
Марся завиляла хвостом и затряслась всем телом: 

пойму я, пойму, возьмите мне кролика, но старшая хо-
зяйка уступать не собиралась, а от младшей мало что за-
висело. Это Марся давно усвоила.

Софийкина мама сказала, кролика надо обязательно 
показать ветеринару, а то вид у него какой-то больной. 
Она свозит его в клинику, а им пора по домам, обедать. 
Легко сказать – обедать, когда судьба топогамы решается. 
Юля насилу запихнула в себя суп и побежала обратно во 
двор. Лиза уже распечатала объявления, которые пред-
стояло расклеить по двору. На случай, если кролик все-та-
ки потерялся.

Ждать возвращения кролика от ветеринара было му-
чительно. Юле казалось, за это время Земля сделала пол-
ный оборот вокруг солнца. Сперва закончилось лето, и 
осенний ветер посбивал с деревьев листья своим мощным 
кулаком. Потом Земля надела ледяной плащ и носила его, 
пока в нем не появились дыры. Потом плащ сменился 
ворсистым зеленым платьем. И наконец, разморенная от 
жары Земля осталась в легком ромашковом сарафане.
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Конечно, все это произошло лишь в Юлином вообра-
жении. На самом деле, был тот же июльский день, и про-
шло каких-то полтора часа.

- Приехали! Ура! – закричала Лиза.
- И что? Что сказал ветеринар? – прыгала вокруг мамы 

Софийка.
- Он болен? Он поправится? – волновались Юля и 

Витюля.
- Все с вашим кроликом будет в порядке, - успокоила 

их Софийкина мама. – Он просто впал в уныние.
- Как речка? – спросил Тим. – Ну, речка впадает в море, 

а кролики в уныние.
- Впасть в уныние – это загрустить. Очень сильно, - де-

ловито пояснил Витюля. – Он оказался один на улице, вот 
и загрустил.

 - А мне разрешили взять кролика домой, если хозяева 
не найдутся, - похвастался Ярик.

- Почему ты его возьмешь, а не я? – Тима такой пово-
рот событий совсем не устраивал.

- Потому что я топогаму придумал.
- Я тоже.
- Я первый. Лиза, скажи.
И Лиза опять приняла сторону Ярика. Юля, Софийка 

и Витюля тоже согласились – пусть кролик живет у Ярика, 
Тим все равно о собаке мечтает, а выбор домашнего пи-
томца – дело не шуточное.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. СТАДИОН.

Стадион – название громкое для скромной спортив-
ной площадки во дворе, но площадку с древности так 
называют, с тех далеких времен, когда Юлин папа был 
мальчишкой и стоял на воротах, не пропуская ни одного 
мяча. Правда, мама говорит, что он преувеличивает, ино-
гда голы ему забивали, но папа не сдается:

- Всего разочек забили. Ну, ладно, ладно – два разочка.
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У Юли слово «стадион» вызывает мысли о стаде. Нет, 
не о стаде овец или коров. О человеческом. На стадио-
не вечно стадом бегают, играют, шумят, в одиночку там 
скучно, а стадом весело. Как-то Лиза собрала всех дево-
чек двора и предложила ходить в ногу. Сначала с правой 
ноги, потом с левой, потом снова с правой. У других де-
вочек получалось, а Юля постоянно ноги путала. Видимо, 
она не стадная.

Юля тогда очень расстроилась. А зимой другой случай 
был. Мальчишки из ее класса решили намылить Рубцова, 
потому что Рубцов не дал Калегину математику списать. 
По мнению Юли, это касалось только Рубцова и Калеги-
на, но Калегин подговорил одних, вторых, третьих, а чет-
вертые сами присоединились, за компанию. И побежали 
всем стадом мылить. Надежда Петровна так и сказала:

- И не стыдно вам? Толпой на одного? Эх вы, стадо!
А Юля решила, что быть не стадной вовсе не плохо.
Стадион – не просто герой двора, он настоящий бо-

гатырь и красавец. Одни баскетбольные щиты чего сто-
ят, не хуже щитов средневековых рыцарей. Вот бы на них 
эмблему бумайоков нарисовать, издалека видно будет. 
Правда эмблемы еще нет, но долго ли придумать? Юле 
идея понравилась. Жаль, обсудить не с кем. Лизу увезли 
на дачу, Софийку в гости к Ереминым, Ярик и Тим смо-
трят дома футбол, и Витюля где-то запропастился.

А на стадионе было оживленно. Туда высыпали ребя-
та из всех домов и продолжали высыпать, словно стади-
он заболел ветрянкой. Леха и Макс пинали банку из-под 
кока-колы, кто дальше пнет, остальные гикали и гукали 
- характерные для стада звуки.

- Смотрите, смотрите, Игорек! – запищала Вероника.
- Игорек-дурачок, - отозвался Макс.
Прозвище в рифму, но придумал его не Ярик. Он 

Игорька называл дядей Игорем и не смеялся над ним. Да, 
дядя Игорь странный. Ну и что с того? Наверное, у него 
тоже есть своя планета.

Дядя Игорь по обыкновению вышел на середину ста-
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диона, и ни на кого не глядя, начал кланяться. Ребята за-
прыгали вокруг него.

- Ха-ха! Ванька-встанька!
- Кланяйся ниже, до асфальта.
- Лоб не разбей!
- Дурной лоб не жалко.
- Игорек, у меня для тебя конфетка, – ехидно сказал 

Леха.
- Спасибо, - обрадовался дядя Игорь.
Леха подмигнул Максу, чтобы тот закрыл его собой, 

бросил конфету в рот и подобрал с земли камень. Юля 
ужаснулась своей догадке. Сделает из камня конфету? За-
вернет его в фантик? Что за глупая шутка? Зачем? А они 
смеются, будто это и в самом деле смешно. У Вероники 
целый пакет с конфетами, она сует конфеты шутникам, и 
те делают каменные угощения.

- Возьми мою конфету!
- Моя вкусней!
- И мою!
- Хм… не ест. Дурак, а не ест.
Дядя Игорь стоял перед ними такой сгорбленный, 

словно ему не в руки насовали камней, а положили на 
спину, и они разрослись там до огромных булыжников, 
и давят, давят, давят, склоняя все ниже. И лицо его стало 
каменным, с улыбкой, не успевшей исчезнуть, и печаль-
ными глазами, в которых застрял вопрос: за что?

- Прекратите! – закричала Юля. – Пожалуйста, пре-
кратите!

Но никто не услышал и не мог услышать, потому что 
губы ее были сомкнуты, и ни один звук не вырвался на 
волю.

Сейчас она скажет, сейчас побежит к ним, сейчас пре-
кратит это издевательство. Сейчас, сейчас. Но ничего не 
происходило. Что же это? Ее ноги не прибиты гвоздями к 
асфальту, она не привязана и не приклеена. Неужели она 
просто боится этих гикающих и гукающих?

Очередная каменная конфета была выбита из рук 
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Макса резким ударом. Следом за ней еще камень и еще… 
и бережно убраны камни с дрожащих ладоней дяди Иго-
ря. Их место заняла шоколадка. Витюля! Как же он вовре-
мя!

Леха и Макс попытались язвить, но Витюля посмотрел 
на них своим взглядом, тем самым, в котором внутрен-
няя сила. Хихиканье Вероники зависло на первом «хи» и 
растаяло в воздухе. Стадион постепенно освобождался.

- Какой ты молодец! – похвалила Витюлю, а точнее, 
Виктора-победителя, Юля.

- А ты? Почему ты молчала?
Что она могла ответить на это? Потому что боялась, 

над ней будут смеяться? Дадут каменных конфет и назо-
вут дурочкой. Боялась, потому что нет у нее внутренней 
силы. Боялась, потому и не защитила, решила остаться в 
стороне. Но так не бывает. Если ты молчишь, значит, со-
гласен с тем, что они делают. Значит, ты тоже с ними.

Витюля ушел, а Юля села посреди стадиона и заплака-
ла. Витюля прав, говорить с ней не о чем. Жалкая трусиха. 
И нет ей прощения.

Кто-то осторожно обнял ее за плечи.
- Софийка?
- Мы уже сходили в гости. У меня бума-бумики есть, 

чтобы ты не грустила.
Софийка выдула на подругу целое стадо мыльных пу-

зырей.
- Не помогут, - обреченно сказала Юля. – Хуже меня 

нет никого на всем белом свете.
- Никого хуже? - не поверила Софийка.
- Правда-правда. Вот и Витюля так думает.
- Ничего я не думаю, - пробурчал за ее спиной Витюля.
Юля подскочила:
- Ты вернулся?
- Бумайоки друзей не бросают.
- Я больше не промолчу, не струшу, теперь ни за что, - 

тараторила Юля.
Витюля неопределенно кивнул: мол, посмотрим.
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- Пора нам составить кодекс бумайоков, - серьезно за-
явил он.

- Ко-декс? – испугалась Софийка.
- Наши правила или принципы. Знаете, как у самура-

ев бусидо?
Ни Софийка, ни Юля ни о каком бусидо не знали. И о 

самураях имели весьма отдаленное представление.
- Бусидо – это путь воина, - просветил девочек Витюля. 

– Правила поведения настоящего самурая, японского во-
ина. А мы напишем путь бумайока.

- Здорово! – одобрила Софийка. – Только мы должны 
вместе его писать, а сейчас Лизы, Ярика и Тима нет.

Витюля согласился, поэтому к составлению кодекса 
приступили вечером, когда шестеро бумайоков собра-
лись в чате.

- Бумайок умеет придумывать веселые истории, - на-
чал Ярик.

- Бумайоку не бывает скучно, - отозвался Тим.
- Бумайок не сидит без дела, - подключилась Лиза.
- Бумайок – настоящий друг и всегда придет на по-

мощь, - прилетело от Софийки.
- Бумайок не обижает слабых, - написал Витюля.
 И тут же добавил:
- Никого не обижает.
Юля думала дольше всех и, наконец, отправила:
- Бумайок – не трус, и если кто-то ведет себя некраси-

во, бумайок не побоится сказать об этом.

ГЛАВА ПЯТАЯ. СКАМЕЙКА.

Сидеть одной на скамейке в день своего рождения – 
хуже не придумаешь. Накануне Юля мечтала о том, что 
позовет бумайоков есть «Конопатик», они надуют кучу 
бума-бумов, будут прыгать, веселиться, переворачи-
вать вверх дном всю квартиру. А почему бы и нет – день 
рождения все-таки. Можно устроить хотя бы малюсень-
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кий переворот и стать в доме главной.
Юлина мама заранее взяла на работе отгул, чтобы 

спокойно испечь торт, как она выразилась. Но никакого 
спокойствия не получилось. И торта тоже. Маму срочно 
вызвали на работу: в больницу поступил сложный паци-
ент. Юля, конечно, понимает, что работа у мамы серьез-
ная, а пациенты ей, словно дети родные. Это тоже мами-
но выражение. Они и есть дети, мама в детской городской 
больнице работает. Понимать-то Юля понимает, но уго-
раздило же этому пациенту поступить именно сегодня. 
Плохо он с Юлей поступил, очень плохо.

Мама теперь не скоро вернется. И папа из своего бан-
ка раньше восьми вечера не придет. А если бы и пришел, 
печь «Конопатик» он не умеет, и угощать гостей Юле со-
вершенно нечем.

- Нет угощения, нет и дня рождения, - произнесла 
вслух Юля и грустно поплелась во двор. В Юлиной голове 
сплетались первые в ее жизни стихотворные строки:

- Угощения нет,
  Дня рождения нет,
  Мне уже девять лет,
  Я печальный поэт.
Не только Ярик стихи сочинять умеет. Но радости от 

этого мало. Праздник испорчен, в гости она никого не по-
зовет, да и не надо никому знать о ее празднике. Правда 
кое-кто знает. Лиза! Почему она до сих пор ее не поздра-
вила? Неужели забыла? Юля неотрывно глядела на свой 
телефон, и от этого ей становилось еще грустнее. Забыла! 
Лучшая подруга забыла про ее день рождения. А вот и Со-
фийка с Марсей.

- Ты какая-то странная сегодня, - заметила Софийка.
- Еще бы! – вырвалось у Юли. – Сегодня…
Нет! Она твердо решила молчать и ничего не скажет 

ни Софийке, ни остальным бумайокам. Но непослушные 
слова рвались наружу.

- Сегодня день…
Нет! Заклейте же ей кто-нибудь рот скотчем! Юля 
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сжала губы до боли, но это не помогло.
- Какой день? – Софийкино любопытство разгоралось.
- Сегодня день зеленой скамейки! – сказала Юля и 

сама удивилась своей выдумке.
Софийка провела по скамейке рукой:
- Это не просто скамейка. Это заколдованная лягушка. 

Особенная. Она вместо «ква-ква» говорила «вак-вак». И 
за это ее заколдовали.

- «Вак-вак» и «ква-ква» похожи друг на друга, никто 
бы не разобрал, - усомнилась Юля.

- Злая жаба разобрала. Она тоже хотела говорить «вак-
вак», но умела только «ква-ква».

- И была она злющей-презлющей.
- Страшной-престрашной.
- Колдунистой-преколдунистой.
- И был у нее самокат.
- Пятиколесный.
- С прицепом.
- И решила жаба задавить лягушку.
- А та ускакала.
- Нет, ей не дали ускакать, - вмешался Витюля.
Что у него за манера – бесшумно подкрадываться?
- Жаба не дала, превратила ее в скамейку, - пояснил 

Витюля.
- Но по ночам она снова становится лягушкой и упры-

гивает отсюда, - Юля решила, что история должна закан-
чиваться именно так.

Не зря говорят – идеи витают в воздухе. Идея отпразд-
новать день зеленой скамейки тоже витала. Она постуча-
лась в окна Ярика и Тима, и вытянула мальчишек на ули-
цу. Ярик и Тим неслись к скамейке, да не просто неслись, 
а с огромными букетами бума-бумов всех цветов радуги.

- Мы не опоздали? – запыхавшись, спросил Тим.
- Праздник только начался, - ответила Софийка и за-

чем-то утащила обоих пошептаться. С каких это пор у нее 
с ними секреты?

Скамейка-лягушка ничуть не возражала против укра-
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шения ее воздушными шарами. И против плаката с над-
писью «поздравляем», который Ярик приволок вместе с 
бума-бумами, тоже не возражала: ни ква-ква и ни вак-вак. 
Плакат пришелся скамейке в самую пору, на всю спину.

- Что там у вас такое? – спрашивали другие ребята.
- День зеленой скамейки, - на полном серьезе отвеча-

ли бумайоки.
- А с вами можно?
- А петь умеете? Или танцевать. Или еще что-нибудь 

веселое делать.
Умения находились быстро, и в честь зеленой скамей-

ки был дан настоящий концерт. Особенно Юлю поразил 
Витюля, когда он достал из карманов пять маленьких мя-
чиков и начал ими жонглировать. Мячики мелькали пе-
ред носом Витюли, пока один из них не треснул его пря-
мо по носу.

И все смеялись, и Юля смеялась, уже не считая, что 
день не задался. Если бы еще Лиза была рядом или хотя 
бы написала ей. Юля не переставала украдкой погляды-
вать на телефон.

- Я специально для тебя этот номер готовил, - при-
знался Витюля.

- Для меня? Но у нас же день…
- Твой день рождения. Нам Лиза сказала, что он сегод-

ня.
- Лиза? Она не забыла?
- Конечно, нет.
- А где же она?
И тут Юля увидела Лизу, хотя из-за огромного воз-

душного медведя увидеть ее было непросто. Медведь по-
казался первым, а рядом с ним Дима, старший брат Лизы. 
Юля замерла, не сводя глаз с медведя, шагающего на тон-
ких Лизиных ножках. Этот медведь для нее? Значит, Лиза 
ходила с братом за медведем? И бума-бумы, и плакат для 
нее! И концерт! Юлины друзья устроили все это для нее!

Юля бросилась навстречу Лизе, рискуя расплескать 
переполнявшую ее радость. Ну и пусть расплескивается, 
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пусть брызгает на всех, чтобы они тоже подхватили вирус 
счастья.

- Ююююлька! – завопила Лиза. - С днем рождения!
Юля прыгала в счастливой лихорадке, обнимая то 

Лизу, то медведя, то остальных бумайоков. Она могла 
пропрыгать до вечера, но совершенно некстати вспомни-
ла про торт. Как было бы здорово угостить друзей «Коно-
патиком». И как печально, что мама не успела его испечь.

- Нам и без торта хорошо, - заверила Юлю Софийка.
Возразить Юля не успела, ей звонила мама.
- Юлечка, милая, я скоро приеду. Только Матвея осмо-

трю еще раз. Представляешь, у него сегодня день рожде-
ния, он твой ровесник, а попал в больницу с аппендици-
том. Не повезло мальчишке. Пришлось оперировать.

При слове «аппендицит» Юлино воображение рисова-
ло скользкого червяка. Юля часто слышала это слово от 
мамы, и червяк сделался привычной частью их жизни. 
Выходит, аппендицит не один день рождения испортил, 
а целых два. Ей-то ладно, она с друзьями, бума-бумами 
и медведем. А каково этому мальчику? Лежит там, тос-
кливо смотрит на белые стены. Наверное, он тоже мечтал 
пригласить в гости друзей и прыгать вместе с ними по 
квартире. Наверное, ему было страшно и больно, а сейчас 
грустно и одиноко. А она злилась на него, ругала за со-
рванный праздник, за не испечённый торт.

Юле стало нестерпимо стыдно. Даже в глазах медведя 
она читала:

- Эх, Юля! Ни о ком, кроме себя, ты не думаешь.
 Когда она рассказала о несчастном мальчике бумайо-

кам, Витюля принялся рассуждать, как можно поздравить 
человека, если тот лежит в больнице. Его перебила Лиза:

- Бума-бумы! Напишем на них пожелания и отнесем, 
тут совсем рядом.

- Сегодня в палату не пустят, - больничные порядки 
Юля знала хорошо.

- А мы передадим.
- Его зовут Матвей? – уточнил Ярик.
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И быстренько срифмовал:
- Эй, Матвей,
  Не болей!
Юля набрала мамин номер:
- Мам, ты еще не ушла домой? Не уходи. Мы к тебе 

сами придем. Принесем шарики для Матвея.
- Но тогда я точно не успею испечь торт.
- Ну и не надо, - пожала плечами Юля.
И кто придумал, что торт на дне рождения – самое 

главное.

ГЛАВА ШЕСТАЯ. ПЕРЕКЛАДИНА.

Перекладина всегда казалась Юле одинокой. И стоит 
почему-то не на стадионе, а отдельно. И подходят к ней 
редко, один на один, словно с драконом сразиться. И на-
звание у нее напоминает жадину-говядину. В общем, ей 
не позавидуешь.

Прежде, чем подтягиваться, Витюля протер перекла-
дину салфеткой. К этому уже все привыкли. Нравится 
человеку – пусть протирает, кому какое дело. У Юли аж 
дух захватило от того, как Витюля ладил с перекладиной: 
взлетал вверх легко и свободно, еще и улыбаясь при этом.

Пока Витюля подтягивался, к перекладине подтяну-
лись Ярик и Тим. Они горячо спорили.

- Ты сам должен им сказать, при чем тут я, - напирал 
Ярик. – Это твои родители.

- А идея твоя, - сопротивлялся Тим.
- Тебе она не нравится?
- Нравится.
- Ты на футбол хочешь?
- Хочу.
- Вот и не перекладывай все на меня. Я тебе не пере-

кладина.
Сказал и губы надул. Так, конечно, убедительней – 

перекладин с надутыми губами не бывает. А Тим надул 
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щеки и принял вид хомяка с растопыренными ушами. 
Ярик и Тим надувались бы и дальше, если бы им Витюля 
не объяснил, что проблема у них дутая, поговорить с ро-
дителями Тима они могут вместе.

- Я ему говорю: отпросись, а он боится, - рассказывал 
Ярик. – Мы с папой на футбол идем, и у нас есть третий 
билет. А ему бояться приспичило.

- А я ему говорю: лучше ты, скорей отпустят, - доказы-
вал свою правоту Тим. – А он заладил: сам да сам.

- Давайте разберемся, - перебил Ярика и Тима Витюля. 
– Кто из вас более находчивый?

- Я, - не думая ни секунды, выкрикнул Ярик.
- Почему ты? – спросил Тим.
На отсутствие находчивости он тоже не жаловался.
- Потому что Ярик быстрее находит выход из любого 

положения, - ответил Витюля. – И слова нужные находит. 
Значит, Ярику тебя и отпрашивать.

- Нет, так не пойдет, - не согласился Ярик.
Носить звание находчивого Ярику хотелось, а раз-

говаривать с родителями Тима совсем нет. Они у Тима 
строгие, особенно отец. А Тим еще и провинился. Он 
дома научный эксперимент проводил, делал невидимые 
чернила из молока и лимона. Хотел написать друзьям-бу-
майокам послание и посмотреть, кто первый догадается 
бумагу над огнем подержать или утюгом погладить. И 
угораздило его пролить молоко на папины документы. 
Горе-экспериментатора еле во двор отпустили, не то, что 
на футбол.

- Тим тоже находчивый… иногда, - пошел на попят-
ную Ярик.

- А если сложить твою находчивости и Тимину, ее бу-
дет в два раза больше, и тогда с футболом наверняка по-
лучится.

По части уговоров Витюля не хуже Лизы. Уговорил 
все-таки Ярика пойти вместе с Тимом. Эх! Был бы Витюля 
рядом, когда Лиза и Софийка ссорились, не пришлось бы 
Юле теперь страдать. И кто мог подумать, что они так 
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разругаются. Юля точно не могла. Она до сих пор не ве-
рила: неужели они всерьез? А все из-за того, что Лиза и 
Софийка неправильно поняли друг друга. Большинство 
ссор происходят именно по этой причине. Люди обожают 
неправильно понимать, а потом обижаться.

- Лиза, у тебя руки грязные! – воскликнула Софийка, 
когда Лиза протянула эти самые руки, чтобы померить 
Софийкину шляпку.

Софийка сказала правду: Лиза только что закапывала 
абрикосовую косточку в землю, чтобы из нее потом вы-
росло дерево.

- По-твоему я грязнуля?
- Немного да. Посмотри на свои ногти. Девочке некра-

сиво быть неряшливой.
Разумеется, Софийка не хотела обидеть Лизу. Нао-

борот, пыталась дать ей хороший совет, но Лиза поняла 
иначе.

- Зато не строю из себя принцессу, - бросила она в от-
вет.

- А я строю? – настала очередь Софийки обижаться.
- А то нет! Наряжаешься каждый день, как на бал.
Лиза давно собиралась сказать Софийке, что на пла-

нете Бума-Бумай-Ок ходить в таких платьях неудобно. Не 
залезешь никуда, не побегаешь нормально. А вот и случай 
подвернулся.

- Я еще и причесываюсь каждый день, в отличие от 
некоторых, - защитилась Софийка.

Этого Лиза не стерпела. Она сорвала с головы Софий-
ки шляпку, бросила ее на асфальт и принялась топтаться 
по ней. Юля с ужасом представила, что скажет Софийки-
на мама. Поверит ли она теперь, что у Софийки хорошая 
компания во дворе? Или Софийка больше никогда не бу-
дет гулять с ними?

- Ты растоптала нашу дружбу, - заплакала Софийка 
и превратилась в настоящую Плаксу с таксой. – Уходи с 
моей планеты.

А Марся впервые сердито залаяла на Лизу.
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- Планета общая. Сама уходи, куда хочешь, - процеди-
ла сквозь зубы Лиза.

Софийка пошла направо, а Лиза налево. Юля металась 
между ними, пытаясь вернуть подруг, остановить, но де-
вочки ее не слышали. В каждой из них крепко сидел ро-
сток обиды, сорняк, который разрастается быстро, и не 
успеешь оглянуться, засоряет тебя полностью.

Сперва Юля думала, что волноваться не о чем. Софий-
ка отходчивая, долго ни на кого не злится. Лиза тоже че-
рез пять минут пожалеет о том, что сделала. Но примире-
ния не произошло ни вечером, ни на другой день.

Лиза сказала, Юля должна гулять только с ней, потому 
что они и раньше дружили, без Софийки.

- Ты на моей стороне? – допытывалась она.
Софийка прислала Юле сообщение:
- Ты видела? Это было ужасно! Ты на моей стороне?
И началось перетягивание Юли то в одну сторону, то 

в другую.
- Давай ловить тени от качелей, - предлагала Лиза. – 

Ты будешь раскатывать, а я запрыгивать в тень.
- Хочешь разгадать тайну голубой занавески? – спра-

шивала Софийка. – У наших соседей волшебная занаве-
ска, за ней прячутся гномы.

- А я нашла вход в муравьиное царство. Показать?
- А в гараже дяди Сережи вместо машины золотая ка-

рета.
Софийка и Лиза забрасывали Юлю предложения-

ми пойти, посмотреть, проследить, разведать. Лишь бы 
вдвоем, лишь бы заполучить Юлю себе, как приз в сорев-
новании, которое они устроили.

С Лизой Юля дружила с первого класса. Столько всего 
они пережили вместе: дрались с мальчишками, лепили 
снеговика во дворе школы, надев ему вместо ведра ба-
рабан из кабинета музыки, доказывали директору, что 
не хотели испортить портрет Ломоносова, просто было 
интересно, пойдут ли ему усы... Но и Софийку Юля успе-
ла полюбить. Софийка подарила им целую планету и не 
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боялась быть смешной, Софийка не давала Юле грустить, 
от Софийки прилетали по утрам виртуальные приветы 
и сюрпризы. Почему Лиза и Софийка не понимают, что 
Юля не может перестать дружить ни с одной из них?

Юлю мучил вопрос: как помирить девочек? Попро-
сить Витюлю? Он умный, в лицее учится и все обо всем 
знает. Наверняка что-нибудь придумает. Только Витюля 
не перекладина, чтобы перекладывать это на него. Юля 
сама должна найти решение.

Например, она притворится больной, и Софийка с 
Лизой тут же прибегут ее навестить, а она скажет: ни за 
что не поправлюсь, пока вы не помиритесь. Поставит им 
ультиматум. Нет, ерунда. Разве мира ультиматумом до-
бьешься?

Тогда так. Достанет из кладовки прабабушкин сундук 
и заманит в него Лизу и Софийку. Обязательно, чтобы обе 
сразу залезли. Сундук огромный, они худенькие, поме-
стятся. И закроет их там. А потом отнесет сундук к реке. 
Конечно, сама она его не донесет, мальчишки помогут. 
Они опустят сундук в реку, и пускай плывет корабликом. 
Когда девочки поймут, что спасения ждать неоткуда, они 
помирятся. В таких случаях всегда мирятся. Опять ерун-
да. Почему люди не могут помириться раньше, почему 
им надо, чтобы все было совсем плохо?

Наверное, потому что они не умеют понимать друг 
друга. Значит, нужен универсальный пониматель. Такой 
прибор, который в любых случаях работает, даже в самых 
сложных. Неужели ученые до сих пор не изобрели? Юля 
взяла бы этот прибор и… снова не то. Снова она перекла-
дывает. Нет, она найдет способ помирить подруг и без 
ученых.

Софийка издалека заметила Юлю и направилась к пе-
рекладине. Из-за угла вынырнула Лиза, помахала Юле и 
ускорила шаг – опередить Софийку во что бы то ни стало.

- Там гусеница превращается не в бабочку, а в божью 
коровку, - сказала Лиза, которой удалось домчаться до 
Юли первой. – Ты со мной?
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- На клумбе вместо цветов выросли маленькие паро-
возики, - на бегу выпалила Софийка. - Ты со мной?

«Или сейчас, или никогда», - громко прозвучало в го-
лове Юли. Она взяла Лизу за правую руку, Софийку за ле-
вую и сказала:

- Я не с тобой, Лиза, и не с тобой, Софийка. Я с вами 
обеими. Мы не пойдем смотреть на божью коровку и на 
паровозики смотреть не пойдем. Мы будем чинить нашу 
дружбу.

Лиза и Софийка молчали, отворачиваясь друг от дру-
га.

- Как чинить? – спросила, наконец, Лиза. – Наверное, 
нужен бума-бумистый молоток?

- И бума-бумчатые гвозди, - добавила Софийка, робко 
улыбнувшись Лизе.

«И универсальный пониматель», - хотела сказать Юля, 
но передумала – все-таки они смогут понять друг друга 
без всяких приборов.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. КАРУСЕЛЬ.

- Я первая! Я первая! - закричала Лиза, добежав до ка-
русели.

Юля вздохнула. Все, как обычно — обогнать Лизу не-
возможно. Лиза всегда первая, что бы она не делала. И в 
школе, и во дворе.

Недавно они с Лизой начали соревноваться в плете-
нии браслетов из резинок. Вообще-то, Юля плетением не 
интересовалась, но когда увидела, какая красота получи-
лась у Лизы, сразу решила, что сплетет еще лучше. Она 
сделает самый яркий, самый необычный браслет, и все 
будут восхищаться ее умениями, и говорить, какая она 
молодец. 

В первый же день соревнований Юлю ждал неприят-
ный сюрприз. Новый браслет, в котором вышла гулять 
Лиза, оказался гораздо интересней Юлиного. И Софийка 
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Лизу похвалила, и мальчишки. Даже Витюля. Юлю тоже 
похвалили, но как-то вяло. Из жалости, наверное.

- Я завтра еще красивей сплету, - уверенно заявила 
Лиза.

- И я, - сказала Юля.
И карусель завертелась: картинки из интернета, рези-

ночки, разбросанные по квартире, и мысли, бесконечные 
мысли о том, как сплести браслет лучше, чем у Лизы.

Иногда Юля пыталась остановить эту карусель, заду-
мываясь о том, почему ей так хочется победить в сорев-
новании Лизой. Неужели в ее душе завелось оно? Против-
ное насекомое с липкими лапами, которое так просто от 
себя не отдерешь. Насекомое по имени Зависть.

Юля говорила себе: «В соревнованиях нет ничего пло-
хого. Постоянно все соревнуются и хотят быть первыми. 
И ничего она не пытается доказать. И никому не завиду-
ет. И вовсе не в Лизе дело».

Просматривала очередные картинки с браслетами, а в 
голове крутилось: «Ого, какой узор! Лиза такой точно не 
придумает! Ну, держись, Лиза!»

Третий Лизин браслет понравился всем еще больше, 
чем первые два. А Юлин опять был всего лишь неплохим. 
Браслеты начали раздражать Юлю, она уже почти нена-
видела резиночки и того, кому пришло в голову делать из 
них браслеты, но продолжала плести.

Давай раскрутим карусель сильно-сильно, - предло-
жила Лиза. - Зажмуримся, а когда откроем глаза, увидим 
наш двор в будущем. Лет через сто. У нас будет первая ка-
русельная машина времени.

Первая. Даже карусель будет первой, а Юля обречена 
тащиться в хвосте, следом за Лизой.

- Закрывай глаза! - торопила Лиза. - А то не попадешь 
в будущее.

Юля послушалась. Помечтать о будущем заманчиво. 
Всегда кажется, что там все получится. Что бы не задумал.

- Эй, девчонки, вы чего? - послышался голос Ярика. 
Вроде не очень далеко, но и не совсем рядом. - Спите что 
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ли?
Юля вздрогнула от неожиданности и уже хотела от-

крыть глаза, но Лиза вовремя прошептала:
- Не дергайся. И не отвечай. Мы спим.
- Кажется, они и правда спят, - сказал Тим.
Судя по звукам, мальчишки подошли ближе.
- Сейчас разбудим, - хихикнул Ярик. - От щекотки кто 

хочешь проснется.
Глаза у Юли и Лизы распахнулись мгновенно.
- Только попробуй, - пригрозила Лиза. - Я щекотать 

тоже умею. Так пощекочу, мало не покажется.
- Ну, ладно, ладно, - Ярик мгновенно стушевался. - Я 

пошутил. Хотите стих про щекотку?
У меня есть классная фотка,
На фотке тетка Щекотка.
Она мне щекочет щеки,
Мешает делать уроки.
Никак не унять Щекотку,
Сбегу от нее на Чукотку.
Тим, конечно, скривился. Тут же рассказал, как ему 

все это не нравится:
- Чем это фотка классная, если на ней вредная тетка 

Щекотка? Вот как надо:
У тетки Щекотки
Руки, как щетки,
Но я не боюсь щекотки.
- Тим, ты бы лучше про попугая сочинил, - вздохнула 

Лиза.
- Почему про попугая? - удивился Тим.
- Потому что ты все повторяешь за Яриком.
- А если я тоже хочу стихи писать? - обиделся Тим. - 

Ярику можно, а мне нет?
- Ну и пиши себе, кто не дает! Просто так пиши, а не 

для того, чтобы с Яриком соревноваться.
- Я и пишу просто так, - попытался оправдаться Тим.
- Нет, ты не просто, - отрезала Лиза. - Со стороны вид-

нее.
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Услышав это, Юля почувствовала, что краснеет. Вы-
ходит, и про нее все видно? Наверняка Лиза догадалась, 
ее не обманешь. Как и Витюлю. И Софийку. А если и они 
догадались? И что теперь о ней думают? Что она плохая 
подруга, завидует Лизе. А хуже всего то, что это правда.

- Юлиана-несмеяна, чего загрустила? - весело спросил 
Ярик. - Вон к нам Витюля идет, сейчас расскажет что-ни-
будь умное.

- А я вижу шляпку Софийки, - обрадовался Тим. - Бу-
майоки в сборе.

- Так, ребята, - сказала Лиза, когда подошли Витюля 
и Софийка. - Сегодня у нас особый день. Мы отправимся 
в будущее на первой в мире карусельной машине време-
ни. Кстати, мы с Юлей уже пытались это сделать, пока ко-
е-кто нам не помешал.

Ярик толкнул Тима плечом:
- Это камень в наш огород. Сами машину времени за-

пустить не смогли, а мы виноваты.
- А как вы ее запускали? - заинтересовалась Софийка.
- Мы ее раскручивали. И глаза закрыли, - объяснила 

Лиза. - А тут Ярик с Тимом.
- Не-е-ет, так она не запустится, - покачал головой 

Витюля. - Нужно какое-нибудь кодовое слово. Или кнопка 
запуска нужна. Или хотя бы волшебный ключ. Непохожий 
на другие ключи.

- Ключ? - оживилась Юля. - А такой подойдет?
Она вытащила из кармана шорт маленький тряпич-

ный ключик, вышитый бусинами.
-Ого! - дружно оценили Ярик и Тим.
- Красиво-то как! - подпрыгнула от восторга Софийка.
- Юлька, ты это сама? Супер! - воскликнула Лиза.
Юля смущенно улыбалась. Надо же — она так давно 

сделала этот ключ и никому не показывала.
- Если честно, я гораздо больше вышивать люблю, чем 

браслеты плести, - призналась Юля.
- И получается у тебя это здорово! - похвалила Лиза.
- Раз у нас есть ключ, заводим машину и вперед. В бу-
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дущее! - скомандовал Витюля.
- Я первый, - крикнул Ярик, запрыгивая на карусель. 
Юля усмехнулась. Какая разница, первый или нет, 

если ты с друзьями и делаешь то, что тебе нравится.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ПЕСОЧНИЦА.

К Витюле приехали родственники. И привезли ма-
ленького лисенка. Так они называют свою трехлетнюю 
дочку. Она Витюле тоже родственница, двоюродная се-
стра, хотя сходства с Витюлей ни малейшего. Рыжая, 
остроносая и вредная.

Во двор они вышли вместе: Витюля с книжкой и ли-
сенок с зайчиком. Зайчик плюшевый, но видно, что от 
лисенка ему крепко досталось: ухо порвано, одного глаза 
нет, и лапы на честном слове держатся.

- Хочу в песочницу! - с ходу заявила Настя (это второе 
имя лисенка).

 Витюля в песочницу совсем не хотел. Там салфеточ-
кой все не протрешь, и песка на брюках не миновать.

- Лучше я тебе расскажу сказку про волшебную пе-
сочницу, перелетную. Ты слышала о перелетных птицах? 
Они зимой улетают в теплые края, а весной возвращают-
ся.

Рыжие хвостики Насти-лисенка, а их у нее было целых 
три: два по бокам и один на макушке, согласно закивали.

- Так вот, - продолжил Витюля. - В одном городе жи-
ла-была перелетная песочница. Летом она летала туда, 
где лежат вечные сугробы, и набирала себе снега, чтобы 
дети могли лепить снежные, очень нежные пирожные. А 
зимой, когда все замерзало, находила песок в жарких пу-
стынях, и малыши делали из него песочные, очень соч-
ные пряники.

- Скучная сказка, - вмешалась Юля.- Пускай будет це-
лая перелетная улица, которая в любое время года летит, 
куда хочет. Вместе с домами, фонарями и деревьями. 
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Представляешь, придет человек и скажет: Я живу на ули-
це Перелетной.

- И сам я перелетчик, - добавил Витюля.
- Хочу быть перелетчиком! - обрадовалась Настя-ли-

сенок, замахала руками и запрыгала быстрее мячика.
- Перелетных лисят не бывает, - попытался умерить ее 

пыл Витюля.
- Хочууууу!
Витюля понял: добром это не кончится и выбрал из 

двух зол меньшее.
- Ладно, пошли в песочницу.
- В перелетную?
- В обычную.
Песочница была забита малышами, и лисенка пускать 

не хотели.
Настя-лисенок начала плакать. Любому обидно, если 

его не принимают в песочницу. Через несколько минут 
Юля испытала это на собственной шкурке, хоть она и не 
лисенок, чтобы шкурку иметь.

Девчонки играли в «собачку». Бросали друг другу мяч, 
а та, кому выпадет быть собачкой, должна ловить, и не 
просто так, а стоя в центре круга на скейтборде. Скейт-
борд принесла Снежана. Яркий, красивый, с драконьей 
мордой на всю доску. Постоять на голове у дракона Юля 
бы не отказалась.

- А где твои любимые подружки? - ехидно спросила 
Снежана.

- Они сегодня не выйдут.
- Поэтому ты решила играть с нами? А нам и без тебя 

хорошо.
Какая Снежана вредная! Да, у Юли есть Лиза и Софий-

ка, с ними она проводит больше времени, а Снежана — с 
Машей, Аней и Полиной. Но, если Снежана одна, Юля без 
колебаний зовет Снежану к ним.

Хорошо Насте-лисенку: Витюля мигом объяснил ма-
лышам, что в песочнице места хватит всем, и лисенок 
теперь лепит свои пирожные. А Юле остается лишь смо-
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треть, как другие играют.
Папа говорит, люди любят охранять свои песочницы, 

потому что им кажется: придет кто-то чужой и разрушит 
песочные замки, которые они строили. Юле это непонят-
но:

- А почему им так кажется? Может, никто разрушать 
не собирается.

- Может. Но людям трудно в это поверить. И подру-
житься с чужими иногда трудно. Проще их высмеять или 
прогнать.

Папа, конечно, прав. Весной в Юлин класс пришла но-
вая девочка — Яна Клименко. Маленькая, худенькая, су-
тулая, со взглядом перепуганного котенка, который жил 
в доме и вдруг попал на улицу. На переменах ребята ее 
сторонились, а Ванька Водолазов смеялся:

- Клименко, скажи: у собаки болят зубы.
- У шабаки боят жубы, - покорно повторяла Яна.
Юля разозлилась и напомнила Водолазову, как он в 

первом классе букву «р» не выговаривал, а Лиза молча 
огрела его учебником по голове. От Надежды Петровны 
ей, конечно, досталось, но Водолазов Яну больше не оби-
жал. А потом и остальные поняли — нормальная Яна дев-
чонка, интересная. Разговаривает необычно, ну и что? 
Разве это мешает дружбе?

Юля следила за полетом мяча от Маши к Ане, от Ани 
к Полине и мечтала: была бы Земля огромной общей пе-
сочницей, откуда никого не прогоняют, а люди там все 
вместе строят волшебный замок, в котором каждому 
уютно и радостно.

В Юлины мечты ворвался испуганный крик Снежаны. 
Снежана неудачно подпрыгнула на скейтборде, и доска 
переломилась надвое. Наверное, Снежана не виновата: 
доска старая и дряхлая, надоело ей терпеть прыжки на 
своей спине. Но для брата Снежаны это слабое оправда-
ние. Самое ужасное — именно в этот момент он решил 
посмотреть в окно.

Выглядела Снежана такой же переломившейся, как 
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доска.
- Взяла без спроса, еще и сломала! - кричал на нее брат, 

выскочив во двор. - Сплошные неприятности от тебя, ни-
чего хорошего сделать не способна!

Вообще-то, получила Снежана за дело, но последняя 
фраза брата задела ее не на шутку.

- Совсем ничего? Это ведь неправда, девочки?
Подружки Снежаны задумались. Полине Снежана как-

то электронного робота поломала, Анин дневник залила 
компотом, Машин телефон в мусорный бак уронила. Под-
вигов много, но ничего хорошего на ум не шло.

Снежана захлюпала носом.
- А я помню, - нашлась Юля. - ты замерзшего голубя 

отогрела. Он в снегу сидел с перебитой лапой, а ты его 
спасла.

Взгляд Снежаны был полон благодарности.
- Ты пооомнишь? - протянула она.
- Конечно! Хорошее помнить приятней, чем плохое.
- Ну вот, а я, а я... - Снежана виновато опустила голову. 

- Не обижайся на меня, ладно?
- Бумайоки долго ни на кого не обижаются!
- Кто это — бумайоки?
- Потом расскажу, - прикусила язык Юля. Все-таки 

раскрывать тайну планеты Бума-Бумай-Ок без разреше-
ния остальных жителей некрасиво.

Вечером, по обыкновению, шестеро друзей встрети-
лись в чате, и Юля начала убеждать бумайоков:

- Это же здорово, если наша планета будет не только 
для нас, а для всех, кто захочет стать бумайоком.

- Захотеть-то захотят, а кодекс бумайоков соблюдать 
смогут? - засомневалась Лиза. - И как мы узнаем, соблю-
дают или нет? Кто это проверит?

- А зачем проверять? - удивился Витюля. - Бумайок на 
то и бумайок, чтобы уметь оценивать свои поступки са-
мостоятельно и быть к себе строгим.

После этой длинной и умной фразы Витюли все при-
нялись размышлять, поэтому ничего не писали. А Ярик 
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сочинил стих:
- На планете бумайоков
Нет оценок и уроков,
Потому что бумайок
Сам к себе ужасно строг.
- Почему ужасно? - не понравилось Тиму. - Строг и все. 

И с уроками странно. Почему их нет? Учиться и бумайо-
кам надо.

Тим сочинил свой стих:
- Бумайок к себе бума-строг,
Потому что он бумайок.
Ярику стих Тима тоже не понравился:
- Лиза, скажи, у меня лучше?
- Лучше. Бума-строг — непонятно что.
- Лиза опять выбрала Ярика. Все с ней ясно, - набрала 

сообщение Софийка и по ошибке отправила Тиму вместо 
Юли.

- Ну, и пусть, - ответил Тим. - Мне больше другая де-
вочка нравится, которая в шляпке.

Потом Ярик и Тим продолжили спорить о стихах, Со-
фийка, Витюля и Лиза выбирали, что нарисовать на эм-
блеме бумайков, а Юля сидела и думала: хорошо, когда 
все такие разные, но помещаются в одной песочнице.

КАЧЕЛИ (ВМЕСТО ЭПИЛОГА)

Каждые качели играют свою мелодию, но некоторые 
люди слышат только скрип и ничего больше. Наверное, не 
умеют слушать. Или качели не хотят им открывать тайну, 
которую берегут от случайных ушей. А Юле открыли. Она 
давно поняла, что качели — это скрипачки-волшебницы. 
Тому, кто на них катается, они могут наскрипеть хорошее 
настроение. А если прибежать рано утром и сесть на ка-
чели, когда во дворе никого нет, обязательно произойдет 
что-нибудь чудесное.

С Юлей уже произошло — она перестала бояться вы-
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соты, и теперь может раскатывать качели сильно-сильно. 
А еще у нее стали удлиняться руки. Со стороны этого не 
заметно, но Юля почувствовала, как они удлиняются.

Сперва руки удлинились ровно настолько, чтобы она 
могла обнять маму и папу и прижать их к себе, даже если 
они далеко, скажем, на работе. Удобно иметь такие длин-
ные руки.

Юля сразу вспомнила про друзей-бумайоков, которых 
тоже хочется обнять. И руки пошли удлиняться дальше.

Вот она обнимает Лизу и Софийку, они загадочно хи-
хикают, потому что придумали новую историю, а Софий-
кина Марся норовит лизнуть Юлю в нос. 

Юля обнимает Ярика и Тима, мальчишки больше не 
ведут себя, как дуралеи, даже немного походят на джент-
льменов.

Конечно, она обнимает Витюлю. На днях он сказал ей 
кое-что важное. Это было так важно, что Витюля забыл 
протереть скамейку салфеткой и просто сел на нее. И ни-
чего страшного не случилось. Но Юля не будет рассказы-
вать, о чем они с Витюлей говорили, потому что он дове-
рил это только ей.

Юля отталкивается ногами и летит выше, выше, выше. 
Она спешит обнять любимых героев двора: изящную ска-
мейку и могучий стадион, одинокую перекладину и го-
степриимную беседку, домик, карусель, песочницу, липу 
и качели, которые играют для нее мелодию счастья.

Юля обнимает Снежану и всех остальных ребят во 
дворе. Всех? Нет, кое-кого Юля обнимать точно не хочет. 
Вон Леха с Максом противные-препротивные, целыми 
днями смеются над кем-нибудь, норовят обидеть, сде-
лать больно. Обнимать таких у Юли руки не поднимутся, 
станут короткими или вообще за спину спрячутся. Прав-
да Юлина мама поделилась маленьким секретом: если о 
человеке думать хорошо и верить, что он способен стать 
лучше, он действительно становится лучше, потому что 
стыдно быть плохим, когда о тебе хорошо думают. Может, 
попробовать? Вдруг получится.
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МІСТО ТІНЕЙ
Містична повість

РОЗДІЛ 1. ПРИЇЗД

На чавунній огорожі сиділа велика чайка із золотави-
ми очима й прискіпливо розглядала Марту, наче занадто 
відповідальний прикордонник.

– Мене мають зустріти, – навіщось повідомила їй дів-
чинка.

Чайка схилила голову набік і кліпнула. Марта зітх-
нула, поставила сумку на засніжену лаву і роззирнулась 
довкола. Над накривками платформ поважно випинався 
чорний триярусний шпиль якоїсь велетенської будівлі, 
на його вершечку осяйно зблискував флюгер. Трохи далі 
дівчинка розгледіла ще один шпиль, проте нижчій, ма-
сивніший.

Ні. Вона навіть і дивитись не буде. Дівчинка поверну-
лася спиною до шпилів та вокзальної площі і втупилась у 
воду. Звідти, мов з глибокого колодязю, на неї витріща-
лось таке саме дванадцятирічне дівча з довгим волоссям, 
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скуйовдженим після безсонної ночі, тільки вбрання у тієї 
дівчинки було геть чорне.

«Тобі сподобається, – Алекс, мабуть, повторив це не 
менше ста разів. – Знайду тобі гарну школу, з’являться 
нові друзі. Ось побачиш. Все буде добре. Ну, годі. Годі, моя 
люба. Не треба більше плакати».

Навіть зараз, згадавши його слова, дівчинка обурено 
пересмикнула плечима. Що за дурню він вигадав? Вона 
не плакала навіть коли дізналась, що мама померла. Наче 
тут зарадиш слізьми. Мами більше немає. У Марти зали-
шився тільки Серафін.

Дівчинка застромила руки до кишень, пальці лівої од-
разу намацали фігурку. Полегшало.

Серафін був мамин янгол, старовинна ялинкова при-
краса. Мама розповідала, що знайшла його в чарівній су-
венірній крамниці Міста біля Моря, невдовзі після того, 
як народилась Марта. Пір’я на крилах, кучеряве волосся 
були на диво тонко викарбувані. Мабуть, через це янгол 
виглядав наче живий.

Малою Марта завжди просила потримати його хоч на 
хвильку, але мама не дозволяла. А рік тому раптом пода-
рувала. Зняла з ялинки, коли вони вдвох святкували Різ-
дво, про яке ніхто не знав, що воно останнє…

Марта видобула янгола з кишені, показала йому ка-
нал і шпилі. Гладеньке тіло фігурки, вирізаної зі слонової 
кістки, було тепле, приємне на дотик. Серафін посміхав-
ся, підносячи флейту до вуст.

– Як гадаєш? Могли б ми тут жити?
Усмішка на обличчі фігурки, здавалося, стала ще осяй-

нішою.
– Звісно, – зітхнула дівчинка. – Я забула. Ти ж тут на-

родився. І я теж. Ти, мабуть, радий повернутися на бать-
ківщину. А ось я – ні...

На тлі чорної огорожі тіло янгола здавалось неймовір-
но ламким, беззахисним. Та він все одно посміхався. 
Може, він хоче сказати, що їй треба бути сильною? 

Дівчинка насупилась. Йому легко. Посміхатись наба-
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гато легше, коли ти вирізаний із кістки.
Від пронизливого вогкого вітру дівчинка затремтіла. 

Доведеться, мабуть, телефонувати. Алекс дав їй свій но-
мер, сам забив у пам’ять телефону і написав: «Тато». 
Сподівався, мабуть, що вона так його називатиме. Та 
вона, скільки не силувала себе, не могла такого сказати. 
Не могла, та й годі.

– Гей, дівчинко! Дівчинко! Це третя платформа? Тут 
був автобус?!

Чайка, що весь час сиділа поряд на огорожі, прониз-
ливо скрикнула і рвонула в низьке небо. Марта озирну-
лась. До неї, ледь тримаючись на височенних підборах, 
крізь купи снігу й льоду пробиралася білявка з лискучим 
волоссям, у вишуканій хутряній безрукавці.

– Ти Марта? – врешті запитала дівуля, підійшовши 
ближче. – Марта Вітрецька?

Дівчинка спромоглася лише кивнути.
– Ой, дякувати Богові, врешті! – з полегшенням зой-

кнула та. – Чом ти так далеко забралась?! А я бачу – авто-
бусу немає і вже злякалась: де тебе шукати? Трохи затри-
малась у перукарні. Алекс би мене на порох стер, якби я 
тебе пропустила. Ну, давай знайомитись. Я – Інге. Його 
дівчина, – і вона широко посміхнулась, ніби чекаючи 
аплодисментів.

– То Алекс не приїде? – розгублено перепитала дів-
чинка.

– Звісно, приїде! – заворкотіла до неї дівуля мов до не-
мовляти. – Невже він не зустрів би свою донечку? Остан-
нім часом тільки про тебе й шлося. Він затримався на ро-
боті. Зараз у нього дуже важливий проект. Ти навіть не 
уявляєш скільки від цього залежить. Це твої речі? – Інге 
оглянула важелезну сумку на лаві. – Господи, ти що, туди 
цегли напхала? Тато тобі все нове купить. Ну, добре, бери 
її та біжимо до кафе. Тут страшенно холодно!

Та Марта вклякла на місці.
– Ти що? – витріщилась на неї дівчина. 
– Я вас не знаю, – вичавила з себе дівчинка і почер-
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воніла, аж сльози виступили.
– Звісно не знаєш, дурненька, – зареготала Інге, проте 

трохи силувано. – Але ми з твоїм батьком разом вже три 
роки, гадаю, прийшов час познайомитися. Ходімо, будь 
ласка, не треба вередувати, – вона вибагливо простягнула 
Марті руку. – Я не можу довго стояти на холоді, в мене 
холодова алергія.

– Ось ви де!
На щастя, саме в цю мить з юрби перехожих вигуль-

кнув Алекс в елегантному темному пальті.
Марта ще ніколи не бачила батька при такому параді, 

хоча, навіть у діловому вбранні, вигляд мав не менш роз-
шарпаний, ніж зазвичай.

– З приїздом, люба, – Алекс нахилився обійняти її і 
Марта негайно вклякла, мов дерев’яна лялька. – Вибач, 
вирвався як тільки справи дозволили.

Дівчинка ввічливо торкнулась губами його холодної 
щоки і швидше відсторонилась.

– Дякувати Богу! – закотила очі Інге. – А то я вже не 
знала, що й робити.

Алекс кинув на неї запитальний погляд.
– Твоя донечка каже, що не знає мене. Мабуть, вирі-

шила, що я її вкрасти хочу, – посміхнулась дівчина. – Хоча, 
нічого дивного. Ти, мабуть, як завжди, про нас анітелень.

– Годі, Інге, – скривився Алекс. – Марта трохи розгуби-
лась, так, люба? – він знов нахилився, щоб обійняти її за 
плечі – зріст мав аж надто високий. – Я ж розповідав тобі, 
як ми живемо з Інге, пам’ятаєш?

Марта не пригадувала. Може, щось таке й було, проте 
Алекс ніколи не мав звички розповідати про себе. Завжди 
був не надто говіркий. Весь тиждень, що вони пробули 
разом після похорону, а потім ті два дні у жовтні, що піш-
ли на залагодження опікунських справ, він здебільшого 
мовчав, або, зачинивши двері, сварився з тіткою Кірою на 
кухні. Хоча по-справжньому лаялась тільки тітка, Алекс 
сварився у свій спосіб –незворушно слухаючи. Марта 
тоді багато чого дізналась про батька. Мабуть, більше, 
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ніж мама розказала їй за все життя. Що у нього кам’яне 
серце, що він безвідповідальний егоїст, який корчив із 
себе Пікассо і зруйнував життя молодій дурній дівчині. 
Алекс не відхилив жодного з обвинувачень. Може, відчу-
вав справедливість цих слів? А може, йому було просто 
байдуже.

– Слухай, а де твої рукавички? – раптом схопив її за 
руку батько. Марта негайно відсмикнула долоню.

– Інге, вона ж геть задубла! Треба було хоч у вокзал її 
завести! Скільки ж ви оце тут стояли?

– Саме це я й хотіла зробити! – образилась білявка. 
– Та вона не хотіла йти зі мною! Що я по-твоєму мала 
вдіяти? Завжди, коли я щось роблю, тобі не слава Богу! 
Наступного разу приходь сам і роби, як тобі треба!

– Добре, добре... – Алекс нервово смикнув плечем, 
підхопив Мартину сумку з лави і швидко повів усіх до ма-
шини.

За кілька хвилин всі сиділи в салоні. Батько ввімкнув 
опалення на повну, лискучий «фольксваген» тихенько за-
гув і, тяжко перевалившись через трамвайні колії, поповз 
уздовж річки.

Дівчинка забилась у найтемніший куток заднього 
сидіння, сподіваючись тихенько відсидітись, але Алекс 
взявся її розпитувати: чи не холодно було вночі? Чи 
швидко їхав автобус? А коли питання вичерпалися, на-
віщось заходився коментувати пейзаж за вікном: річка 
зветься Дюна, оце залізничний міст, далі автомобільний. 
Оце на тому березі телебашта, далі порт з поромами на 
острови, якось обов’язково поїдемо туди на вихідні.

Марта мовчки слухала. Найбільше їй хотілося, щоб 
вони врешті приїхали і вона могла залишитись на самоті. 
Алекс казав, у неї буде власна кімната. Оце добре, бо їй 
вже до смерті обридла однокімнатка тітки Кіри, де дово-
дилось весь час вдавати, ніби з нею все нормально. Варто 
було Марті на п’ять хвилин завмерти, втупившись у вікно, 
як тітка кидала власні справи і починала її втішати.

Але виявилося, що їдуть вони не «додому», як називав 
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Алекс місце, де вона відсьогодні мала жити. Щоб відсвят-
кувати її приїзд, він звільнив собі решту дня і замовив 
столик у ресторані.

– Це щось новеньке! Ти ввечері вдома? – витріщила-
ся на нього Інге. – Тобі, Марто, пощастило! Він не часто 
так нехтує роботою. Мені аж заздрісно. Слухай, Алексе, 
що мені зробити, аби ти проводив вдома кожний вечір? 
Помолодіти на десять років?

– Спробуй, – мимохідь усміхнувся батько і цмокнув їй 
руку.

Ресторан був розкішним. І розташований у самому 
центрі Старого Міста, на Ратушній площі. Та Марті по-
над усе хотілося щезнути або стати невидимкою, бо се-
ред м’яких килимів і великих дзеркал вона раптом від-
чула себе занехаяною та геть невихованою. Далі було не 
краще. Алекс прискіпливо допитував, чого б їй хотілося, 
але Марта вже геть нічого не тямила і навіть відчула пал-
ку дяку до Інге, коли та впевнено оголосила, що всі діти 
люблять спагеті, колу та шоколад, адже саме це найшкід-
ливіша в світі їжа. Алекс потому одразу замовив їй па-
сту карбонара, колу та шоколадне морозиво і врешті всі, 
включаючи офіціанта, припинили на неї витріщатися.

Батько, проте, не припинив розповідати. Його наче 
підмінили. Раніше Марта ніколи не чула від нього стільки 
слів одразу. Поки вона копирсалася в тарілці, а Інге цму-
лила вино, чекаючи на якусь особливу парову рибу, він 
базікав про нову школу. Які там гарні вчителі, як добре 
складено програму і які приязні діти. «Ти дуже швидко 
знайдеш собі нових друзів», – впевнено наголосив він.

Марта була б рада йому повірити. Вона не вміла за-
водити друзів. Найбільше в житті вона любила читати та 
вигадувати всілякі історії про персонажів прочитаних 
книжок; телевізора в них вдома не було, бо мама вважала 
його шкідливим, тож з більшою половиною дівчат класу 
вона просто не мала про що говорити. А інша половина 
вважала її дивакуватою через звичку пошепки говори-
ти до себе, розігруючи діалоги між персонажами. Тож у 
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старій школі вона мала тільки одну більш-менш справж-
ню подругу – Наталію, з якою сиділа разом, але й та за 
останній рік якось віддалилася. Мабуть, теж не знала, про 
що говорити з дівчинкою, в якої помирає мама.

Інге саме урвала батькову розповідь, приперши його 
до стінки запитанням, куди вони поїдуть на різдвяні 
канікули. Білявка мріяла про закордонний гірськолиж-
ний курорт. Батько запропонував покататися на лижах за 
містом, але Інге чомусь образилась.

Трохи заспокоївшись, Марта роззирнулася довкола. 
Велике скляне вікно, біля якого вони сиділи, виходило на 
простору бруковану площу. Її увагу привернув пам’ятник 
лицарю посеред площі. У м’якому призахідному світлі 
білі кам’яні лати воїна здавалися золотими. Він стояв об-
личчям до ріки, войовничо оголивши меча, наче погро-
жував важким хмарам, що громадилися на обрії. Та то 
були порожні погрози. Кам’яний лицар не міг зрушити 
з місця, тож хмари швидко захопили сіре листопадове 
небо. Темрява проковтнула і площу, і пам’ятник.

Раптом, наче у відповідь, на будинках довкола спа-
лахнули святкові гірлянди і вечірнє освітлення. «Дивно, 
– мляво подумала Марта вдивляючись у золотаве ме-
рехтіння за вікнами. – Ще ж рано прикрашати до Різдва. 
Лише середина листопада».

Та водоспадам крихітних вогників, що стікали з по-
крівель, було байдуже до слушних годин – вони сяяли, 
скільки ставало сили. Мабуть, то було красиво, проте дів-
чинці раптом почало здаватися, що її тут немає. Що все 
це відбувається зовсім не з нею, Мартою, – з кимсь іншим. 
Може, з тою розпатланою дивачкою у чорному вбранні, 
яку вона бачила в плесі каналу.

Аби прибрати це химерне відчуття, вона видобула 
Серафіна з кишені і трохи прогуляла янгола по низькому 
підвіконню під столом. Потім ще раз кинула оком далі, за 
вікно – хотіла побачити, чи ще видно лицаря. Аж раптом 
помітила жінку на тротуарі перед рестораном. 

Перехожа дивилась просто на Марту. Точніше на янго-
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ла в руках дівчинки. І очі у неї при цьому були якісь дивні, 
широко розплющені і гарячкові, ніби в хворої. Хоча, може, 
вона була просто схвильована? Або голодна? У руках жін-
ка стискала тацю з солодощами на ремінці та й вбрана 
була незвично – у старовинний полотняний очіпок і дов-
гий плащ. 

«Вона, мабуть, працює для туристів на площі», – вирі-
шила дівчинка.

Але що з нею таке? Може, їй погано?
Марта сховала янгола до кишені, та жінка не припи-

нила витріщатися. Дівчинка стривожено засовалась на 
місці. Сказати Алексові, чи не варто? Вона кинула оком 
на батька – Алекс з Інге ще й досі сперечалися, той не був 
певен, що зможе взяти відпустку на тиждень.

Ніби зрозумівши, що її помітили, жінка раптом роз-
вернулась і рушила далі вулицею.

Якась дивна…
Марта спробувала витягнути шию, аби побачити куди 

вона прямує.
– Подобається місто? – Алекс, здається, радів, що за-

скочив її на спогляданні у вікно.
Дівчинка аж здригнулася з несподіванки.
– Мабуть, хочеш тут все роздивитися? У Старому Місті 

стільки цікавого, та ще й різдвяний ярмарок незабаром. 
Ти вже закінчила? Давайте трохи прогуляємось.

Він нашвидку розрахувався та повів їх на Ратушну 
площу до яскраво-червоної, рясно прикрашеної скуль-
птурою будівлі з великим золотим годинником. Алекс 
називав її Купецьким будинком. На думку Марти, це було 
дуже влучно, адже будівля достоту нагадувала пряник.

– А дивись-но, Марто. Кам’яний собор! Серце Міста, – 
батько розвернувся, гордовито піднісши руку вгору.

Дівчинці довелось добряче задрати голову, щоб роз-
дивитись вершечок шпилю, що трьома граційними яру-
сами випинався над містом. Могутнє тіло собору займало 
майже всю сусідню з Ратушною площу. То це його вона 
бачила від вокзалу! Оце так вежа!
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Марті, зазвичай, подобались готичні будівлі. Проте 
ця видалася їй надто зловісною. Геть чорна й гостра, мов 
голка. І стіни собору такі високі, що поряд з ними здаєшся 
собі комашкою.

– Найдавніша споруда в місті. Та ще й створена на ко-
шти самих жителів: городян, купців та ремісників. Зверху 
є оглядовий майданчик, – вів далі батько. – Видно все мі-
сто. Та що там місто, в добру погоду Дюну до самого моря 
видко. Як хочеш, можемо піднятися.

– Ой, Алексе, благаю, не зараз! – запротестувала Інге, 
перш ніж дівчинка спромоглася відкрити рота. – Що це ти 
за дурню вигадав?! Там же в таку погоду можна за мить 
на бурульку перетворитись. З мене вже вокзалу сьогодні 
досить. І з Марти, мабуть, також. Еге ж, Марто?

Дівчинка мовчала. Проте Інге, здається, і не чекала 
відповіді.

– Коли доходить до цих історичних пам’яток, твій тато 
просто наче схибнутий, – щебетала вона собі далі. – От 
скажи, Алексе, хіба ці руїни тобі на роботі не обридли? 
Твій тато, – вона раптом аж приснула зі сміху і замахала 
руками марно намагаючись його стримати. – Ні, чесно, не 
можу більше. Це так дивно, Алексе, казати на тебе «тато». 
Ніколи не уявляла тебе в такій ролі.

Батько на це тільки якось знічено реготнув, і вони по-
прямували далі, бо Алекс волів показати Марті Ярмарко-
ву площу, а ще будинок на вулиці Ремесел, де працює.

Він говорив і говорив, згадуючи назви вулиць та якісь 
історичні дати, Інге час від часу теж втручалась, щоб ука-
зати на улюблену крамницю чи бутік, або похвалити ціни, 
які бувають там на розпродажах.

Марта крокувала попереду дуже прямо, наче між пле-
чима їй забили кілка. Намагалась триматися якнайдалі, 
аби хтось бува не подумав, ніби вона їхня донька.

Інге зупинилась, щоб роздивитися чобітки в вітрині. 
Алекс галантно притримував білявку за руку, бо бруків-
ка перед крамницею взялася кригою. Марта на якийсь 
час опинилася на самоті, але не зупинилась, безнадійно 
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плентаючись далі вулицею, гадаючи, коли ж прогулянка 
в закінчиться.

Знов вона…
Жінка стояла кроків за двадцять від дівчинки, в тіні 

ліхтаря. Марта одразу її впізнала і зупинилась. Та ж сама 
дека з солодощами, очіпок, темний, і якийсь подертий 
плащ незрозумілого кольору.

Дивна продавчиня нічого не пропонувала перехожим, 
що її проминали, вона розглядала Марту. Прискіпливо і 
невідривно. І знов, тільки-но зрозуміла, що дівчинка по-
бачила її, спритно розвернулась і рушила далі.

Марта уважно дивилася їй услід. Серце калатало, мов 
навіжене, але не з переляку. Звісно, спершу вона і справ-
ді злякалась, але тепер підмітила, що, попри чудернаць-
ке вбрання, зі спини жінка була чимось невловимо схожа 
на маму. Марті так і не вдалось вхопити, чим саме. Може, 
ходою – плавною, попри те, що перехожа явно поспіша-
ла, чи статурою – була така сама невисока і зграбна, хоч 
і трохи гладша за маму, яка в останній рік схудла так, що 
легко влізала в підліткові платтячка.

Не дуже розуміючи, що відбувається, дівчинка 
пришвидшила кроки, намагаючись скоротити відстань – 
Алекс з Інге ще розглядали вітрину.

Жінка швидко віддалялась, наче відчувала, що її пе-
реслідують, і тікала. Дуже скоро її постать зникла за ро-
гом на яскраво освітленій площі. Від гірлянд звідти роз-
ливалося сяйво – здавалось, дивну перехожу проковтнув 
золотий вир.

«Одне-єдине маленьке диво. Хіба так не буває? – від-
чайдушно промайнуло в голові у дівчинки. – Лікарі про-
сто помилились. Мама одужала, але трохи змінилася. 
Вона дізналася в тітки Кіри, куди її відправили і шукає 
її!»

Вона додала швидкості, потім побігла.
– Почекайте, будь ласка!
Перехожу вона наздогнала лише посеред площі, біля 

ярмаркових павільйонів. Жінка налякано озирнулась. Від 
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швидкої ходи з-під очіпку в неї вибилося темне волосся, 
бурштинові очі стривожено оглядали Марту.

Ні, звісно, це була не мама.
– В-вибачте… – невиразно промимрила дівчинка.
Та жінка раптом приязно усміхнулась і ніби потяглась 

назустріч, не бажаючи відпускати.
– Вітаю, маленька пані, – вимовила вона з дивним, як 

на Мартіне вухо, акцентом. – Почекайте, прошу! Вона га-
рячково запоралась у своїй таці і щось звідти вихопила.

– Візьміть, будь ласка. Скоро Різдво, а у вас таке пе-
чальне личко. Це янгол… Ось. Ось, – Марта тільки тепер 
зрозуміла, що жінка простягає їй прикрашений поливою 
медяник. – Ви ж любите янголів…

У дівчинки похололо в грудях. 
– Дякую… 
– Марто! Це що таке? Що за вибрики? Куди побігла? 

– наздогнав її розлючений і захеканий Алекс. – Ти ж не 
знаєш міста, тут можна заблукати!! Що це за манера тіка-
ти кудись, нічого не сказавши? Хіба тобі мама таке дозво-
ляла?

Жінка відвернулась, і за мить зникла.
А далі Марта і сама не второпала, яка муха її вкусила, 

але, люто відштовхнувши руки батька, вона закричала: 
– Іди геть! Пусти! Відпусти мене, чуєш! Я не хочу бути 

з тобою! Ніколи не хотіла! Ненавиджу це місто! Всіх! Всіх 
вас ненавиджу! Дай мені спокій, чуєш?! Я хочу додому!

Алекс наче скам’янів. Стояв нерухомо, доки вона ви-
крикувала йому в обличчя образи.

– Ходімо. Ти, мабуть, дуже стомилася. Час їхати додо-
му, – тільки й сказав він, коли вона нарешті заспокоїлась.

Марта не ворушилась. Тоді він взяв її за руку – наче 
лещатами затиснув – і повів до виходу з площі, де чекала 
на них ошелешена Інге.

Дивна продавчиня уважно спостерігала за сценою 
з-за рогу одного з порожніх павільйонів. Тільки-но бать-
ко відвів дівчинку подалі, жінка теж заквапилась, але у 
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протилежному напрямку. Найближчою з вулиць, що вели 
з площі на схід, була вузенька й непримітна Пекарська. 
Жінка метнулась туди.

Діставшись першого ж ліхтаря, вона уважно озир-
нулася і, впевнившись, що вулиця порожня, тричі дуже 
старанно повернулася проти сонця, а потім, піднявши 
голову вгору і вдивляючись прямо у помаранчеве серце 
ліхтарного світла, покликала: «Тобіасе!». 

У рівному колі, що його кидав ліхтар на бруківку, май-
же одразу по цих словах з’явилася скоцюблена фігура в 
крислатому капелюсі. Чоловік труснув головою і піднявся 
на весь зріст, спантеличено озираючись.

– Де це ми, Еммеліно? – хрипко поцікавився він, огля-
даючи ліхтарі на вулиці. – Ти ба, скільки світла!

– Не маємо часу на світло, майстре ліхтарнику, – стри-
вожено зашепотіла жінка. – Чайка була права. Хай тому 
зайді у Королівській вежі і після смерті не знати спокою 
через те, що він зробив з Йолем! Але то він. Направду він, 
Тобіасе! Він!

– Ти його бачила?! – вражено скрикнув чоловік.
– Так. У маленької дівчинки. Іграшка чи що. Наче при-

краса з глини.
Ліхтарник аж присвиснув із подивом.
– Мусиш іти за ними, – гарячково продовжувала та, 

кого називали Еммеліною. – Вони мають бути десь на Ко-
вальській. Ще не проминули старі мури. Чоловік, жінка та 
дитя. Пішла б сама, та те дитя бачить, Тобіасе. Розумієш? 
Бачить!

– Нас бачить? – Тобіас, здається, не повірив. 
Жінка нетерпляче кивнула.
– Як я тебе. Наздогнала мене й заговорила. Тож будь 

обережний.
– Ти з нею розмовляла? І навіть не спробувала?.. – ліх-

тарник розпачливо ляснув себе по колінах.
– Спробувала обмінне закляття… Її батько завадив.
– Дідько! Проґавили таку мить! Треба було мені йти.
– І щоб ти вдіяв? – обурилась жінка. – Обікрав би ди-
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тину в темному провулку?
– Ніби у нас є вибір, – похмуро кинув той. – Чи, може, 

почекаємо, доки Гайліс дізнається? Якщо Йоль повернув-
ся, ти ж знаєш, що це значить! Владі Магнуса нарешті кі-
нець!

– Знаю, пане ліхтарнику! – роздратувалась жінка. – 
Саме тому не можна ризикувати. Те дівча, напевно, теж 
причетне до закляття.

Ліхтарник рвучко нахилився до неї.
– Чхати я хотів на всі закляття, Еммеліно! Якщо це 

Йоль, треба його повернути за всяку ціну. Чи не доволі ми 
скніли в темряві? Бути поряд і пальцем не ворухнути? Та 
я краще вмру, ніж далі ходитиму живим трупом!

– Тобіасе, зачекай! – жінка простягнула руку та вхопи-
ла лише повітря.

Ліхтарник вже дряпався на дах найближчого будинку, 
спритно впираючись ногами у кріплення водостоку.

– Тобіасе! – розпачливо гукнула жінка. – Будь обереж-
ним, благаю…

Відповіді не було. За кілька секунд худорлявий силует 
на вершечку димаря зрадили вогні Ярмаркової площі. Та 
ви б і оком не змигнули, як Тобіас пропав, злившись з ті-
нями димарів Старого Міста.

Жінка знов сторожко роззирнулась навколо і швидко 
рушила вглиб Пекарського провулку, де зупинилась біля 
глухої мурованої стіни. Одразу по цьому з-під битого 
часом вапна вигулькнула старовинна дверна клямка. За 
нею неохоче проступили й двері. Еммеліна прочинила їх 
і зникла всередині муру, стривожено похитуючи головою.

Одразу потому з даху будинку на протилежному 
боці вулиці шугнув вгору темний птах. Важко змахуючи 
крильми, він прямував до Кам’яного собору, і той політ 
супроводжувався моторошним залізним скреготом.
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РОЗДІЛ 2. НІЧНИЙ ГІСТЬ

Марта сиділа на підвіконні, підібгавши ноги, на 
колінах підручник із біології. Вона чесно намагалась 
збагнути, про що йдеться в розділі, помережаному кар-
тинками з пророслим сім’ям у різних фазах, але далі пер-
шого речення так і не просунулась – слова розчинялися 
перед очима.

За вікном давно запала темрява, та дівчинка не вми-
кала світла. У кімнаті горіла лише лампа над письмовим 
столом, та й ту Марта обернула до стіни. Яскраве світло 
нестерпно дратувало.

Дівчинка заплющила очі, притисла лоба до холодного 
скла, сподіваючись хоч трохи вгамувати хвилювання. Оце 
так халепа, та ще й у останній перед канікулами день!

«Заспокойся! – спробувала наказати вона собі. – Ну що 
він зробить? Ну, може, насварить чи почне кричати. Поду-
маєш! Нічого аж такого страшного». Мама теж сердилася 
б, але їй, принаймні, можна було все пояснити… З Алек-
сом інакше. У нього не життя, а самі ділові зустрічі. Робота 
для батька дуже важлива, його не можна відволікати, Інге 
це Марті ще на першому тижні втовкмачила. Батько рік 
тому взяв кредит, аби відремонтувати квартиру білявки, 
де вони зараз мешкають всі втрьох, а ще купив машину. 
Зараз мав той кредит виплачувати, тому на роботі часто 
сидів аж до ночі.

Що ж їй тепер робити? Скільки вона не просила, клас-
на керівниця все одно обіцяла назавтра викликати Алек-
са до школи. Вже, мабуть, дзвонила йому і все розповіла.

І як тільки ця дурна тітка не розуміє?! І їжаку ясно, 
що Марта не збиралася розбивати голову тому дурному 
Даніелю. Дуже він їй придався зі своїми брудними руками 
та хлюпаючим носом. Та вона в житті не билася, навіть у 
дитсадочку! Взагалі, він перший почав. Нащо було чіпати 
Серафіна? Ще й підкрався ззаду, з-за спини, коли Мар-
та, забившись у найдальший куток шкільного коридору, 
прогулювала янгола підвіконням і тихенько жалілася, 
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що їй у цьому місті ніколи не сподобається. Звісно, вона 
штовхнула хлопця, та хто ж знав, що він примудриться 
вгатитись головою в клямку вікна?

Ось тобі й нові друзі, на яких так сподівався Алекс… 
Авжеж, потоваришуєш тут з кимсь, коли тобі на першо-
му ж тижні призначають купу додаткових занять, наче ти 
тупа, наче пень. Та ще й класна навіщось вирішила пові-
домити всім, що у новенької померла мама, тому до неї 
треба ставитися лагідно, з розумінням. Після такої нови-
ни більшість дітей оминали Марту, наче прокажену, і по-
тай витріщалися.

От і нехай. Не потрібні їй ніякі друзі! Їм із Серафіном 
і без них непогано.

Дівчинка захряснула підручника і роздратовано ски-
нула його на підлогу, кинула оком по вулиці. Перед їхнім 
під’їздом ліхтар підпирав електрик – худющий, мов жер-
дина, дядько у химерному крислатому капелюсі. Марта 
вже не вперше його бачила. Він, здавалось, опікувався 
ліхтарями навіть біля її школи – дарма, що та за кілька 
кілометрів звідси.

Одного разу дівчинка навіть вгледіла його на даху 
сірого будинку, що через вулицю. Дядько щось завзято 
жував, влаштувавшись під димарем, і зник, варто було їй 
лише відвернутись. Ось і зараз, наче відчувши її допит-
ливий погляд, ліхтарник підвів голову. Марті здалося, що 
він дивиться просто на неї, на її вікно на четвертому по-
версі, хоч на фасаді перед ним було безліч вікон. Дівчин-
ка швидко зістрибнула додолу.

– Марто! – долинув роздратований крик з кухні. – Я 
вкотре прошу не лазити на підвіконня?! Тобі що, стільців 
замало?

Інге рвучко прочинила двері. Дівчинка примружи-
лась. Яскраве світло з коридору сліпило очі.

– Господи, знов у тебе, мов у барлогу, темно! – дівчина 
клацнула вимикачем, і під стелею спалахнула вишукана 
люстра з фіолетового скла. Марта ще гірше скривилася і 
затулилась рукою.
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– Ти дряпаєш підвіконня! – трагічно змахнула рукою 
білявка, мов героїня якоїсь п’єси. – А вони мармурові! 
Ти уявляєш, скільки вони коштували?! Скільки я ще маю 
тебе просити не лазити туди!

– Я забула, – промимрила Марта.
– Забула, – перекривила її білявка. – Казала ж я Алек-

су, що він марно витрачає гроші. Якщо вже тобі подаро-
вано таку кімнату, могла б хоч постаратись довести, що 
варта таких дорогих речей.

«Як же обридлі балачки про цю кляту кімнату!», – по-
думки зітхнула дівчинка. Краще б Алекс поселив її у сто-
долі, ніж кожен день вислуховувати догану від Інге.

Готуючись до її приїзду, батько, як завжди, прагнув 
здивувати, і йому це вдалося. Марта аж рота відкрила, 
коли вперше увійшла до своєї кімнати. Стіни там були 
пофарбовані у бузковий колір, а найдальша з них, де сто-
яло ліжко, ще й прикрашена срібним візерунком. Завіси 
на вікнах із білого шовку, на підлозі біля ліжка м’якеньке 
хутро.

«Зі мною тобі буде краще», – наче промовляла кожна 
річ у цій кімнаті, тож Марта змусила себе закрити рота. 
Не торкнулась ані завіс, ані білих меблів. Навіть речі свої 
залишила в сумці під ліжком не розпакованими. А що, 
може їй так зручно? До того ж, ніхто не чіплятиметься з 
прибиранням.

– Закінчуй з уроками швидше, бо прийде Алекс і бу-
демо вечеряти. Я сьогодні не дам йому скніти пів вечора 
над якимись розв’язками. У твоєму віці вже сама мусиш 
справлятися.

На кухні щось голосно зашкварчало. Інге зойкнула і 
вибігла.

Дівчинка зачинила двері та всілася на підлогу спи-
ною до батареї. Точно, вона й забула – Інге ж готує вече-
рю-сюрприз. Не полишає надії вмовити Алекса поїхати в 
гори.

Лижний курорт на Різдво – то була заповітна мрія 
Інге. Дівчина давно сподівалась на пропозицію від Алек-
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са і не приховувала цього. На її думку, гірські декорації 
пасували до цієї важливої події найліпше. Марта інколи 
дивувалася, як Алексові вдається витримувати такий по-
тужний тиск.

От і їхали б собі, а їй дали спокій. Носяться з тим Різ-
двом, як із писаною торбою.

У передпокої гучно ляснули вхідні двері, Марта аж 
здригнулася з несподіванки.

– Привіт, дівчата! Я вдома! – гукнув Алекс.
Голос наче не злий.
У Марти в грудях затеплилася відчайдушна надія. 

Може, класна таки зглянулась на її прохання і передумала 
дзвонити батькові? 

– Привіт, зайчику! – вистрибнула з кухні Інге.
– Привіт. Марта в себе? – запитав Алекс.
– Де ж їй бути? Марто, ходи привітайся з татом.
Дівчинка з нехіттю почалапала у передпокій.
– Як справи, люба? – поцікавився батько на шляху до 

вітальні. 
– Перевдягайся, котику, зараз будемо вечеряти, – Інге 

цмокнула Алекса в щоку. – Я дещо приготувала. Сюрприз, 
– і вона знов випурхнула до кухні.

«Котику»... Марта ледь не пирхнула. Кого батько 
справді нагадував, це пощипаного лелеку. Ось і зараз, 
туфлі зняв і повалився на диван у вітальні, прикривши 
очі, та ще й скроні розтирає – мабуть, знов голова болить. 
Дівчинка повернулася, аби тихцем зникнути.

– Як було в школі? – раптом запитав Алекс.
– Н-нормально…
Батько, здається, хотів спитати ще дещо, та Інге по-

кликала Марту допомагати з вечерею. Вона якось особ-
ливо огидно витушкувала м’ясо з цибулею порей, а ще 
купила страшенно дорогу пляшку білого вина. Алекс від-
коркував її, й вони з Інге взялися за дегустацію, постійно 
цокаючись: «За успіхи, за тендер…».

До кінця вечері Марта навіть трохи заспокоїлась і по-
веселішала. Схоже, їй таки пощастило. Зрештою, Дані і 
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сам наполягав, що з ним все гаразд. Може не такий вже 
він і поганий, дарма інші діти з нього сміються. Тільки й 
того, що вигляд має дивний.

– О! Дивіться, це про нас! – раптом вигукнув Алекс, 
вхопивши пульта від телевізора, що тихенько щось мур-
мотів на стіні. Батько підвищив гучність. На екрані йшов 
сюжет з місцевих новин.

«Як відомо, міський магістрат ще в квітні цього року 
оголосив конкурс проектів реставрації Купецького бу-
динку, – бадьоро розповідав журналіст на фоні того само-
го червоного будинку, схожого на пряник, до якого Алекс 
водив її у день приїзду. – Серед фаворитів досі впевне-
но тримається проект компанії «Алтек», розроблений 
під керівництвом дизайнера Олександра Вітрецького. 
Щоправда, перш, ніж ми зможемо поздоровити «Алтек» 
з остаточною перемогою, проект має пройти комісію з 
охорони пам’яток, а її експерти, здається, налаштовані не 
надто оптимістично. Вам слово, пане Лацисе».

Журналіст розвернувся і тицьнув мікрофона високо-
му старому з холодним і зверхнім обличчям. На екрані 
поряд з’явився напис: «Магнус Лацис. Експерт з охорони 
історичних пам’яток».

«Я детально ознайомився з проектом пана Вітрецько-
го, і категорично проти, – оголосив старий. – Цей проект 
вимагає занадто багато змін всередині будинку, зокрема 
може бути зачеплений фундамент сімнадцятого сторіччя. 
Він являє собою виняткову історичну цінність…».

– От брехло! – Алекс розлючено вимкнув телевізора. 
– Там лише й треба, що укріпити того фундамента, а не 
зачіпати його! І він це мав бачити, якщо справді уважно 
читав! Нічого. Дякувати Богу, це не єдиний експерт. Біль-
шість під час останнього засідання була на нашому боці.

Він тяжко зітхнув. 
– Як же я від цього всього втомився. Не знаю, Інге, 

може, ти й маєш рацію. Може, й справді поїдемо на Різ-
дво? Кудись світ за очі. А шефові скажу, хай сам справ-
ляється, як хоче. Зрештою, я вже три роки працюю без 
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відпустки.
– То ти погоджуєшся?! – білявка з радісним виском 

повисла в нього на шиї.
– Мабуть, що так, – посміхнувся Алекс, але якось неве-

село. – Хочеш на лижі, Марто?
– Е-е.. Не знаю… Я не вмію кататись, – ледь видушила 

з себе дівчинка, заскочена цим запитанням. 
Вона геть покинула слухати, про що йдеться. Ледь не 

підстрибнула, коли під час репортажу той журналіст ска-
зав «Лацис». Це ж якраз Даніелеве прізвище. Цікаво, той 
суворий чоловік – його родич?

– Нічого страшного, кицю. Візьмемо тобі інструктора, 
– Інге пропекла дівчинку виразним поглядом і скочила 
з місця. – Вирішено! Зараз побіжу зателефоную Ірі, вона 
обіцяла підшукати тур! – вона цмокнула Алекса в обидві 
щоки і зникла у вітальні. За деякий час стало чутно, як 
вона щебече по телефону.

– У тебе ж завтра різдвяний спектакль у школі? – Алекс, 
що теж встав по чашку, підбадьорливо торкнувся Марті-
ного плеча. Дівчинка обережно оминула його і швидше 
повернулася до столу.

– Слухай, така справа, – тон у батька став винуватий. 
– Я дуже хотів би прийти, та, нажаль, не зможу. Інге все 
зніме на камеру, і ми потім разом подивимось. Гаразд? 

– Там нема чого знімати, – знизала плечима дівчинка, 
втупившись у чашку. – У мене навіть слів немає. Я просто 
тримаю якесь покривало.

– Це, мабуть, модерна п’єса, – засміявся батько і 
раптом взявся оповідати про вистави, які вони з друзями 
влаштовували в студентські роки. Марта упіймала себе на 
тому, що теж мимоволі посміхається. «Зрештою, може, це 
непоганий вечір», – подумала вона.

Несподівано в коридорі зловісно й гучно заволала 
батькова мобілка.

Алекс лайнувся, відставив чашку та пішов у коридор.
Деякий час було тихо – здається, батько уважно слухав 

співрозмовника, лише час від часу різко підтакуючи. Далі 
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тільки сказав: «Обіцяю, це більше не повториться».
Марта чула, як він поклав мобілку на шафку під віша-

ком, його кроки, коли Алекс йшов назад до кухні – кожен 
окремо. Серце гупало вже десь у горлі. Завжди так! Ну, 
чому завжди так? Дарма вона сподівалась. Якщо вже щось 
погане має статися – станеться неодмінно, таке її щастя.

Але того, що було далі, Марта не могла передбачити 
навіть у найстрашнішому сні. Батько не став кричати. Він 
навіть ні про що її не спитав. Просто простягнув долоню 
і наказав.

– Давай сюди.
– Що? – кволо перепитала вона. 
– Давай сюди ту кляту іграшку, – повторив Алекс стри-

мано і зло. – До школи ти її більше не носитимеш. Доки 
не навчишся поводитися по-людськи.

Скільки Марта не плакала, не кричала і не просила 
пробачення, він був непохитний, і врешті, захлинаючись 
слізьми, вона мусила віддати янгола. До цього моменту 
Алекс був аж білий з люті, а Інге злилася, бо Марта своєю 
жахливою поведінкою зіпсувала такий чудовий вечір. Та 
дівчинці було до того байдуже. До цього часу вона й не 
знала, що можна ненавидіти когось так палко, як вона 
цього вечора ненавиділа батька.

Вона знов була у Старому Місті. Чимдуж бігла бруко-
ваною вулицею, і серце її радісно калатало. Треба тільки 
бігти швидше, і тоді вона точно наздожене маму. Он її по-
стать, на тому кінці площі, поряд із Кам’яним собором.

Як вона змінилася! Виглядає молодшою, стрункішою, 
але дуже сумною і печальною. На ній довге гаптоване зо-
лотом плаття, вилита з криги корона, наче в справжньої 
королеви. Марта кричить, махає мамі рукою, та вона ніби 
не бачить її, відвертається і йде в чорну прірву підворіт-
тя, у кам’яну вогку арку, стиснуту двома старовинними 
будівлями. І темрява ковтає її.

Дівчинка намагається проскочити слідом, та в 
підворітті темно, звідти віє крижаний вітер. Марта плаче 
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зі страху й безсилля, розпачливо гукає маму. Чого ж вона 
не повертається за нею? Невже не чує? Завжди ж чула.

Що стало з нею там? Під кам’яною аркою так холодно і 
темно. Мабуть, вона заблукала і тепер не може вернутись. 
Марта відчайдушно набирає повітря в груди і робить крок 
у крижану темряву.

– Повернись! – владно кличе чийсь голос позаду. М’я-
кий і сильний, від нього віє теплом. Дівчинка обертається 
і бачить янгола, що простягає до неї руку.

Серафін!
Янгол зовсім живий, тіло його сяє, наче сонце, що 

раптом зійшло поміж темних стін. Від крил віє весняним 
вітром і крижана темрява відступає геть.

Та Марта не може залишити маму. Сяйво янгола таке 
сліпуче, воно не для неї. Вона відступає до підворіття і 
летить у пітьму…

Прокинувшись від страшного польоту, дівчинка за-
ціпеніла в ліжку.

«Це був сон. Просто сон. Нічого страшного» – подум-
ки вмовляла вона себе, намагаючись вгамувати тріпотли-
ве серце. Марно, страх не відпускав. Їй і раніше снилися 
кошмари, мама тоді вставала, гріла у кухлику молоко з 
медом і гладила Марту по голові, аж доки та не засинала. 
Але зараз...

Дівчинка згадала вчорашній вечір і зціпила зуби. Ні, 
без Алекса вона вже якось обійдеться.

Закрити очі знову було страшно, тож Марта перевер-
нулась на інший бік обличчям до стіни і скрутилася в клу-
бочок. Ковдра трохи зсунулась, і чоло їй лизнув крижаний 
протяг – свіжий і потужний.

Що ж це таке? Звідки такий холод?
«Вікно відчинене!» – раптом із жахом усвідомила дів-

чинка, і майже одразу почула ще дещо – тихе рипіння 
паркету, чиїсь обережні кроки.

Марті перехопило подих, пальці автоматично нама-
цували янгола біля подушки, та його не було. А от у кім-
наті точно хтось був. Рухався поволі, раз-по-раз завмира-
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ючи. Грабіжник?
Нічний гість, здавалось, щось шукав. Ось він тор-

кнувся рукою столу – зашелестіли розкидані там зошити, 
один навіть плюхнувся на підлогу, і на кілька хвилин все 
завмерло.

Серце Марти калатало десь у скронях.
Знов легенький шурхіт, рипіння. Незнайомець поки-

нув стіл і взявся шукати щось серед одягу на стільці, далі 
тихо грюкнули олівці в пеналі. Нащо йому її шкільний 
рюкзак?!

Зціпенівши від жаху, дівчинка чула навіть, як дихає 
непроханий гість – часто й схвильовано.

Паркет знов рипнув, кроки почали наближатися до 
ліжка.

Цього Марта вже не витримала, розвернулася, мов 
стиснута пружина, і відчайдушно закричала.

Чоловік, а вона була впевнена, що це чоловік – худий і 
спритний – стишено зойкнув, скочив на підвіконня і про-
пав.

Майже одразу потому знадвору долинув жахливий 
скрегіт та свист, ніби поряд з вікном били велетенські 
залізні крила. Знову пролунав крик – цього разу відчай-
душний, переляканий, а потім все затихло.

Коли за кілька хвилин у кімнаті спалахнуло світло, і 
до Марти прибіг розкуйовджений зі сну Алекс, дівчинка 
широко розплющеними від переляку очима дивилася на 
порожнє розчахнуте вікно.

– Що тут відбувається? – за батьком, позіхаючи, при-
пленталась Інге в халаті. – Нічого собі, що ти тут за сви-
нарник наробила? – витріщилась вона на розкидані речі.

Марта тремтячим голосом спробувала їм щось пояс-
нити, та попри відкрите вікно батько майже одразу дій-
шов висновку, що їй наснився кошмар і навідріз відмо-
вився вірити у розповідь про грабіжника в кімнаті.

– Зрештою, ми живемо на четвертому поверсі! Це 
просто неможливо. Тобі наснився поганий сон, люба.

Він послав Інге на кухню принести Марті склянку 
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води, а сам зачинив вікно і так-сяк прибрав з підлоги роз-
киданий одяг та зошити. А ще, поки дівчинка, цокотячи 
зубами, сьорбала воду, сходив до вітальні та повернув їй 
Серафіна.

– Чудово, – виразно пирхнула Інге і одразу пішла.
– Як ти збираєшся давати собі з нею раду, якщо ладен 

здатися, варто їй лише векнути? – роздратовано запитала 
вона Алекса, коли той нарешті повернувся до спальні. – 
Та ще й взявся прибирати сам! Вона ж либонь це навмис-
но утнула, а тобі казки розповідає!

Батько потому одразу причинив двері, тож продовжен-
ня Марта не почула. За пів години Інге вибігла зі спальні у 
ванну і пустила воду. Вона так робила, коли ображалася і 
збиралася поплакати. Марта не знала, коли вона вийшла, 
бо врешті-решт заснула, геть виснажена переляком. Се-
рафіна цього разу вона міцно стискала в долоні.

Ранок видався сумним та похмурим. Алекс збирався 
на роботу, Інге ще не вставала. Мабуть, все ще ображалась 
через вчорашню сварку.

Марта геть не виспалась, руки і ноги відмовлялися во-
рушитись. Єдина радість – через спектакль уроків сьогод-
ні майже не передбачалось, їм дозволили приходити не у 
формі, тож дівчинка надійно заховала Серафіна у кише-
ню джинсів і з полегшенням витягнула з сумки під ліж-
ком свого улюбленого чорного светра.

Почувалася геть спантеличеною. Хай навіть Алекс від-
мовився вірити, що в її кімнату справді хтось вліз, вона ж 
бо знала правду. У кімнаті хтось був, і цей хтось, судячи з 
гармидеру, щось наполегливо шукав.

Вночі, коли пішли Алекс з Інге, вона таки зважилась 
встати, аби ще раз перевірити вікно. Карниз виглядав так, 
ніби його дер кігтями березневий кіт, однак внизу під бу-
динком не лишилось жодних слідів, тільки сніг. Зрештою, 
хіба хтось може стрибнути з четвертого поверху, не зла-
мавши собі шиї? Але де ж дівся той грабіжник? І що то за 
жахливий скрегіт?
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Рюкзака вона збирала, немов уві сні. Сьогодні він був 
на диво легким, мала відвідати лише два додаткових за-
няття з англійської та німецької, хоча й сумнівалась, що 
з них буде користь – думки вихором крутилися в голові.

Адже ще був той сон. Це мама ледь не вперше нас-
нилась їй після смерті. Вона була такою сумною, хоча 
й виглядала, немов королева. Може, їй погано на тому 
світі? Дівчинці ще й досі млоїлось від згадки про темряву 
підворіття. Крім того, їй здавалось, що вона впізнала 
місце. Поряд був той величний Кам’яний собор. А ще їй 
раптом пригадалась дивна золотоока жінка, що так при-
скіпливо розглядала янгола в її руках крізь вітрину ресто-
рану.

А раптом між цими подіями є зв’язок?
«Припини! – майже одразу осмикнула вона себе. – Та 

перехожа була не мама, і ти це добре знаєш».
Та під час сніданку, запихаючи в себе противнющі 

мюслі – єдине, крім чаю, що вмів готувати Алекс – вона 
тільки й думала, що про свій сон. Може, це якийсь знак? 
Може, мама хоче їй щось сказати? Кличе її? Що як увійти в 
цю арку в реальному житті? І чи взагалі є така арка поряд 
із церквою, чи їй це тільки наснилось? Хай там як, вона 
відчувала, що не матиме спокою, доки не перевірить.

Лишався єдиний вихід – їй треба до Старого Міста.
Тільки як туди потрапити? Може, захворіти? Тоді, ма-

буть, вдалося б непомітно вислизнути з дому, коли Інге 
піде по крамницях.

– Алексе, – Марта зупинилася і проковтнула ще до-
брячу порцію розбухлих від молока бананів, щоб голос не 
тремтів. – Можна мені сьогодні не ходити до школи? Я 
щось погано почуваюсь.

– Що болить? – холодно кинув батько, втупившись у 
тарілку.

– Голова... А ще, здається, температура, – Марта нама-
галась говорити повільніше, ніби почувалась зле.

– Ти, мабуть, не виспалась.
Він покинув їсти, приніс їй анальгін і термометра.
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Температура виявилась цілком нормальною, тож ідея 
з хворобою провалилася. А на додачу Алекс знов нагри-
мав на неї.

– До школи ти сьогодні підеш, навіть як в тебе вия-
виться атиповий грип! Забула, що в тебе два додаткових 
заняття? До того ж, я все ще не розумію тієї історії з хлоп-
цем. Нащо ти його штовхнула?

– Бо він чіпав Серафіна.
Алекс аж гмикнув зпересердя.
– Та хай їй грець, тій твоїй іграшці! Ти ж наче вже для 

ляльок завелика?! Я завжди вважав тебе розумною дів-
чинкою. Хіба ти не розумієш? Ви ж обоє могли скалічи-
тись. Добре, хоч скло в шибці витримало!

– Серафін не річ, – вперто буркнула Марта. – Якщо той 
ненормальний Дані ще раз його торкнеться, я йому не 
тільки голову розіб’ю.

– Досить! – гостро кинув батько, з грюкотом складаю-
чи посуд до мийки. – І слухати не хочу. В тебе надто бага-
то проблем у навчанні, щоб дозволити тобі прогулювати. 
І брехати не раджу. Може, твою матір це й влаштовувало, 
не знаю, та я... 

– Звісно не знаєш, – важким від люті голосом переби-
ла його дівчинка. – Ти з нами не жив.

Їй майже одразу стало соромно своїх слів, адже Алекс 
на це якось дивно сіпнув головою, наче вона йому раптом 
заболіла. Мовчки домив посуд і вийшов із кухні.

– Давай швидше, – підігнав її, взуваючись. – Я запіз-
нююсь.

Більше до самої школи вони не перемовились жод-
ним словом.

– Перепроси того хлопця, – звелів Алекс. – Я цього 
вимагаю. Всім буде краще, тобі в першу чергу. Марто? Ти 
мене чуєш? – він суворо озирнувся на неї.

– Добре, – зітхнула дівчинка.
– От і чудово, – голос в батька потеплів. – Гарного тобі 

дня. Інге, нажаль, не зможе прийти на виставу. У неї сьо-
годні багато справ.
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«Справи, аякже, – подумки пирхнула дівчинка. – І хто 
з нас, цікаво, огидне брехло?»

Наче неясно, що в Інге немає інших справ, ніж базіка-
ти по телефону та займатись шопінгом. Білявка вчилася 
на факультеті мистецтв, проте майже ніколи там не з’яв-
лялась.

Вона забере тебе о четвертій. Побачимось вдома.
– Добре.
Марта вибралася з машини і попленталась до шкіль-

них дверей. Не було куди поспішати, Алекс завжди при-
возив її за півгодини до занять.

У школі панувала тиша. Марта зачинила за собою 
двері вестибулю й зупинилась.

– Здоров була, рання пташко! – на вершечок сходів 
вийшов, повільно махаючи віником, старенький вахтер. 
– Відчинити тобі клас?

– Ні, дякую, – швидко відказала дівчинка, – я краще 
зачекаю на дворі. Гарна погода.

Старий кинув оком за вікно і тільки плечима стенув, 
адже грудневе небо залишалось густо сірим, обіцяючи 
снігову бурю.

– Тільки на дорогу не виходь.
– Гаразд, – слухняно кивнула Марта, прочинивши 

шкільні двері, щоб ніхто в світі не здогадався, не почув 
стукіт її повсталого серця.

Зараз! Саме зараз, як вона одразу не збагнула?! Доки 
батько на роботі, а Інге вдома. Доки не прийшли вчителі і 
немає жодного учня. Доки ніхто не може її зупинити.

Час іти до Старого міста.

РОЗДІЛ 3. ЕНГЕЛІ

За півгодини мусила визнати – вона остаточно заблу-
кала. Їй здавалося, що дістатися Старого міста буде про-
сто. Але тепер Марта й поняття не мала, де знаходиться.

Вискочивши зі шкільних дверей, дівчинка звернула 
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на першому-ліпшому перехресті, воліючи опинитись як-
найдалі від шкільного подвір’я. Марта ніколи в житті не 
прогулювала школу, хіба що мама інколи лишала її вдо-
ма, просто так, коли мала вільний час. Про те, що скаже і 
без того сердитий Алекс, коли все розкриється, Марта ду-
мати не хотіла.

Головне зараз – дістатись Старого Міста і відшукати 
ту кляту арку. Цей сон не міг наснитися просто так! Мама 
хотіла їй щось сказати. Можливо, просила про допомогу… 
А вона переймається через прогули?!

Дівчинка раз у раз пришвидшувала кроки, та скільки 
б не завертала у напрямку центру, шпиль уперто відмо-
влявся з’являтися. Врешті Марта зупинилась і спробува-
ла повернутись тим шляхом, яким прийшла. Та подужа-
ла лише два квартали, а далі виявилось, що не пам’ятає 
скільки разів і куди завертала.

Поряд виявилася продуктова крамничка, до Марти 
долинув запах свіжої випічки. Дівчинка вже майже вирі-
шила піти й собі купити булочку і розпитати дорогу, як 
двері крамнички знов прочинилися і звідти вигулькнув 
Дані Лацис.

Марта відскочила до стіни і відвернулася, намагаю-
чись сховати обличчя. І треба ж такому трапитись? Що він 
тут робить?

Хлопець не помітив її, хоча крокував неспішно, інко-
ли човгаючи замерзлими калюжами.

Дивлячись на нього, Марта відчула провину. Хтоз-
на, може вона й справді засильно його штовхнула, тепер 
йому зле? Але тоді він лежав би в ліжку, а не розгулював 
вулицею? Може наздогнати його та поговорити?

Ні, дурна ідея.
Та все ж Марта обережно рушила слідом, тримаючись 

протилежного боку вулиці, проте достатньо близько, щоб 
не втратити з очей обтріпану зелену куртку Даніеля. Дів-
чинка гадала, що він живе десь поблизу і ось-ось заверне 
до котрогось з будинків, проте Дані все йшов і йшов, аж 
поки не вивів її до вибіленого снігом широкого бульвару, 
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в кінці якого стримів над морем дахів знайомий чорний 
шпиль.

У дівчинки стрепенулося серце: он він – Кам’яний 
собор! Марта пришвидшила кроки і ще раз прискіпливо 
огледіла хлопця. Той виглядав, наче ходив на закупи до 
найближчого магазину. Він що, мешкає у Старому Місті? 
А якщо це якийсь секрет? Дівчинка раптом відчула певну 
зловтіху. Якщо у Данієля і справді є якась таємниця, вона 
її взнає. Хай тоді спробує й далі її діставати.

Марта налаштувалась биту годину ходити за хлопцем 
вулицями, але шлях скінчився доволі швидко. Дані про-
минув кілька старовинних кварталів, завернув до вузень-
кої мощеної вулички і вони опинились на площі перед 
собором. Хлопець поволі обійшов могутню споруду і по-
чимчикував у темну арку між двома старовинними стіна-
ми. Саме туди, куди так прагла потрапити Марта…

Дівчинка на мить зупинилася, приголомшена ней-
мовірним збігом, а коли наважилась поткнутися до 
підворіття, встигла побачити, як хлопець цілком буденно 
зникає за будівельним риштуванням, що вкривало один 
зі старовинних будинків по той бік арки.

Ото чудасія! Марта зупинилась у брамі, прискіпливо 
оглядаючи риштування, затягнуте зверху цупкою плів-
кою із зображенням уявного старовинного фасаду. Внизу 
– там, де мали знаходитися двері – шматок плівки було 
відігнуто, їм грався вітер. Марта підійшла ближче і обе-
режно зазирнула всередину. 

Прямо перед нею до дерев’яних пофарбованих бі-
лим дверей вела єдина скособочена сходинка. Дівчинка 
зиркнула вгору, на кам’яницю. Біле вапно на фасаді все 
в патьоках, а де-не-де й відвалилося, відкриваючи чер-
вонясту цеглу. Між залізних віконниць – запилюжене 
вітринне скло. «Може, колись тут була крамниця? Або 
кав’ярня», – припустила дівчинка. Дійсно, над вітриною 
знайшлася почорніла дошка. Наведене золотою фарбою 
слово «Engeli» ще можна було прочитати.

Engeli? Що це значить? Треба зазирнути у вікно – 
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може, вдасться побачити, що Дані робить всередині?
Сторожко озирнувшись, Марта прослизнула за плівку, 

підлізла під риштування й спробувала зазирнути до 
вітрини. Проте, спочатку бачила тільки себе – бліду й 
замерзлу дівчинку в зі скуйовдженим вітром волоссям. 
Марта затулила світло руками, притисла носа до вітрини 
і ледь не зойкнула з подиву.

Всередині були ляльки! Найчарівніші ляльки, яких 
вона колись бачила. Дами у розкішних платтях, лицарі у 
оксамитових плащах та капелюхах із перами...

Марта позадкувала і боляче вдарилася потилицею об 
металеву рейку. Лялькова принцеса виглядала живою, 
мала біле, засніжене волосся, глибокі сині очі. Здавалося, 
вона ось-ось піднесе руку до порцелянової скроні, змахне 
прозорі краплини плексигласових сліз, що котилися з її 
очей за задумом майстра. Хтозна – може, вона так би й 
зробила, якби не фігурка чорного півня, якого хтось поса-
довив їй на коліна. 

Та навіть не це вразило Марту найбільше: дівчинка 
впізнала гаптовану золотом сукню і високу крижану ко-
рону. Такі самі речі були на мамі уві сні.

Раптом поряд щось просвистіло...
А далі – шалений плюскіт.
Дівчинка з переляку впала на сніг, затуляючи голову 

руками. Здавалось, минула вічність, поки вона зважила-
ся підняти голову. Правий зап’ясток сильно пекло. Марта 
зсунула рукав – на зап’ястку красувалась довга подряпи-
на.

– Так тобі й треба!
Білі двері рвучко прочинилися, на поріг вискочив 

Дані у самому светрі. Він був дуже червоний з обличчя і 
стискав кулаки, наче збирався когось набити. Та вгледів-
ши скоцюблену під риштуванням Марту, аж рота з подиву 
відкрив.

– Це ти? Марто! Вибач, я… Я не знав, що це ти, – він 
стрибнув під риштування і присів поряд з нею.

– З т-тобою все г-гаразд?
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Здавалось, він вкрай стривожився, бо аж почав зати-
натись.

– Що то було? – запитала дівчинка, піднімаючись.
– Пакет, – вбито зізнався хлопець. – Пакет з водою.
Марта ошелешено роззирнулась. Поряд на снігу роз-

пливалася велика мокра пляма, валялося поліетиленове 
шмаття.

– Я не знав, що це ти, – виправдовувався хлопець. – 
Думав, то знов ті придурки, Марко і компанія.

– Який Марко? – перепитала дівчинка. – З нашого 
класу?

– Ага. І ще ті його двійко придурків, Валентин із Глі-
бом, типу вони банда. Вони люблять приходити, аби по-
глузувати. У двері постукати, якусь дурню запитати. А ти 
як тут опинилась?

– Я… Е-е… Мене батько забрав, – бовкнула Марта пер-
ше, що спало на думку. – Він тут неподалік працює, а мене 
погуляти відправив.

– Твоя рука…
Марта знову подивилася на зап’ясток. Кров ще не зу-

пинилась.
– Мабуть, об риштування…
– У мене є перекис на кухні, – заметушився Дані. – 

Ходімо, промиємо, – він крутнувся до дверей і гостинно 
прочинив їх перед Мартою. Голова півня голосно брязну-
ла.

– Ходи, не бійся! – покликав Дані, тривожно зиркаючи 
на дівчинку. – Знаю, вигляд не дуже, але всередині не так 
вже й погано.

– Я не боюсь…
Всередині кам’яниці тхнуло сирістю, а холодно було 

незгірше, ніж надворі. Від дверей одразу починалась ве-
лика кімната – мабуть, колишній торгівельний зал. Але 
зараз там все було захаращене коробками і стосами кни-
жок. У найдальшому кутку бовванів темний отвір, в яко-
му вгадувалися сходи.

– Сюди, – гукнув Дані, прямуючи кудись у темряву 
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повз сходи. – Тільки дивись, нічого не зачепи.
Минаючи стелажі, дівчинка випадково ковзнула 

поглядом по запилюженому склу і здригнулася з нес-
подіванки. Звідти на неї витріщались мертві, погаслі очі, 
білі личка в обрамленні оксамиту, пер чи пишних куче-
риків. Ляльки…

Оце так місцинка!
Та коли зайшли до кухні, там все було, доволі звичай-

но. В мийку гучно капала вода з крану, замотаного яко-
юсь ганчіркою, на буфеті з посудом нудьгував кавник із 
недопитою кавою.

Дані швидко знайшов аптечку і допоміг дівчинці за-
лити подряпину перекисом. Марта кривилася, дивлячись, 
як шипить прозора рідина, але терпіла.

– Ось, – врешті мовив хлопець, допомагаючи дівчинці 
заліпити подряпину лейкопластиром. – Мені дуже шкода. 
Я й гадки не мав, що це ти. Чесно.

– Та годі тобі, – всміхнулась Марта. – Вважаймо, ми 
квиті. Тобі не дуже вчора боліло?

– Та ні, – махнув рукою хлопець. – Там навіть крові 
майже не було. І чого це в школі таку бучу здійняли? Я 
медсестрі говорив, що мені не болить.

– Тебе через це вдома залишили?
– Та ні, ні, – знов замотав головою Дані. – Я навіть 

мамі нічого не казав. Просто деякі справи… Різдво. Ну, 
ти, мабуть, розумієш… – видно було, що він хоче швидше 
змінити тему. – Слухай, а ти давно гуляєш? Сьогодні хо-
лодно. Я до того, що, може, хочеш чаю?

– Е-е… Мабуть, ні… Тобто, так, дякую, якщо можна, – 
від несподіванки Марта розгубилась.

Вона й справді добряче змерзла, руки і ноги геть за-
дубли.

Дані похапцем роззирнувся по чайника.
– Я зараз.
– То ти тут живеш? – запитала дівчинка, дивлячись, 

як він ламає п’ятий сірник, намагаючись розпалити кон-
форку.
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– Типу того. А що?
– Е-м… Нічого. Вибач. Дурне питання. Просто тут все 

таке… старовинне. Старовинне і гарне, – швидко додала 
Марта.

Хлопець поставив чайника на вогонь і повернувся до 
неї, якось прискіпливо зазираючи в очі, наче перевіряв: 
глузує чи ні?

– Гарне? – вражено пирхнув він. – Ну ти даєш! А я 
ненавиджу цю старовину. Це повна лажа, а не будинок. 
Він із біса старий, історична пам’ятка і все таке. Ми, як 
власники, маємо ремонтувати фасад, але на то треба ба-
гато грошей. Та й Магнусові байдуже. Він тільки ото все 
риштуванням і прикрив, аби з магістрату ніхто не чіпляв-
ся. – виголосивши таку довгу промову, хлопець раптом 
замовк і закусив губу, наче оцінював, чи не сказав заба-
гато.

– Магнус – це хто? – скористалась нагодою Марта. – 
Твій батько?

– Жартуєш? – нервово смикнув плечем Дані. – Мій 
дід, директор історичного музею – того, що у Кам’яному 
соборі. Ти просто не місцева, інакше знала б. Його майже 
все місто знає.

– Я знаю. Бачила по телевізору. Він експерт з пам’яток, 
– бовкнула Марта, боячись видатися зовсім вже недосвід-
ченою. – А чиї це ляльки?

– У вітрині? – хлопець видобув із верхньої полиці дві 
різнобійні чашки від загиблих сервізів. – Бабусині. Вона 
була художниця. Робила ляльок, а ще всілякі різдвяні су-
веніри.

– Ого! – здивувалася Марта. – То це тому тут був мага-
зин? А я ще подумала… Слухай, а «Engeli» це що значить? 

– Янголи, – з нехіттю буркнув Дані, обертаючись до 
неї. – Це з німецької. І тут був не магазин, а галерея. Су-
венірна.

Запала довга мовчанка. Мартині пальці в кишені тор-
кнулися Серафіна.

– Ти… тому хотів його роздивитись? – тихо спитала 
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вона. – Бо твоя бабуся робила янголів?
Чайник почав пронизливо свистіти. Дані рвучко при-

крутив конфорку і заходився наливати окріп до заварни-
ка.

– То давно було. Бабусі давно немає.
– Вибач.
То було єдине, що спало Марті на думку.
– Та все гаразд, – знизав плечима хлопець. – Я її не 

пам’ятаю. Хоча мама казала, у нас тоді були просто чудові 
часи.

– Знаєш… – тихо зауважила Марта, копирсаючи паль-
цем скатертину. – Ти міг мені про це сказати, а не висми-
кувати з рук. Я б зрозуміла.

Дані на це тільки голосно шморгнув носом.
За кілька хвилин він поставив перед нею чашку з па-

руючою рідиною і обидва заходилися сьорбати чай.
– А чому ваша галерея не працює? – зважилася Марта 

на наступне питання.
– Тому що руїна. Знаєш скільки грошей треба, щоб тут 

все до ладу привести?
– Але ж у вас ще повно ляльок, – здивувалась дівчин-

ка. – Продавали б їх і далі.
– Ага, – зітхнув Дані. – Раніше колекціонери приходи-

ли, а ще туристи. Нам купу грошей за той мотлох пропо-
нували. І за сам будинок. Тільки нічого не вийшло.

– Чому? 
Хлопець скривився, наче розкусив лимона.
– Магнус не хоче. Каже, все повинно зберегтися, як за 

бабусиних часів.
– Розумію, – сказала Марта, хоча насправді не дуже 

розуміла. – Слухай, а у вітрину зсередини можна подиви-
тись?

– Лялька сподобалась? – посміхнувся хлопець.
– Та ні, я…
– Та не прикидайся, – із посмішкою зиркнув на неї 

Дані. – Мафальда багато кому подобалась, доки Магнус 
вітрину не закрив. То мамина лялька, остання. Їй бабуся 
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зробила на вісімнадцять років.
Марта деякий час обмірковувала почуте.
– Мафальда красиве ім’я, – зрештою промовила дів-

чина. – Але вона така сумна. Може й добре, що її ніхто не 
бачить.

– Та ця лялька ж для того й створена, щоб люди її ба-
чили! – раптом чогось розізлився хлопець. – А ну, ходімо!

– Куди?
– До вітрини. Ти ж хотіла подивиться? Чи вже не хо-

чеш?
– Чому ж? Хочу. 
Вони разом повернулись до передньої кімнаті і обе-

режно підійшли до вітрини. Дані легенько потягнув хиткі 
дверцята.

– Може, не треба? – Марту раптом обпік переляк. – 
Твій дідусь не буде сваритись?

– Ми нічого поганого не робимо, – не дуже впевнено 
кинув хлопець.

Дверцята рипнули і прочинились, демонструючи за-
пилюжений блакитний шовк, що створював тло компо-
зиції. Ляльки були розставлені в вітрині не хаотично, як 
здалося Марті крізь шпарину, а населяли споруду, дуже 
схожу на кам’яний замок у розрізі або на вертеп. Статеч-
ні пани і панянки у верхніх ярусах, ковалі, кравці та інші 
ремісники на нижніх. Дівчинка витягнула шию, аби кра-
ще роздивитися дивну споруду.

– Слухай, а це що таке? – раптом вражено прошепо-
тіла вона, тицяючи пальцем у великий годинник, що при-
крашав фасад замку. Золоті стрілки стояли, проте крізь 
них із циферблату посміхався їм напівстертий малюнок. 
Янгол, що підносить флейту до вуст.

– Це ж наче… – Мартини пальці вже шалено порпали-
ся у кишені, воліючи видобути Серафіна.

Раптом Дані налякано зойкнув, відштовхнув її від 
вітрини і захряснув дверцята. Марта здивовано витрі-
щилася на нього, проте майже одразу второпала в чому 
справа. Знадвору до дверей наближалися швидкі кроки. 
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Хтось торкнувся молотка на дверях, і той голосно брязнув.
– Сюди! Швидше! – Дані смикнув її за руку до тем-

них сходів. Чутно було, як у передній кімнаті відкрилися 
і зачинилися двері, але Марта не встигла побачити, хто 
увійшов, бо хлопець вже щосили тяг її вгору.

– Даніелю! – наздогнав їх холодний, мов смерть, го-
лос. – Ходи-но сюди!

Марта перечепилась через сходинку і ледь не впа-
ла. Вона досі ніколи не чула такого голосу. М’який, наче 
втомлений, тим не менш він отруював серце холодом.

– Швидше! – просичав Дані їй у вухо. – Якщо він нас 
упіймає, мені гаплик.

– Даніелю! Спустись, будь ласка, – знов пролунало 
внизу.

Марта інстинктивно почала дряпатися вище по схо-
дах.

– Сюди!
Сходи привели їх до горищної ляди, в яку, гнані пере-

ляком, обоє майже вломилися і врешті застигли у цілко-
витій темряві.

– Він дуже лютий, – уривчасто прошепотів хлопець. 
Голос у нього тремтів.

– Може, краще спуститися? Спробувати все пояснити. 
Я скажу, що це я тебе підмовила.

– Наче це поможе, – просичав Дані, тамуючи дріж. – 
Якби мама була вдома, я б спробував.

– То що ж робити? – Марта раптом збагнула, що при-
года може небезпечно розтягнутися в часі. – Я не можу 
сидіти тут вічно. Мені треба повернутися до школи!

– Зачекай! Ти ж казала, тебе батько забрав? – здиву-
вався хлопець. – Ти що, прогулюєш?

Ну от все й виплило. Марта тяжко зітхнула.
– Розумієш, Алекс не хотів брати мене до Старого 

міста, тож мені це набридло, і я пішла сама.
– Нічого собі...
– Чия б корова мукала, – огризнулася дівчинка.
– Даніелю! – холодний голос зненацька почувся так 
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близько, що Марта і Дані мимоволі вхопилися за руки. – Я 
знаю, що ти на горищі. Спустися, мені треба з тобою по-
говорити.

– В-він же сюди не прийде? – у дівчинки раптом пе-
ресохло в роті.

– Прийде, як дуже розлютиться, – з відчаєм зізнався 
хлопець. – Та краще нам цього не чекати. Ти висоти боїш-
ся?

– Наче ні, а що?
– Розумієш, як Магнус нас тут знайде, то покарає мене 

так, що я до кінця різдвяних канікул із дому не вийду. Та 
ми можемо вилізти крізь вікно на дах, а звідти перейти 
на мур. Там є сходи вниз, на вулицю. Не бійся, дах міцний. 
Ось побачиш. Я вже там лазив сто разів.

З горищних сходів долинули кроки.
– Де вікно?! – панічно зойкнула Марта.
Зіштовхуючись і падаючи одне на одного, вони прод-

рались крізь купи мотлоху до протилежної стіни горища. 
Там справді було невеличке, забите фанерою, віконце. 
Обдираючи нігті, Дані відколупав тугу защіпку і в об-
личчя дітям війнув свіжий вітерець.

Саме в цю мить горищні двері з протилежної сторо-
ни повільно розчахнулися. Їхній переслідувач зупинив-
ся на порозі, прислухаючись. Покликав онука ще раз. Та 
відповів йому лише стукіт віконця, що захряснулося за 
дітьми.

* * *
– Неймовірно круто! – збентежено видихнула Марта і 

підстрибнула на місці. Було від чого. Маленький пласку-
ватий дах будинку Дані обступало море дахів. Сучасні 
– яскраві та бляшані – лежали за межами старого муру. 
Старовинні розлягалися довкола червоним череп’яним 
морем. Звідси світ виглядав інакшим – він складався з 
широкого неба, чорно-червоних кольорів черепиці й цег-
ли, з білого неторканого снігу та численних димарів.

Хлопець розплився в усмішці.
– Знаєш, як на дівчинку ти досить дивна. Я думав, ти 
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злякаєшся.
– Теж мені, експерт з дівчат! – пирхнула Марта. – По-

казуй, куди тепер.
Дані простягнув їй руку і рушив навколо димаря. Було 

трохи лячно заносити ногу у простір далеко від даху, щоб 
дотягнутися до першої залізної сходинки. Потім довелося 
трохи почекати, щоб на вулиці поблизу було менше пере-
хожих, насамкінець, вони стрибнули в снігову кучугуру, 
що височіла під муром.

– Що ти будеш тепер робити? Повернешся? – поціка-
вилася дівчинка, коли вони спустились.

– Я що, дурний? Доведеться перечекати.
– Але де? Ти ж у самому светрі?!
– Не парся, – хвацько махнув рукою хлопець. Опинив-

шись подалі від діда, він, здається, геть припинив хвилю-
ватися. – Не пропаду. Він, мабуть, просто на обід прийшов. 
Потім повернеться на роботу. Давай, я тебе до зупинки 
проводжу. Якраз встигнеш у школу до вистави. Але мені 
треба заскочити до мами на роботу. Маю їй дещо сказати. 
Ти почекаєш?

– Добре, – охоче кивнула Марта.
Дані широко всміхнувся їй і підтюпцем рушив вули-

цею.
Незабаром вони вийшли на Ярмаркову площу. У Мар-

ти аж в очах замерехтіло від людей та яскравих яток, біля 
яких сновигали робітники. Годинник на Кам’яному со-
борі саме видзвонив дванадцяту.

– Знову ця фігня, – знуджено кинув Дані, роздивляю-
чись ятки.

– Ти про що? – озирнулась на нього дівчинка. Хлопець 
стенув плечима:

– Не люблю цю різдвяну маячню.
– Чого ж тоді у тебе вертеп у будинку? І ялинка?
– То не в мене, а в діда, – буркнув хлопець, щулячись 

від холодного протягу. – Ходімо. Нам сюди.
Вони перетнули площу, і Дані рішучо покрокував до 

під’їзду великого білого будинку, дуже схожого на серед-
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ньовічний замок.
– Мала гільдія майстрів, – недбало пояснив хлопець.
– І твоя мама тут працює?!
Дівчинка на всі очі роздивлялася широкі склепінчасті 

вікна та бічну башту з масивними зубцями на вершечку.
– Ну, так, – скривився Дані. – Наглядачкою. Бо це му-

зей, – пояснив він на Мартин запитальний погляд. – Але 
то таке... Заради грошей. Взагалі-то вона художниця. За-
раз малює картину.

Він прочинив важкі скляні двері і привітно махнув ру-
кою охоронцеві.

– Привіт, Оресте! Ми до мами, на хвилинку.
З просторого холу в різні боки вели три склепінчасті 

проходи. Хлопець впевнено повів Марту вгору мармуро-
вими сходами. За мить вони опинились у величній залі із 
низкою вітражних вікон.

Марта ще ніколи не бачила такої краси. Навіть у пох-
мурий день від вітражів по лискучій підлозі розлягалася 
справжня веселка, через це зал здавався величним і уро-
чистим, наче храм.

– Це головний зал, – пояснив Дані, немов відчуваю-
чи її захоплення. – Бачиш центр кожного вітражу? Там 
майстри, старшини ремісних цехів, – він вказав на най-
ближчий вітраж, що зображував худорлявого чоловіка в 
чорному вбранні, – бачиш, у нього на плечі мотузка з та-
кою прикольною щіткою, а в руках ліхтар? То голова цеху 
ліхтарників і сажотрусів. А внизу німецькою підписано, 
як його звали. Здається, «То-бі-ас», – по складах прочитав 
хлопець.

Крім сажотруса, Дані показав Марті ще майстра коліс-
ника Генріха Габленца – блідого чоловічка у зелених 
панчохах, а потім бляшаника – лисуватого майстра Мау. 
Марта сама впізнала майстра-коваля – жилавого Робер-
та Коцера із важезним молотом за поясом, а потім май-
стра каменяра і майстра різника. Вона так захопилась, що 
зрештою хлопець змушений був смикнути її за рукав.

– Ходімо. Часу обмаль. А мені ще маму відшукати тре-
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ба.
Зрештою, у тісній восьмикутній кімнатці й справді 

знайшовся великий мольберт, а за ним тендітна темно-
волоса жінка.

– Мамо, привіт! – радісно гукнув Дані.
Жінка здивовано підняла голову і посміхнулась. Чо-

ловік теж повернув до дітей усміхнене обличчя, таке 
енергійне й веселе, якого Марта ніколи ще в нього не ба-
чила.

– Марто?! – розгублено вигукнув Алекс і усмішка втек-
ла з його обличчя. – Як ти тут опинилась? Ти ж маєш бути 
у школі?!

РОЗДІЛ 4. ГОНИТВА

– Та ні, Алексе, я... – Марта спробувала проковтнути 
гидку грудку, що стискала горло. Марно. Голос її не слу-
хався.

– Пане Вітрецький, вона не сама прийшла, – раптом 
подав голос Дані.

Алекс здивовано глипнув на хлопця.
– Нас сьогодні раніше відпустили. Ми ж не беремо 

участі в спектаклі, – продовжував Даніель, анітрохи не 
знітившись.

Марта вклякла на місці. Що він робить? Даніна мати ж 
знає, що його не було сьогодні у школі…

– Чому ти не подзвонила? – допитувався батько.
– Марта дзвонила, – знов занадився Дані, адже дів-

чинка мовчала, остаточно розгубившись. – З викладаць-
кої. Але ніхто не відповідав. А в неї мобілка розрядилась. 
Марта сказала ви працюєте в Старому місті, тож я запро-
понував провести її. Бо ми якраз помирилися, а я ж тут 
все знаю. Ми ось від мами збиралися вам дзвонити.

Марта обережно покосилася на Даніну матір. Худож-
ниця приязно посміхнулась у відповідь.

– Привіт, – дружньо простягнула вона руку. – Будьмо 
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знайомі. Мене звати Емма. Алексе, ти не казав, яка в тебе 
чудова дівчинка! І даруй, будь ласка, моєму синові. Щось 
він останнім часом надто ініціативний.

– Є трохи... – погодився батько. – Я радий, що в тебе 
з’явився товариш, – кинув він значно м’якішим голо-
сом, – але треба було зателефонувати. Не мені, так Інге. 
Повірити не можу, що ти не дозвонилась.

– Подивіться на це інакше. Тоді б ми не влаштували 
вам сюрприз, – знов втрутився Дані.

– Даніелю, припини! – осмикнула його Емма. – Хай 
там як, головне ви живі й здорові. Та більше такого не 
буде, еге ж?

Марта з Дані перезирнулись і гарячково закивали.
– Гаразд, – тяжко зітхнув Алекс. – Треба попередити 

Інге, щоб приїхала по тебе, бо мій обід вже закінчується.
– Які проблеми? Нехай лишається тут, – запропонува-

ла художниця. – Хочеш лишитися, Марто?
– Дуже!
– Чудово, – зраділа Емма. – Алексе, вони побудуть 

трохи тут, поки я малюю. Відвідувачів сьогодні небагато, 
часу достатньо. І Даніелеві буде веселіше. Як захочуть – 
погуляють. А потім заведемо Марту до тебе на роботу.

Дівчинка благально подивилась на батька. Дивно, але 
Алекс завагався. Мабуть передчував, що Інге здійме бучу, 
коли доведеться так рано йти з дому. О цій порі білявка 
зазвичай тільки прокидалась.

– Дякую, Еммо, ідея розкішна, проте ти маєш закін-
чити цю картину. Не пробачу собі, коли щось завадить їй 
з’явитись на виставці двадцять четвертого.

– Годі, – відмахнулась Даніна мати. – Відколи ти став 
таким занудою? На картину маю вдосталь часу. Все одно 
її завершу, це вирішено.

– Мені не хотілось завдавати тобі клопоту.
– Господи, та де ж тут клопіт?! – Емма поклала пензля 

і заходилася витирати руки ганчіркою. – Хіба вона не-
мовля? Гадаю, ми чудово порозуміємось.

– Ну, добре, – вздався Алекс. – Але вони мають по-
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обідати. Може, щось купити. Квитки до музею абощо. У 
Марти, звісно, є гроші, але... – він почав шукати в кише-
нях портмоне.

– Припини негайно! Або посваримось на все життя, – 
очі Емми на секунду стали крижаними.

– Добре, добре... – швиденько капітулював Алекс, під-
німаючи руки вгору. – Я замовлю сюди піцу. Діти ж мають 
щось перекусити, – він зиркнув на годинник. – Чорт заби-
рай! Мені вже час.

Перш ніж піти, він нервово обтрусив Марті куртку, 
наче вона встигла забруднитись, поправив шарф.

– Поводься, як слід. І досить витівок на сьогодні. Ясно 
тобі?

– Ясно, – пробурмотіла дівчинка, відсторонюючись.
– Все буде добре, не хвилюйся, – пообіцяла йому Емма, 

лагідно обіймаючи дівчинку за плечі. – Ми повернемо її 
тобі о сьомій. До речі, як там твій проект?

– Чекаємо, – скривився батько, – завтра останнє за-
сідання.

– Ну, то буду завтра тебе лаяти.
– Міцніші слова добирай, – посміхнувся Алекс. – Все, я 

побіг. До вечора, Марто. Дані, приємно було познайоми-
тись. – Він простягнув хлопцеві руку. З несподіванки той 
почервонів, наче буряк, і незграбно потис її.

Алекс накинув пальто і зник у анфіладі кімнат.
– Чого йому тут треба? – похмуро спитав Дані, коли 

Алексові кроки затихли на першому поверсі.
– Даніелю! Щось я тебе геть не впізнаю, – докорила 

йому Емма. – Мартин тато допомагає мені з картиною. До 
речі, виставка, – то його ідея.

– Хіба він художник?
– О, так! І вправний, якщо хочеш знати, – художниця 

вибралася з-за мольберту і заходилась відчищати пензлі 
якоюсь смердючою рідиною з прозорої пляшечки. – Ми 
вчилися разом. Він вправніший за мене і втричі вигад-
ливіший. Небезпечний навіть у тому, що стосується тех-
ніки. Деякі викладачі дратувалися з його копій, бо не мог-
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ли відрізнити – уявляєш, Марто?
– Я не знала, – здивовано відказала дівчинка. – Ніколи 

не бачила, щоб він малював. У нього вдома навіть картин 
немає.

– Це творча криза, – пояснила Емма, відкладаючи 
пензлі. – Сподіваюсь, вона в нього колись мине, бо заду-
ми мав просто неймовірні. Але, Дані, поясни мені врешті, 
що сталося? – вона обернулася до сина. – Чому ти в само-
му светрі?

Хлопець одразу похнюпився.
– Вибач, мамо. Це просто випадковість. Марта зайшла 

до нас, вона змерзла, ну то я й запросив її погрітися. Та 
здається трохи невчасно, бо...

– Він раніше повернувся? – урвала його Емма напру-
женим голосом.

– Це все я, – нашвидку спробувала Марта захистити 
хлопця. – Це я просила Дані подивитися ляльку! – Той ти-
цьнув її ліктем у бік, та запізно.

– Ви відчиняли вітрину?
Очі в Емми трохи розширилися, але вона одразу по-

вернула обличчю спокійний вираз. Марті стало ніяково. 
Невже Даніна мати теж боїться власного батька?

– Даруй нам хвилинку, Марто.
Художниця з сином вийшли до сусідньої кімнати. 

Дівчинка прислухалася. Емма говорила спокійно, та Дані, 
здається, затято захищався, щось схвильовано та швидко 
бурмочучи.

Дівчинка похнюпилась. Їй не хотілося, щоб у хлопця 
були неприємності, після того, як він захищав її перед 
Алексом.

Мати з сином ще довго не з’являлися, тож Марта роз-
зирнулася по кімнаті. Дівчинка кинула оком за мольберт 
і мимоволі затамувала подих.

На полотні було зображено лицаря, трохи схожого на 
того кам’яного, якого дівчинка бачила на Ратушній пло-
щі, але обладунок його був золотим, так само, як волосся і 
очі – усміхнені та щирі. Лицар мав меча, але тримав його 



243

Мія Марченко

дивно, лезом униз – наче хрест, і руків’я у формі серця 
пломеніло білим. Дивна істота не йшла, навіть, скоріше, 
зависала у повітрі над чимось дуже схожим на замерзлу 
річку. По кризі зміїлися глибокі тріщини.

«От би й мені так», – подумки зітхнула дівчинка. Із 
малюванням їй не щастило. Марту завжди тягнуло до ху-
дожницького начиння, однак кожного разу, як дівчинка 
бралася за олівець, результат розчаровував до сліз. Мама 
тоді співчутливо цілувала її у маківку і радила вправля-
тися в тому, що виходить.

– Ем... Вибач, Марто. Я ще нікому його не показую. – 
Емма повернулася і поманила її рукою, змушуючи вийти 
з-за мольберта.

– Вибачте, – дівчинка якомога швидше вибралася на 
середину кімнати. – А хто це?

Даніна мати схилила голову набік, наче зважувала, чи 
варто говорити.

– Це – Золотий король, – зрештою відказала вона. – 
Одна з легенд нашого міста. Знаєш, про що я?

Марта похитала головою.
– Колись розкажу. А зараз ходи до Дані, там, здається, 

вже піцу принесли.
І справді, на підвіконні в сусідньому залі вже лежав 

великий пакет, стояла пляшка коли. Хлопець чекав поряд.
– Дякую тобі, – тихенько сказала Марта. – Якби не ти, 

Алекс мене нізащо тут не лишив.
– Ой, та чого там! – відмахнувся Дані. – Ніби не ро-

зумію. Батьки завжди так. Приймають все надто близько 
до серця.

– Вона тебе насварила? Ну, що ми до вітрини лазили?
– Та ні, – помотав головою Дані, відкриваючи коробку 

з піцею. – Мама в мене ок. Все розуміє. Твій батько, до 
речі, теж нічого. Обожнюю піцу! – він захоплено відламав 
величезний кусень і майже цілком запхав його до рота.

Доки вони їли, Емма сходила додому і принесла си-
нові шапку й куртку, тож решту дня діти провели, гуляю-
чи містом.
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Дані виявився крутим провідником. Здавалось, він 
знає всі вулички та найменші провулки Старого Міста.

Дані розповів їй, що лицаря на Ратушній площі звуть 
Роландом, що його меч – то меч правосуддя, а сам пам’ят-
ник символізує право міста на самоврядування.

– А що то за Золотий король? Яка про нього легенда? 
– поцікавилась Марта, коли вони йшли до річки, бо хло-
пець хотів показати їй набережну.

– То, радше, казка, не легенда, – зневажливо пирхнув 
Дані. – Розповідають, що колись у нашому місті правив 
Золотий король, і при ньому навколишні землі зробили-
ся такими багатими, що скрізь пішов поголос: мовляв, 
люди тут купаються в золоті. А далі ясно, й до ворожки 
не ходи, скоро до міста прийшли загарбники, суворі ли-
царі з хрестами на грудях і вбили короля. Але скарби їм 
не дісталися, бо все золото щезло разом з королем, а тих 
загарбників застала у місті люта зима. Ладії, на яких вони 
припливли, побило льодом і вони опинились у пастці.

– А далі? – поцікавилася Марта.
– Нічого, – знизав плечима Дані. – Це така казка, про 

жадібність. Ходімо. Он уже Дюна!
Емма веліла їм повернутися до «Engeli» о пів на шосту. 

Тож коли Дані знов прочинив перед дівчинкою білі двері, 
художниця вже чекала їх на яскраво освітленій кухні. 
Пити чай з Еммою та Дані виявилося набагато приємніше 
за будь-який похід до ресторану з Алексом та Інге. Худож-
ниця приготувала млинці з варенням, купила апельсино-
вий кекс та вигадливе печиво в формі зірок та пів місяців.

– Як тобі в Старому Місті, Марто? – запитала Емма, 
коли від кексу залишились самі крихти.

– Класно! – не стрималась дівчинка. – Дані мені стіль-
ки всього показав!

– Її твежі розчарували, – засміявся хлопець, затуля-
ючи рукою набитого рота. – Марта думала, вони мають 
бути золотими.

Дівчинка докірливо зиркнула на нього.
– Справді? – підняла брови Емма. – Чому, Марто?
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– Гадає, наше місто схоже на Королівство Золотих Веж, 
– бовкнув невгамовний Дані.

Марта пнула його під столом ногою.
Казку про Королівство Золотих Веж, де живуть веселі 

гноми, що люблять ремесла, їй розповідала мама. У тій 
казці гноми-ковалі кували дзвінкі підкови, гноми-пекарі 
вигадували численні рецепти смачнючих булочок, гно-
ми-ювеліри різьбили по бурштину та створювали з нього 
прикраси, яких не бачив світ. Простенька ця казка припа-
ла до душі маленькій Марті. Ввечері, у ліжку, вона виду-
мувала крихітним гномам усілякі пригоди. Зараз дівчин-
ка жалкувала, що розпатякала про це Дані.

Однак, на її превеликий подив, Емма поставилася до 
ідеї про Королівство цілком серйозно.

– Яка чудова назва! – захоплено вигукнула вона. – До 
речі, нічого смішного. Колись воно так, напевно, і було, бо 
цегла, з якої будували Старе Місто, здебільшого має пі-
сочний, золотавий колір, і тільки з часом його втратила. 
Колір можна відновити, але то недешева процедура. Про-
те, ідея мені знайома. Це ж, здається, твій батько приду-
мав.

– Ні, – швидко заперечила дівчинка.
– Дивно, – підняла брови Емма. – Мені здавалося, я 

пам’ятаю в нього такий малюнок. Навіть цілу серію.
– То не він, – уперто буркнула Марта і заходилася дму-

хати на чай.– Ой, я ж обіцяла розповісти тобі про Золото-
го короля, – раптом згадала художниця.

– Дані мені вже розказував, – мотнула головою дів-
чинка, у якої раптом зіпсувався настрій. – Про лицарів і 
таке інше.

– І про бажання теж?
– Та ну, то казочка для туристів, – пирхнув Дані, тяг-

нучись по печиво. Емма жартома плеснула його по руці. 
– Хоч трохи гості лиши, ненажера.
– Якщо цьому всьому вірити, – насмішкувато кинув 

хлопець, прибираючи руку. – То в нашому місті все вико-
нує бажання. І ліхтар, і фонтан, і пам’ятник чайнику. Як 
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я стану й казатиму, що мій ніс щасливий, туристи і його 
підходитимуть терти і фоткатись. Між іншим, гарний біз-
нес. Тільки носа шкода.

– Ото вже бізнесмен, – розреготалась Емма, лагідно 
куйовдячи сину волосся.

– А що то за бажання? – зацікавилась дівчинка.
– Розумієш, вважалося, що раз на рік, під Різдво, Зо-

лотий король мав силу виконувати будь-чиї найпалкіші 
бажання.

– Типу золотий Санта такий, – докинув Дані.
– Ба кращий за нього, – заперечила мати. – Адже ко-

роль, звісно, міг начарувати дитині іграшкового човника 
або купу солодощів, проте наділяв ще й іншими подарун-
ками. Наприклад, дарував любов або мир душі. Будь-яке 
бажання, аби воно було справжнім, від самого серця.

– Ви в це справді вірите? – скептично наморщила лоба 
Марта.

– Хтозна, – загадково посміхнулась художниця. – Про-
те, легенда каже, що король мав саме таку силу. То як? 
Маєш найпалкіше бажання, Марто?

Дівчинка байдужо стенула плечима.
– Ну добре, – не наполягала Емма. – У всякому разі, до 

Різдва в тебе є час все обміркувати.
– А я точно знаю, що загадав би! – палко вигукнув 

Дані. – Купу грошей, от що! Щоб аж у кімнату не влазили!
– Господи! – вдавано жахнулась його мати. – І де б ми 

спали? На вулиці?
– Купили б окремий дім з майстернею для тебе, а 

Магнуса там і близько не було б, – фиркнув хлопець.
– Добре, фантазере, – швидко урвала його Емма і 

озирнулась. – Слухай, Марто, в мене ідея! – зненацька ви-
гукнула вона, змінюючи тему. – Якщо тобі до смаку Старе 
місто, я можу побалакати з твоїм батьком. Гадаю, Алекс 
не буде проти, якщо на канікулах ви з Дані будете гуляти 
разом. Як ти на це?

Чашка, яку дівчинка ставила на блюдце, вискочила з 
рук. Чай широко вихлюпнувся на стіл.
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– Вибачте, – Марта зашарилась.
– Нічого. Це тільки чай, – заспокоїла дівчинку Емма, 

швидко витираючи стіл серветкою.
– То як? Гадаєш, твоя мама не буде проти? Як треба, я 

їй теж можу зателефонувати.
– Мамо, не треба, – встряг Дані, нервово зиркаючи на 

Марту.
– Чого це? Це ж п’ять хвилин, – відмахнулась Емма.
Дівчинці раптом здалося, що кекс ожив у животі і 

вперто відмовляється там залишатись.
– То як гадаєш? Що скаже твоя мама?
– Нічого, – врешті спромоглася вичавити з себе дів-

чинка. – Вона померла.
На кілька секунд за столом стало тихо.
– Вибач, будь ласка, – розгублено мовила художниця, 

– Алекс мені нічого не сказав, тож...
– Він нікому не каже. Йому байдуже. – Марта підчепи-

ла з тарілки останнє розмокле печиво і змусила себе його 
жувати, не відчуваючи смаку.

Це була погана ідея, бо нудота стала тільки сильнішою, 
тож невдовзі дівчинка мала проситися до вбиральні, яка 
виявилася на другому поверсі. Марта добре вмилася хо-
лодною водою і прополоскала рота, щоб прибрати гидкий 
присмак. Аж тоді вийшла і попрямувала вниз, обережно 
намацуючи сходинки у напівтемряві.

– Що це за спектакль, Еммо? – долинув раптом з кухні 
вже знайомий їй холодний старечий голос. – Чи ж я не 
ясно висловився, коли казав, що не хочу бачити в домі 
сторонніх людей?

Дівчинка вклякла на півдорозі, напружено дослухаю-
чись.

– Та які сторонні, тату, – відповіла Емма якимось лам-
ким голосом і нервово засміялася. – Ця дівчинка Даніна 
однокласниця, донька мого приятеля Алекса Вітрецького, 
пам’ятаєш ми з ним вчилися разом, він художник-графік? 
Дані сьогодні показував їй Старе Місто, дівчинка просто в 
захваті. Ми лише пили чай.
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– Донька Вітрецького? Того шахраюватого жевжика, 
що тільки й знає перетворювати історичні пам’ятки на 
кабаки аби напхатися грошенят? Останній проект, який 
він подав до магістрату! Це ж на голову не налазить! Ре-
конструювати Купецький будинок під бенкети! Оце такі 
в тебе приятелі? Він не отримає тендера, я всіх зусиль 
докладу до цього, можеш його заздалегідь попередити. І 
дочці його тут не місце. Доречи, з тобою, Даніелю, в нас 
буде ще приватна розмова. Я кому казав не торкатися 
вітрини!

Далі пролунав огидний хльосткий звук. Марта з усієї 
сили вчепилася в бильця, так що аж пальці заніміли.

– Тату, припини! – крикнула Емма. – Діти нічого пога-
ного не зробили. А хай би й зробили, ті ляльки геть старі, 
хай їм грець!

– Старі? – вигукнув Данін дід, так наче його вразили в 
саме серце. – Оце твоя повага до пам’яті матері? Старі, то 
на смітник? Я теж старий, може й мене туди?

– Тату, та що ти таке кажеш? – здається Емма готова 
була розплакатись.

– Я знаю, що кажу. Якщо ти ще не забула значення 
слова «повага», будь ласка, звільни мене від чужинців у 
домі. І якнайскоріше.

Старий піднявся нагору і ввійшов до якоїсь із кімнат. 
Марта дочекалась, поки за ним зачиняться двері і тихень-
ко спустилася сходами. Коли вона повернулася на кухню, 
Емма сиділа за столом упершись головою у зціплені до-
лоні. Дані розвалився на стільці, граючись зі свічкою на 
підвіконні, так наче нічого не сталося. Одна щока у нього 
була червоною.

– Все гаразд, Марто? – підняла голову художниця.
– Так, – кивнула дівчинка, намагаючись триматися 

невимушено. – Здається мені час іти.
– Так, звісно, – Емма піднялася, силувано посміхаю-

чись.

Художниця з сином проводили дівчинку до дверей 
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Алексової роботи – офісної будівлі на вулиці Ремесел, в 
одному кварталі від Малої гільдії.

– Другий поверх, а там спитаєш батька. Впораєшся? – 
Емма відчинила для неї перші важкі двері.

Марта кивнула. Даніна мати ласкаво поклала руку їй 
на плече.

– Переказуй вітання, – попросила вона. – Ти, здається, 
сердита на батька. Проте, знаєш, інколи люди мовчать, бо 
говорити надто боляче.

Марта ледь стрималася, аби не струсити заспокійливу 
долоню.

– До побачення, – художниця прибрала руку. – Гарно-
го тобі вечора.

– Дякую за чай, – змусила себе сказати дівчинка.
– Будь ласка, люба, – кивнула Даніна мати.
Дані на прощання мовчки помахав Марті рукавом 

светра. Вони пішли, а дівчинка лишилася на вулиці, спо-
глядаючи, як повільно віддаляються їхні постаті.

Який у Дані жахливий дідусь! Вони дійсно нічого по-
ганого не робили, а він дав хлопцеві ляпаса, за просто так. 
Тепер зрозуміло, чому той так трясся вранці. Він мабуть і 
її міг вдарити. Дівчинка з огидою пересмикнула плечима. 
І все ж таки. Емма з Дані повертаються додому разом. А 
вона залишилась сама.

Ну добре, в неї є Серафін. Марта видобула янгола з 
кишені, але це не допомогло, ліхтарі на вулиці підступно 
розпливалися великими вогнистими плямами.

Згодом дівчинка часто думала, що саме тому не 
помітила. А коли помітила, було вже пізно. Бо зверху, ша-
лено скрегочучи, упала на неї темна крилата тінь.

З несподіванки Марта повалилася на спину, захищаю-
чи руками обличчя, наступної миті її боляче дзьобнули і 
видрали янгола з рук.

– Ні! Віддай! – вереснула дівчинка, зриваючись на 
ноги. Але темний птах набирав висоту. Забувши про все 
на світі, Марта підстрибнула і щосили вчепилася йому в 
хвіст.
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Птах з натугою змахнувши крильми і взявся підні-
матись угору. Марта пручалася, їй здавалось, що вона 
обов’язково притягне його донизу, але сталося навпаки. 
За мить глянувши собі під ноги, вона з жахом усвідоми-
ла, що її відірвало від землі. Ось невпинно віддаляється 
ущелина вулиці, ось птах піднявся на рівень дахів і важко 
полинув над містом, тягнучи її за собою, мов велетенську 
грушу.

Спочатку дівчинка не бачила нічого крім перепле-
тення димарів, аж ось, внизу широкою освітленою пля-
мою промайнула Ярмаркова площа. Птах різко завернув, 
вочевидь оминаючи надто освітлені ділянки і, за кілька 
хвилин, дівчинка зрозуміла, що бачить згори Ковальску 
вулицю. «Він летить до будинку Дані», – раптом збагнула 
вона. Долоні вже геть затерпли і ось-ось мали зісковзну-
ти. Ще трохи і вона просто впаде. Дівчинка зчепила зуби, 
тримаючись що було сили.

Раптом щось просвистіло в повітрі і, здається, вга-
тилось у птаха. Той завалився набік, шалено махаючи 
крильми, Мартини руки зісковзнули і дівчинка гепну-
лася прямо на вершечок старовинного муру. Раптово 
звільнившись від ваги, птах перекинувся в повітрі, проте 
втримався і знову злетів над подвір’ям, уносячи з собою 
Серафіна. Цього Марта не могла знести, не тямлячи ні не-
безпеки, ні болю, вона кинулася йому навздогін по кром-
ці даху. У цю ж мить від димаря на сусідньому будинку 
відділилася спритна тінь. Чоловік у крислатому капелюсі 
стрибнув вершечок муру і помчав за дівчинкою.

– Стій! Зупинись, дитя! – розпачливо крикнув він, ха-
паючи її в обійми майже на самому краєчку даху.

– Він забрав його! Забрав мого янгола! – Марта щоси-
ли пручалась, намагаючись звільнитись, навіть декілька 
разів боляче вгатила незнайомця кулаком.

Вона має його наздогнати! Його ще видно, того хи-
мерного птаха! Он же він, між димарів!

– Стій, бісове дівчисько! – майже кричав незнайомець 
їй у вухо. – Пізно. Ти йому не допоможеш!
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– Ні! Серафіне! – відчайдушно крикнула Марта.
В цю мить поряд із птахом щось овибухнуло. Наче над 

Даніним будинком розірвався фейерверк золотого пилу. 
Птах пронизливо заверещав і забив крильми, намагаю-
чись відштовхнутися від яскравої кулі золотого світла, 
що росла у повітрі. Всередині неї Марта якусь мить бачи-
ла сяючу фігуру з розгорнутими крилами, але далі була 
тільки темрява, бо саме тоді зі зловісним «фухх», раптом 
ожив і зсунувся під дівчинкою та незнайомцем шар сні-
гу, що вкривав покатий дах, і вони стрімголов полетіли 
внизу.

«Кінець. Я зараз помру», – тільки й встигла подумати 
Марта. Потім її різко смикнуло, очі засліпило пекуче біле 
сяйво, а падіння раптово і боляче припинилось.

– Ой, леле, – простогнав хтось, хто вовтузився поруч, 
коли вона отямилась. – Тільки цього не вистачало. Ти 
жива? – її обережно поставили на ноги.

Марта ошелешено озиралася. Здається вони з’їхали 
прямо до подвір’я, по ту сторону укріплень, довкола чо-
мусь згасли ліхтарі, залишився тільки місяць, що підсві-
чував сніг химерним синім світлом.

– Як ти це зробила? – незнайомець нахилився, вдив-
ляючись у неї. – Тут тридцять футів, ми мали неодмінно 
загинути. Ти хто? Відьма? Чарівниця, як наш король? Ти 
мене чуєш? – він легенько труснув її, адже дівчинка мов-
чала.

– Я...я н-не знаю про що ви, – зуби в Марти шалено 
цокотіли.

– Дякувати Йолю, – він випустив її плечі. – Але що ж 
мені тепер з тобою робити? Ти що геть здуріла, переслі-
дувати Гайліса? Нащо ти бігла за ним?

– Б-бо він забрав мого янгола! – з ненавистю процо-
котіла дівчинка. – Як мені тепер його знайти? 

Її очі вже трохи звикли до темряви, тож вона бачила 
свого співрозмовника трохи краще. Худий та жилавий у 
дивному крислатому капелюсі, схожому на ті, які інколи 
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вдягають актори, граючи сажотрусів, він нервово роздив-
лявся на всі боки, напружено дослухаючись до чогось. 
Мартина заява його спантеличила.

– Ні, ти не чарівниця, – врешті проказав він, знов при-
скіпливо її оглядаючи. – Ще й називаєш Йоля своїм, наче 
звичайну прикрасу з глини. Ні, ти людське дитя та ще й 
навіжене. Дякуй Йолеві, що той птах не забрав тебе. Кого 
ти хочеш шукати?

– Треба знайти того птаха! Він забрав янгола! – вперто 
тупнула ногою Марта.

– Помолімось, щоб той птах не знайшов нас, – про-
бурмотів сажотрус. – Ти що, геть осліпла? Навряд чи Йоль 
тепер потребує допомоги. Хіба ти не бачила, як він вряту-
вав нас?

– Хто?
– Та янгол же ж. Чи це в тебе зненацька виросли кри-

ла? Онде звідки ми впали, дивись.
Він вказав на самісіньку верхівку галереї, що вінчала 

мур. Марті довелося добряче задрати голову, щоб побачи-
ти на краєчку похилого скату широку темну полосу серед 
неторканого снігу.

– Я тільки світло бачила... Сліпуче... – розгублено ска-
зала вона.

– Отож бо й воно. Мусимо забиратися звідси. Світло, я 
певен, бачила не тільки ти. Ходімо, швидше. Доки Гайліс 
не отямився.

Він спробував узяти її за руку, та Марта відстрибнула.
– Нікуди я з вами не піду! Мені треба відшукати ян-

гола!
Вона почала озиратись, намагаючись збагнути, де 

опинилась. «Engeli» має бути зовсім поряд, але їй чомусь 
не пригадувалось, щоб мур біля Даніного подвір’я був та-
ким високим.

– На пошуки не маємо часу! Ходімо! – незнайомець 
спробував потягнути її за собою, та Марта відчайдушно 
пручалась, вовтузячи ногами, а потім почала кричати.

– Мала дурепо! – просичав той, негайно випускаючи 
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її. – Тихіше! Будь ласка, припини! Нас знайдуть, хіба ти 
не розумієш?!

На мить під стіною запала тиша, чутно було тільки 
шурхіт снігу, який вітер ніс вздовж муру, а ще тупотіння. 
Наче по снігу просувалося щось дуже важке. «Туп-туп-
туп».

– Ну от. Маємо халепу, – сажотрус майже блискавично 
затяг її у тінь найближчого контрфорсу. – Тільки не вору-
шись, може промине...

«Хто?» – воліла спитати Марта, але їй теж чомусь ста-
ло лячно від тих кроків. Надто вони видавались важкими 
і неприродно ритмічними. Вони наближались, аж згодом 
з-за контрфорсу справді показалася висока біла постать.

Марта зненацька усвідомила, що притискається до 
стіни і навіть була б не проти, якби камінь розступився 
та приховав її. Вона, мабуть, впала б, якби сажотрус не 
тримав її.

– Не бійся, – ледь чутно проказав він їй на вухо, від-
чувши, що дівчинка почала тремтіти. – То лише Роланд, 
вартовий.

– Цього не може бути, – губи Марти ворушилися май-
же без звуку. Вона заплющилась і добряче потрусила го-
ловою. – Він... Він не має ходити...

Проте мала вірити власним очам, адже повз них у 
місячному сяйві пройшов, важко переступаючи, білий 
лицар з Ратушної площі у повному кам’яному обладун-
ку. Важкий щит висів у нього за спиною, плечі та голову 
вкривав сніг. Мугикаючи собі під ніс тужливу пісню, ли-
цар наблизився до того місця де дівчинка з сажотрусом 
упали на землю. Раптом пісня вщухла.

– Тікаймо швидше! – видихнув сажотрус, виштовхую-
чи дівчинку зі схованки. Та лицар вже помітив купу сні-
гу, що обвалився з галереї і, на диво, прудко роззирнувся 
довкола.

– Лишайся на місці! – кинув незнайомець, затуляю-
чи собою Марту, адже вартовий, розвернувшись до них, 
одразу потягнув з білих піхв великий кам’яний меч. Її за-
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хисник ступнув уперед, піднявши руки перед собою.
– Почекай, Роланде! Благаю, почекай, будь ласка! Я 

все поясню!
– Починай просто зараз, Тобіасе, – погрозливо мовив 

лицар, наближаючись. – Я бачив світло. Знов за своє, То-
біасе? Тепер тобі не уникнути кари. Хто це? Хто ще з то-
бою?

– Ні, зачекай! – сажотрус не встиг договорити, від лег-
кого стусана руків’ям кам’яного меча він, наче м’яч, поко-
тився в сніг і аж заскімлив від болю.

Марта, перелякано зойкнула і кинулася тікати, але 
вартовий спритно впіймав та розвернув обличчям до 
себе. Дівчинка зіщулилася, чекаючи неминучого удару, 
однак нічого не сталося.

– Заради Бога й Діви Марії, як ти втрапила сюди, дитя? 
– вражено вигукнув лицар, трохи послаблюючи хватку.

Марта боязко розплющилася і побачила, що попри 
біле і нерухоме обличчя та важкі кам’яні обладунки, очі 
в цього дивного створіння зовсім живі, хоча й напрочуд 
тужливі та похмурі.

– Роланде, зачекай! Благаю, не треба! – до них підбіг 
сажотрус, важко хекаючи та тримаючись за груди.

Не відпускаючи Марту, лицар розлютовано повернув-
ся до нього.

– Замовкни, шибенику! Чи ти вирішив, що я можу 
вбити дитину, хоча б вона сто разів була чужинкою?

– Роланде, її треба сховати! Сталася жахлива помилка!
– Помилка? І хто ж то, бува, її припустився?
– Чорт забирай, та байдуже, хто! Ще матимеш час чи-

тати мені мораль. Благаю, відпусти її, дай відвести до Ем-
меліни. Або хоч забирай мене, але сховай її, заради всьо-
го святого! Вона ж тільки дитя! Гайліс не повинен знати.

– Дитя? – голос лицаря затремтів від гніву, кам’яна 
гарда меча знов вп’ялася сажотрусові в груди, притиска-
ючи до муру. – Мовчи, зраднику, бо я тебе прохромлю на 
місці! Дитя... Чи ти зважав на це, коли притягнув її сюди?

– У тебе що, мізки скам’яніли?! – сажотрус аж стис-
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нув кулаки з розпачу. – Вона вчепилася Гайлісові в хвіст 
сама, без моєї допомоги! Годі теревенити! Ясним сонцем 
благаю, дозволь мені сховати її, доки не пізно! Гайліс... – 
Він зупинився на мить, а потім додав вражено й повільно, 
наче сам не вірив у те, що говорив. – Роланде, Йоль знову 
в місті. Не знаю як, та вона його оживила!

Лицар опустив меча.
– Світло, яке я бачив...
– Зачекайте, – зненацька втрутилась Марта тремтя-

чим голосом. – Я розумію, що опинилася в якомусь хи-
мерному місці. Може, я сплю чи втратила свідомість че-
рез падіння на ту бруківку, але ж я можу повернутись... 
Прокинутись. Я просто знову перелізу через мур та й піду 
собі. Тільки допоможіть мені знайти Серафіна...

Та її ніхто не слухав. Лицар і сажотрус – обидва за-
стигли на місці, нажахано дослухаючись до чогось.

Аж раптом на вуличці під муром запала ще густіша 
темрява, немов чиясь велетенська тінь перетнула місяць. 
За мить повітря пронизав шалений залізний скрегіт.

– Йой! – скрикнув сажотрус, шарпаючи Марту за руку. 
– Тікай, дитя! Мерщій! – Він потягнув її вздовж муру і 
штовхнув у напрямку найближчого провулку, що бов-
ванів у темряві, наче прірва.

Та було пізно. Скрегіт пролунав ще раз, роздираючи 
вуха, а потім зненацька їх оточили з усіх боків.

РОЗДІЛ 5. МІСТО ТІНЕЙ

Темні постаті вхопили Марту, відірвавши від Тобіаса. 
Вона спробувала закричати, та їй майже одразу затулили 
рота. Та тільки коли дівчинку силоміць втягнули назад, 
на вулицю, по якій метлялись тіні від дивних синіх смо-
лоскипів, вона збагнула, що за істота приземлилась на 
сніг попід муром. Сажотрус називав його Гайлісом і мав 
рацію. Бо це був величенький залізний півень-флюгер, 
майже такий самий, якого вона сьогодні бачила у Кам’я-
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ному соборі. Проте, цей птах був геть живий, іржаві крила 
химерної істоти розлютовано батожили повітря. Довкола 
півня юрмився десяток озброєних лицарів у білих плащах 
із чорними хрестами.

– Дивіться, хто тут у нас! Ще один золотоокий покруч! 
І саме там, де бачили світло, – гидливо вигукнув хтось із 
них у дівчинки за спиною, і сажотрус опинився на снігу 
поряд з нею.

– Даруйте, панове, та я просто вийшов подихати сві-
жим повітрям, – вигукнув Тобіас, намагаючись звестися 
на ноги, попри охоронця, що викручував йому руки.

– Подихати, ага, – штурхнув його в спину той. – Комусь 
іншому розповідай. У кишенях порожньо, ваша милість. 
Хіба що кресало, – він підніс угору і показав птахові неве-
личкий предмет, що здався Марті схожим на ковану двер-
ну клямку.

– Віддай! – сіпнувся сажотрус.
– Воно тобі більше не знадобиться, мерзото, – зневаж-

ливо кинув лицар, хапаючи його за комір. – Ваша милість, 
ви тільки гляньте на його очі, – він закинув сажотрусові 
голову вгору і присвітив смолоскипом. – То світло – його 
чари. І коли вже повиздихне їхнє прокляте плем’я?!

– Разом із вами, – кинув бранець йому в обличчя.
Лицар, що стояв позаду, вдарив Тобіаса списом попід 

колінами, змусивши його зігнутися долі.
Птах відкрив гострого дзьоба і пронизливо крикнув, 

наче наказував щось своїм людям, а потім, на превели-
кий подив Марти, з дзьоба долинула уривчаста людська 
мова.

– Ім’я?
– Тобіас Бругевен, – відповів сажотрус, піднімаючись.
– Твоє я добре знаю, Тобіасе. І йому недовго лиши-

лося звучати у цьому світі.Я хочу почути її ім’я. – Голова 
птаха, увінчана трійчастим металевим гребенем, мов ко-
роною, загрозливо повернулася до Марти. Металеві лапи 
зробили кілька пружинчастих кроків. Нахиляючи голову 
то на один, то на другий бік, Гайліс уважно роздивлявся 
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дівчинку, яку один з охоронців підняв на ноги, тримаючи 
за комір куртки.

– Хто ти?
– Вона не пам’ятає, ваша милість, – похапцем ви-

гукнув сажотрус. – Бідне дитя... Впала з муру і нічого не 
пам’ятає, верзе суцільну маячню. Мабуть, втратила роз-
ум, бідолаха.

– Маячню, кажеш? Волів би послухати! – птах знена-
цька шугнув прямо на сажотруса, залізними пазурями 
вп’явся йому в плече. Той заточився і впав на коліна. – Чи 
ти гадаєш, очі Королівської вежі осліпли? Це та чужинка, 
що сміла напасти на мене! Відьма, що влізла сюди огид-
ним чаклунством! Або може це ти, зраднику, притягнув 
її сюди?! Я хочу знати як. – Півень легко і майже недбало 
смикнув пазурями плече. Тобіас закричав.

– Ну? – вимогливо каркнув птах на мить розтискаючи 
пазурі і стискаючи їх знову. На снігу довкола розквітли 
темні плями. Ще один крик.

– Припиніть! – щосили вигукнула дівчинка. – Він ніку-
ди мене не тягнув! І я ні на кого не нападала! Це ви! Ви 
вкрали мого янгола!

– Сонцем ясним благаю, мовчи, дитя! – розпачливо 
простогнав сажотрус. Птах навідліг вдарив його дзьобом 
по обличчю і розімкнув пазурі. Тобіас мов підрубаний 
упав на сніг.

Марта нажахано дивилася на його сполотніле, закри-
вавлене обличчя, гадаючи, чи він помер.

– Обшукайте дівчисько! – пролунав наказ.
Роланд, що якимось чином відтіснив лицаря, який 

тримав Марту за комір, нагнувся до неї і поліз до кишень.
– Відпустіть! – сіпнулась дівчинка. – Обшукайте кра-

ще вашого птаха! То він крадій!
– Помовч, – ледь чутно видихнув їй у вухо кам’яний 

лицар і повернувся до птаха.
– Порожньо, ваша милість.
– Дуже цікаво... – птах здійнявся в повітря. – Де він? 

Де ти його сховала! – раптом вереснув він, загрозливо 
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шугаючи до Марти.
– Стривай, Гайлісе! – втрутився Роланд, заступаючи 

її. – Ця дівчинка чужинка. Ніхто з нас її не знає. Гадаю, її 
варто відвести до принцеси. Панна Мафальда має сама її 
розпитати.

– Я помилився, чи ти подав голос, вартовий мурів? – 
презирливо каркнув птах, розправляючи чорного від кіп-
тяви хвоста. – До замку захотілося? Погрітися біля пан-
ських ніг? У тронній залі й без тебе багато статуй. Нащо 
панні Мафальді ще одна?

Лицарі вибухнули реготом. Однак Роланд вів далі, 
наче не чув глузувань.

– Вона чужинка! – вигукнув він, роззираючись дов-
кола. – Чи хтось із вас, бовдурів, справді розуміє, що це 
значить? До міста ніхто не приходив дванадцять років! 
Ніхто не може перетнути крижану пустелю за стінами! І 
ви вважаєте, це не справа державної ваги?

Лицарі загомоніли, декотрі роздратовано, декотрі – 
схвильовано.

– Моя панна про все дізнається! – люто скреготнув 
птах. – І про те, як вартовий мурів виконує свої обов’яз-
ки! Хіба не в тебе під носом чарував цей зрадник? А може, 
ти сам йому допомагав? Хтозна чого чекати від лицаря з 
курячим серцем!

Кілька охоронців знову зареготали, та більшість воче-
видь замислилася над словами Роланда, бо й далі схви-
льовано гомоніла, роздивляючись Марту.

– Дівча до замку! – розлючено вереснув Гайліс. – А ти, 
сентиментальна колодо, повертайся до своїх обов’язків! 
Замкни цей непотріб у Пороховій вежі, – він кивнув на 
Тобіаса, ще й досі нерухомого. – Та якщо я бодай коли по-
чую твій голос, ти назавжди його позбудешся!

– Як накажете, – відповів лицар і, поштиво вклоняю-
чись, додав, наче виплюнув. – Пане.

– Це я також перекажу принцесі! – істерично виснув 
Гайліс, шугаючи вгору, та Роланд вже розвернувся спи-
ною.
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Марту тягли вулицею, мов ганчір’яну ляльку. З усіх 
боків – лицарі в білих плащах із чорними хрестами – су-
ворі, жорстокі обличчя. Довкола снігові купи заввишки з 
будинок, моторошне місячне сяйво. Зловісно чорніли по-
рожні вікна, бурульки велетенськими гірляндами звиса-
ли з дахів та водостоків.

Кожної хвилини вона чекала, що прокинеться, волію-
чи, аби це сталося якнайскоріше. «Хай це буде сон», – по-
думки благала дівчинка. Однак, якщо це і був сон, розвію-
ватись він не збирався.

Мандрівка тривала недовго. Дуже скоро лицарі підве-
ли її до великих воріт у мурованій арці з білого каменю. 
На крик Гайліса ворота розчахнулися.

Усередині замку було майже так само темно, як і над-
ворі. Смолоскипи, що траплялися на стінах кам’яних ко-
ридорів, горіли дивним блакитним полум’ям. За мить 
дівчинку штовхнули до великої зали, трохи схожої на 
порожній собор. Стіни там випиналися так високо вгору, 
аж стеля губилася у напівтемряві. Попід стінами Марта 
помітила декілька придворних дам та кавалерів у чорно-
му вбранні з дивно застиглими обличчями. Вони прово-
дили чужинку сторожкими поглядами.

У залі було більше смолоскипів і навіть камін, повний 
блакитного полум’я, проте стіни й підлога однаково взя-
лися морозом. Охоронець потягнув Марту до протилеж-
ного кінця зали, де у величному дубовому кріслі сиділа 
молода жінка у важкій крижаній короні.

Поряд з принцесою на бильці крісла вже вмостився 
Гайліс, вочевидь, доповідаючи. Мафальда слухала його із 
заплющеними очима. Побачивши їх, птах урвав доповідь 
і принцеса поволі підняла голову. Марта не втрималася 
і зойкнула. На неї живими блакитними очима дивилася 
білокоса лялька з вітрини «Engeli».

– Не бійся, дитя, – промовила принцеса мелодійним 
голосом. –Підійди ближче, – зажадала Мафальда, вказу-
ючи на закрижанілий ослінчик поряд з троном. – Сідай 
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коло мене.
Дівчинка поволі наблизилася, але не сіла.
– Ти так тремтиш. Ти боїшся, дитя? – поцікавилась 

принцеса здивовано. – Хіба я страшна? Чи в тебе нечисте 
сумління?

– Я т-тремчу, б-бо з-змерзла, – ледве виговорила Мар-
та занімілими губами. – Т-тут дуже х-холодно…

– Холодно? – перепитала Мафальда. – Що ти маєш на 
увазі?

– Невже ви не відчуваєте? – витріщилась на неї дів-
чинка. – Але ж у вас сльози на обличчі застигають!

– Сльози? – принцеса поволі торкнулася щоки і раптом 
відсмикнула руку, ніби кристали тонкої криги, якою вкри-
лася волога доріжка на білій щоці, боляче її вкололи.

– Облудні балачки, ваша високосте! – скреготнув Гай-
ліс, розгортаючи крила. – Не вірте жодному слову! Дівча 
намагається ошукати вас, відвернути вашу увагу. Що ва-
жить холод порівняно з жертвою, що її приніс наш король, 
ваш батько, в ім’я вашого блага, в ім’я блага всього міста?! 
Брехливе дівчисько! Відповідай, як ти сюди потрапила?!

– Я н-не знаю. Я вже казала, – Марта глянула на прин-
цесу, чекаючи допомоги, чи принаймні захисту, але та й 
досі розглядала власну руку.

– Розумієте, ваш птах, – непевно повела далі дівчин-
ка. – Він в-взяв мого янгола. Ми боролись, я вчепилася 
йому в хвіст і він заніс мене на дах, що біля Даніного под-
вір’я. Я погналася за ним, а Тобіас, він мене втримав, але 
ми все одно впали з муру і чомусь не розбилися. Раптом 
виникло таке пекуче світло, і Тобіас сказав, що мій янгол 
ожив. Що він врятував нас. Хоча він називав його іншим 
словом, дивним. Казав, що то Йоль. Що Йоль знову у місті.

У залі запала моторошна тиша.
– Йоль?! – руки Мафальди стисли бильця крісла, а очі 

гнівно спалахнули, тепер вона дивилася на Марту с жа-
хом і відразою, наче та зненацька перетворилася на от-
руйну змію.

Серце в дівчинки похололо. Здається, вона знов бов-
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кнула щось непоправно жахливе.
– Тобто, це ти повернула Йоля в місто? – дуже повіль-

но перепитала принцеса. – А ще повідомляєш, що Гай-
ліс, вірний і довірений слуга, який багато років сумлінно 
виконує священний обов’язок – доносити нам грішним 
волю короля Магнуса, мого батька, – крадій? Що він обі-
крав тебе і ти з’явилася тут за допомогою зрадника То-
біаса Бругевена, щоб відібрати свою власність? Чи я пра-
вильно тебе зрозуміла?

– Н-ні... Я... – Марта аж рота відкрила з несподіванки. 
– Але ж він справді взяв мого янгола.

– Я попереджав, ваша високосте! – металевий голос 
птаха лезом розітнув тишу. – Це дитя небезпечне. Не зва-
жайте на її зовнішність. Вона виглядає невинною, так. 
Проте чи не сказано: «По ділах їх пізнаєте їх»? Зважте: 
це дівча пробуло тут менше години, а вже миру й спокою, 
якими ваш батько у своїй великій мудрості обдарував 
місто, заподіяно великої шкоди. Навіть зараз вона зача-
ровує ваші очі своєю удаваною беззахисністю. Проте, чи 
можемо ми дозволити собі м’якосердя, коли йдеться про 
безпеку всього міста?

– Маєш рацію, – погодилась принцеса, і очі її вкрили-
ся крижаною імлою. Вони не були більше живими, голос 
теж втратив мелодійність, став рівний та байдужий.

– Ти визнаєш, що ти це зробила? – холодно звернулась 
вона до Марти.

– Щ-що саме? – розгублено пробелькотіла дівчинка. – 
Я не хотіла заподіяти ніякої шкоди, присягаюсь! Я й гадки 
не маю про Йоля, чи хто він там такий!

– Не смій! Не смій, нікчемне дівчисько! – попри хво-
робливий вигляд, принцеса раптом спритно зірвалася з 
крісла, її очі палали від люті. – Не смій вимовляти при 
мені його імені! Він потвора! Мерзенна, безсердечна по-
твора! Він образив мене! Образив мого батька! Коли наші 
серця ятрив біль втрати, він насміхався з нашого горя!

– Ваша високосте! Панно! – заметушились довкола че-
лядинці. – Благаємо, пожалійте себе! Згляньтеся! Вам не 



262

Пер вая  премия

можна хвилюватись!
Принцеса знеможено впала в крісло.
– Дозвольте мені, – вкрадливо мугикнув Гайліс, схи-

ляючись до неї зі свого сідала.
Мафальда більше не дивилася на Марту. Вона заплю-

щила очі та повільно кивнула головою.
Наступної миті півень шугнув прямо дівчинці в об-

личчя. Марта ледве встигла ухилитися, впавши на підло-
гу, та залізні пера однаково боляче шкрябонули її ніс.

– Кажи, нащо ти прийшла? Як перетнула мур? Як на-
смілилася притягнути сюди ту почвару?! Де він перебу-
ває зараз?! Відповідай! – птах налітав, голосно скрегочу-
чи крилами, шкрябав і щипав її, цілячи гострим дзьобом 
прямо в очі.

– Припиніть! Я нічого не знаю! Ми просто впали! – 
розпачливо кричала Марта, затуляючись руками, та птах 
продовжував насідати на неї.

Погляди всіх присутніх були прикуті до дівчинки й 
птаха, тож ніхто не помітив, що важкі двері зали раптом 
відчинилися. По підлозі затупали важкі кроки, та їх пере-
кривав пташиний виск.

– Кажи! – верещав Гайліс. – Де зараз те кляте створін-
ня?! Ти знаєш, я певен!

– Нічого… Я… Не знаю… – простогнала Марта, ро-
зуміючи уже вдруге за сьогодні, що невдовзі їй буде га-
плик.

– Я справді не знаю! Припиніть, будь ласка! Ваша ви-
сокосте! – озвалась вона до принцеси. – Я нічого не ро-
била! Лише кликала… свого янгола... – вона схлипнула, 
трохи позадкувала і раптом боляче вгатилась спиною у 
щось кам’яне та холодне – за мить між нею та птахом з 
гуркотом опустився щит завбільшки з кам’яну плиту.

– Ваша високосте! – гукнув Роланд до принцеси, опу-
скаючись на одне коліно поряд з дівчинкою. – Вона ще 
дитя... Благаю. Для суворості немає причини! Я був там і 
можу засвідчити, вона не відала, що робить. Візьміть ліх-
тарника, Тобіаса, допитайте його, він засвідчить те саме!
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– Ще одна м’якосерда зрадлива душа! – зневажливо 
кинув птах, зі скреготом повертаючись на бильце крісла.

Роланд обережно допоміг дівчинці звестися на ноги, 
але сам лишився на колінах зі схиленою головою.

– Нащо ти припхався сюди, сентиментальна колодо? 
Невже по кару, що й без того належить тобі за недбалість? 
– вів далі Гайліс, адже Мафальда мовчала, нерухомо вкля-
кнувши у кріслі.

– Я прийшов, ваша високосте, аби ви знали правду. Бо 
вірю, що кожен суд має бути справедливим. Що ж до моєї 
кари – нехай буде та, на яку заслужив, – твердо відповів 
лицар. Він взагалі не дивився на птаха, наче його й не 
було в залі. Звертався тільки до Мафальди.

– То ти наважився сумніватися у справедливості ко-
ролівського суду, почваро? Ваша високосте, – Гайліс за-
грозливо настовбучив залізне пір’я. – Гадаю, його треба 
взяти під варту. Ймовірно, саме він допоміг ліхтарнику. 
Він теж причетний.

– Досить... – підняла обидві руки принцеса. – Я геть 
розгублена і не прийматиму поспіхом жодних рішень. 
Гайлісе, – владно кивнула вона птахові головою, – лети 
до Королівської вежі. Скажи батькові, що я потребую його 
поради.

Птах сумлінно вклонився і вилетів із зали у димар 
каміну.

– Вартовий мурів!
Роланд підняв голову. 
– Якщо доля чужинки тобі не байдужа, ти відведеш її 

до Порохової вежі і вартуватимеш назовні, доки король 
не оголосить свого рішення! Відповідаєш за неї особисто!

Роланд вклонився, взяв дівчинку за плече і якнай-
швидше потягнув її із зали, наче боявся, що принцеса пе-
редумає.

Вони вийшли з замку тим самим довгим і темним 
коридором. Проминули замковий двір та браму, потім 
декілька вщент засипаних снігом вуличок з порожні-
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ми будинками і лицар знову вивів дівчинку на вузеньку 
стежку під муром. Минуло лише десять хвилин мандрів-
ки, та попри те, що кам’яний лицар тільки-но врятував її, 
Марта тепер воліла, аби принцеса обрала когось іншого. 
Вартовий так міцно стискав її плече, що здавалося, під 
кам’яними пальцями зараз лусне ключиця. До того ж, тіло 
лицаря випромінювало холод і дівчинку знов почало тру-
сити.

– Не бійся, – спробував розрадити її Роланд, по-своє-
му витлумачивши це тремтіння. – Порохова вежа – досить 
пристойне місце. Вітру там майже нема. До речі, пацюків 
теж.

– У мене плече затерпло, – наважилась сказати Марта.
– Вибач! – вартовий помітно засмутився. Він спроб-

ував трохи послабити хватку, та все одно відчуття було 
таке, наче на плече дівчинці поклали зо дві важкі цегли-
ни. – Така-то вже моя кара, – зітхнув Роланд. – Робити бо-
ляче тим, кого мені не хочеться кривдити.

– Кара? – здивувалась дівчинка. – Тобто ви не завжди 
були отаким... Ну, тобто...

– Тобто кам’яною колодою? – уточнив той, гірко всмі-
хаючись. – Ні, не завжди, дитя. Я такий, бо мушу спокуту-
вати провину.

Марті аж пекло, так хотілося запитати, чим саме він 
завинив, та вона не наважилась.

– Ви ж, мабуть, не навмисно, – співчутливо зауважила 
вона.

– Ні, – суворо відрубав Роланд. – Я добре знав, що ро-
бив.

Стежка під муром завернула ще раз, і з темряви ви-
гулькнула приземкувата тінь круглої вежі.

– Прийшли, – зітхнув лицар, коли вони наблизилися 
до підніжжя. Брязнувши ключами, що висіли в нього за 
поясом, він відімкнув низькі залізні дверцята.

Всередині було навіть темніше, ніж надворі, а судячи 
з крижаного протягу, що війнув на них, щойно прочини-
лися двері, – ще й до нестями холодно.
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– Ви маєте лишити мене отут? – нажахано запитала 
Марта.

– Такий наказ, – незворушно відказав лицар.
Дівчинка приречено ступнула у крижану темряву та 

одразу ж розвернулась і благально вхопила Роланда за 
кам’яну рукавицю.

– Будь ласка, не треба!
Той похитав головою.
– Я ж сказав, пацюків тут нема. Тобі нема чого боя-

тись.
Проте Марта не відпускала його руку. Дивно, але ли-

цар завагався.
– Ну, добре. Гадаю, я можу лишити тобі дещо, – Роланд 

витягнув з-під панцира шкіряний капшучок, і, з натугою 
ворушачи кам’яними пальцями, видобув звідти червоний 
свічний недопалок заледве в півпальця висотою. Якийсь 
час він зажурено дивився на нього та врешті тицьнув його 
їй до рук.

– Тобі він потрібен більше ніж мені.
Марта сподівалася, що він зараз запалить свічку, чи, 

хтозна, може, вона магічна і має спалахнути сама, та ні-
чого не сталось.

– Ходи, – сказав лицар, підштовхуючи розгублену дів-
чинку.

Двері з важким брязкотом зачинились.

РОЗДІЛ 6. ВОГНИК

– Не треба! Будь ласка! Випустіть мене звідси!
Дівчинка підхопилася і почала щосили гамселити в 

двері, та тільки кулаки забила. Кричати скоро забракло 
сили. Дівчинку охопив відчай.

– Будь ласка! – ледь чутно повторювала вона, сповза-
ючи на підлогу біля дверей. – Випустіть! Я ж тут просто… 
помру.

Запала тиша. Тільки й чути, як вітер шурхотить снігом 
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об стіни.
Марта не дуже боялася темряви, останній рік, навіть 

любила її. Темрява дозволяла не прикидатись, наче з то-
бою все гаразд, у ній на якийсь час можна було стати са-
мою собою – маленькою, ображеною на весь світ істотою. 
Але тут, у вежі, темрява була інша. Вона стіною ставала 
перед очима, заливала душу й мозок, заповнювала зсе-
редини і викликала не просто страх. Марті почало здава-
тись, що її тіло розчиняється в порожнечі, що вона по-
мерла, що її вже немає.

Така сама темрява залягала і в підворітті, куди пішла 
від неї мама, і куди вона сама ступила у своєму сні. Але 
тоді там був Серафін. Він кликав її, просив вернутися. От 
якби він з’явився тут і тепер! Хоч промінчик, хоч трохи 
світла…

Вона й сама не помітила, що промовляє вголос:
– Хоч трошки світла…
І раптом побачила. Крихітний вогник блимав у темряві 

навпростець від неї. Марта звелася на ноги і посунула до 
нього, мов сновида.

Під стіною у ореолі слабкого сяйва згорнувшись кала-
чиком, лежав сажотрус. Зачудовано і нерухомо, мов і сам 
не йняв віри у те, що відбувається, він дивився на полум’я 
у власній долоні.

– Тобіасе!
Він здригнувся від несподіванки. Долоня смикнулася 

і полум’я з неї пропало, наче хтось невидимий клацнув 
вимикачем.

– Ти, сонячне дитя?
Сажотрус рвучко підвівся і простягнув до неї руки. 

Марта голосно схлипнула і знеможено впала на коліна 
поряд із ним.

Він притягнув її ближче, допитуючись:
– Ти ціла? Що Гайліс тобі заподіяв?
– Нічого, – нарешті видушила з себе дівчинка, гамую-

чи дріж. – Ні, справді нічого. Роланд втрутився. А принце-
са звеліла відвести сюди, доки порадиться з королем.
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– Дякувати Йолю... Ходи-но. Тут є трохи соломи. – То-
біас допоміг їй сісти біля стіни. – А я боявся, що те кам’яне 
чудо запізно з’явиться до замку. Плутати шляхи він добре 
вміє, та швидкість – не його сильна сторона. Ти це вже, 
мабуть, помітила, – в голосі сажотруса бриніла усмішка, і 
дівчинці стало легше.

– Як ви це зробили? Світло... – тихенько запитала вона 
і відчула, як Тобіаса знов пересмикнуло.

– Бігме, не знаю… – зачудовано прошепотів він. – Але 
ти теж бачила, так?

– Так, – підтвердила дівчинка. – Я сиділа під двери-
ма. Тут так темно, я усе віддала б, аби побачити хоча б 
промінчик світла. А потім він з’явився.

– А що ти робила? Ти щось казала? – схвильовано по-
цікавився сажотрус.

– Казала, – визнала Марта. – Я хотіла хоч трохи світла. 
Гадаєте, це через мене?

– Хтозна… Не думав, що колись знову буду на це зда-
тен, – спантеличено промовив Тобіас. – Розумієш, до 
затьмарення я міг вичакловувати полум’я, яке забажаю. 
Це вимагало сил, та доки Йоль був із нами, мені їх, ясна 
річ, не бракувало… Я ж бо майстер-ліхтарник.

– А ви можете знову його запалити?.. – поцікавилась 
дівчинка, бо темрява й далі гнітила. – Роланд дав мені 
свічку, тож…

– Роланд дав тобі що? – збентежено урвав її ліхтарник. 
– Та свічку... Недопалок. Ось, – Марта простягнула 

йому шматочок воску. 
– Ого! – тихо присвиснув Тобіас, обмацуючи недопа-

лок на її долоні. – Вартовий мурів дав тобі це?! То ж наче 
яблука знайти на осині. Роланд роздає подарунки! Владі 
Магнуса точно кінець.

– Теж мені подарунок, – пирхнула Марта. – Краще б 
випустив нас звідси.

– Цікава думка, – реготнув ліхтарник. – Йому такі 
витівки можуть дорого коштувати. Але... Ти хіба справді? 
– він чомусь почав плутатись у словах. – Тобто... Я мав на 



268

Пер вая  премия

увазі, ти справді не проти, як ми її запалимо?
– Та звісно ж, ні, – здивувалась Марта. – Ось, беріть, – 

вона тицьнула недопалок йому в долоню.
– Ну добре… спробую… З твого дозволу…
За мить у розгорнутій долоні Тобіаса знову танцювало 

слабеньке золоте полум’я.
Ліхтарник побожно підніс до нього свічку, і світла од-

разу побільшало. Дуже обережно він закріпив недопалок 
у глибоченькій щербині між камінням стіни і благоговій-
но прибрав руки. Пальці в нього легенько тремтіли.

Уперше Марта змогла добре його роздивитись. Тобіас 
був дуже блідий, одна половина обличчя – там де вдарив 
його птах – перемазана присохлою кров’ю, та посміхався 
радісно, наче у найщасливіший день свого життя. Очі в 
нього й направду були дивні, лицарі мали рацію. Марта 
спочатку вирішила, що так у них віддзеркалюється світ-
ло, аж потім збагнула, що це природний колір – золота-
вий, немов рідкий мед. Здавалось, він яснішав разом з 
полум’ям. Тобіас раз у раз простягав і знов прибирав руку, 
наче волів торкнутися непевного вогника, проте не нава-
жувався.

– Це, звичайно, жахливе марнотратство. Та я вже й за-
був, як це добре! – щасливо зітхнув він. – Давно не бачив 
чистого світла. І біль одразу вщух. Буду твоїм боржником.

– Хіба у вас немає свічок? – здивувалась Марта.
– Для мене це перша за останні п’ять років, – знизав 

плечима ліхтарник, не відриваючи очей від світла. – Цю, 
судячи з кольору, Роланд беріг від самого початку, з того 
нещасного Різдва... Розумієш, справа не в свічках, хоч їх 
давно нема з чого лити. Нам заборонено розпалювати 
чистий вогонь.

– Як це – чистий?
– Теплий. Те світло, що приносить тепло, – терпляче 

пояснив ліхтарник. – Бачила в замку їхні мертвотні смо-
лоскипи?

Марта кивнула.
– Ну от. А це світло я називаю чистим, бо це єдине в 
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місті, що пан зайда – король Магнус, ще не спотворив, – 
ліхтарник глузливо схилив голову. – Тому він його нена-
видить. Тому ненавидить і мене. Бо я ліхтарник – і ми-
стецтва свого не зраджу до скону. Чисте світло дає сили 
таким, як я – золотому народу. А ще викликає радість, 
веселощі. Надію підтримує. Все це Магнусу, мов кістка 
в горлі. Тож розважатися, веселитися, сміятися і співати 
пісень також заборонено. Неповага до королівської жало-
би.

– Ваш король у жалобі? За ким? – збентежилась Марта.
– Він не наш король, – гостро кинув Тобіас. – Він узур-

патор і вбивця. Але так, він у жалобі, за дружиною.
У Марти захололо серце.
– Вона давно померла? 
– Дванадцять років потому, – стенув плечима Тобіас. 

– Магнус замкнувся в Королівській вежі й більше не вихо-
див звідти. Зробив Гайліса уособленням своєї волі – голо-
сом короля, а правління покинув доньці.

– Але світло нащо забороняти? Тобто… У цьому ж 
нема сенсу. Адже світять і гріють не тільки свічки, – зди-
вувалась Марта. – Що він робить весною чи влітку, чи 
коли сходить сонце?

Ліхтарник тяжко зітхнув. 
– Сонце нас більше не провідує.
– Як це? – не повірила дівчинка. – Хіба так буває? Тут 

що завжди отак?
– Ні, ще бувають дні, – мотнув головою ліхтарник, не 

відриваючи зголоднілих очей від світла. – Та вони геть 
сірі, як наші злидні. Один схожий на інший.

– Але як же тут жити?! – вражено зойкнула Марта, аж 
підскочивши від такої новини. 

– Обережно! Ти її загасиш! – ліхтарник похапцем за-
тулив руками полум’я, що шалено сіпнулося. Марта вину-
вато застигла на місці.

– Жити можна багато де, якщо знати навіщо, – твер-
до відказав Тобіас, проте обличчя у нього трохи сіпнулося 
наче від болю.
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– Вам дуже болить? – стривожилась дівчинка. – Мені 
так прикро через ваше плече. Якби я знала, на що здатен 
той птах, нічого б йому не сказала…

Тобіас м’яко стис її долоню, примушуючи замовкнути.
– Ти добре дитя, хоч і верзеш казна що. Хоробре до 

того ж... Ти мала б злитися на мене, знаєш про це?
– Я й злюсь, – сказала Марта і підсунулася ближче, не 

відпускаючи його руку.
Він гмикнув, наче знову тамував сміх, і обійняв її од-

нією рукою. Був напрочуд теплий та заспокійливий, тож 
дівчинка знесилено ткнулася головою йому під пахву і 
так застигла.

– Якби це був єдиний біль, що мене ятрить, щаслив-
цем би себе вважав. Він тільки свідчить, що я живий, – не-
вдовзі промовив Тобіас, торкаючись свого плеча.

– Коли той птах вас вдарив, я злякалася, що ви помер-
ли, – зізналася Марта.

Ліхтарник вперше відвів очі від світла.
– Смерті не варто боятись, дитя. Безсмертя – ось най-

гірший прокльон.
– Чому? – не погодилась Марта. – Хіба погано, як люди 

жили б вічно?
– Ти б цього хотіла? – уважно подивився на неї Тобіас.
Марта чомусь знітилася від його погляду і відвела очі.
– Не знаю, – врешті сказала вона. – Ви б не хотіли?
– Ні.
– Але чому?
– Бо так втрачаєш радість, жагу до життя. Ти бачи-

ла місто? Колись кожний будиночок тут кипів життям. 
А скільки було дітей! Вогнів! Навіть найтемнішої ночі. Я 
інколи до світанку не встигав усі ліхтарі обійти. А що те-
пер... Тіні, тільки тіні. Ми не можемо померти, але й не 
живемо.

– Чому?
Марті стало моторошно.
– Убивство, – відказав Тобіас, прибираючи руку від во-

гника. – Те, чого не траплялося в місті від дня заснування, 
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– він гірко зітхнув і взявся розповідати: – Вони оточили 
місто восени. Зухвало, без попередження. Магнус та його 
лицарі. Нам варто було здогадатись, що це не звичайні 
розбійники. Їхній ватажок не прагнув золота, принаймні, 
не збирався вдовольнятися тим, що ми погодились йому 
виділити. Йому потрібен був секрет нашого багатства. Він 
волів зустрітися з королем. Тож, невдовзі, у Готфріда-ко-
валя, який сидів тоді в Королівській вежі, не залишилось 
вибору. Проти їхніх мечів вміння наших майстрів ство-
рювати речі, нехай і найпрекрасніші, не вельми пома-
гали. Отже, Готфрід постав перед ватажком лицарів. Він 
черпнув шоломом води з річки і подав її цьому невігла-
су. Він мав на увазі, що єдиний секрет нашого багатства у 
вдалому положенні міста. Бо крізь нас проходили люди, а 
ми давали їм те, чого вони потребували. Оце й усе…

– Далі я знаю, – втрутилась Марта. – Той ватажок убив 
вашого короля. Це легенда. У моєму світі її теж розповіда-
ють. Це тому у вас завжди зима? Тому лицарі, що прийш-
ли, опинились у пастці? А їхній ватажок став вашим ко-
ролем?

– Він не наш король, – люто засичав Тобіас. – Аби ста-
ти королем Золотого народу, недостатньо виламати двері 
до Королівської вежі й нап’ясти на голову корону. Але ти 
маєш рацію, довкола та ж люта зима, що й дванадцять 
років тому. Все тут стоїть, дитя. Ніщо не помирає, ніщо 
не народжується... Проте Магнусу його вчинки також не 
минулися. У перший рік свого владарювання через холод 
він втратив дружину й відтоді геть знавіснів. Спочатку 
він радо приймав всіх, хто хотів йому служити. Тим паче, 
що мороз та злидні багато кого з наших позбавили честі 
та гідності. Але відтоді, як вмерла його пані… – ліхтарник 
скрушно похитав головою. – З того дня його лицарі скрізь 
переслідують людей із золотими очима.

– Вони їх убивають? – з жахом запитала Марта.
– Ні, набагато гірше. За наказом короля маємо відмо-

витись від чаклунства й чарів. Так вони називають наші 
вміння, те, що ми вважаємо мудрістю й вправністю у 
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ремеслах, – голос ліхтарника пломенів ненавистю. – Ті, 
хто погоджуються, присягають на вірність Магнусу, в тих 
очі блякнуть, темніють. Скалічені, вони отримують пра-
во жити в місті, займаючись тими ремеслами, які король 
визнав корисними. А як не відмовився – вільному воля… 
Можеш скніти у вежі, переховуватись, або податися світ 
за очі в крижану пустелю за стінами. Гайліс, принцеса та 
їхні люди впевнені, що наші страждання – то плата за грі-
хи, а королівський наказ – велика милість, яка, мовляв, 
дає нам шанс спокутувати гріховну схильність до тепла, 
світла, добробуту та веселощів… Та, як на мене, без цього 
всього… Навіщо таке життя?

Полум’я раптом голосно затріскотіло і вщухло. Недо-
палок догорів.

– Оце й усе, – тихо промовив ліхтарник.
Запала така щільна темрява, що Марта геть зовсім 

його не бачила, хоч і сиділа поруч. Світла більше не було, 
тільки зверху, крізь віконечко вежі, наче з дна глибокого 
колодязя, витріщалися на них морозні, злі зірки.

– Ви не відмовились, – зронила дівчинка.
– Від власної суті? Та я краще вмру, ніж ходитиму жи-

вим трупом.
Знову запала мовчанка, аж раптом голосно загримів 

ключ у залізних дверях. Марта й сама нестямилася як 
вчепилася в ліхтарника, мов кицька в гілку дерева.

– То по мене! Не піду! Не хочу! Ні! Тобіасе!
– Тихіше, – він лагідно пригорнув її і затулив собою. – 

Цить, заспокойся. Зараз подивимось, хто там.
Двері відчинились, в отвір незграбно проліз розгніва-

ний Роланд зі смолоскипом.
– Ти геть розум стратив, дурний шибенику? – зі злістю 

гукнув він ліхтарнику. – Із замку вежу добре видно, заб-
ув? Тобі синців на сьогодні замало? Як на себе наплюва-
ти, хоч би про неї подумав! Де ти сили береш на ці фокуси 
дурнуваті?

Він наблизився, присвічуючи собі смолоскипом із 
блакитним полум’ям, побачив рештки свічки й раптом 
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знавіснів, аж почав затинатись.
– Ах ти мерзотнику! Спалив! Та як ти... Як ти... насмі-

лився! Як ти в неї свічку видурив?! – Не тямлячись з люті, 
він схопив Тобіаса за грудки та притис до стіни.

– Гей, спокійно, спокійно! – ледь встиг вигукнути 
ліхтарник, піднімаючи руки. – То був подарунок! Ти ще 
пам’ятаєш це слово?

– Відпустіть його! – Марта скочила на ноги і щосили 
замолотила кулаками по спині лицаря. – Він же поране-
ний! Ви тут всі геть здуріли, чи що?! Калічити людей че-
рез якусь свічку! Я сама йому віддала той ваш нікчемний 
недопалок!

На її подив, це подіяло. Роланд розтиснув руки, Тобіас 
з’їхав додолу по стіні і залишився на підлозі, розтираючи 
рукою груди і чомусь регочучи.

– Нікчемний, – ледь вимовив він крізь сміх. – Чув, Ро-
ланде? Нікчемний... Чи є далі куди котитись? Ми ж навіть 
поряд із дитям беззахисним голодні жебраки.

– Замовкни, – кинув лицар. – Тобі тільки б смішки, 
зухвальцю. Ані крихти поваги до горя!

– Та яке в них горе, Роланде? – розвернувся до нього 
Тобіас. – Чому, доки Магнус не втратив дружини, всі були 
щасливі, а потім раптом мають стати нещасними? Хіба 
він такий перший в світі? Побий мене грім, не розумію, 
чому нам не можна співати пісень та грітися біля вогню, 
якщо йому заманулося постувати та посипати голову по-
пелом?

– То сидітимеш у кайданах, доки не второпаєш, – 
відрубав лицар.

– Виходить, сидіти мені в них до скону, – буркнув са-
жотрус. – А вона, Роланде? – тицьнув він пальцем у Мар-
ту. – Чим вона завинила? Її теж в жертву тому залізному 
кату?

– Де ж твій Йоль? – раптом вибухнув Роланд. – Куди 
він подівся, якщо справді ожив? Врятував би її вдруге. 
Тобі нічого не примарилося, га, Тобіасе?

– Я бачив його, – скреготнув зубами ліхтарник. – І від-
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чував також. Він вхопив мене, втримав малу від падіння, 
а потім зник. Ти ж сам бачив світло, і дівчинка також.

– Бачив, – зітхнув Роланд. – Проте, це лише світло і 
користі з нього небагато.

– Треба було дозволити мені відвести її до Еммеліни!
– То ви справді бачили, як він ожив? Мій янгол? – 

втрутилась схвильована Марта.
– Так само, як тебе, дитя, – відказав ліхтарник. – Хіба 

ти сама не пам’ятаєш? Ти ж бачила світло. Бачила, як він 
обпалив Гайліса.

– Я бачила сяючу кулю. А в ній наче постать... Кри-
лата, – замислилась дівчинка, пригадуючи найменші де-
талі. – Ми падали, а потім мене обпекло. Це ж ви були тоді 
вночі у мене в кімнаті? – раптом здогадалася вона. – Я 
тепер розумію! Ви шукали янгола?

Тобіас злегка вклонився, приклавши руку до серця.
– Даруй мені, будь ласка, я не хотів налякати. Ніколи 

б на таке не зважився, та вибору не було. Я мав спробува-
ти звільнити Йоля, адже Гайліс також пильнував тебе. Ми 
з Еммеліною були певні, що він для тебе лише іграшка, 
прикраса. Нажаль, ми геть розучилися довіряти людям. 
Тепер бачу, якби я просто наважився тоді поговорити з 
тобою, нічого б цього не було.

– Якби. Влучне слово, – ущипливо кинув Роланд.
– Я все одно не розумію. Хто мій янгол такий? Хто та-

кий Йоль?
– Безвідповідальна почвара, – буркнув лицар.
– Дух свята, – твердо відказав Тобіас. – Наша радість і 

сила. Однак, коли Магнус втратив дружину, то зненавидів 
і все, що нагадувало про Різдво й про всі інші свята. Тож 
коли тієї зими Йоль, незважаючи на жалобу, взявся роз-
носити по домівках радісну звістку та веселити людей, 
підмовляючи їх святкувати Різдво...

– Він порушив королівську волю! – вигукнув Роланд.
– Ніхто доладу не знав, що з ним сталось, – вів далі 

ліхтарник наче й не чув. – Він просто зник. Подейкува-
ли, ніби Магнус стратив його чи полонив, перетворивши 
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на камінь. Уяви, як ми зраділи, коли виявилось, що його 
бачили за муром, у твоєму світі – скутого та безпорад-
ного, у подобі іграшки. Ми вирішили ризикнути. Хотіли 
повернути його сюди, сподіваючись, що це допоможе на-
шим майстрам відновити сили. Адже відтоді як він зник, 
зникли і наші вміння. Та мені навіть у страшному сні не 
могло примаритися, що Гайліс зважиться атакувати тебе 
у твоєму світі.

– А в замку мене чаклункою називали, – зітхнула Мар-
та, – казали, що я чорними словами повернула Йолю жит-
тя та пролізла сюди.

– Це, чесно кажучи, більше схоже на Йолеву роботу, – 
заспокійливо поплескав її по плечу Тобіас. – Може, то він 
привів тебе за собою, бо ти йому нащось потрібна?

– І покинув. Яка гідна поведінка, – знову втрутився 
вартовий мурів.

– Ото гідна поведінка – переривати чужі розмови! – 
огризнувся Тобіас.

– Нічого б не було, якби ти взагалі не потикав свого 
носа за мур! – гримнув у відповідь лицар.

Ліхтарник стис кулаки.
– Слухай, Роланде, ти, може, й змирився зі своєю до-

лею, а я – ні! Я життя віддам, аби тут щось змінилось!
– Вважай, вже віддав. І задурно! Ще й її занапастив!
– Замовкни, колодо кам’яна! Бодай тебе чорти драли! 

– люто гарикнув на нього Тобіас. – Кажу тобі, Йоль нам 
допоможе!

– Та годі вам! Припиніть! – крикнула Марта. – Чуєте? 
Що це таке?

У повітрі над містом, змушуючи вібрувати дах і фун-
дамент вежі, промовисто бринів удар дзвону.

– Королівська вежа! – налякано скрикнув ліхтарник. – 
Так швидко... Йоле, брате, якщо ти справді тут – саме час 
з’явитись...

– Що це значить? – ухопила його за руку Марта.
– Король прийняв рішення... Щодо тебе, – пояснив То-

біас помертвілим голосом.



276

Пер вая  премия

– Що робитимемо? – гостро запитав Роланд, підсува-
ючись. – Думай, майстре-ліхтарнику. Немає часу на того, 
крилатого.

– Чого ти від мене хочеш? – витріщився на нього То-
біас.

– Нащо ж взагалі ті твої поганські штучки, як ти нічо-
го не можеш?! Верни її назад! Прибери звідси.

– Ти з глузду з’їхав?! Якби це було так просто! По-пер-
ше до них мене провела Еммеліна! А по-друге… Я вже 
пробував, – зізнався він. – Знаю, Роланде, ти про мене 
невисокої думки, та я намагався відпровадити її звідси, 
доки горіла твоя свічка. Вона не йде.

– Як це? – гримнув Роланд.
– Не знаю! – в голосі ліхтарника бринів відчай. – Ма-

буть, там її ніщо не тримає.
– То що ж робити?.. Відвести до Магнуса й забути? Це 

ти мені пропонуєш?!
– Нічого я не пропоную, – Тобіас сів, тримаючись за 

стіну, і заплющив очі. Потім шумно видихнув, наче зби-
раючись з силами. – Гаразд. Спробуймо інакше. Ходи-но 
сюди, дитя.

– Щ-що ви надумали? – пробелькотіла Марта.
– Іди до нього, – жорстко наказав лицар, а Тобіас від-

крив долоню. Там знову танцювало маленьке полум’я, 
цього разу ясно-золоте. Спочатку воно яснішало, далі 
побільшало, але разом з цим мертвотна блідість почала 
заливати обличчя сажотруса, наче радісний танцюючий 
вогник смоктав з нього останні сили.

– Не треба, – сіпнулася Марта, та лицар схопив її за 
плечі і силоміць поставив на коліна поряд з ліхтарником.

– Дивись всередину полум’я... – з натугою промовив 
той. – Подумай… про якесь… місце в твоєму світі. Де ти б 
хотіла опинитись? Побажай повернутися туди.

Поряд із вежею вже відлунювали голоси. Роланд випу-
стив плечі дівчинки і потупотів до дверей.

– Всім серцем побажай, чуєш! – підвищив голос ліх-
тарник. – Згадай того, кого любиш. Хто чекає на тебе. Дай 
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часу притягнути своє до себе...
– Згадуй, швидше! – крикнув Роланд, підпираючи со-

бою залізні двері. – Швидше, дитя!
Марта втупилася у вогник, аж у голові заболіло. Хтось, 

кого вона любить… Але Серафіна в неї більше немає. Хто 
чекає на неї там, у її світі? Батько? Перед очима промай-
нуло обличчя Алекса – усміхнене, радісне… Таке, як він 
мав сьогодні, розмовляючи з художницею, що малювала 
«Золотого короля», і якого ніколи не мав, розмовляючи з 
нею, Мартою. Нащо вона йому потрібна?

Перед очима невпинно блимав золотий вогник. «Це ж 
наша ялинка!» – раптом здогадалась Марта. Цю гірлянду 
вона знає з дитинства. Он вкритий снігом, мов сахарний, 
будиночок. Білка з золотим хвостом. Мама тільки-но по-
чепила її на гілку.

– Швидше, дитя! – долинув здалеку голос кам’яного 
лицаря. – Йди! Ти бачиш своє світло?

– Так!
Тисячі й тисячі святкових вогників заливали площу. 

Видиво ставало все чіткішим і Марта побачила різдвяні 
ятки, людей, велику ялинку посеред площі.

– Так! – знову крикнула вона. Декілька перехожих 
довкола злякано підстрибнули.

Місто Тіней зникло. Щезла Порохова вежа. Дівчинка 
стояла посеред Ярмаркової площі. Приголомшена Марта 
кілька хвилин шалено кліпала, хапаючи ротом повітря, 
а потім щодуху побігла. Вихором влетіла на вулицю Ре-
месел, із грюкотом відчинила двері батькової роботи й 
вибігла на другий поверх.

На Алекса вона наштовхнулася просто в коридорі офі-
су, він щось заклопотано обговорював із колегою.

– Тату! Тату, я тут! Не хвилюйся! Все гаразд, я повер-
нулась! – підлетіла до нього Марта.

Батько злякано виставив вперед руки, наче боявся, що 
вона вистрибне на нього.

– Тихіше, Марто! Я добре чую. Не треба так кричати. 
Тут же люди працюють!
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У коридор дійсно визирнуло кілька знуджених спів-
робітників.

– Вибачте, – сказав їм Алекс.
– Ходімо, – він потягнув дівчинку до якогось порож-

нього кабінету. – Посидь тут, я ще не закінчив, у мене на-
рада. – І він зник, похапцем зачинивши двері.

Марта на якийсь час вклякла посеред кабінету. Потім 
змусила себе зробити кілька кроків та сісти на порожній 
стілець за столом.

Здавалось, минуло століття відтоді, як вона дивилась 
услід Дані та його матері. Повз вікна все ще сіявся той 
самий легкий сніг, кутаючи Старе Місто у вату, наче різ-
двяну прикрасу. Марта заплющила очі. Але майже одразу 
розплющилася.

Мабуть, вона більше ніколи не любитиме сидіти в 
темряві. Бо не зможе забути, де лишила Тобіаса Бругеве-
на.

РОЗДІЛ 7. ДРУЗІ

Прокинувшись, Марта довго кліпала, намагаючись 
збагнути, який сьогодні день і час. Дівчинка ще добре 
пам’ятала крижану темряву Порохової вежі, тож до-
сить дивно було опинитися у власній кімнаті, у ліжку з 
ковдрою і подушкою. До того ж, Марта геть не пам’ятала, 
як саме дісталася додому вчора ввечері. Здається, вона 
заснула в Алекса на роботі. Але чому тоді батько не бу-
дить її до школи? Невже так рано?

Марта сіла на ліжку, протираючи очі. Прислухалась. У 
квартирі було тихо, лише у вітальні приглушено бурмотів 
телевізор. Марта рвучко скочила на ноги і раптом збагну-
ла: почалися ж канікули! А батько, мабуть, давно на ро-
боті. От жахіття! Якби вона тільки завела будильника! 
Цього разу він би взяв її до міста! Емма ж запрошувала її 
на чай, обіцяла з ним поговорити!

Дівчинка прочинила двері і рушила на розвідку. Інге 
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знайшлась у спальні. Вона здається вирішила зробити ге-
неральне прибирання в шафі, адже майже весь одяг Алек-
са був вивалений на підлогу, а її плаття, туфлі та спідниці 
захаращували ліжко.

– О, нарешті прокинулась спляча красуня, – проко-
ментувала вона, коли дівчинка з’явилася на порозі. – Ду-
мала, до вечора спатимеш.

– Могла б мене розбудити, – буркнула Марта.
– От тільки не треба цих дитячих претензій, – пирхну-

ла Інге, приміряючи перед дзеркалом чергову блузку. – Я 
тобі хто? Порт’є? У мікрохвильовці є рибні палички. А по-
тім розбери свої речі і виріши, що візьмеш у поїздку. Як 
щось треба випрати – в машинці ще є місце. Але завтра 
вранці речі вже мають бути спаковані.

– Яку поїздку? – спантеличено витріщилась на неї 
дівчинка.

Обличчя Інге у дзеркалі набуло страдницького вигля-
ду.

– Господи... А я ще думала, ти на батька анітрохи не 
схожа. Точно, як Алекс.

Вона обернулась і помахала ніжною рукою зі щойно 
наманікюреними пальчиками перед носом у Марти.

– Гей! Прокинься! Альпи. Пам’ятаєш, дитинко? Твій 
батько вчора проплатив «гарячу» путівку. Вилітаємо зав-
тра ввечері. Тож протирай оченята і хутенько збирай речі.

– Завтра? – рот у дівчинки відкрився сам собою. – Але 
ж Святвечір? Різдво?

– Ой, тільки не кажи мені, що ще віриш у Діда Моро-
за! – видушила з себе Інге, вигинаючись, щоб застібнути 
трохи замалу на неї спідницю. – Подарунками можна і в 
Альпах обмінюватись. Слухай, як тобі? Гадаєш, синя спід-
ниця до цієї блузки пасує?

– Ні, – відрізала Марта і вийшла з кімнати.
«От паскудство! – обурювалась вона, нашвидку вми-

ваючись і чистячи зуби. – І як тільки Алексу спало на 
думку купити ту дурну поїздку? Могли б її спитати для 
годиться. Навіть, якби не вчорашні події, вона б краще 
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воліла провести Різдво тут, з Дані. У Емми ж був такий 
шикарний план».

Рибні палички розповзлися, коли Марта помилково 
виставила завелику температуру. Дівчинка вигрібла май-
же неїстівну масу до смітника і зробила собі чаю. Ліхтар-
ник і лицар, Гайліс, принцеса, Місто Тіней – невже це було 
насправді? Сидячі в сучасній квартирі, в компанії тостера 
та електрочайника, дуже важко в це повірити. Що з цього 
правда, а що – сон? Ні, їй конче потрібно бодай малесень-
ке підтвердження того, що все це їй не наснилось.

Дівчинка зірвалася з місця, покинувши чай, помчала 
до коридору і ухопила куртку з вішаку.

– О, ти вже почала, молодець! – випурхнула з вітальні 
Інге, цокаючи підборами модельних туфель. – Але куртку 
складати не треба, дурненька. Ти ж в ній поїдеш. Куди ти 
її тягнеш? Вона, що брудна?

Не встигла Марта й кліпнути, Інге вчепилася в куртку 
і аж позеленіла від люті.

– Господи! Тільки подивись, вона ж вся у багнюці?! А 
це що? Віск? Як це тобі вдалося?! Наче у якихось трущо-
бах лазила! Марто, ти хоч розумієш, скільки вона кошту-
вала?! Скільки твій тато працює, щоб ти носила такі речі? 
А це що? Що це, я тебе питаю? Тут же геть рукав відірвано!

Звісно, Інге, як завжди, перебільшувала. Рукав тільки 
добряче розійшовся по шву. Марта могла закластися, що 
саме тоді як Роланд незграбно намагався її обшукати. Пе-
ред пуховика також був заляпаний червоним воском.

Білявка змусила її відскоблювати плями віску ножем, 
потім випрала нещасного пуховика в машинці, після чого 
він взагалі почав нагадувати зіжмакану ганчірку. За дві 
години, коли стало ясно, що нічого не допоможе, дівчина 
подзвонила Алексові на роботу, щоб пожалітись. Та він, 
здається, як завжди, не мав часу її слухати, тож Інге кину-
ла слухавку і десь із півгодини проплакала.

Марта сиділа у себе в кімнаті, відчайдушно намага-
ючись придумати, як їй вирватися з дому, чи хоч под-
звонити Дані. Емма ж запрошувала її заходити, обіцяла 
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поговорити з Алексом, хіба вона забула? Дівчинка гірко 
картала себе, що не зметикувала попросити в хлопця но-
мер мобільного. Їй конче потрібно сьогодні опинитись у 
Старому Місті. Так, Роланд велів їй забути про Місто Тіней. 
Але тепер, коли вона впевнилась, що все було насправді, 
це було неможливо. Крім того, Серафін зник і, якщо вона 
взагалі хоче колись відшукати його, має повернутись. Чи 
хоча б спробувати. Вона вирішила почати з Дані. Як там 
не було, Марта була впевнена, що хлопець мусить щось 
знати. Адже ж їхню ляльку-принцесу звуть Мафальда, а 
той химерний півень сидить у неї на колінах точнісінько 
так само, як вчора в залі замку. А ще саме у «Engeli» вона 
бачила намальованого Йоля.

Зібравшись з духом, дівчинка набрала номер батька, 
подумки приготувавшись вислухати багато неприємного, 
але Алекс не відповідав.

Марта була в такому відчаї, що за пів години зважи-
лася б вислизнути з дому і в самому светрі. Звісно, потім 
було б багато крику, та що це важить порівняно з тим, що 
Гайліс міг заподіяти Тобіасу? А може, вже заподіяв. На 
щастя, за кілька хвилин двері до її кімнати раптом про-
чинилися.

– Збирайся, – неприязно звеліла Інге. Вона була вже 
нафарбована і взула нові лискучі чоботи зі стразами. – 
Поїдемо в «Стокман». Твій батько наказав купити тобі 
нову куртку і лижний комбінезон. Хоча, на мою думку, ти 
й секонд-хенду не варта.

Інге ще довго розводилась про вартість речей та ди-
тячу невдячність, але вони таки вийшли з дому. Хвилин 
через п’ятнадцять, від парковки «Стокмана», Марта вже 
бачила шпиль Кам’яного собору.

Лижні окуляри і комбінезон вони придбали досить 
швидко, хоча дівчинка виявила таку абсолютну бай-
дужість до процесу, що білявка знов роздратувалась.

– Не думай, що тобі куплятимуть нові речі кожного 
сезону! Зіпсуєш оце – наступного разу взагалі не поїдеш!

Та потім Інге зустріла подругу, і невдоволення одразу 
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випарувалось. Обидві надовго засіли в кав’ярні – білявка 
прагла похизуватися поїздкою та обговорити перспекти-
ву отримання пропозиції від Алекса.

Марта не могла більше чекати.
– Інге, слухай, тут неподалеку живе мій однокласник. 

Маємо на канікулах разом готувати проект з літератури, 
тож мені треба з ним зустрітися. Можна я забіжу до ньо-
го? Це недовго. За пів годинки вже повернусь.

– Господи, – закотила очі дівчина. – Що за нова дурня? 
Підеш після приїзду.

– Коли? – вдала занепокоєння Марта. – Там вже школа 
почнеться. Я маю знати, яку частину проекту мені писати.

– Так, ті вчителі геть подуріли, – несподівано під-
такнула Інгова подруга, – моя Ніка тільки в третьому 
класі, а в неї повно завдань на канікули. Так мало вихід-
них, а ще доведеться їй допомагати. Ніби у батьків інших 
справ немає...

Інге виснажено зітхнула:
– А подзвонити не можна? 
– Не можу. У нього немає мобілки. А домашнього те-

лефону я не знаю.
– Господи, невже ще лишилися люди, в яких її справді 

немає? Дивні в тебе друзі. Ну добре, біжи, тільки швидко. 
За пів години щоб була тут, інакше додому пішки підеш. 
Я чекати не буду.

Марта ледь стрималася, аби не вистрибнути з-за сто-
лу. Лише проминувши двері торгового центру, вона до-
зволила собі бігти, а вже тоді помчала що було сили.

Дівчинка вирішила спершу зазирнути до Емми, у гіль-
дію, аби випадково не наштовхнутися у «Engeli» на Дані-
ного дідуся. 

Та на неї чекало розчарування. Охоронець музею 
тільки похитав головою та засміявся:

– У нас замкнено, мала. Нікого немає. Свята…
Марта подякувала і вийшла. Свята. Дійсно... Дідько з 

ними! Що ж їй робити? Повертатися?
Розмірковуючи таким чином, вона раптом помітила 
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Дані крізь скляну вітрину дорогого кафе, розташовано-
го у будинку поряд. Він щось швидко говорив огрядному 
туристу з вусами, який пив пиво за столиком. В руках у 
хлопця була купка прапорців різних країн.

– Дані!
Дівчинка підскочила ближче, вже намірившись посту-

кати у скло, щоб привернути його увагу. Раптом біля сто-
лу з’явився офіціант, схопив Дані за плече і, вибачаючись 
перед товстуном, потяг хлопця геть. Марта підбігла до 
дверей саме тоді, коли офіціант грубо випхав з них Дані, 
гукаючи: 

– Що б я тебе тут більше ніколи не бачив, босото!
Той відповів брудним жестом, застромив прапорці до 

кишені і неохоче поплентався до ярмаркових павільонів. 
Марта рушила за ним.

– Привіт! – гукнула вона, коли відійшли подалі від 
кафе. Хлопець смикнувся, наче вжалений.

– Привіт, – буркнув він. – Ти мене налякала.
– Вибач. А що ти там робив? – зацікавлено подивилась 

на нього Марта.
– Нічого, – шморгнув носом Дані і відвернувся, наче 

збирався піти. – Ти щось хотіла?
Марта аж рота з подиву відкрила. Він це спитав так 

холодно, наче вперше її бачив. Оце так питаннячко! Дів-
чинка вхопила його за руку і потягла до найближчого ву-
зенького провулочка, велика табличка на стіні повідом-
ляла, що це Пекарська вулиця.

– Куди це… Куди ти мене тягнеш? Що тобі треба? – 
спробував опиратися Даніель.

– Що мені треба? – обурено перепитала Марта, розвер-
таючись до нього. – Дай-но подумаю. Наприклад, дізна-
тися, що ти знаєш про місто Тіней? Про Йоля, тобто мого 
янгола, який намальований у вашій вітрині? Гайліс схо-
пив Тобіаса, чуєш! Схопив і запроторив до вежі! Він може 
його вбити, катувати, я не знаю! Тож я маю повернутися 
і витягнути його звідти. Вхід у «Енгелі», так? А Гайліс, то 
птах з вашої вітрини. Скажи, як мені знову потрапити до 
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міста Тіней!
Хлопець ошелешено позадкував від неї.
– Дані! – кинулась вона за ним. – Будь ласка, скажи, як 

мені повернутись! 
Той спантеличено помотав головою.
– Що ти верзеш? Який вхід? Який Гайліс? З тобою все 

нормально? 
У дівчинки впало серце. Дані дивився на неї так, наче 

й справді нічого не знав про місто Тіней. Чи таке може 
бути?

Був тільки один-єдиний спосіб перевірити. Дівчинка 
набрала повітря в груди.

– Слухай. Слухай і не переривай. 
Вона розповіла все. Від тієї миті, коли вони розлучи-

лися вчора на вулиці Ремесел, до її загадкового повер-
нення на Ярмаркову площу, а потім про свою сутичку з 
його дідом.

Та що далі вона вела, то виразніше відчувала – все на-
марно. Обличчя Дані спершу набуло розгубленого виразу, 
а потім застигло, ще трохи згодом на ньому навіть з’яви-
лася глузлива усмішка.

– Ну й фантазія у тебе. Книжки варто писати, – пре-
зирливо кинув він, коли вона замовкла. – Але, знаєш, мені 
не дуже до вподоби, коли до всяких вигадок приплітають 
мою родину. Вибери собі якийсь інший сюжет, казкарко.

В останньому слові було стільки зневаги, що Марті аж 
у шлунку запекло.

– Король може вбити Тобіаса, – прошепотіла вона. – 
Будь ласка, скажи, як мені повернутись. Чи, може, тобі не 
можна? – її очі розширилися від раптового розуміння. – 
Це дід тобі заборонив розповідати, так?

– Іди геть! – крикнув Дані, люто висмикуючи руку. – 
Досить із мене твоїх вигадок! Я думав, ти інша! А ти така, 
як вони всі! Гадаєш, як мене щось цікавить про місто та 
про легенди, то мені можна будь-яку дурню розповіда-
ти?! Хотіла перевірити, чи я зовсім псих і повірю, так? А 
потім, мабуть, зі всіма хихотіти? Тільки спробуй комусь 
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розпатякати, що мене у кафе бачила!
Марта застигла на місці, ошелешено витріщаючись на 

нього.
– Он ти якої про мене думки, – тихо озвалася вона на-

решті. – Я думала, ми друзі.
– Ти помилилась! І я теж! – з ненавистю кинув Дані 

і розвернувся, аби піти, та наштовхнувся на кремезного 
рудого хлопця. Той вже якийсь час дослухався до розмо-
ви, ховаючись у напівтемряві провулку.

– Дивись, куди ноги ставиш, Лацисе, – кинув той, що-
сили відштовхуючи Даніеля назад, до Марти.

– Ти шо, Марко. Де ж йому дивитись. Він же в нас ледь 
не королівської крові! – реготнув інший, писклявий голос 
у дівчинки за спиною. З площі у провулок перевальцем 
заходили ще двоє хлопців.

Марко і компанія. Улюбленим заняттям вкритого ла-
стовинням Марка, переростка Гліба та чорнявого й ми-
лого товстунчика Валентина було лупцювати хлопців у 
туалеті чи роздягальні і діставати дівчат під час перерви, 
викрикуючи їм у спину образи. Марта одразу упізнала 
трійцю і не сумнівалася ані секунди, що Дані втрапив у 
халепу. Хлопець, здається, теж це зрозумів, бо відчайдуш-
но крутнувся у бік, але вузенька вуличка не давала про-
стору для маневру.

Марко вхопив його за груди і знов відкинув назад.
– Куди так прудко, Дані-дивачок? До мамусі жалітися? 

Час платити. Жени бабки.
– Відчепись! – Дані рвонувся в бік, сподіваючись ви-

скочити на площу, та Гліб спритно зробив йому підніжку, 
і хлопець пірнув обличчям в сніг. Компанія весело заги-
гикала.

Дані підхопився, накульгуючи, і знову спробував вис-
лизнути з кола. Валентин спритно збив його в сніг і гид-
ливо затрусив руками, ніби відчищаючи одяг.

– Фу! Він мене торкнувся! Тепер тиждень смердіти-
му! Лацисе, у твоєму клопівнику водогін є, чи ти весни 
чекаєш, щоб скупатись?
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– У! У! У! – почісуючись, застрибали Марко з Глібом, 
вдаючи мавп.

– Відчепіться від нього! – обурено кинула Марта.
– Га? – приклав руку до вуха Марко, озираючись. – 

Вона щось варнякнула? – перепитав він друзів. – Чого 
тобі треба, мала, я не дочув?

– І хто ж ти, тіпа, така, щоб нам вказувати, що робити? 
Училка, га? – запитав Гліб, загрозливо наближаючись до 
неї.

– Це ж та пришелепкувата новенька, в якої матуся по-
мерла і ми всі маємо її тепер колихати! – загиготів Вален-
тин. 

– Стули пельку, козел! – раптом люто скрикнув Дані, 
розгинаючись і кидаючись на товстуна.

– Що ти сказав, голодранцю? – мстиво примружив очі 
Марко. – А ну тримай його, Глібе! Навчимо поганця чем-
ності!

Вони одночасно вхопили хлопця за руки, а Валентин 
з усієї сили вдарив його в живіт. Дані одразу впав в сніг, 
важко хекаючи. Марко пнув його ногою.

Рука Марти наче сама собою пірнула до землі і нама-
цала на бруківці льодову грудку, що їх багацько накопи-
чилося біля водостоку.

Бац! Перша грудка влучила в спину товстуну. Другою 
вона, здається, промазала, проте третя якимось чином 
прилетіла прямо Глібові в обличчя. Хлопець зойкнув і 
схопився за ніс.

– Тікай, Дані! – крикнула Марта.
– Хапай її! –заволав Марко, та дівчинка вже тікала з 

провулку до площі. Хлопці з тупотом помчали за нею.
Марта ніколи не любила бігати й тим паче не була аж 

такою вправною спринтеркою, тож вони ледь її не схо-
пили. З Валентина бігун був, щоправда, кепський, проте 
Марко, наздогнавши, спритно дав їй підніжку, дівчин-
ка спіткнулась, та її врятував ярмарковий натовп. Вона 
стрибнула вбік, змінила напрямок і, петляючи між ят-
ками, кинулась до Пекарського провулку, сподіваючись 
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звідти вискочити на більшу вулицю. Та на неї чекала нес-
подіванка. За квартал провулок завертав і впирався у глу-
ху стіну, на якій була намальована пишнотіла тітонька.

Марта відчайдушно заметалася вздовж муру. За рогом 
вже чутно було тупотіння хлопців. Зараз вони будуть тут 
і...

Дівчинка відчайдушно зашаруділа руками по стіні, 
ніби сподівалась знайти шпаринку у якій можна було б 
сховатись. Дурні, марні сподівання. Аж раптом пальці за 
щось зачепилися. Вона намацала клямку. Металеву клям-
ку. Значить десь мусять бути і двері.

Марта щосили смикнула холодний метал, двері в стіні 
слухняно рипнули й прочинились. Дівчинка миттю про-
слизнула у темний отвір і захряснула двері за собою, ли-
шивши розгублену трійцю витріщатися на гладеньку по-
мальовану стіну.

РОЗДІЛ 8. КОРОЛІВСЬКА ВЕЖА

Минуло кілька хвилин. Марта відсапалась, очі потро-
ху звикли до темряви, і дівчинка виявила, що стоїть у сі-
нях старого будинку. Попід стінами там було навалено 
полотняних мішків, ще стояла діжка, звідки пряно пахло 
яблуками, зі стелі звисали пучки трав. Мабуть, це та див-
на пекарня, яку рекламував малюнок, вирішила дівчинка, 
тільки вхід для персоналу. А дверей для відвідувачів вона 
не помітила просто від страху.

Марта штовхнула двері, що вели далі в будинок, за 
ними знайшлися вузенькі дерев’яні сходи, що стрімко 
збігали вниз до льоху, у напівтемряву. Звідти невиразно 
блимало бліде синє світло, наче хтось дивився телевізор 
у темряві, а ще долинав схвильований гул чоловічих го-
лосів.

Дівчинка завагалась, а чи не повернутись їй, щоб схо-
ватись десь у коридорі за діжкою, аж раптом один з го-
лосів вигукнув гучніше за інших:
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– Кажу вам, то Йолеві витівки, більше немає кому! Час 
знову йде! Йде відучора!

Дівчинка нашорошила вуха і почала спускатись, на-
магаючись ступати якомога тихіше. За п’ять сходинок, 
вона змогла побачити кімнату.

У льосі було повно народу. За довгим столом усілася 
не менш як дюжина чоловіків у різномастому вбранні. 
Обличчя в них були стривожені, бліді та виснажені. Схо-
же, що вони зібралися радитись, проте рада ще не по-
чиналась. Дехто нервово походжав кімнатою, більшість 
стурбовано перешіптувались, схиливши голови один до 
одного. До Марти долинали уривки розмов.

– Я йшов уздовж муру і знов почув співи камін-
ня. Скільки років мовчало, аж тут озвалося до мене, – 
розповідав рудобородому чолов’язі з ножем за поясом 
сухуватий білобородий панок. Коротка люлька з білого 
дерева, яку він тримав в руках, шалено трусилася.

– Навіщо скликати раду, пані альтерманова ? Чи не 
безпечніше було б поговорити з кожним окремо? Для 
чого всім збиратись, тим паче зараз, коли це вкрай небез-
печно? – насідав лисий чоловічок на пухку жінку в білому 
очіпку, що стояла неподалік від сходів із горщиком під 
пахвою.

Та вона ж їх знає! Марта ледь стрималася, аби не зой-
кнути, та вчасно затулила рота руками. Це ж майстри з 
вітражів Гільдії! Рудий здоровань із ножем за поясом – то 
майстер-різник Хуго Гесс. А білобородий панок – Йозеф 
Кунд, каменяр. Трохи далі – Роберт Коцер, коваль. А цей 
лисий – Вільгельм Мау, бляшаник.

– Для того, щоб не пропустити благу звістку, майстре 
Мау, – тим часом рішуче відрубала жінка, яку називали 
пані альтерманова. – Сонце народжується!

Присутні раптом замовкли і злякано витріщилися на 
неї.

– Та невже? І тому є підтвердження? – відгукнувся 
чийсь глибокий скептичний голос. Марта витягла шию, 
щоб роздивитись кому він належить.
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Подалі від усіх, поряд із чільним місцем в кінці столу 
сидів кремезний бородань у смарагдово-зеленому вбран-
ні, з його люльки стрічками стікав на підлогу кольоровий 
дим. За спиною в нього горіло двоє синіх смолоскипів, 
тож було добре видно, що очі в нього заплющені, а об-
личчя стягнуто кам’яною маскою настороженої уваги, 
ніби він постійно дослухався до чогось. Бородань, воче-
видь, був сліпий.

– Шановна хазяйка, певно, не змушуватиме нас ради-
тися в темряві? – знов пролунав його голос.

Замість відповіді жінка поставила на стіл горщичок, 
який тримала під пахвою, зняла накривку і обережно по-
дула всередину. Звідти бухнуло золоте полум’я. Майстри 
довкола зашепотілися. Хтось обурено, хтось зачудова-
но. Сліпець схвально крекнув і простяг руки до вогню. 
Полум’я наче зраділо його жесту і потягнулось до рук 
майстра, перехилившись із горщика в його бік. Сліпий 
майстер лагідно торкнувся його і раптом насторожено 
виструнчився в кріслі, невидющим поглядом впираючись 
просто у вершечок сходів, де ховалася Марта.

– Ми тут не самі.
– Що? Хто? Хто там, Карле? – стривожено загомоніли 

майстри.
– Спокійно, – поблажливо усміхнувся бородань. – Хто 

б то не був, він нам не ворог. Воно радіє йому, я відчуваю.
– Хто там? – гаркнув різник, підступаючи до сходів. – 

Виходь негайно!
Марта підвелась і почала спускатися вниз на ватяних 

ногах. Майстер Гесс відступив, аби дати їй зайти до кім-
нати. Марно намагаючись вгамувати дріж, дівчинка зро-
била ще кілька кроків і увійшла в коло золотавого сяйва, 
що його горщичок розливав по льоху.

– Ясне сонце! – сплеснула руками господиня. – Ма-
ленька пані! Як ви тут опинились?

Жінка підбігла до Марти і рвучко, міцно обняла її, 
наче мати, що дуже турбувалась за свою дитину. Фартух 
її затишно пахнув травами. Марті той запах одразу ж на-
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гадав солодкий сироп від кашлю, яким мама лікувала її в 
дитинстві, і дівчинка, сама не знаючи чому, раптом ро-
зридалась, ткнувшись головою у живіт господині.

– О, так. Поплач, дитино моя, – лагідно примовляла 
жінка, погладжуючи дівчинку по голові. – Стільки страху, 
стільки горя, що тільки слізьми прокласти шлях можна. 
Не соромся. Сльози – то добре. А от без них – погано, сер-
це геть кам’яніє.

– Ви Еммеліна? – все ще схлипуючи, Марта запитала: 
– Це вас я бачила у свій перший день, на площі? І навіть 
не знала...

– Так, моя люба, – жінка лагідно прибрала їй з обличчя 
сплутане волосся. – Я – Еммеліна.

– Як добре, що я вас знайшла! – зраділа дівчинка, ви-
тираючи сльози. – Тобіас і Роланд обоє вважали, що ви 
можете допомогти. Я маю витягнути Тобіаса з тієї жахли-
вої вежі. А ще мій янгол, тобто Йоль по-вашому, десь тут 
у місті, і я...

– То це правда?! – збуджено загули голоси по залі. – Ти 
його бачила? Він знов тут?

– Ходи сюди, моя люба, – жінка лагідно взяла Марту 
за руку і посадовила на свій стілець. – Гадаю, тобі краще 
розповісти все від початку. 

– Краще дізнайтесь, як вона сюди потрапила! – гнів-
но зауважив майстер-різник. – Бо це не таємна рада, а 
прохідний двір! Якщо вона змогла сюди пролізти, змо-
жуть й інші!

– Ти прийшла з міста, дитино? – лагідно звернулася 
до Марти господиня.

– Так, – кивнула та. – Я тікала і хотіла сховатись, а по-
тім намацала у стіні клямку…

– Тікала? – стривожилась пані альтерманова. – Тебе 
переслідували? Лицарі? Чи той марудний птах, трясця б 
його вхопила?

Майстри перелякано зашепотілися і засовалися на 
місцях.

– Ні, ні, – поквапилась заспокоїти їх дівчинка. – То 
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було в моєму світі. Просто хлопці зі школи. Тобіас казав 
ви можете мене повернути, то знаєте, напевно, як витяг-
ти його з вежі? Він опинився там через мене, тож я маю 
йому допомогти. – Вона з надією подивилася на Еммеліну 
і майстрів. – Ви мені допоможете?

– Боюся, Тобіасу трохи запізно допомагати, дитя, – 
зітхнув високий майстер-коваль.

Марту мов окропом облили.
– Чому?
У кімнаті запала гнітюча тиша.
– Що з ним сталось? – голос в дівчинки зірвався.
Жодної відповіді.
– Що з ним сталось? – вигукнула Марта вже голосні-

ше, обертаючись до Еммеліни, проте господиня вигляда-
ла так само спантеличеною.

– Кажіть вже, пане Коцер, нема чого кота за хвіст тяг-
нути! – сердито кинула вона.

Коваль знизав плечима.
– Ну... Мій підмайстер годину тому бачив, як ліхтар-

ника забирали до замку. Лицарів з десяток та Гайліс. Та 
воно й не дивно, як Тобіас з вартовим допомогли їй утек-
ти, – він смикнув головою в бік Марти, не відриваючи 
очей від столу. – А серед варти ще зрання ходить поголос, 
мовляв Гайліс звелів, аби в’язня стратив саме Роланд. Має 
довести свою вірність.

Після такої звістки кімната загула, мов розтривоже-
ний вулик. Майстер бляшаник Мау одразу пішов, Марта 
чула, як з нього звалилося дерев’яне сабо, коли він у пані-
ці дряпався нагору сходами. Інші майстри скочили з міс-
ць, допитуючись подробиць від коваля.

– Зачекайте! – вигукнула дівчинка. – Але ж Тобіас ка-
зав, що у місті ніщо не помирає і ніщо не народжується! 
То як вони можуть його стратити?

Замість відповіді майстер Карл поліз до кишені і про-
стягнув Марті круглого золотого годинника. «Цок-цок-
цок-цок» – голосно й переможно зацвенькав той. Хід 
годинника навіть інколи прискорювався, ніби знуджені 
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довгим сном стрілки надолужували втрачений час.
– Вони пішли ще вчора, дитя. Ймовірно саме тоді, як 

ти з’явилась у місті. Тож майстрові Тобіасу не позаздриш, 
що й казати.

– Але ж Роланд! – не здавалася Марта. – Роланд цього 
не зробить! Він знає, що Тобіас ні в чому не винен, а ли-
царі не вбивають невинних! –наголосила вона. – Роланд 
– справжній лицар, я це одразу зрозуміла, не такий, як ті, 
у плащах з хрестами.

– Ага, лицар він! Таке скажеш! Баба він, а не лицар, – 
зневажливо пирхнув майстер-різник.

Марта здивовано глянула на нього.
– Щодо вартового мурів не варто мати ілюзій, – пого-

дилась Еммеліна. – Так, він доволі прямодушний, інколи 
аж занадто, але як Мафальда накаже, він послухається, 
хай би що вона веліла. Кохання – така річ: і не захочеш, а 
скоришся.

У Марти мимоволі відвисла щелепа.
– Яке кохання?
– Звичайне, – стенула плечима пані пекарка. – Ма-

фальда кохала його, а він її. Ну, принаймні до того, як 
Магнус наділив її крижаною короною.

– Принцеса кохала Роланда? – ахнула дівчинка.
– Мабуть, ще до того, як вони сюди прийшли, – під-

твердила Еммеліна. – Та це й не дивно. Він був у її бать-
ка командиром варти – найвідважнішим воїном, а при 
ній і дихнути не мав сили. Жодна юнка проти такого не 
встоїть.

– Але ж...
– Та хіба він завжди таким був! – не витримав май-

стер-колісник. – Зваж, дитя, коли Мафальда прийняла ко-
рону від батька, першим її наказом було схопити Йоля. І 
Роланд виконав його. Миті не вагався. Мабуть, через те й 
вкрився кам’яною корою. Принцеса потому швидко втра-
тила до нього прихильність. Головою охорони зробила 
Гайліса, а Роланда відправила під ворота – мабуть, щоб 
очей не мозолив. Лицарі подейкують, ніби це Магнус його 
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так закляв за зухвалість. Мовляв, як вже ти вартовий, на-
віть і капітан охорони, до королівської доньки тобі зась. І 
я б повірив, якби не знав, що в Магнуса немає справжньої 
королівської влади.

– Мабуть, через це Гайліс і наказав Роландові страти-
ти Тобіаса власноруч, – припустив майстер-різник. – Пев-
но, думає його спровокувати. Бо без відвертої непокори 
принцеса ніколи не погодиться зовсім прибрати вартово-
го. А Роланд Гайлісові вже давненько обрид.

Марті в цю мить здалось, що вона провалюється ку-
дись у чорну прірву і летить, летить, і вже ніколи не зу-
пиниться. Вона застигла, вчепившись руками в стіл, не в 
змозі навіть поворухнутись. Раптом хтось обійняв її, по-
садовив. Притиснув до теплого плеча, трошки навіть за-
колисуючи.

– Нічого не вдієш, моя люба, – лагідно шепотів голос 
Еммеліни. Такий м’який, мирний. Наче в цілому світі не 
лишилося більше страхів та печалей. – Будь певна, Тобіас 
добре знав на що йшов. Твоєї провини тут немає, дитя.

Марта знеможено закрила очі. Відчувала, як все її 
єство прагне відпочити в цих лагідних обіймах, виплака-
тися, заснути, не пам’ятати нічого, не відчувати. «Дитя» 
казала на неї Еммеліна. «Ти добре дитя» луною відгукнув-
ся в голові ще один голос – жвавий, веселий… Який дуже 
скоро замовкне назавжди.

– Його вже стратили? – запитала Марта ледве чутно. 
А потім раптом скочила на ноги, викрутившись з теплих 
обійм господині. – Скажіть мені, чи його вже стратили?! – 
закричала вона майже гнівно.

У кімнаті знов стало тихо, всі здивовано витріщились 
на неї.

– Мабуть, що ні, – врешті припустив майстер-коваль. 
– Їм немає причин приховувати страту. Треба ж знов за-
лякати нас, а в місті давно вже не траплялося слушної на-
годи. Хай мені грець, як невдовзі великий дзвін не спові-
стить нас про зібрання.

– Отже, ще є час. – Марта й сама не знала, звідки в 
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неї взялась така затята сміливість. – Треба взяти зброю і 
відбити Тобіаса у лицарів, коли його вестимуть до стра-
ти. Інакше наступного разу, це може будь-хто з вас. Йоль 
нам допоможе. Він з’явиться, я знаю. Врятував же він нас, 
коли ми падали.

– Зброю, кажеш… – замислено мовив майстер Карл, 
випускаючи з люльки хмарку червонуватого диму. – Чи 
ти розумієш, що це значить? Взяти зброю до рук – це вби-
вати і вмирати. Чи Тобіас розповідав тобі, за що ми про-
кляті вічною зимою?

– Через наглу смерть? Бо Магнус убив короля? І що з 
того?! – вперто задерла підборіддя дівчинка. – Невже вам 
не обридло терпіти?! Він переслідував вас стільки років! 
Тобіас у вас вірив. Казав, що коли Йоль повернеться, се-
ред вас можна обрати нового короля. Тобіас пробрався в 
мій світ, стежив за мною, робив усе, аби повернути Йоля. 
Заради вас! А вам до нього байдуже?!

– Нового короля? Може, й так. Ця ідея спадала на дум-
ку багатьом із нас, – майстер Карл вийняв люльку з рота 
і піднявся, тяжко спираючись на стіл. – Скажу за себе, а 
там хай шановне товариство вирішує. Так, Магнус нищів 
наші душі жорстоко і невблаганно. Я думав відкупитись, 
віддав зір, аби не зрікатись мого вміння. Магнусові цього 
було замало. Його лицарі забрали в мене сімох підмай-
стрів, двоє з яких – мої сини. Холод вкрав у мене жінку й 
доньку. Та я все ж тримаюся думки, що, відповівши вбив-
ством на вбивство, ми вмить скалічимо себе сильніше, 
ніж це міг би зробити холод та Магнусові мечі, хай навіть 
і за двісті років. Має бути інший шлях.

– То нехай Тобіас гине, так? – вигукнула Марта, не 
вірячи власним вухам. – І ви нічого не вдієте?!

– Спробуй зрозуміти, дитя, – підвищив голос сліпий 
майстер. – Справа не в хоробрості, а в тому, якого життя 
ми прагнемо. Тож для нас вбити Магнуса у відповідь, хай 
там як він занапастив наше життя, – все одно, що відріза-
ти собі голову. Має бути інший спосіб, – твердо повторив 
він.
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– То скажіть, який! – люто втупилася в нього дівчинка.
Сліпий майстер всміхнувся, злість та войовничість та-

кої малої істоти його, вочевидь, розважали.
– Скажу, – він підняв руки, немов заздалегідь заспо-

коюючи товариство. – Як ти заперечуєш вирок майстрові 
Тобіасу – гадаю, саме ти маєш зустрітися з королем.

У кімнаті раптом стало тихо. Тільки чарівне полум’я 
безжурно мурмотіло собі у горщику, наче вдоволене ко-
шеня.

– Ти геть розум стратив, майстре-годинникарю? – 
зойкнула Еммеліна. – Посилати до Магнуса беззахисне 
дитя? Та що вона вдіє проти нього?

– Беззахисне, Еммеліно? – аж реготнув той. – Гадаєш, 
вона не годна протистояти Магнусовій волі? А я вважаю, 
що вона цілком здатна кинути йому виклик. Вона вчепи-
лася Гайлісові у хвіст, хоча в більшості присутніх від самої 
думки про це штанці мокнуть. Вона сказала Мафальді, 
що в замку холодно як на цвинтарі і вийшла живою з її 
покоїв. Заради неї вартовий мурів розлучився з найбіль-
шим своїм скарбом – аби тільки це дитя не страждало у 
темряві. Хіба лише я – сліпець – бачу, на що вона здатна? 
Це дитя розминає душі, мов віск, змінює наш світ!

– Все одно треба нападати! – раптом вгатив кулаком 
по столу рудобородий майстер Гесс. – Чи будемо ховатися 
за спиною дитини?

Майстри скочили з місць, мов за командою, кожний 
кричав щось своє. «Годі вже терпіти!» – кричали одні. «У 
нас не вистачить сил», –заперечували інші. Еммеліна ме-
талася поміж ними, намагаючись припинити гармидер.

Налякана криками, Марта задкувала від столу, аж доки 
не вперлася спиною у сходи. Здається, вона все зіпсувала. 
Тепер від майстрів годі сподіватися допомоги. Дійсно, 
яке вона має право розпоряджатися чужими життями? В 
неї є лише своє.

Вона нашвидку кинула оком по кімнаті. Майстри ще 
кричали і сперечались. На неї ніхто не звертав уваги. От і 
добре – ніхто не перешкоджатиме. Марта швиденько ро-
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звернулась і тихо полізла вгору по сходах.
Навпомацки знайшла шлях до сіней і швидко проми-

нула їх. Поряд із дверима побачила на гачку сірий хутря-
ний плащ. Еммеліна не образиться – нічого ж не вийде, 
як вона перетвориться на бурульку. Минулого разу, коли 
Роланд вів її до вежі, вона мало дуба не врізала від холо-
ду. Похапцем загорнулася у плащ, і з калатаючим серцем 
натисла олив’яну клямку на дверях.

Марта знала, куди має йти. Королівська вежа поряд з 
замком – це вона добре пам’ятала. Тож вперто йшла, ми-
наючи засніжені мертві вулиці, продираючись крізь за-
мети, перестрибуючи кучугури снігу. Попри хутряні ру-
кавиці та теплі чоботи, пальці на руках і ногах невдовзі 
заніміли і почали несамовито боліти, мороз люто кусав її 
за обличчя. Та був і гірший біль – думка про те, що вона 
може невідворотно спізнитись.

Все колись закінчується, скінчився і її шлях. Перед 
брамою було порожньо. І позаду жодної душі, яка б зу-
пинила її. Марті лишалось тільки вийти на площу, та дів-
чинку скрутив переляк.

Важко сапаючи, вона припала до стіни найближчого 
будинку. «Йди!» – наказувала собі, проте ноги не слуха-
лися. «Ну ж бо! – гримнула вона на себе. – Інакше Тобіас 
загине!»

Ноги нарешті зробили крок уперед...
Коли на сніг перед нею, скрегочучи важкими криль-

ми, приземлився Гайліс, вона не зіщулилася і не закрила 
обличчя руками. Спокійно і прямо дивилася у чорні, мов 
два колодязя темряви, очі півня.

– Відведи мене до короля, – наказала птахові. – Бо я 
знаю своє найпалкіше бажання.

Той мовчки розгорнув крила і полетів до Королівсь-
кої вежі. У Марти боліли ноги, у боці зайшлася колька, але 
вона не дозволила собі зупинитися, і нарешті холодний 
вітер шмагонув її по обличчю.

Проминувши низьку арку, дівчинка опинилася на 
найвищій площадці вежі – високо над містом Тіней. Мі-
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сто лишилося далеко внизу, поглинуте темрявою, а тут, у 
жаровні посеред клітини, танцювало синє полум’я. Поряд 
з жаровнею на кам’яному троні нерухомо сидів король 
Магнус.

Дівчинка зробила кілька кроків і зупинилась, не в 
змозі глянути Магнусові в вічі. Від її затятості нічого не 
лишилось.

– Даруйте, будь ласка, – тихо і непевно сказала вона. – 
Я прийшла, бо маю найпалкіше бажання.

Король мовчав, наче очікував продовження, тож тро-
хи згодом Марта насмілилася вимовити:

– Прошу, відпустіть Тобіаса Бругевена.
Мовчанка.
– Майстер-ліхтарник. Ви прирекли його до страти.
Жодного звуку.
Дівчинка зібралася з духом і нарешті підвела очі.
Вона розмовляла з каменем.

Короля не було.
Замість нього у кріслі сиділа велична статуя – суво-

ре обличчя; тіло, що зрослося з кам’яним троном багато 
років тому.

Марта ошелешено роздивлялася глибокі тріщини 
в мармурі. У грудях Магнуса зяяла розколина, частина 
плеча відвалилася, уламки вкривали підлогу вежі. Тобіас 
казав, що він дванадцять років не сходив вниз. Коли ж 
скам’янів? За два роки? За три? А може це приходило по-
ступово? Аж поки...

Губи дівчинки ворухнулися самі собою.
– То значить, немає ніякого короля? – спитала Марта 

вголос.
У відповідь пролунав регіт – залізний, бездушний. 
Гайліс зручно вмостився на голові статуї, прямо між 

зубцями корони.
– Немає... Яка неповага. Чому ж немає? – він змах-

нув крильми. – Ти дивишся на нього! Зрештою мешканці 
міста вже багато років виконують мої накази.
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– Але ж... Мафальда, – розгублено пробелькотіла Мар-
та, відступаючи. – Вона ж радилася... Вона мала бачити... 
Невже вона нічого не знає... Це ж її батько!

– Принцесу цілком задовольняють звістки, які я їй 
приношу, – глузливо скреготнув півень. – А двері до вежі 
відчиняються тільки за моїм наказом. Ти не повіриш, 
скількох речей можна домогтися, калатаючи в старий 
дзвін.

Гайліс злетів у повітря і важко опустився на верхівку 
велетенського дзвону, що ховався у глибині площадки. 
Той хитнувся, і повітря завібрувало. Над містом розко-
тився низький, промовистий звук «бам-мм». Гайліс хит-
нув дзвін ще раз: «бам-бам-м-м-бам-м-м».

– Годі, – зрештою вирішив птах, повертаючись на 
сідало між зубцями корони. – Мабуть, і без того пів міста 
в штани наклало. Нехай збираються. Сьогодні величний 
день. У нас буде дві страти. А може, й три... Як пощастить.

– Але ж... – Марта все ще не могла оговтатися від по-
баченого. – Ви не можете правити...

– Я? Не можу? – здивувався Гайліс, настовбурчивши 
хвоста. – А хто може? Ті золотоокі боягузи, що прислали 
замість себе дитину? Хто з них кине мені виклик?

– Тобіас! – впевнено вигукнула дівчинка. – Він відно-
вив свої сили. Він спалить вас і рада майстрів обере ново-
го короля!

– Ліхтарник, кажеш? Відновив сили? Щось він не вра-
зив нас фокусами, коли ми тягнули його до замку. Бідо-
лаха. Він так плекав свої чари. Тож сьогоднішня страта 
– скоріше вияв милосердя. Що ж до ради майстрів, яка 
обере короля... Цікаво, як це в них вийде?

– Дуже просто, – гордовито кинула Марта. – Бо Йоль 
повернувся. Він справді у місті! Я його бачила!

– Йоль? – птах зайшовся пронизливим клекотом – І де 
ж він, той Йоль? Ти тут сама.

– Ну і нехай, – відмахнулася дівчинка. – Але я всім 
розповім, що ніякого короля немає, і вони оберуть ново-
го!
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– Ти всім розкажеш! Ой, не сміши мене, – глузливо ги-
гикнув Гайліс. – Якщо я не помиляюсь, ти тільки-но дала 
свідчення раді майстрів. Багато хто тобі повірив? До того 
ж, я щось ніяк не второпаю – навіщо тобі новий король?

Марта мовчала, не знаючи, що відповісти.
– Я не помилився, – каркнув птах. – Ти про це й не 

думала. То просвіти мене, будь ласка, відважна рятівнице 
міста, – він глузливо вклонився. – Якій тобі з цього зиск? 
Коли тут знову засяє світло, гадаєш, твій крилатий друг 
повернеться із тобою назад? Дурне дівчисько! Та ти пере-
стала бути йому потрібна, як тільки він перебрався через 
мур!

– Неправда! – відчайдушно вигукнула Марта. – Це 
брехня! Мені його дала мама, аби він захищав мене! Він 
не міг кинути!

– Не міг? Наївне дитя. Сирота, до якої байдуже навіть 
власному батькові. Кажеш, твій друг має захищати тебе? 
Ми це перевіримо. Як ти справді для нього щось важиш, 
саме час з’явитись, бо ти у смертельній небезпеці!

Широко розкинувши крила, півень кинувся на Марту, 
широким порухом вхопив її за комір куртки і виніс з пло-
щадки вежі.

Захлинаючись слізьми й повітрям, що вирувало дов-
кола шпилю, дівчинка опинилася просто над чотирьох-
сотфутовою прірвою, безпорадно звиваючись у просторі, 
немов черв’як на гачку. Цієї миті вона як ніколи ясно від-
чула, що лишилася сам на сам із власною смертю. Ніхто 
не прийде по неї. Жодна жива душа.

Ще один ривок, і її кинуло на підлогу вежі. Птах важко 
приземлився поряд.

– То де ж він, твій охоронець? – скреготнув Гайліс. – 
Адже я справді можу зробити з тобою, що забажаю. Ти, 
здається, обіцяла всім все розповісти? Може, вирвати тобі 
язика?

І він кинувся на неї, як шуліка кидається на мишу.
– Серафіне! Ні! Мамочко! – тільки й встигла крикнути 

Марта, скручуючись у комочок на підлозі.
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Її знову підняло в повітря. Та цього разу лагідно й 
повільно. Гайліс чомусь пронизливо скрикнув і мусив 
відступити.

Дівчинка висіла посеред клітки вежі за кілька метрів 
над землею. Голова її закинулася назад, руки вільно роз-
крилися. З усього її тіла – рук, ніг – тонкими нитками тка-
лося, стікало світло, зсотуючись в осяйну фігуру, що вста-
ла між нею та її ворогом.

Марта більше не бачила Гайліса, до неї долинав тільки 
його металічний, глибоко вдоволений голос.

– Я так і думав. Щось таке мало спрацювати. Жах, що 
доводиться вичворяти, аби викликати на чесний двобій 
таких боягузів, як ти. Гарне ім’я вона тобі дала. Тепер не 
сховаєшся.

Дівчинку поволі опустило на підлогу. Вона підвела 
голову і справді побачила Серафіна, що стояв між нею і 
птахом. Такий самий, яким вона бачила його уві сні і не 
такий – бо його обличчя пашіло гнівом. Золоте сяйво від 
його тіла лишало по собі довгий шлейф у повітрі, і той 
шлейф тепер огортав Марту, захищаючи, зігріваючи її.

– Ти її не торкнешся, – сказав янгол темному птахові.
– Подивимось, – реготнув Гайліс, розминаючи пазурі. 

– Поки що у мене з цим проблем не виникало. Мій пан 
звелів тобі покинути місто і не з’являтися сюди. Ти пору-
шив його волю, тому тебе буде знищено.

– Твій пан? Хто? Оцей нещасний старий? – глянув на 
трон янгол. – Ти навіть не в змозі осягнути, що насправді 
відбувається, темна істото, – співчутливо сказав він пів-
неві. – Твої намагання марні. Різдво іде, а з ним – світло, 
мир та благовоління. 

– То ти гадаєш, я нічого не можу? Я – правитель міста! 
Я – голос короля! Мій пан знав, що ти з’явишся, тож наді-
лив мене владою і дечого навчив!

Птах відкрив сталевого дзьоба і над містом, мов ту-
ман з гнилих трясовин, попливло темне слово сили.

Янгола викинуло з площадки вежі, золотавий шлейф, 
що огортав Марту згас і пропав. Серафіна несамовито 
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закрутило в повітрі, тіло його з неймовірною швидкі-
стю щулилось, зминалось, а Гайліс допомагав, залізними 
кігтями розриваючи ворога на шматки. Так тривало, аж 
доки від янгола не лишилися клапті пер, що поволі летіли 
вниз, у двір замку, наостанок спалахуючи вогняними іс-
крами. Потім згасли і вони.

Серафіна більше не було.
Гайліс, втомлено перевалюючись, повернувся до ко-

ролівського трону. 
– Оце й усе, – глузливо каркнув він і полетів до дверей. 

За мить з них з’явився вартовий лицар.
– Попровадь панну Марту вниз, Годріку, – холодно на-

казав йому птах. – Вона не має спізнитись на страту.

РОЗДІЛ 9. СТРАТА

У двір замку зігнали людей.
Марта, яку поставили на поміст поряд з порожнім 

кріслом принцеси, й не уявляла, що у Старому Місті ли-
шилось так багато жителів.

Еммеліну та майстрів, що їх, як виявилося, схопили 
одразу потому, як вона пішла з ради, загнали до залізної 
клітки у кінці двору, їхній вирок ще мав бути проголо-
шений. Марта дякувала Богу, що звідти вони не можуть 
її бачити. Однаково вони, мабуть, вже знали, що Гайліс 
схопив її.

Та не знали найгіршого. Йоля більше немає.
Просурмили труби, дівчинка стрепенулася і геть зіщу-

лилась. Але то лише зійшла у двір принцеса в крижаній 
короні та всілася на кріслі в центрі помосту.

– Ваша високосте, благаю, вислухайте мене! – спробу-
вала заговорити до неї дівчинка.

Гайліс, що сидів на спинці крісла, злісно клацнув дзьо-
бом, і охоронець жорстко шарпнув Марту за плечі. 

– Стули пельку, або почнемо з тебе.
Дівчинка замовкла, але очей від принцеси не відвела.
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Мафальда навіть голови не повернула.
– Ведуть! Ведуть! – почулися голоси у натовпі.
Людське море ворухнулося, аби дати дорогу групі з 

вісьмох лицарів у білих плащах. Посередині, безтурбот-
но насвистуючи, крокував Тобіас – зім’ятий капелюх від-
сунутий аж на потилицю, волосся кольору дикого меду 
стирчить на всі боки. Позаду важко ступав Роланд.

– З дороги! Дайте дорогу! – раз у раз викрикували двоє 
лицарів, що йшли попереду.

Натовп розсувався неохоче, однак процесія просува-
лась. Діставшись помосту, лицарі перегрупувалися. Ро-
ланд першим піднявся нагору і схилив коліно перед Ма-
фальдою. Він бачив Марту, чиє обличчя було сповнене 
мовчазного благання, та нічим не зрадив, що помітив її.

– Чудовий морозець сьогодні, панно Мафальдо! – з 
посмішкою привітав ліхтарник принцесу, піднімаючись 
на поміст разом із вартою. –Даруйте мою нечемність. Я 
зняв би капелюха, та руки зайняті.

– Замовкни, почваро! – ревнув охоронець і вдарив 
в’язня в обличчя.

Тобіас повільно випростався, намагаючись плечем 
стерти кров, що юшила з розбитих губ.

– Нетерплячий ти хлоп, – мовив він лицареві. – Кіль-
ка хвилин, і людини мовчазнішої за мене не знайдеш у 
всьому місті.

Гайліс видав нетерплячий зловісний крик, і широко 
розгорнув крила.

– Слухайте, люди Старого міста! Слухайте королівську 
волю! Зрадник та бунтівник Тобіас Бругевен, порушив за-
кон і привів у місто чужинку! Небезпечну чарівницю, яку 
всі ви бачите перед собою!

Охоронець виштовхнув Марту з-за крісла, міцно три-
маючи за плече.

Площа стривожено загомоніла. Але навіть крізь гомін 
дівчинка почула, як застогнав Тобіас.

– На Бога... Сонячне моє дитя... – прошепотів ліхтар-
ник, згинаючись долі, наче його залишили останні сили. 
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– Нащо ти повернулась?
– Це створіння сповнене ненависті до нашого короля, 

– вів далі Гайліс. – Огидна чаклунка, поява якої принесла 
смерть і руйнацію до нашого міста. За це пан-король за-
суджує сажотруса Тобіаса Бругевена, до страти! Її милість 
принцеса засвідчує королівську волю. І хай буде так! – він 
склав крила і завмер.

У дворі знову запала тиша. А потім Роланд ступнув 
вперед і, оголивши меча, став на біля плахи. За знаком 
Гайліса, вартові підхопили Тобіаса і потягнули його до ко-
лоди.

– Роланде?! – розпачливо крикнула дівчинка. – Як ти 
можеш? Ти ж лицар! А він не винен...

Та кам’яний лицар наче оглух. З того часу, як піднявся 
на поміст, він дивився тільки на принцесу, наче сліпий, 
що вперше побачив сонце.

Вартові поставили ліхтарника на коліна та змусили 
його схилити голову. Гайліс злетів із крісла принцеси і 
всівся на краю помосту. Його чорні, мов два провалля, очі 
вп’ялися в Марту, і хоча птах мовчав, дівчинка його добре 
розуміла.

– Ні! Що ви робите! – з очей у дівчинки бризнули 
сльози, вона впала на коліна перед Мафальдою. – Будь ла-
ска! Ваша високосте! Це ж все через мене! Візьміть мене, 
стратьте мене, якщо хочете, не його!

– Ну ж бо, Роланде! – відчайдушно гукнув Тобіас, 
намагаючись її перекричати. – Чого ти тягнеш, колодо 
кам’яна?!

Та Роланд дивився на Мафальду.
Принцеса раптом поворухнулась, поволі піднялася з 

крісла і схилилась до дівчинки. Тонкі холодні руки з си-
лою відірвали Мартіни долоні від обличчя.

– Малодушне створіння, – з ненавистю промовила 
вона, стискаючи зап’ястки дівчинки так, що та ледь не за-
кричала. – Ти волієш умерти, аніж бачити, як смерть спіт-
кає тих, кого ти любиш. Та хіба страждання – не єдиний 
спосіб, яким можна спокутувати свій гріх? Я відкидаю 



304

Пер вая  премия

твоє прохання. Якщо такою є королівська воля, жоден з 
нас не має вибору!

 – Неправда, ваша високосте, – з останніх сил упер-
то заперечила дівчинка. – Немає ніякої королівської волі, 
бо ваш батько давно помер... Нікого немає, крім оцього... 
птаха. Ви все можете змінити. Ви самі.

– Ні!
Мафальда відскочила від неї, наче Мартіни руки 

обпекли її.
Гайліс пронизливо крикнув, даючи сигнал до страти.
Роланд повільно зрушив із місця і ступив ліхтарнику 

за спину, заносячи меча. Лезо зблиснуло в сірому світлі, 
готове виконати наказ, та поки воно летіло до колоди, ли-
цар ногою зіштовхнув в’язня з плахи і меч ввійшов гли-
боко у дерево. Лезо розвалило колоду навпіл і застрягло в 
ній, голосно співаючи від натуги.

– Досить! Підлоти я більше не робитиму! – твердо ска-
зав вартовий мурів, розвертаючись до принцеси, що за-
стигла, мов статуя. – Я вибираю. Тут і зараз.

– Зрада! – пронизливо заволав Гайліс, здіймаючись в 
повітря. – Дівчисько його зачарувало! Смерть зраднику! 
Смерть!

Далі все сталося дуже швидко.
Руки лицаря безсило впали, Роланд скрикнув, наче 

від гострого болю, і почав осідати на поміст. На обличчі в 
нього була написана смертна мука.

– Ні! Роланде, – простогнав Тобіас, намагаючись під-
повзти до нього, та зверху на поміст шугнув Гайліс і кігтя-
ми прип’яв сажотруса до землі.

– Кінець! – зловтішно просичав він. – Це кара за зраду. 
Страшна смерть чекає кожного хто замислив зле проти 
короля! Мій пан...

– Дивіться! – раптом зойкнув хтось у натовпі.
Птах замовк, наче слова застрягли йому у горлі, адже 

на помості й справді було на що подивитись.
З того місця, де меч увійшов у колоду, раптом плюс-

нуло аж під самісіньке небо золотисте полум’я. Бриніння 
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Роландового меча не згасло, навпаки – метал співав все 
голосніше.

Лицарі, що оточували поміст, подалися назад, топчу-
чи людей. Вартових, що оточували Тобіаса, немов вітром 
знесло.

– Чаклунство! Зрада! – репетували лицарі та придвор-
ні, тікаючи до замку.

– Це вона! Дівча! Вона могутня чаклунка! – кричали в 
натовпі.

Гайліс, облишивши Тобіаса, шугнув у небо і, відчай-
душно махаючи крильми, понісся наверх до вежі. Ма-
фальда лишилася сама, вклякнувши серед помосту. Вона 
не зводила очей з Роланда.

 Марта швиденько поплазувала до Тобіаса. Той, відко-
тившись подалі від плахи, ошаліло трусив головою, нама-
гаючись звестися на ноги.

– Не рухайся! Я зараз. Я тебе розв’яжу, – зашепотіла 
йому дівчинка, намагаючись намацати вузли на мотузці, 
якою були стягнуті руки ліхтарника.

– Чекай... Ти тільки подивися. Дерево! – вражено про-
шепотів Тобіас.

І справді, з колодою відбувалось щось дивне. З усіх 
боків мертвого, посіченого морозом пня, вистрелювали 
нові паростки. Вони пнулися вгору з шаленою швидкістю, 
відновлюючи давно зрубаний стовбур.

Минуло кілька хвилин, а вже замість колоди з помосту 
пнулася в небо могутня яблуня. Меча вже не було видно, 
його поглинув стовбур; лише серед довгих віт, що швид-
ко вкривалися молодим листям, досі струменіло золоте 
сяйво. Ще кілька митей, і серед листя показався рожевий 
цвіт.

Серед зневірених людей чулися зітхання й зойки, 
адже повітря раптом сповнилося весняних пахощів. З 
кожним повівом вітру з яблуні легенько сіявся біло-ро-
жевий цвіт. Зграйка пелюсток оповила Роланда, вони пе-
стили згорьоване кам’яне обличчя, цілували біле волосся. 
Кам’яний лицар раптом здригнувся всім тілом, видихнув 
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і зі стогоном впав долілиць.
– Роланде...
Марті нарешті вдалося послабити мотузки і Тобіас 

звільнив руки. Ліхтарник підповз ближче, воліючи підня-
ти друга, та торкнувшись плеча лицаря, зойкнув з подиву. 
Роланд, вочевидь, відчув дотик, тож поворухнувся і по-
волі почав вставати сам. І підвівся він чоловіком з плоті і 
крові, яким був до приходу зими.

Замість неповороткої кам’яної статуї під яблунею 
стояв темноволосий чоловік з посіченим негодою об-
личчям і м’якими сірими очима. Він поволі підняв руку, 
зачудовано розглядаючи свою долоню. Кілька яблуневих 
пелюсток впало на неї, і Роланд фон Борк посміхнувся, 
немов у щасливому сні. Він обернувся і простягнув прин-
цесі повні цвіту долоні.

– Сніг іде, моя панно, дивіться. Квітневий сніг, – про-
шепотів лицар, і крижані очі Мафальди наповнилися 
слізьми. Вона простягнула до лицаря свої білі руки, не-
мов потопаюча до рятівника, і за мить Роланд вже тримав 
кохану в обіймах, палко цілуючи її волосся.

– Диво! – шепотілися люди на площі. Гомін ставав все 
голоснішим, немов розходилося бурхливе море.

– Це Йоль, це він створив диво!
– Та ні, то дівчисько, – сперечалися інші. – Вона мо-

гутня чарівниця, тому король її й шукав – він її боїться!
Але голосніше за будь-які версії, мов радісний гомін 

струмка, що звільнився з-під криги, бриніло у замку сло-
во: «Різдво!»

Тобіас звівся на коліна, але не зводив зачарованого по-
гляду з чарівної яблуні. Де-не-де серед листя вже зеленіла, 
наливаючись соком, зав’язь нових плодів. Від такого дива 
очі ліхтарника засяяли мов два озера розпеченого золо-
та. Він торкнувся долонями ланцюга, що сковував йому 
ноги. Залізо в тому місці вмить розжарилося до червоно-
го, і ланки ланцюга розпалися. Тобіас скрикнув радісно й 
вільно, скочив на ноги й весело засміявся.

– Різдво-о! – щосили гукнув він з помосту, так сильно 



307

Мія Марченко

стиснувши дівчинку в обіймах, що та ледь не задихнула-
ся. – Різдво, моє сонячне дитя! Це значить – є надія! Владі 
Магнуса кінець!

Його крик підхопили.
– Кінець зимі! Владі Магнуса кінець! – гукали люди, 

неприязно поглядаючи на розгублених лицарів, що від-
ступали до воріт замку.

Віти яблуні, під якою Мафальда плакала в обіймах Ро-
ланда, тепер вони згиналися під вагою червоних яблук. 
Ще декілька хвилин, і яблука почали спадати, сік з роз-
битих боків кропив ноги закоханим, сповнюючи засніже-
ний двір солодкими осінніми пахощами. Листя на верх-
ніх вітах почало жовтіти.

Тим часом Тобіас звільнив майстрів із клітки, і разом 
вони скликали членів гільдій, намагаючись заблокувати 
в кутку двору тих лицарів, що не встигли відступити до 
замку та відібрати в них зброю. Майстри коваль, коліс-
ник і шорник захопили механізм, що піднімав браму, і 
навстіж розчахнули зовнішні ворота.

Верхівка яблуні геть пожовкла, поміст був всіяний 
опалим листям. Далі спали останні плоди – Роланд з Ма-
фальдою стояли тепер у листопадовому вихорі.

– Роланде, – тихо покликала дівчинка лицаря. Та зако-
хані не чули її.

І ось коли перший листок на дереві вкрився перлистою 
памороззю, принцеса раптом здригнулась в обіймах ко-
ханого і вперше відсторонилася. Крижана корона більше 
не прикрашала її волосся. Вона розтанула. Не велична й 
жорстока принцеса стояла тепер у дворі замку – тендітна 
юнка, аж надто вразлива у своєму щасті.

– Як холодно, – вражено прошепотіла вона, роздив-
ляючись голі віти і сніг довкола. – Як порожньо, коханий 
мій. Дивись, на деревах немає листя. Холод... Крига тисне 
на серце.

І ніби у відповідь з Королівської вежі долинув тяжкий 
удар дзвону. Всі, хто був у дворі, завмерли, а тендітне тіло 
принцеси усе затріпотіло, блакитні очі закотилися, і вона 
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непритомною впала до рук Роланда.
– Мафальдо! – розпачливо гукнув той, підхоплюючи 

її. – Що з тобою, кохана?! Глянь на мене, моя ясна пані!
– Йой, яке горе! – проскреготів у відповідь глузливий 

металічний голос.
То Гайліс зручненько вмостився на нижніх вітах дере-

ва, стовбур якого вже вкрився крижаною імлою.
– Щасливчик Роланд фон Борк, певно, забув про одну 

маленьку проблемку. З живими людьми таке часом тра-
пляється – вони хворіють, вони помирають...

Птах зиркнув на людей на площі.
– Це про таку весну ви мрієте, дурні? – глузливо кар-

кнув він. – Це – єдина весна, що на вас чекає. Ось що при-
несла вам ваша чарівниця, – він вказав дзьобом на Марту, 
а потім на Мафальду, яку Роланд марно намагався при-
вести до тями. – Ось вона стоїть, ваша доброчинниця з 
вільною волею! Знайте, разом з теплом та світлом до вас 
прийде смерть, йолопи! – птах зайшовся уїдливим рего-
том.

На поміст застрибнув Тобіас.
– Геть звідси, зловісна купо мотлоху! Кажеш, це дівча 

принесло нам смерть? А я скажу – життя, бо чи ж смерть 
не є його частиною? А чим обдарував нас твій господар – 
безсмертям? А може нескінченною мукою? Лети до свого 
короля, пташко, спробуй хоч трохи його зігріти! – ліхтар-
ник клацнув пальцями, і шар сажі, що вкривав чорного 
півня, яскраво спалахнув.

 Гайліс здійнявся в повітря, зарепетував і щосили за-
махав крильми, намагаючись загасити вогонь, та тіль-
ки гірше роздмухав його. А тоді кинувся в сніг і почав 
вертітись по ньому дзиґою. Однак шар сажі, що в’їлася в 
металеве тіло, все одно продовжував тліти. Птаха опови-
ла хмара пари. Сиплючи прокльонами і втрачаючи по до-
розі металічне пір’я, він якнайшвидше полетів геть.

Ліхтарник не чекав поки він відлетить. Він схопив за 
плечі Роланда, що безпорадно стискав в обіймах тіло Ма-
фальди, намагаючись зігріти принцесу.
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– Пусти її, друже. Дай допомогти.
Біля непритомної вже стояла Еммеліна і кілька май-

стрів.
– Облиш її, Роланде. Ми хочемо допомогти, – суворо 

кинула пані альтерманова. Її лицар послухав. Тобіас із 
майстром Габленцом відвели його подалі.

Пекарка уважно оглянула принцесу. Вона розтирала 
їй холодні руки та обличчя, прислуховувалась до урив-
частого дихання, нашіптувала лагідні слова. Та Мафаль-
да лишалася блідою та нерухомою, і тривожна складка 
поміж бровами пекарки тільки глибшала.

– Її треба забрати звідси в тепло, зігріти якнайшвид-
ше, доки не пізно.

Майстри одразу ж перенесли принцесу на складені 
хутряні плащі. Роланд кинувся був допомагати, та, коли 
почув останні слова Еммеліни, зупинився, немов від уда-
ру.

– Пізно... – повторив він, ніби не міг осягнути сенсу 
цього слова. –Що це значить? Вона помирає? Чи може, 
вже померла?! Ти! – він рвучко обернувся до Марти. – Це 
все через тебе! Чого ж ти стоїш? Приведи її до тями! Да-
вай! Чи будь ти проклята!

Тобіас шарпнув його за руку.
– Роланде, схаменись! Невже ти повірив у Гайлісові 

побрехеньки?!
Та лицар відштовхнув його.
– Я проклинав той день, коли ти з’явилася в місті, й не 

марно! Хай буде він двічі і тричі проклятий! – ревнув він. 
– Я мав прохромити цю чужинку, коли вперше її побачив! 
Та я виправлю помилку!

Перш ніж його зуміли зупинити, лицар підхопив один 
з залишених вартою мечів і кинувся до Марти.

Все сталося так швидко, дівчинка навіть не встигла 
зрушити з місця. І вже лезо прямувало їй в груди, мов не-
вблаганна блискавка. Вона мала вдарити, вбити її на міс-
ці. Та Марта відчула лише, що падає, а потім – біль від 
удару об поміст...
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Довкола юрмилися люди, щось кричали. Роланд стояв 
посеред помосту з мечем у руці, і з леза скрапувало щось 
дивне: темне і в’язке, мов смола.

«Я гадала, кров червоніша, – мляво подумала Марта. – 
І чого вони всі кричать? Виявляється, це зовсім не боляче. 
Цікаво, куди ж він мене поранив?»

Та лишень встигла здивуватися відсутності болю, як 
збагнула – все трохи інакше.

На помості між нею та Роландом лежав чоловік.
«Я не хочу дивитись», – мовив десь усередині тонень-

кий голосочок. Марті він був добре знайомий. Від нього 
шлунок скручувався тугим жмутом, а руки й ноги ставали 
мов чужі. «Я не хочу дивитись», – сказав він так само, як 
тоді, коли тітка Кіра востаннє відчинила перед нею двері 
палати, де лежала мама. Та, як і того разу Марта, все ж, 
підійшла.

Зробила три кроки й сіла на поміст поряд із ліхтарни-
ком.

В грудях у Тобіаса зяяла рана, та він не затискав її, 
розкидавши руки просто неба, наче ніжився на траві со-
нячним днем. Очі були розплющені, й поволі вистигало в 
них розпечене золото. Він побачив дівчинку і посміхнув-
ся. Ворухнув рукою. Пальці м’яко стисли долоню дівчин-
ки.

– Я теж вибрав, моє сонячне дитя, – з натугою про-
мовив ліхтарник і знов посміхнувся. – Пам’ятаєш? Без-
смертя – найгірший... прокльон.

Рука безсило впала, проте долоню дівчинки й досі 
щось зігрівало. Марта глянула на неї. З її долоні у доло-
ню Тобіаса стрімко переливалося таке саме золоте сяйво, 
з якого годину тому виткався Серафін на верхівці вежі. 
Світлова нитка стрімко оплела руку ліхтарника, сяйво все 
розросталося, вкриваючи тіло Тобіаса золотим серпан-
ком. Та дівчинка не встигла побачити, що сталося далі, 
адже поміст разом із замковою площею раптом почали 
розпливатися в неї перед очима, а натомість перед нею 
розкрилося темне віконце, у якому мляво горіли ліхтарі.
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– Я не хочу! Тобіасе, я хочу лишитися з тобою! Будь 
ласка, не треба! – закричала Марта скільки стало сили.

Та темне віконце втягнуло її і проковтнуло остаточно. 
Світло ліхтарів наближалося, яснішало, і врешті дівчинка, 
пручаючись, заливаючись слізьми, опинилась на Ратуш-
ній площі просто під пам’ятником Роланду.

Довкола вирувала звичайна вечірня метушня. На фа-
саді Купецького будинку вже ввімкнули вечірнє освітлен-
ня. Групи туристів вешталися довкола, клацаючи фотоа-
паратами.

Марта роззиралася навкруги, широко розплющивши 
очі, – марно, звуки й образи доходили, наче з затримкою, 
наче між нею і цим світом раптом виникло товсте скло. 
Так минуло, мабуть, багато хвилин, аж поки серед святко-
вого гомону їй не почав вчуватися голос батька.

 – Еммо! Та хай горять всі тендери в світі, ти маєш 
виставити картину, чуєш? Вона закінчена, я знаю! Ти з 
глузду з’їхала? Зупинись, будь ласка, почекай! – Алекс го-
ворив дуже швидко – здається, майже благав.

За кілька секунд дівчинка й справді його побачила.
Батько переслідував тендітну постать, що спритно 

прокладала собі шлях крізь натовп, міцно затиснувши 
під пахвою великий пакунок у брунатному папері. Алекс 
наздогнав художницю і вхопив за руку.

– Відчепися, Алексе! – гримнула на нього Емма. – Це 
моє рішення і моя картина! Роблю, що хочу.

– Ні, ти божеволієш! Негайно розвернися і неси її до 
комітету! Вони до сьомої, я знаю!

Художниця скривила обличчя, наче намагалася не 
плакати.

– Іди геть, – знесилено сказала вона. – Я не можу. І 
сказала тобі, чому. Чи ти отримав тендера? Яких тобі ще 
підтверджень?

– Ти здуріла? Та це просто збіг! Дурний збіг! Може, то 
й справді не найкращий проект. Було багато помилок. Та 
Магнус просто хотів тебе залякати. Ким ти свого батька 
уявляєш? Він хто тут – цар і бог?
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– Ти не знаєш, на що він здатен! – Емма висмикнула 
руку.

– Чому ж, я бачу, – не здався Алекс, кидаючись за нею. 
– Він цілком годен отруїти людині душу! Та ти не маєш 
піддаватись!

Марта не встигла почути продовження, бо тієї миті на 
неї вихором налетів Дані – червоний, мокрий, як хлющ, 
від швидкого бігу.

– Ось ти де! – роздратовано вигукнув він. – Я все Старе 
Місто тричі оббіг – не знав, куди ці придурки тебе загна-
ли! Нащо ти влізла, га?! А якщо б вони тебе лупцювати 
взялися, я мав би лежати й дивитись? – він сильно шарп-
нув її за плече, розлючений, що вона не відповідає, та 
врешті помітив, що дівчинка якась дивна.

– Марто! Та скажи щось! Де ти була?
У кишені в дівчинки істерично заволала мобілка. Мар-

та не поворухнулась.
– Марто! – знов шарпнув її вже стривожений хлопець. 

– Тобі дзвонять! Хіба не чуєш?
Дівчинка мовчала.
– Ти візьмеш чи ні?
Він самотужки поліз їй до кишені – вийняв телефон, 

що відчайдушно надривався.
– Ого! Тобі вже п’ятнадцять разів дзвонили. Ти що, 

знов утекла? Марто! – він натиснув кнопку прийому і під-
ніс мобілку дівчинці до вуха.

– Марто! Марто, де ти є, бісове дівчисько! Кажи негай-
но! Я вже пів міста обійшла! Ну зачекай лишень, ти собі 
заробила на голову неприємностей, мала брехлива паску-
до! Кажи негайно, де ти! – Інге верещала на такій високій 
ноті, що чутно було на всю площу.

– Вона під Роландом. Ратушна площа, – сказав у те-
лефон хлопчик, упевнившись, що Марта відповідати не 
збирається, і чимшвидше натиснув відбій.

– Марто, що з тобою? – знову шарпнув її наляканий 
Дані. – Скажи бодай щось. Не бійся, як вона дуже свари-
тиметься, я присягну, що то Марко з хлопцями у всьому 
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винні. Але скажи, що сталося?
Марта таки спромоглася на кілька слів.
– Його немає, – сказала вона. – Тобіаса немає. І Різдва 

не буде також..
– Мамо! – раптом вигукнув Дані, вгледівши Емму се-

ред натовпу.
Художниця здивовано озирнулась й попростувала до 

сина.
– Дані! Що таке?
Хлопець мовчки вказав їй на дівчинку, що сиділа під 

постаментом.
– Що за чортівня! Марто! Ти де маєш бути? Де Інге? 

– роздратовано скрикнув Алекс, що біг слідом за худож-
ницею.

– А ну, припини, – негайно осмикнула його Емма. – Їй 
недобре, хіба не бачиш? Піди купи пляшку води.

Алекс кинув занепокоєний погляд на доньку і зник у 
натовпі.

– Марто, дівчинко моя! – Даніна мати присіла перед 
нею, лагідно прибираючи з чола розкуйовджене волосся. 
– Що сталося? – гостро спитала вона, озираючись на Дані, 
адже Марта не вимовила ні слова.

– Не знаю, – розвів руками хлопець. – Мабуть її хлопці 
зі школи налякали. Знов діставали мене на ярмарку. Мар-
та кинула в них сніжкою, а далі...

Він не встиг закінчити. На постамент, вивертаючи 
ноги на бруківці і шалено цокаючи підборами, увірвалась 
Інге. Відштовхнувши Емму, вона гнівно смикнула Марту 
за руку, зірвавши її з місця.

– Ходи сюди, брехухо мала! Зараз ти в мене отримаєш 
на горіхи!

– Обережніше, – м’яко попередила її Емма шокова-
ним тоном. – Їй недобре.

– Недобре?! – вирячилася на художницю Інге. – Звіс-
но, їй недобре – три години гасати десь по місту і на 
дзвінки не відповідати! Я тобі коли сказала повернутися, 
га? Я тебе питаю? – вона так сильно трусила Марту, що в 
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дівчинки голосно клацали зуби.
– Нащо ви так? Слухайте, я теж нічого не розумію, але 

впевнена, Марта не хотіла нікого лякати, –Емма намага-
лась вгамувати розлютовану дівчину. – Будь ласка, дайте 
їй пояснити. Мій син каже, що її могли скривдити якісь 
хлопці зі школи.

– Не треба мене заспокоювати! – закричала Інге, ще 
дуже труснувши Марту. – Безвідповідальна свиня! Ду-
маєш, я не знаю, до чого всі ці концерти! Не хочеш ні з 
ким ділити свого дорогоцінного татуся! І нічого тобі не 
скажи! Вона ж така вразлива, їй бракує уваги! Матуся у 
неї вмерла! Ти навмисно! Навмисно це робиш, паскудне 
дівчисько! Як ти вже мені остогидла!

– Інге, вгамуйся! – з натовпу вигулькнув геть блідий 
Алекс з пляшкою мінералки у руках. Він кинув пляшку на 
сніг, схопив білявку за плечі і відтягнув від Марти. – Вона 
знайшлась, і слава Богу.

– Слава Богу?!! Це все, що ти маєш сказати? – Інге так 
подивилась на нього, наче збиралась просто зараз від-
кусити йому голову. Алекс знітився й одразу забелькотів 
щось невиразне.

– Та звісно... Марта має все пояснити. І вибачитись. 
Тебе покарано, чуєш? – кинув він доньці, що застигла там, 
де Інге її випустила, байдужо роздивляючись сніг під но-
гами.

– Хіба ти не бачиш?! – роздратовано скрикнула біляв-
ка. – Їй це байдуже! Ці малій паскудниці байдуже до всьо-
го, що ти скажеш! Який з тебе батько?

– Припиніть, – урвала її Емма. – Криком та образами, 
навряд чи можна дошукатися правди. Звісно, якщо вона 
вам потрібна, – додала вона, підбираючи Мартіну шапку 
та рукавички, що впали у сніг.

На Інге ця фраза подіяла, мов червоне на андалузько-
го бика.

– Та хто ти така, щоб мене повчати?! – завереща-
ла вона, відштовхуючи Алекса. – Слідкувала б краще за 
власною дитиною! Це ще розібратися треба, чи не твій 



315

Мія Марченко

голодранець її кудись завів! Щоб я близько його біля неї 
не бачила!

Художниця дуже зблідла, квапливо тицьнула Марті 
шапку та рукавички і покликала Дані.

– Ходімо, синку.
– Інге! Негайно припини! – Алекс жорстко шарпнув 

дівчину за руку, розвернувши її до себе. – Куди це тебе 
понесло? Хай який я там батько, мені вирішувати, з ким 
Марті дружити, а з ким ні! Еммо, будь ласка, вибач. 

Художниця тільки незграбно мотнула головою і по-
тягнула Дані геть.

– Еммо! – розпачливо гукнув Алекс, кидаючись за 
ними, але художниця з сином прискорили ходу і швидко 
зникли в темряві.

– Ти що, з глузду з’їхала? – люто обернувся Алекс до 
Інге. – Хіба можна так поводитися з людьми?

– Це ти що... її захищаєш?
Інге аж рота з подиву відкрила і декілька секунд ха-

пала ним повітря, наче викинута з води риба. Потім таки 
опанувала себе – очі дівчини злісно примружились.

– Щось я таке підозрювала, – просичала вона, і за три 
кроки опинившись впритул до Алекса дала йому дзвінко-
го ляпаса. – То ось які в тебе робочі зустрічі, брехло! Ось 
це твоя мені подяка, так? За всі три роки, що я живу з ін-
фантильним невдахою, доглядаю, готую, підбадьорюю, 
тягну з останніх сил. Тільки що шмарклі не підтираю! Ще 
й няньчуся з твоєю ненормальною дочкою! І все це, аби 
ти скакав у гречку за моєю спиною! Ти скільки разів обі-
цяв одружитися, га?! То час не слушний, то грошей нема, 
то настрою нема! Тепер я розумію, хто тобі його створює!

– Стули пельку! – гримнув на неї Алекс. Він став дуже 
червоний з обличчя, Марта ще ніколи не бачила батька 
таким лютим.

– Стули пельку?! – захлинулася обуренням Інге. – Ти 
ще смієш затикати мені рота?! Завдяки кому ти отримав 
останній кредит, га? Забув? Добре! Я замовкну, але між 
нами все скінчено. Ходи до своєї жебрачки – може, вона 
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тебе підбере. А з моєї квартири сьогодні ж вимітайся. Ти 
зрозумів? – вона розвернулася на підборах і гордови-
то поцокотіла геть. Та ефект зіпсувала бруківка, дівчина 
знов підвернула ногу і брудно вилаялась.

Алекс деякий час стояв нерухомо. Вигляд у нього був 
кепський. Обличчя вкрилося червоними плямами, щока 
палала. Зрештою він опанував себе, проте все ще був лю-
тий. Підібрав пакунок, що його залишила Емма, і вимог-
ливо махнув Марті рукою, наказуючи йти за ним.

Дівчинці дуже хотілося сказати йому, як їй шкода, 
принаймні торкнутися його та Алекс крокував так швид-
ко, що їй доводилося весь час підбігати, аби не випустити 
з очей батькову спину. Зупинився він лише біля під’їзду 
свого офісу. Відкрив двері, пропускаючи її всередину. 
Тоді вона скористалася нагодою.

– Тату, мені дуже шкода. Направду. Я не хотіла тікати, 
просто так сталось.

Алекс навіть не глянув на неї і мовчки покрокував на-
гору.

Далі вона кілька годин чекала, доки він скінчить ро-
боту, намагаючись ні про що не думати.

Врешті він відшукав її у темряві однієї з переговор-
них кімнат, де вона притулилася на підвіконні.

– Ходімо.
Тон був цілком безбарвним, і Марта знов відчула, як 

у грудях ворушиться порожнеча. Навряд чи він їй про-
бачить, зрозуміла вона. І цілком слушно. Вона б сама не 
пробачила людині, що спромоглася за один вечір так не-
відворотно все зіпсувати.

Проте виявилося, що вони їдуть до Інге. Отже, Алекс 
все ще сподівався.

Сподівання виявилися марними, це стало ясно ще 
на сходовій клітині, де жужмом було навалено їх добро. 
Речі Марти майже не постраждали – рюкзак і велика сум-
ка акуратно прикрашали сходи. Алексовому гардеробу 
пощастило менше. Сорочки розлетілися досить далеко, 
більшість дисків не пережили польоту сходами.
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Марта присіла навколішки і почала похапцем збирати 
рештки розтрощених дискових обкладинок.

– Облиш, – сказав Алекс тим самим безбарвним то-
ном. – Візьми рюкзак і ходи до машини. Я зараз спущусь.

– Та я допоможу, – нерішуче почала Марта.
– Вниз, я сказав! – знов гримнув батько. Вона мерщій 

вхопила рюкзака і утекла геть з під’їзду.
Машину було замкнено, тож Марта стояла поряд у 

снігу. Алекс з’явився досить швидко. В руках у нього була 
лише її сумка. Марті цікаво було, що він зробив з іншими 
речами, та питати вона не наважилась. Він кинув сумку 
на заднє сидіння, рвучко завів мотор та виїхав з двору.

– Куди ми? – спитала Марта тремтячим голосом.
– Додому.
Хвилин із п’ятнадцять, попетлявши містом, Алекс 

кинув машину у дворі вбогої двоповерхівки на Довгому 
проспекті.

Стискаючи рюкзак перед собою, наче щит, Марта 
пішла за ним у під’їзд. Сходи усередині гостро тхнули 
котами та застарілим пилом. Вони піднялися на другий 
поверх, до дерев’яних дверей із бляшаною скринькою під 
пошту. Такі скрині Марта бачила лише в ранньому дитин-
стві.

Алекс довго не міг відчинити двері, бо ключ застряг у 
замковій щілині та зрештою батько якось хитро натис на 
клямку і замок клацнув. За дверима виявилась занехаяна 
двокімнатка.

Алекс поклав Еммін пакунок в коридорі, заніс Мартіни 
речі у меншу кімнату, ввімкнув світло. Дівчинка слухня-
но подріботіла слідом. Батько кинув її сумку на ліжко й 
відчинив вікно, бо повітря в кімнаті було доволі сперте. 
Врешті повернувся до неї.

– Ти голодна?
Марта швидко помотала головою. Дівчинці було 

страшно на нього глянути, довелося вдати ніби її ціка-
вить потрісканий паркет.

– Це моя квартира, – рівним тоном повідомив Алекс. 
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– Крім неї та машини більше нічого не маю. Скажу одразу 
й чесно. Справи кепські. Проект мій провалено. Якщо не 
вилечу з роботи, добре. Та надії мало. Як не матиму, чим 
виплачувати кредита, можу втратити і це. Тож після Різ-
два говоритиму із твоєю тіткою. Мабуть, тобі буде краще 
повернутися до неї.

Дівчинка мовчки роздивлялась підлогу.

Близько другої ночі, Марта встала, щоб прокрастися 
до вбиральні. Потім обережно зазирнула до батькової 
кімнати.

Біля вікна горіла лампа, на підвіконні, опертий на 
шибку, стояла розгорнута картина Емми. Та від постаті 
Золотого короля нічого не лишилося. Картина була на-
вхрест перерізана чимось гострим. Алекс стояв поряд, та 
дивився не на картину, а далі у темне вікно.

РОЗДІЛ 10. СВЯТВЕЧІР

Ковдра, у яку вона загорнулася з головою, була за-
смальцьована і неприємно тхнула. Замість люстри зі стелі 
звисала гола лампочка, присипана сірим пилом.

Усі учорашні жахіття відбувалися насправді, – усві-
домила Марта, протираючи очі. Інге вигнала Алекса, за-
недбане помешкання, в якому вона прокинулась – бать-
кова квартира, а ще він збирається повернути її до тітки. 
І Емма не виставила картину, а замість того навіщось її 
порізала...

Дівчинка знов заплющила очі. Може, вийде заснути 
ще раз? Гарно було б прокинутись – а довкола Різдво і 
мама в сусідній кімнаті прикрашає ялинку. Чи хай навіть 
Алекс. Як завжди, по неділях валяється на дивані, п’є каву 
з великої кружки і регоче з дурних комедій по телевізору. 
А Інге фарбує нігті і знущається з його смаку... Так, на-
віть Інге. Хай вона теж буде, аби ніколи більше не бачити 
у батька такого обличчя, яке вчора вночі віддзеркалюва-
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лось у шибці: порожнє, приречене.
 Марта ще трохи полежала, та сон не йшов, довело-

ся вставати. Дівчинка вдягнулася, визирнула у коридор 
і прислухалася. В квартирі було тихо. Марта перебігла 
темний коридор, прочинила двері у більшу, батькову кім-
нату, – порожньо. Тільки в кухні на столі лежали гроші, а 
під ними записка: «Маю терміново йти. Замов собі піцу, 
чи що схочеш. Буду ввечері», далі їхня нова адреса та ві-
зитівка піцерії.

Марта ошелешено витріщилася на це коротеньке по-
слання. Сьогодні ж Святвечір, невже Алекса викликали 
на роботу? То, мабуть, якось пов’язано з його проектом – 
батько, мабуть, намагається врятувати ситуацію. Або ж… 
Дівчинка відвернулася від стола. Або він взагалі її кинув, 
пішов, бо не міг на неї дивитися... Марта розуміла, що 
то дурна дитяча думка, та всередині все одно стало не-
приємно й млосно.

Аби чимось зайнятися, почала роздивлятися речі. По-
дивившись на меблі та книжки, Марта вирішила, що ко-
лись то була вітальня, принаймні доки батько не перетво-
рив одну частину кімнати на художню майстерню, а іншу 
остаточно покинув прибирати. Дівчинка обережно про-
чинила дверцята великої шафи, що стояла в кутку. Полиці 
там були забиті великими папками з малюнками. Марта 
витягла одну папку і вмостилася з нею на підлозі.

Скетчі, намітки, ескізи... Марта знайшла цілу серію 
ескізів з вигадливих будівель, величних та похмурих, де 
камінь скидався на тонке мереживо. А потім – ті самі бу-
дівлі, але залиті золотим сяйвом. Королівство Золотих 
Веж... То Емма таки мала рацію! Цікаво, хто ж таки при-
думав цю казку – батько чи мати?

У наступній папці лежали портрети, і серед незнайо-
мих облич Марта впізнала маму, якою ніколи її не знала: 
усміхненою дівчиною, що боронила солом’яний капелю-
шок від морського вітру. То он чому квартира стояла по-
рожня! Не продана і не здана, мов шматочок серця, зам-
кнутий на ключ… 
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Марта раптом дуже розсердилася на батька, аж сльо-
зи виступили. Цікаво, чи довго він збирався ховати все 
це від неї? Вона відштовхнула папку, малюнки розлеті-
лися далеко по підлозі, з-поміж них раптом вилетіла фо-
тографія. Там був Алекс, тільки дуже молодий. На березі 
моря він обіймав усміхнену юнку у синьому купальнику, 
а та пручалася, жартівливо відштовхувала його. Картка 
була зламана навпіл і трохи прим’ята.

Дівчинка обережно розправила фотографію, скліпую-
чи сльози, вдивлялася у батьківські усміхнені обличчя, у 
сліпуче сяйво піску по краєчкам кадру, понад усе волію-
чи зазирнути всередину. Може, десь там ховається від-
повідь? А якщо не було ніякої причини для розлучення? 
Тобто, ще не було?.. Може, справжня причина сидить за-
раз на підлозі, ковтаючи сльози? Батьки виглядали таки-
ми щасливими. Невже то вона, Марта, все зіпсувала, коли 
з’явилася на світ?

Дівчинка затулила обличчя руками й гірко заплакала.
Згодом вона таки заспокоїлася, у квартирі стало тихо, 

і в цій тиші знадвору до неї раптом виразно долинув го-
лос Дані:

– Марто! Марто!
Здається, вона й раніше чула цей поклик, та була над-

то засмучена, аби звернути увагу.
– Марто! – гукнули ще раз.
Дівчинка визирнула у вікно:
– Я тут, Дані!
Хлопець вгледів її і жестами показав, що піднімається 

до квартири. Марта з нехіттю почалапала до дверей. Ще 
секунду тому вона була така щаслива почути його голос. 
Та тепер згадала вчорашню сварку. Отже, вчора він обзи-
вав її ненормальною, чого йому треба від неї сьогодні?

Трохи поморочившись з ключами, що стирчали у 
замку, вона прочинила двері. Дані вже стояв на сходовій 
клітині. Вигляд у нього був невиспаний і винуватий.

– Як ти мене знайшов? – похмуро спитала Марта.
Той ніяково посміхнувся, ховаючи руки в кишенях.
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– Ходив до тої вашої, як її, – Інге, чи що. Вона дала цю 
адресу.

Дівчинка витріщилась на нього. Він ходив до Інге? 
Після того, що сталося вчора? Та це ж наче в печеру до 
лева!

– Гадаєш, не треба було? – занепокоєно поцікався хло-
пець. – Вона, звісно, була не в захваті. Але ж я мав з тобою 
поговорити.

– То заходь, – дівчинка відступила всередину темного 
коридору. Хлопець увійшов і зачинив двері.

– Твій тато не буде сваритися? Я, напевно, вас розбу-
див.

– Та ні... – відказала Марта невідомо нащо прямуючи 
на кухню. – Його немає.

Дані потеліпався за нею. Вгледівши на столі записку й 
гроші, гмикнув:

– Непогано.
Марта похмуро на нього озирнулась.
– Ти хотів поговорити?
– Ну, так... – він нервово смикнув плечем Дані. – Слу-

хай... Та історія... – він густо почервонів. – Тобто те, що ти 
мені вчора розповіла... У неї є продовження?

Дівчинка здивовано витріщилася на нього.
– А хай і є, що з того?
Хлопець тяжко зітхнув:
– Слухай, я, знаю, що вчора поводився, як лайно. Але… 

я тобі вірю.
– Ось так, просто? – Марта глузливо примружилася.
– Ні, не просто. Я цілу ніч про це думав і вирішив, 

що ти права. У будь-якому сенсі. Тобто... Вигадка це чи 
ні, моє життя – воно й справді, мов у місті Тіней. І холод 
той самий. От тільки Тобіаса я не бачу, і вогника також... 
Я думав, – він перевів подих: – я думав ти – той вогник... 
Розумієш, у мене ніколи ще не було справжніх друзів. А 
тобі… Тобі навіть будинок наш химерний до вподоби! 
Знаю, справжні друзі так не чинять, як я учора, але якщо 
зможеш, вибач мені, будь ласка.
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Марті аж горло стисло. Вона теж хотіла б, аби вони 
й далі дружили. Та тепер це було неможливо, тому вона 
мовчала, повернувшись до хлопця спиною, роздивляю-
чись припорошені снігом віти за вікном.

Дані зітхнув.
– Ти на мене сердита.
Дівчинка помотала головою.
– Сердита, я ж бачу, – заперечив хлопець. – І слушно. 

А ще ти мені не віриш, що я тобі вірю. Але знаєш, я шукав 
тебе вчора в Старому Місті. Я його добре знаю, і тричі все 
обійшов, кожен закапелок – тебе ніде не було. Так, наче 
ти справді зникла з цього світу. А потім ти з’явилась під 
Роландом. Де ти була, Марто? У твоєму місті?

– Воно не моє, – тихо озвалася дівчинка. – Вибач, Дані, 
але друзями ми бути не зможемо.

Хлопець похнюпився. 
– Це я все зіпсував, так?
– Та ні! Ти тут до чого?! – крізь сльози вигукнула дів-

чинка, врешті обертаючись. – Мені справді подобалося з 
тобою дружити. Чесно! І Старе Місто подобалось. Ось хто 
справді сердитий, то це Алекс на мене. Ми не можемо 
дружити, бо мене тут не буде. Після Різдва він хоче від-
везти мене назад до тітки.

Хлопець вражено мовчав.
– Ми, мабуть, зможемо листуватися по електронці, як 

захочеш, – промимрила Марта, просто щоб щось сказати.
– Це через той дурний тендер, так?! – раптом ви-

гукнув Дані, стискаючи кулаки. – А я ще думав, мама 
дарма нервує! Це ж усе Магнус, сволото він така! Вчора 
бозна-звідки дізнався, що мама пише того «Золотого ко-
роля», і здійняв бучу. Верещав, що вона сюжет із бабуси-
них ескізів вкрала і що то твій тато її намовив. Він сказав: 
як вона виставляти картину не відмовиться, він твоєму 
татові документи на проект не підпише.

– Що вже з того! – зітхнула дівчинка – Алекс все одно 
мені ніколи не пробачить. Через мене вони посварилися 
з Інге!
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– З тою дурною козою? Та вона ж навіжена, – виш-
кірився Дані. – Як він взагалі з нею зустрічався? Може, він 
тобі навпаки ще подякує.

Марта не могла такого уявити, та, все ж, мимоволі 
пирхнула крізь сльози. Хлопець знов м’яко потягнув її за 
руки, і цього разу Марта не опиралася.

– Ти вчора була така бліда. Сказала, що Тобіаса немає, 
і що Різдва не буде також. Чому? Що сталося? – він уважно 
подивився їй в очі. – Можеш мені розповісти? Я не буду 
сміятися, чесно.

– Добре.
Дівчинка поволі переповіла йому вчорашні події, про 

раду майстрів, про Королівську вежу і про страту Тобіаса, 
яка таки дійсно виявилася стратою.

– Сам бачиш, – зітхнула вона у кінці. – Я всюди усе 
зіпсувала – і тут і там.

– Я все одно не розумію, чому це в тих бідолах не має 
бути Різдва?

– Бо Йоля немає. А вони залежать від нього. Невже ти 
не розумієш?!

– Їхня магія залежить, а не вони. Слухай, – очі хлопця 
раптом засяяли. – У мене ідея! Треба влаштувати свято!

Очі Марти раптом розширилися. Здається, хлопець 
мав рацію. Але чи може все бути аж так просто? Дані наче 
прочитав її думки, бо посміхнувся і шалено закивав го-
ловою.

– Так! Розумієш, до чого я? Може щоб у тому твоєму 
місті все стало як слід, треба просто влаштувати свято? 
Хай там що, але влаштувати. Я це нещодавно зрозумів: 
як хочеш свята – зроби його собі, бо само воно не прийде. 
Розумієш?

– Мабуть що так, – замислилась дівчинка. – Але я не 
знаю, як туди потрапити. Це завжди ставалося випадко-
во. Тож я й гадки не маю, як туди пролізти зумисне.

– То влаштуймо свято в нас! – не вгавав Дані. – У нас, 
в «Енгелі»... Якщо та лялька схожа на принцесу з міста, то 
все інше, мабуть, теж! Ти ж сама бачила Магнуса з тими 
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ляльками. Я завжди знав, що він на них схибнутий, але 
після твоєї розповіді це має сенс. Я не кажу, що свято 
обов’язково щось змінить. Але воно буде. Буде насправді, 
якщо ми його влаштуємо!

Марта розгублено мовчала.
– Ну ж бо! – смикнув її за руку хлопець. – Настави-

мо свічок, купимо щось смачне. Я зранку трохи підробив 
на ярмарку, тож гроші є. Прикрасимо все, як годиться. На 
горищі повно всякого святкового причандалля. Але ти 
маєш допомогти. Я ж бо не спец по святах.

– Схибнувся? – шморгнула носом Марта. – А твій 
дідусь?

– Святвечір! – повчально підняв пальця Дані. – У цей 
день Магнус аж до ночі сидить в кабінеті, у себе в музеї. 
Мама каже, це він через бабусю. Бо вона померла саме на 
Різдво.

Марта витріщилася на нього.
– І це теж збігається, знаю, – кивнув хлопець. – Тож 

додому він не приходить. Мама каже, то йому спогади 
болять. А як на мене – сам винний, нащо все в будинку 
лишив, як було. То як, ти зі мною? – подивився він на неї.

– Та звісно! – Марта ошелешено звелася на ноги, хоч 
їй вже трохи паморочилось у голові. – От тільки Алекса 
десь немає. Не хочу більше потай нікуди іти.

– А ти йому записку лиши, – запропонував Дані. – Він 
же тобі написав. Можеш написати, що то мама тебе за-
просила – вона підтвердить, як я попрошу.

– Вона теж хоче святкувати? – здивувалася Марта. – 
Вона вдома?

– Ні, – мотнув головою хлопець. – Бачиш, все проду-
мано. Вона у муніципалітеті, підробляє на виставі для ді-
тей. Ми все прикрасимо та влаштуємо їй сюрприз.

Варто було спробувати, хоч дівчинка в глибині душі 
не була певна, що це спрацює. Однак Дані раптом виявив 
такий ентузіазм, що розчарувати його здавалося справ-
дешнім злочином.

Вони разом склали для Алекса довгу і докладну запи-
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ску.
– Ходімо? – запитально подивилася дівчинка на Дані.
– Так, – кивнув той. – Але ще одне, – він трохи пом’яв-

ся. – Мама просила картину забрати. Забула вчора на пло-
щі. Гадає твій батько її підібрав.

– Ой, точно. Зараз! – Марта кинулася до Алексової 
кімнати.

Та підвіконня було порожнє.
Дівчинка роззирнулася по кімнаті. Дивно. Вона ж 

вночі бачила тут картину.
– Вона була тут. Чесно, – розвела руками дівчинка. – 

Нічого не розумію. Я сама її бачила.
– Добре. Облиш, – махнув рукою Дані. – Ходімо вже. 

Нехай самі розбираються.

Зіскочивши з трамваю поблизу Ярмаркової площі, 
Марта й Дані спершу завітали до великого і придбали ве-
личенький шоколадний бісквіт, прикрашений гостроли-
стом, що мав грати роль різдвяного поліна.

Скрадаючись, мов злодії, раз-по-раз перебігаючи з 
одного боку вулиці на інший, вони дісталися подвір’я, 
тягнучи в руках солодкий скарб. Дані визирнув з арки, та, 
впевнившись, що довкола порожньо, сміливо пішов до 
дверей. Марта нерішуче переминалася на місці.

– Ти чого? – обернувся хлопець до неї від риштування. 
– Його немає. Проходь, – він гостинно відчинив для неї 
двері. – Сьогодні вже ніхто нас не прожене, закладаюся.

Та дівчинка боялася йому вірити. Складаючи на ку-
хонний стіл їхні закупи, і далі – на горищі, куди вони 
полізли за прикрасами, та й потім, коли стягнули коробки 
униз, до передньої кімнати «Engeli», – вона не припиняла 
насторожено дослухатися.

Дані теж, здається, трохи нервував. Та, коли заходи-
лися прибирати, відсуваючи мотлох під стіни, запихаючи 
стоси книжок на порожні полиці чи у шафки за старим 
столом, обоє так захопилися, аж забули про будь-які стра-
хи.
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Врешті настала черга прикрас. Вони витягли з пожов-
клих газет велику різдвяну зірку з прозорого матеріалу, 
що переливалася та направду сяяла, варто було лише 
застромити всередину батарейки. А ще там була ціла 
купа електричних гірлянд теплого золотого світла, яких 
колись, певно, ставало на весь фасад магазину. Марта з 
Дані не подужали розвісити й половини. Та коли хлопець 
ввімкнув гірлянди у подовжувач, дівчинка зачудовано 
зойкнула – з незатишної темної химери кімната за мить 
перетворилася на мерехтливу печеру, повну скарбів.

Потім Марта розчахнула хиткі скляні дверцята і за-
ходилася виймати занедбаний ляльковий народ, розсад-
жуючи по коробках та вершечках полиць в кімнаті. Дані 
допомагав. Перевертав ляльок догори дригом, намагався 
змусити фей літати, між чарівниками в його руках увесь 
час спалахували сварки або бійки. Вони так затято лая-
лись на різні голоси, що дівчинці аж живіт заболів від смі-
ху.

Звільнивши населення стелажів, Марта ще збігала на 
кухню по бісквіт і розставила на столі найкращі чашки, 
що їх зміг відшукати хлопець. Чайника вони не ставили, 
вирішили дочекатись повернення Емми.

– Гадаєш, мамі сподобається? – спитав Дані, роззира-
ючись довкола. – Ми ж наче непогано прибрали.

– Нам ще дечого не вистачає, – загадково посміхнула-
ся дівчинка.

– Чого? – занепокоївся Дані.
– Ялинки.
Хлопець наморщив лоба.
– Не знаю... Я на горищі не бачив нічого схожого, хоча 

прикрас там багато. Можна, звісно, ще пошукати.
– Не треба, – похитала головою Марта, – ялинка є, і 

вже прикрашена! Треба лише її засвітити. – Вона вказала 
йому на дверцята вітрини, за якими ховався вертеп.

– Ой, ні, – одразу засумнівався хлопець. – Обійдемось 
якось без цього, га? Здається, там замкнуто.

Та Марта вже крокувала до вітрини.
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– А ось ми зараз і подивимось! – загрозливо мовила 
вона.

– Стривай! Не треба! – кинувся до неї Дані, та дівчин-
ка вже торсонула дверцята, і вони на диво слухняно від-
чинилися.

Обоє ненадовго завмерли, ніби чекаючи неминучої 
кари. Та вертеп стояв непорушно.

– От бачиш! Нічого не сталося, – переможно труснула 
волоссям Марта і побігла до столу..

– Марто, не треба! – злякано зойкнув хлопець, засту-
паючи їй дорогу.

– Ти ж сам хотів, щоб щось змінилось? Тепер вже не 
хочеш? – уважно подивилася на нього дівчинка, – Ти ж 
казав, твоя бабуся її засвічувала.

– Так, – невпевнено погодився Дані. – Але це так мама 
казала. Я цього не пам’ятаю.

Він глибоко зітхнув.
– Добре. Тільки давай разом.
Він сходив на кухню і приніс вже запалену білу воско-

ву свічку. За кілька хвилин ялинка світилася вся. Темне й 
похмуре дерево наче перетворилося на саме сонце. Але 
того, що сталося потім ніхто з них не міг уявити: ялинка 
горіла лише кілька хвилин, аж раптом вертеп всередині 
здригнувся та заскреготів, повільно обертаючись.

Марта перелякано скрикнула і одразу затисла собі 
рота рукою.

– Оце так! Поворотний механізм! – вражено вигукнув 
хлопець. – Його, мабуть, вмикають датчики тепла. То ось 
чому Магнус завжди забороняв туди лазити! Класно ба-
буся придумала! Дивись, Марто, на тому боці щось інше!

І справді, сцена з печальною принцесою і троном схо-
валася вглибині вертепу, замість неї на передньому плані 
опинилася та, що зображувала свято.

Обіймалися танцюючі пари. Пузаті й усміхнені ляль-
ки гномів з різнокольоровими бородами сиділи за свят-
ковим столом. А посередині бальної зали стояв лицар у 
золотих обладунках, він тримав за руку принцесу. На її 
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білому личку з’явився рум’янець, а очі щасливо сяяли.
Марта й Дані пороззявляли роти, роздивляючись нес-

подіване диво. Вертеп майже завершив оберт, аж раптом 
у спину Марті війнув холодний протяг – свічки на ялин-
ці голосно затріскотіли й вщухли. Платформа з балом 
здригнулася й застопорилася. Деякі ляльки попадали.

Перелякані діти озирнулися: у дверях, спираючись на 
одвірок, стояла захекана і бліда Емма.

– Дані! Дані! – розпачливо гукнула вона. – Синку, де 
ти є? Дані!

– Мамо? – перелякано скрикнув хлопець, відскакую-
чи від вітрини з погаслою свічкою у руках, – Мамочко, ти 
тільки не хвилюйся! Ми трохи святкуємо, але нічого не 
зламали!

Та Емма тільки розгублено кліпала, роззираючись 
довкола – вочевидь, вона навіть не одразу помітила сина. 
На ній було довге й легке фіалкове плаття – таке саме, у 
якому Марта перший раз бачила Мафальду в місті Тіней. 
От тільки обличчя художниці не мало застиглої поваж-
ності правительки міста, з першого погляду було ясно, що 
вона стурбована й налякана.

– Мамочко, ти тільки не сердься! – одразу почав при-
прохувати хлопець, підбігаючи до неї. – Ми до вечора усе 
приберемо.

– Синку, – розгублено мовила Емма тремтячим голо-
сом. – Синку, в нас нещастя... Твій дідусь. Мені тільки-но 
подзвонили. Здається, інфаркт, його повезли до лікарні... 
Я тільки перевдягнуся і за ними туди, – вона зірвалася з 
місця і затупотіла нагору сходами, плутаючись у довгій 
сукні.

Діти залишились самі біля розкритої вітрини. Знов 
запала тиша. Тільки чутно було як нагорі падають речі, на 
які Даніна мати, вочевидь, наштовхувалася, поспішаючи.

– Я... Я казав, що вірю тобі, але не вірив, – поволі ви-
мовив Дані і кожне слово було дівчинці, мов гострий ніж. 
– Не насправді. Не до кінця. Якби я справді вірив, здога-
дався б, що так буде. Не треба було цього робити.
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– Я... Я не хотіла, Дані, – прошепотіла Марта.
– Не варто було цього робити, – важко вимовив хло-

пець крізь стиснуті зуби.
– Я не хотіла, чесно! – відчайдушно зойкнула Марта і 

кинулася геть крізь білі двері, гнана нестерпним жахом, 
нічого не бачачи й не чуючи.

Адже це все через неї – вона знала це точно й напев-
но, як власне ім’я. Вона небезпечна, позначена смертю й 
нещастям, і несе їх людям.

Тож має триматися від них якнайдалі.

РОЗДІЛ 11. ЗОЛОТИЙ КОРОЛЬ

Не тямила куди біжить. Лише коли сніжинки декілька 
разів боляче потрапили їй в очі, вона збагнула, що несеть-
ся вулицею. Не зупинилась, тільки наддала ходу. Не хотіла 
бачити нічого й нікого. Ні цього міста, ні цього світу.

Перехожі озиралися услід заплаканій дівчинці, що 
неслася по вулиці у самому джемпері та джинсах. Дехто 
навіть щось гукав, та Марта тільки пришвидшувала біг.

Під ногами гучно хрускотіла паморозь, повітря 
раптом стало ще холоднішим, а вітер вологим й прониз-
ливим. Марта вийшла до Дюни.

На набережній було порожньо. Ніхто навіть з тури-
стів не мав охоти хапати дрижаки на вітру. Вона ще трохи 
пройшла вздовж води, та терпіти вітер не було сили – він 
різав руки й спину, наче бритвою. Марта притислася до 
стіни, що відгороджувала набережну від Старого Міста, а 
потім сіла під нею, ледь тримаючись навпочіпки.

Жодної думки чи почуття не лишилося в неї, окрім 
гіркого усвідомлення власної самотності.

На вії знов набігли сльози. Цього разу плакала так, що, 
задавалося, серце рветься на шматки. Схлипувала, зади-
хаючись, кусала губи й руки, аби не закричати в голос. 
Здавалося, як закричить – звук той мав би покрити все 
місто, доплисти по річці до самого моря та навпіл розіт-
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нути хмари: «Мамо, чи ж ти не чуєш?! За що? Чому ти 
мене покинула?»

Вітер вщух, залишився тільки сніг. Марта застигла під 
стіною, дозволяючи йому засипати себе. Вона вже не від-
чувала холоду, заплющила очі, глибше провалюючись у 
темряву, аж поки чиїсь шорсткі, теплі, мов дерево, нагрі-
те сонцем, руки не підняли її, не вихопили звідти.

Марта відчула, як її загортають у щось неймовірно те-
пле.

– Прокидайся, моє сонячне дитя, – мовив на вухо 
знайомий розвеселений голос. – На тебе чекають.

– Тобіасе! – схлипнула Марта, обіймаючи ліхтарника 
за шию. – Я теж вмерла, так? Ти прийшов по мене?

– Вмерла? Боронь, Йолю! – розсміявся той теж міцно 
пригортаючи її. – Нумо, вставай на ноги, дитя. Відкрий 
очі.

То справді був він – Тобіас Бругевен. Золоті очі й ус-
мішка. Живий і теплий, як чисте світло, що зігріває душі 
найморознішими ночами.

– Ходімо, дитя. Нам недалечко. А там вже зігріємо тебе 
як годиться. 

Та Марта ткнулася обличчям йому в плече.
– Тобіасе! – знесилено плакала вона. – Вибач мені, 

Тобіасе. Я все зіпсувала. Гайліс знищив Йоля... Різдва не 
буде!

– Ходімо, дитя, – лагідно покликав він знову і повів її 
за собою.

Марта ледве переставляла ноги, та ліхтарник підтри-
мував її, і вони потроху просувалися крізь снігові заме-
ти. Кілька разів піднялися засніженими сходами й врешті 
вийшли до площі перед замком.

Посередині вибіленого снігом простору чорніла якась 
дивна споруда. Лише наблизившись до неї впритул, Мар-
та збагнула, що дбайливо підготоване велетенське багат-
тя. Щоб спорудити його, хтось зніс докупи уламки дахів 
найближчих будинків, додавши гору порубаних старих 
меблів та зо дві чи три поламані повізки.
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– Що це таке? – здивовано спитала вона в Тобіаса, що 
захоплено оглядав гору дерев’яного мотлоху.

– Ти казала, Різдва не буде, дитя? – посміхнувся він їй 
у відповідь. – Та ми вирішили інакше. Як зависоко ти його 
хочеш?

– Кого? – не зрозуміла Марта.
– Полум’я, моє сонячне дитя, – відповів ліхтарник. Очі 

в нього лиховісно зблискували. – Полум’я.
Дівчинка задерла голову і сплеснула в долоні. Нарешті 

вона все зрозуміла.
– Аж до неба! – захоплено мовила вона.
Тобіас розгонув долоні й вогонь заревів. Деревина за-

йнялася вмить, наче розжарена зсередини. Жар плюснув 
під саму верхівку багаття, та ліхтарник не опускав рук, і 
Марта вражено спостерігала, як полум’я здіймається все 
вище, аж поки не почало здаватись, що горішні помаран-
чеві язики торкаються самісіньких хмар.

Багаття палало так ясно й гаряче, що дівчинці довело-
ся відступити на кілька кроків. Вона озирнулась і поміти-
ла, що довкола повно народу.

– Марто, дівчинко моя! – схопила її в обійми Ем-
меліна. – Яка ж радість! Ти бачиш? Бачиш, люба моя! Усе 
завдяки тобі!

– Я ж казав, це дитя у сто разів від вас сміливіше, йо-
лопи ви боягузливі! – волав рудобородий майстер-різник. 
– Полум’яна кров!

Її пригортали, обіймали, тормошили й цілували з усіх 
боків. Марта геть втратила лік знайомим і незнайомим 
обличчям, які щось захоплено вигукували, аж поки не 
схилилася до неї по поцілунок синьоока та темнокоса 
юнка у соболевому плащі. Дівчинка завмерла й трохи по-
задкувала.

– Пані Мафальдо?
– Так, дитя, – схвильовано озвалася до неї принцеса. – 

Поцілуєш мене? На знак прощення?
– Звісно! – Марта радо обійняла й поцілувала її у щоку, 

на диво м’яку і теплу.
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– Годі тобі, майстре Тобіасе! Облиш багаття, – раптом 
долинув до них стривожений голос Еммеліни. – Учора по-
мирати зібрався, а тепер, наче дитина, граєшся.

Дівчинка озирнулася на полум’я. Воно трохи присіло, 
але й поширшало, на самому його вершечку тріскотіли й 
спалахували тисячі іскор. Вони підлітали високо в чорне 
небо, перетворюючись там на зграйки вогненних мете-
ликів та бабок, що спадали у сніг розпеченими жаринами. 
Суворі й бородаті майстри хапали їх, дмухали на пальці, 
реготали й знов підкидали вгору.

Тобіас на Еммелініни повчання тільки розсміявся.
– Ще чого, пані пекарко! Яке там вмирати. Довелося б 

тоді пропустити свято!
– А й справді! – підбігла до нього дівчинка. – Що ста-

лося?
Вона зупинилася перед ним й обережно торкнулася 

рукою того місця на грудях ліхтарника, де вчора бачила 
криваву рану.

Тобіас накрив її руку долонею і притис до серце. Воно 
билося сильно та рівно.

– Що сталося? – тихо промовив він, цілуючи її доло-
ню. – Це я тебе хотів запитати, моє сонячне дитя.

Марта розгублено дивилася на нього, нічого не ро-
зуміючи.

– Рана загоїлася з того світла, що ти випромінювала, – 
пояснила Еммеліна. – Він був живий-здоровий тільки-но 
ти зникла.

– Але я не знаю, – дівчинка геть розгубилась. – Нес-
подівано я опинилася в своєму світі. Думала, ніколи вже 
тебе не побачу! – і вона знову обійняла ліхтарника за 
шию.

– От і добре, що опинилась, сонечко, – всміхнувся той. 
– Хтозна, що б іще тому закоханому в голову вступило.

– Ой, справді, Роланд! – зойкнула Марта. – Де ж він? 
– вона запитально подивилася на Мафальду, та принцеса 
тільки сумно похитала головою.

– Та подався десь світ за очі з міста, – підтвердив То-
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біас. – Маємо надію – повернеться. Підбадьортесь, моя 
пані, – він осяйно посміхнувся Мафальді, що сиділа тепер 
на підніжці широких санчат, що їх хтось притягнув до ба-
гаття та вкрив хутром. – Серце у нього вірне, ви кличте 
– воно вас відчує.

Принцеса відповіла йому вдячним поглядом.
– Щоб ми без вас робили, пане ліхтарнику, милий. Та 

й без тебе, дитя, – вона простягнула руку до дівчинки та 
лагідно стисла її долоню.

– Що б робили? – сміючись, закинув голову Тобіас. – 
Та скніли б у темряві.

Він клацнув пальцями, і від цього жесту, мов по ко-
манді, спалахнули усі ліхтарі на площі та святкові ліхта-
рики, що ними хтось дбайливо прикрасив фасади най-
ближчих будинків.

Майстри Кунд, Гесс та Венгель з підмайстрами натяга-
ли дошок, з яких спорудили довгі лави навколо вогнища. 
Тепер ті, хто заледве тримався на ногах, могли сидіти й 
грітися біля вогню. Багато хто, вперше простягнувши за-
мерзлі руки до полум’я починав плакати, ледь не гладячи 
руками полум’яні язики. 

– Гадаю, саме час, пані альтерманова. Зробімо це, годі 
чекати, – раптом тихо звернулася принцеса до Еммеліни.

Пекарка одразу заметушилася, гукнула на поміч май-
стрів й кудись побігла.

– Що відбувається? – насторожилася Марта, потягнув-
ши Тобіаса за рукав.

– Час на королівський пиріг, – загадково відповів ліх-
тарник, на мить відриваючись від вогняних фокусів, які 
творив складними порухами пальців рук.

– Ми обираємо, – пояснила Мафальда дівчинці. – За 
традицією, короля тут обирали на Різдво, поклавши золо-
ту монету у пиріг, що ділився між всіма жителями міста. 
Мій батько скасував цей звичай, – винувато додала вона. 
– А я попросила пані альтерманову та майстрів згадати 
старий звичай. Так тривати далі не може – Місту потрібен 
новий король.
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– Але ж Гайліс? А лицарі? – збентежилась дівчинка. – 
Хіба вони не стануть нам на заваді?

– Більшість вояк кинула зброю та втекла з переляку 
ще після Роландової пригоди з деревом, – відповів Тобіас. 
– Решта й досі в замку – забарикадувались у головному 
залі. Мабуть, Гайліс з ними. Ми пропонували їм вийти 
вільно, але без зброї, та ці покидьки у відповідь підстре-
лили підмайстра пана Гесса.

Стривожений шепіт довкола урвав їхню розмову: це 
поверталась Еммеліна в супроводі майстрів коваля та 
різника, що насилу тягнули велике олов’яне блюдо з пи-
рогом. Його піднесли принцесі разом з гострим ножем, 
що його вийняв з-за поясу майстер-різник, але Мафальда 
наполягла, аби честь порізати пиріг його віддали Марті.

Дівчинка від такої пропозиції геть розхвилювала-
ся, тому розрізання взяло неймовірно багато часу. По-
тім Мафальда почала наділяти людей. Майстри й прості 
городяни стояли колом з урочистими, навіть суворими 
обличчями. Принцеса за допомогою двох майстрів під-
носила блюдо кожному. Ті, хто вже отримав свій кусень, 
весело перегукувались, підсміюючись одне з одного.

– Ну що, поталанило? – загуло довкола Тобіаса, коли 
ліхтарник вихопив свій кусень з блюда й розламав його.

– Та боронь Боже! – розсміявся той, з неабияким апе-
титом відправляючи до рота обидві порожні половинки. 
– Ви геть подуріли? Ще на мою пустопорожню голову ко-
рони не вистачало!

– А я б хотіла, щоб це виявися саме ти, – запротестува-
ла засмучена Марта. – Шкода. Ти був би просто чудовим 
королем, я впевнена.

– Навряд чи, дитя, – посміхнувся ліхтарник шорстким 
пальцем задираючи їй носа вгору, – Уяви мене – в золоті. 
Та я ж з нудьги гигну десь так день на третій. Моя справа 
– ліхтарі порядкувати та пролазити скрізь. Корона тягар 
заважкий. Не кожна шия його витримує.

Пиріг на блюді все зменшувався, поступово пригости-
лися майже всі на площі. Мафальда вже сама з легкістю 
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тримала олов’яне блюдо і ще раз обійшла усіх по колу, 
припрошуючи вийти тих, хто ще не мав нагоди пропха-
тися наперед. Далі пригостилися ті майстри, що несли 
пиріг, Еммеліна та ще кілька геть замерзлих людей, що 
нерухомо сиділи на лавах, втупившись у вогонь. Вреш-
ті на блюді лишилися самі крихти та єдиний маленький 
шматок.

– Що ж це? Хіба все? Так у кого ж? У кого врешті? – 
стривожено перегукувалися довкола.

Всі спантеличено оглядали один-одного, смикаючи 
сусідів за рукави, ледь не розтискаючи долоні в тих, хто 
тримав їх не на оці.

– Кажіть уже! Чого тягнути? – не стримавшись грим-
нув майстер Гесс.

Однак виходило, що золотий не дістався нікому. Чи, 
принаймні, його власник не збирався в цьому признава-
тися.

– Що ж це таке, пані альтерманова? – обурено повер-
нувся до Еммеліни майстер-бляшаник. – Ви впевнені, що 
монета там?

– А ви, мабуть, впевнені, що я не знаю свого ремесла, 
пане Мау? – люто огризнулася Еммеліна, дуже червона з 
обличчя. – Вона там!

– То що ж робити? – тривожно перемовлялися люди. 
– В останньому кусні виходить? Кому ж він? Треба пе-
ревірити, чи там золотий!

– Зачекайте! – вигукнула принцеса, передавши блюдо 
Еммеліні, і вчасно позбавивши пекарку можливості стер-
ти майстра Мау на порох.

Люди трохи принишкли, сподіваючись послухати, що 
вона скаже, аж раптом з моторошним брязкотом на про-
тилежному кінці площі розчахнулися ворота замку, і звід-
ти посунули заковані в залізо лицарі. Полум’я різдвяного 
вогнища багряними хвилями виблискувало на їх мечах.

Мафальда відкинула хутряного плаща й попрямувала 
їм назустріч – струнка і незламна.

– Зупиніться! – крикнула вона піднімаючи руки. – Я 
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вам наказую!
Та лицарі наче не чули, біло-чорна шеренга вперто 

насувалась.
На площі здійнявся галас. Городяни кинулися врозтіч, 

волаючи від страху. Це було їхньою помилкою. Лицарі 
розтягнули фронт й поволі звужували його півколом, 
відрізуючи людей від міста та вулиць, де можна було схо-
ватися. Ті, хто першими кинувся бігти, першими і пали 
від мечів. Довкола лунали зойки розпачу, зчинилося 
сум’яття, перелякані люди тікали геть, відчайдушно гука-
ючи рідних.

– Сюди! – смикнув Марту за руку Тобіас, вигулькуючи 
з юрби. – Тримайся біля мене. Ми так просто не здамося.

І справді, спиною до вогнища, обличчям до площі 
кільцем встали майстри. Очі в кожного з них тепер на-
були природнього золотавого кольору, а суворі й похмурі 
обличчя свідчили, що вони намірилися битись до остан-
нього.

Ліхтарник витяг дівчинку на звалені докупи лави, ча-
стина яких вже тліла, адже вогонь підступав надто близь-
ко. 

– Принцеса! – раптом скрикнула Марта.
Справді Мафальда все ще була далеко від багаття, від-

ступаючи перед навалою лицарів. Проте ясно було, що над 
солдатами вона більше немає влади. Вони її не слухали. 
Ось найближчий у шерензі лицар посунув на неї, занося-
чи меч. Принцеса скрикнула і впала, затуляючи обличчя 
руками. Але закричав і лицар у відкритому шоломі, якому 
в обличчя кинулася іскра з багаття – вогненний метелик 
люто шмагонув його обличчя. Від кола майстрів відділи-
лися двійко людей. Вони кинулися вперед, підняли Ма-
фальду і відступила разом із нею до вогнища.

Тільки-но всі троє опинилися на відстані п’яти кроків 
від багаття, полум’я заревіло й вигнулося назустріч на-
падникам, прикриваючи купку майстрів велетенською 
пелюсткою-щитом.

– Майстре Кунд! Каміння, хутчіш! Бо надовго мене не 
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стане, – вигукнув Тобіас. Він вже ледь тримався навстояч-
ки, тримаючись за Марту, помітно сполотнівши від нату-
ги.

Майстер каменяр доволі вдало зумів скористатися 
бруківкою, яку оголило полум’я. Каміння злетіло у пові-
тря і вдарило у правий фланг лицарів. Ще раз і ще. Це за-
гальмувало наступ і дало змогу купці наляканих городян 
прорватися до міста і втекти.

– Не можу більше! – раптом відчайдушно гукнув ка-
меняр. – Надто зимно. Вони під снігом мене не чують!

– Тоді метал, заклепки, мечі їх чортові, – простогнав 
Тобіас, – Давайте, майстре Коцер, воно ж майже все вами 
коване.

Та потуги навіть і усіх майстрів скористатися своїми 
чарами майже нічого не давали. Більшість з них були за-
слабкі для битви. Надто довго вони намагалися догоджа-
ти Магнусові, закинувши свої таланти, тож ті не поспіша-
ли поверталися до них. А ще більше важив холод і страх.

Тобіас, збираючи сили хоча б для відступу, поволі 
притлумлював багаття за їхніми спинами, тож Марта від-
чула, як неспокій знов пробирається в серце. У спину їм 
знов дмухнув крижаний вітер, лицарі з радісними вигука-
ми почали стискати залізне кільце довкола решти багат-
тя. Вітер із річки дмухнув ще раз, завиваючі злісно, мов 
тисяча демонів відчаю і розпуки, та приніс він дещо інше. 
Щось таке, що змусило принцесу озирнутися. Мафальда 
ступила вище, легко перебігаючи по обгорілих дошках, і 
випросталася на весь зріст, сяючими очима вдивляючись 
у бік річки.

– Дивіться! – зачудовано прошепотіла вона. – Це що 
ж? Світає?

І справді, небо над замерзлою річкою набуло гаря-
че-рожевого кольору. Воно, мабуть, давно його набувало, 
але через світло багаття майстри цього не помітили. Яс-
краві золоті смуги вже розляглися у повітрі над обрієм, з 
кожною миттю наливаючись світлом. З-за обрію ось-ось 
мало з’явитися сонце.
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Так і сталося. Коли краєчок вогненного диску пока-
зався у мереживі золотисто-синіх хмар, стало видно, що 
від порту до багаття щодуху мчить чоловік. Він щось не-
самовито кричав, вимахуючи руками над головою. На-
решті вони почули:

– Крига! – волав він на бігу. – Крига скресла! Стійте! 
Не треба! Ні! Ви вільні! Крига скресла!

Він спіткнувся на півдорозі і впав у сніг, важко сапаю-
чи, тримаючись за груди.

Лицарі зупинились. Зупинилися й майстри. Зупини-
лося все довкола. Або ж навпаки, починало йти. Бо сон-
це невпинно піднімалося, заливаючи місто світлом, спо-
виваючи золотим серпанком полонені в порту кораблі, 
кригу, сніг, потрощені негодою дахи будинків, змушуючи 
блищати золотом сталевий панцир на чоловікові, що на 
колінах стояв у снігу.

– Золотий король! – раптом щосили гукнув Тобіас по-
ряд з Мартою. Озирнувшись на нього, дівчинка побачила, 
що він плаче.

Мафальда першою кинулася до чоловіка.
– Йолю! – сплеснула руками Еммеліна. – Та це ж Ро-

ланд! Тільки як хлющ мокрий! Я мала б здогадатись!
Пані пекарка теж зірвалася з місця й побігла слідом за 

принцесою, вимахуючи чимось у себе над головою.
– Випадковому гостю! Чуєте ви?! – кричала вона. – Ви-

падковому гостю! Ось він, Золотий король!
Добігши до закоханих, Еммеліна майже насильно ти-

цьнула принцесі щось у руки. Мафальда кілька секунд 
дивилася на маленький зім’ятий шматочок грубого тіста, 
що опинився в її руках – останній шматок королівського 
пирога. Потім з осяйнішою з усмішок, що народжувалися 
в світі, простягнула його коханому.

Роланд спантеличено взяв дарунок, вочевидь, нічого 
не розуміючи. Він усе ще важко сапав, з підмерзлого во-
лосся скрапувала вода.

– Розломи, – попросила принцеса.
Лицар дещо механічно послухався, не зводячи з неї 
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зачудованих, щасливих очей.
Зсередини тіста щось осяйно блиснуло. На долоні Ро-

ланда лежав золотий. Він поволі підняв його вгору, до 
світла сонця.

– Золотий король! – гримнули на площі.
У ту ж мить найближчого даху кинувся на лицаря чор-

ний Гайліс. Впав мовчки й люто, стискаючи та розтиска-
ючи хижі пазурі, шматуючи плоть без жалю.

Роланд встиг лише затулити собою Мафальду та при-
крити рукою обличчя. Не мав при собі ні щита, ні шолома, 
аби хоч якось протистояти птахові.

– Ні! – відчайдушно крикнув Тобіас, зриваючись на 
ноги, і кидаючись до друга.

Та все скінчилося раніше, перш ніж він встиг добігти. 
Золотий, що його Роланд тримав у руці, раптом розгор-
нув крила й злетів угору золотим півнем – Петером, охо-
ронцем та опорою короля міста.

Він дзьобнув Гайліса й обоє зчепилися в повітрі чор-
но-золотим клубком. Одначе золота в цьому химерному 
клубку поступово більшало – двобій вповільнився, бо 
Гайліс чомусь помиршавів і зменшився. За кілька хвилин 
він вже був розміром з горобця і продовжував хирлявити.

Золотий півень налетів востаннє, розкривши дзьоба, 
– і чорного Гайліса більше не було. Петер-Гайліс ковтнув 
супротивника й злетів у повітря, голосно та переможно 
кукурікаючи. Він ширяв, вільно розправляючи осяйні 
крила, ніжився у лагідних сонячних променях, переки-
дався у повітрі й на все горло виспівував вранішню зорю.

Та коли Роланд поволі підвівся, обережно підтримую-
чи Мафальду, півень одразу полинув вниз, де доволі без-
церемонно умостився лицарю на плече.

Роланд несміло, але лагідно попестив його шию, і Пе-
тер-Гайліс вдоволено вереснув.

– Золотий король! – в один голос гримнули майстри.
Лицарі безпорадно стояли довкола, спантеличено пе-

резираючись.
– Покладіть мечі, – сказав їм Роланд, – Ви вільні. Кри-
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га скресла, я сам це бачив.
Деякий час довкола чутно було лише бряжчання залі-

за. Падали з рук мечі, застромлялися у сніг списи й щити, 
валилися долу шоломи, дехто скидав броню, кидаючись 
щодуху бігти до річки.

– Крига! Крига скресла! – мов замовляння, лунало 
навкруги.

– Сонце! Золотий король! – кричали навколо.
– Нема потреби тікати, – сказав Роланд тим з лицарів, 

хто лишався. –Лишайтеся. З того свята, що сьогодні в нас 
буде, піде королем і останній жебрак. Петере, – подивив-
ся він на птаха. – Зроби послугу, повідом місто. Хай йдуть 
до замку.

Золотий птах розгорнув крила і шугнув угору, на все 
горло прославляючи світанок.

Роланд поцілував Мафальду, що горнулася до нього, 
мов спрагла квітка до води, а потім вхопив у обійми То-
біаса, що стояв поруч, затуляючи рукавом обличчя, наче 
від сонця.

– Живий! – радісно вигукнув Роланд, щосили трусо-
нувши приятеля. – Господи, великий та милосердний, не-
вже ти мені пробачив?! Живий!

– Зухвальців непросто здихатись, гадав ти це знаєш, 
– пирхнув ліхтарник, і вони обоє зареготали, розвернув-
шись до сонця, що вже встигло на півпальця піднятися 
над обрієм.

Так розпочалося правління нового короля і квітло 
воно багато років, зрештою перетворивши місто Тіней на 
королівство Золотих веж.

Відпустивши лицарів, Роланд з Мафальдою піднялись 
у Королівську вежу, двері якої з упокоренням відчини-
лись перед новим королем. Скам’янілого Магнуса нагорі 
більше не було. Статуя розвалилась на порох, і ранковий 
вітер поволі здував його з вершечку вежі.

Мафальда плакала, прощаючись із батьком, та в її 
очах був мир, бо на неї чекало нове життя, а поряд билося 
любляче серце.
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Спустившись з вежі, Роланд покликав Тобіаса й вони 
надовго зникли разом з юрбою городян, вишукуючи за-
мерзлих і застиглих, всіх, кому Золотий король ще міг 
принести пробудження та зцілення.

Сонце різдвяного дня вже згасало, коли Роланд на-
решті увійшов до замку і сів на чільному місці за святко-
вим столом, аби кожний з присутніх на святі міг вільно 
прийти до нього з проханнями й бажаннями.

Бенкет розпочався з заходом сонця, але сяйво числен-
них свічок та смолоскипів і жар коминів не дали нікому 
сумувати за світлом чи теплом.

Марта була страшенно збентежена, бо всі звертали на 
неї увагу, вклонялися й дякували, вважаючи її могутньою 
чарівницею, що принесла рятунок усім. Її без кінця сми-
кали в різні боки, оповідали історії щасливого возз’єд-
нання сімей, у якому, як вважали, була її заслуга.

Якщо Роланд із Мафальдою були серцем свята – Тобіас 
був його душею. Ліхтарник з’являвся то тут, то там майже 
з тією ж блискавичною швидкістю, з якою іскра підпалює 
суху солому. Реготав, танцював, оповідав без упину, чир-
каючи об стіни новеньким кресалом, що його отримав 
від Роланда в подарунок. Через це в повітрі довкола нього 
розсипалися снопи мерехтливих іскор.

Свято йшло та йшло, сміху та веселощам, здавалося, 
не буде краю. Але Марта згодом відчула, що від сміху в 
неї болять губи, а від численних посмішок обличчя ніби 
стягнулось, перетворившись на застиглу маску. Тож дів-
чинка тишком вислизнула з кола танцюючих і відійшла 
під стіну залу, аж поки не опинилася насамоті біля вели-
чезного каміну, у якому ревіло полум’я.

– Бачиш, врешті-решт, все на краще – навіть гірке і 
страшне, – мовив низький голос поряд із нею.

Марта озирнулася. Поряд з каміном у глибокому кріслі 
сидів сліпий майстер-годинникар, і з його люльки, як і на 
раді майстрів, стікав на підлогу різнокольоровий дим.

– Невже все? – недовірливо перепитала Марта.
– Усе, – впевнено відказав той.
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– Власне, я саме про це й думаю, – наморщила лоба 
дівчинка. – Всі довкола називають мене чарівницею, виз-
волителькою. Але я ж нічого путнього так і не зробила. 
Через мене Тобіас опинився у вежі, через мене його ледь 
не стратили, через мене його поранили.

– І живим він залишився також через тебе, – зауважив 
майстер Карл.

– Та ні, кажу ж вам! – розсердилася Марта. – Я нічого 
для цього не робила!

– Невже? – годинникар вийняв люльку з рота. – А ти 
згадай, що саме сказала Мафальді, коли ліхтарника по-
клали на ту колоду.

– Я плакала, – спохмурніла дівчинка, пригадуючи. – А 
потім… – Вона раптом затнулась.

 – Ти сказала: візьміть мене, стратьте мене, не його, 
– закінчив за неї сліпець. – Тобто, була готова принести 
себе у жертву. Тож, коли Тобіаса було поранено, він вже 
був так міцно з тобою пов’язаний, що твій захисник не ба-
чив між вами різниці. Слово Йоля непорушне, а він, якщо 
я не помиляюся, заборонив Гайлісові тебе торкатися.

– Але ж Тобіаса поранив не Гайліс, – заперечила дів-
чинка.

– Ти так гадаєш? – підняв брови майстер. – Справді 
думаєш, що Роланд напав би на тебе, якби не балачки про 
те, що принцеса помирає? Темрява й біль теж мають клю-
чі від людських сердець, і, на жаль, цими ключами душі 
відімкнути набагато легше, ніж іншими, світлішими.

Марта якийсь час дивилася у вогонь.
– Гадаєте це Йоль врятував Тобіаса?
 – Впевнений у цьому, – посміхнувся сліпий майстер, і 

дим з його люльки зробився смарагдового кольору.
– Але ж Гайліс розірвав Серафіна, там, на вершечку 

вежі. Йоля більше немає.
– Немає? – здивувався майстер. – Кого немає, духу 

святого? Озирнись, дитя, невже ти зряча його не бачиш, а 
я, сліпий, відчуваю кожною клітинкою тіла? А зараз і чую 
також.



343

Мія Марченко

Марта огледіла залу, що аж сяяла світлом, відлунюва-
ла реготом і жартами, дзвеніла музикою. Залу, де посе-
ред святкового натовпу безжурно витанцьовував Тобіас 
Бругевен, аж з кінчиків його медових кучерів на всі боки 
розліталися золотаві іскри.

Дівчинка аж рота з подиву відкрила.
– То він...
– Ага, – кивнув сліпий годинникар. – Нашому королю 

під пару. І це також через тебе. – Він тихенько хихикнув у 
бороду.

До крісла сліпого майстра раптом підбігла маленька 
золотоока дівчинка і знічено посміхнулася Марті, одно-
часно простягаючи руку годинникареві.

– Ходімо, тату. Мама просила тебе знайти.
Майстер Карл, важко крекнувши, підвівся, спираю-

чись на руку доньки.
– Підбадьортеся, панно, – наостанок усміхнувся він 

Марті. – Тим паче, що до вас гість.
Марта озирнулася й побачила поряд із собою Роланда. 

Той виглядав втомленим. Обличчя в нього змарніло, під 
очима залягли темні півкола, та коли їхні очі зустрілись, 
він посміхнувся їй сердечно та тепло.

– Сьогодні день долі, – мовив він, – і скоро вже він 
добігає кінця. З ним піде й моя сила. Багато людей прихо-
дили до мене сьогодні з найпалкішими бажаннями в сер-
ці і я задовольняв їх, хоча деякі з них скоро зрозуміють, 
що воліли зовсім не того. Ти не прийшла. Чому?

– Бо я нічого не хочу.
– Нічого? – співчутливо перепитав Роланд.
Дівчинка мовчала. Думка про це муляла їй увесь вечір. 

Варто було лише попросити, і Роланд зміг би повернути 
їй маму. Це було б нечуване щастя. Знов опинитися в Со-
нячному місті, прокидатися ранком і розмовляти з ма-
мою, доки вона п’є каву на кухні і готує сніданок. Однак, 
повернутись до старого життя, означало б втратити все, 
що вона мала у цьому – Марта це раптом ясно усвідоми-
ла. Наприклад, Алекса. І Дані. І Емму. І Старе Місто. Вона 
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ніколи не познайомиться з ними ближче. Можливо, так і 
не побачить батькових малюнків. І того, як виблискує Пе-
тер-Гайліс на шпилі Кам’яного собору.

– Не знаю, – нарешті промовила вона з мукою в го-
лосі. – Чесно, не знаю. Я геть заплуталась. Виконайте кра-
ще Тобіасове бажання. Ви ж йому відмовили, я бачила.

– Так, – кивнув Роланд. – Забагато просив. Та ще й не 
для себе.

– Не відмовляйте йому, будь ласка! – дівчинка про-
хально склала руки.

– Добре, – навдивовижу легко погодився король і по-
сміхнувся. – Як ви обоє просите одне й те саме. Нехай 
буде так.

Його останні слова потонули у реві полум’я. Хоча зго-
дом виявилося, що це свист вітру.

Свист свіжого вітру над морем. Вітер гнав білопінні 
хвилі на мілкий піщаний берег. Сонце сідало і вологий 
прибережний пісок був схожий на гладеньке золотаве 
дзеркало. Дівчинка впізнала це місце.

Літній будиночок біля моря, про який весь час мріяла 
мама. Її потаємне місце, куди – Марта знала – вона по-
думки ходила, коли їй дуже боліло або вона сумувала. Он, 
плетене крісло-гойдалка на веранді, вкрите легким мере-
живним пледом. Там мама читала вдень, ховаючись від 
спеки – книжка лишилася на підлозі, вітер з тихим шеле-
стом гортає сторінки. Поряд вистигає чай у тонкій фар-
форовій чашці.

Серце у Марти радісно тьохнуло і підстрибнуло у гру-
дях.

– Мамо! – гукнула вона і скочила в гостинно розчи-
нені двері.

Побачила її майже одразу. Мама спала на диванчи-
ку поряд із вікном. Біла, прозора завіса над її головою 
тремтіла від морського вітру, але жінка, що щасливо роз-
металася уві сні, його не відчувала. Була дуже молодою, 
– такою Марта ніколи її не знала. Дивним були спокій і 
щастя, що їх випромінювало мамине обличчя. За життя 
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Марта ніколи не бачила її такою щасливою.
Тож дівчинка просто стояла і дивилася на неї й зовсім 

не здивувалася, коли звідкісь із берега на веранду прий-
шов Серафін, награваючи на флейті ніжну мелодію.

– Їй тут подобається, знаєш, – сказав він, сідаючи на 
підвіконня.

– Мабуть, – ледь чутно відгукнулася дівчинка. – Вона 
завжди сюди хотіла. Здається, вони з Алексом у медовий 
місяць відпочивали в такому будиночку. Я можу її розбу-
дити?

– Так, – кивнув янгол. – Якщо хочеш. Вона буде щасли-
ва тебе побачити.

Марта втішно зітхнула. Потім ще раз подивилася на 
щасливе та мирне мамине обличчя.

– А я зможу тут лишитися?
– Ні, – флейта янгола видала довгу сумовиту трель.
– Чому? – за якийсь час спитала Марта, знову анітро-

хи не здивована.
Якимось чином відчувала, що це місце для неї не при-

значене.
– Бо твій час ще далеко, – відповів Серафін. – Коли він 

настане, ти лишишся. Тут. Або деінде, де схочеш.
– Тобто я зможу сюди повернутися?
– Якщо забажаєш, – янгол осяйно посміхнувся. – Вона 

завжди чекатиме на тебе.
– І ми будь-коли зможемо поговорити?
– Так. Але для цього тобі не потрібно приходити сюди. 

Ти ж це знаєш, правда?
– Знаю, – кивнула Марта і сама здивувалася, чому така 

проста річ жодного разу за увесь цей рік не спадала їй на 
думку.

– Скільки в мене часу? – запитала вона.
– До заходу сонця.
Янгол подивився на море. Вогненний диск стрімко 

опускався до води, йому лишилася зовсім невеличка від-
стань до обрію, десь зо дві долоні.

Марта підійшла ближче до мами і сіла на підлогу біля 



346

Пер вая  премия

диванчику, поклавши голову біля маминої руки.
– Чого ж ти? – спитав янгол. – Ти ж хотіла поговорити.
– Не хочу її будити, – Марта легенько торкнулася ма-

миних пальців, ніжних і теплих. – Вона така щаслива. За 
життя вона такою ніколи не була. Не хочу їй жалітися. Га-
даю, ми з Алексом якось дамо собі раду... Добре що вона 
тут.

І Марта знов поклала голову біля маминої руки.
Коли сонячний диск наполовину поглинуло море, ян-

гол покликав її. Дівчинка піднялася й поцілувала сплячу 
на прощання.

Вони з Серафіном попрямували уздовж берега, і хвилі 
весело гналися за ними, зариваючись у золотавий пісок. 
Вони дійшли до гирла – місця, де обривався пляж і де, 
розтинаючи берег навпіл, впадала у море Дюна. Сонце 
майже зникло, залишився останній промінь.

– Що зі мною, Серафіне? – зачудовано спитала дівчин-
ка. – Мені так легко! Наче нічого поганого взагалі ніколи 
не траплялось!

– А нічого й не було, – сказав янгол, схиляючись до неї 
та цілуючи її в чоло. – Справа лише в тому, що ти відчу-
ваєш, дитя. Тільки в цьому.

– Щастя... – задумливо сказала Марта. – І спокій. І мир. 
І вдячність... Все одразу... Я не знаю...

– Знати й не треба, – мугикнув Серафін. – Щасливого 
тобі Різдва.

Він раптом почав віддалятися, наче тягнувся за об-
рій разом з сонячним світлом. Останній промінь згас, 
натомість у темному небі зійшла зоря. Теплий її вогник 
блимнув і раптом почав розгорятися.

А потім зник берег моря, літній будиночок, гирло й 
річка, і Марта вже стояла на розі яскраво освітленої ву-
лички Старого Міста, втупившись очима у зірку, що сяяла 
в темному вікні найближчого будинку.
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РОЗДІЛ 12. РІЗДВО

Довелося добряче потрусити головою, аби звільнити-
ся від заціпеніння. «Алекс, мабуть, хвилюватиметься, – 
одразу занепокоїлася Марта. – Або ще знов розсердиться, 
і нічого не захоче слухати. А мені ж стільки треба йому 
сказати!»

Тож вона мерщій рушила вперед по вулиці, складаю-
чи план дій.

Та вона не проминула й півкварталу, як побачила 
батька.

Алекс не думав сердитися. Він був якийсь дивний. 
Розхристаний, блідий і згорблений, наче з вчорашньої 
ночі постарів на десять років. І посивів, здається. Мар-
та придивилася і полегшено виявила, що то не сивина, а 
сніг. Алекс просто забув одягнути шапку. А ще він нащось 
чіплявся до перехожих. Більшість роздратовано відмаху-
вались чи налякано відстрибували від нього. Декотрі зу-
пинялися, але, вислухавши його, хитали головою.

Марта невпевнено рушила до батька. Дивно. Квартиру 
в них ще наче не відібрали. Він що, намагається підроби-
ти жебракуючи?

Батько, щось гарячково оповідав престарілій парі ту-
ристів, від хвилювання плутаючись у словах. Сивенька 
бабуся з фотоапаратом співчутливо на нього дивилася, 
чоловік роздратовано тягнув її геть.

– Тату, – тихенько покликала Марта.
Туристи проминули.
– Тату! – сказала дівчинка вже голосніше.
Алекс розвернувся, мов ужалений, і раптом почав 

зривати з себе пальто.
– Тату, ти... – знічено почала Марта, та він її не слухав, 

опинився поряд за кілька стрибків, закутавши її по самий 
ніс, та, як навіжений, почав розтирати їй руки та спину.

– Ніколи більше так не роби, – сказав він їй з якоюсь 
нелюдською силою в голосі. – Чуєш? Ніколи більше.

 – Добре, добре, – врешті зойкнула дівчинка, намагаю-
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чись відсторонитися. – Тату, я не змерзла!
Він раптом підняв її. Підняв легко, мов пір’їнку, й 

поніс. Марта розуміла, що виглядає це дивно. І що вона, 
мабуть, вже заважка для нього. Та все одно це було пречу-
дове відчуття. Алекс ніколи в житті не брав її на руки. Тож 
вона скористалася з нагоди бути так близько до нього, мі-
цно обійняла за шию і зашепотіла на вухо.

– Тату, будь ласка, пробач мені. Обіцяю, ніколи більше 
не завдаватиму тобі клопоту. Чесно, я клянуся. Хочеш, мо-
жеш мене покарати хоч на рік. І подарунків можеш не ку-
пляти. І школа мені підійде звичайна. І нових речей мені 
не треба. А через три роки я вже щось зможу підробляти...

Він зупинився, опустив її, стривожено глянув в очі.
– Марто… Дівчинко моя... До чого це ти?
Та вона не відпускала його шию.
– Не відправляй мене назад. Будь ласка, – вона раптом 

відчула, як сльози самі котяться по обличчю. – Я хочу ли-
шитися з тобою.

Брови в Алекса поповзли вгору, та він доволі швидко 
склав все докупи.

– О, Господи... – вбито промовив він. – Я вчора тебе 
налякав. Налякав, еге ж? – він пильно зазирнув їй в очі і 
аж застогнав наче від гострого болю. – Інге таки права. Я 
нікчемний батько.

– Я хочу залишитися з тобою, – повторила Марта, не 
відпускаючи його шию.

– Тоді ти несповна розуму, – гірко кинув він і замовк.
Марта теж мовчала, щосили горнучись до нього.
– Ти що, справді хочеш? – врешті вражено перепитав 

він, знову зазираючи у її обличчя.
– Так, – гарячково кивнула дівчинка і ткнулася йому 

в плече.
Алекс більш нічого не відповів крім задушеного: 

«Ходімо до машини». Відкрив дверцята, посадив її на за-
днє сидіння, завів мотор і викрутив опалення на повну. 
Але сам лишився ззовні – здається, комусь дзвонив. За 
кілька хвилин на переднє сидіння плюхнувся захеканий 
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Дані.
– Твій батько дав мені мобілку, – похвалився він. – Ми 

з ним були наче справжня пошукова експедиція. Навіть 
у поліції були. Але там заяву не прийняли, бо три годи-
ни – це для них замало, – виваливши ці приголомшливі 
новини, він замовк, відсапуючись, але надовго його не 
вистачило: – Ти казала, батько тобі не пробачить. Що він 
хоче тебе спекатись. Не знаю, чому ти так вирішила, але 
то брехня. Він тебе дуже любить, – раптом видав він.

– Звідки ти знаєш? – здивувалася Марта.
– Тю, – знизав плечима хлопець. – Та ти б на нього 

подивилася. Він як дізнався що ти втекла, став блідий, як 
привид. Я взагалі не бачив, щоб люди так хвилювалися. 
Я намагався його трохи заспокоїти, переконати, що ти 
знайдешся. Бо ти ж знову була там, так? У місті Тіней?

Марта широко всміхнулася.
– У місті Золотих веж.
– То все вдалося? Спрацювало?! – вражено вигукнув 

Дані.
Дівчинка спромоглася лише кивнути.
– Я знав, що варто лише трохи почекати, і ти повер-

нешся, – усміхнувся хлопець. – Але гадаю, тобі більше не 
варто ось так зникати. Чому ти втекла? Ти що, справді 
вирішила, ніби то ти в усьому винна?

– Як твій дідусь? – перебила його Марта.
– Та наче нічого, – усміхнувся Дані. – Я дзвонив мамі 

в лікарню – здається, вони вчасно його привезли. Казала, 
йому краще.

Алекс врешті сів за кермо, розтираючи почервонілі 
від морозу руки.

– Так, – сказав він Марті. – Спершу заїдемо в аптеку, а 
далі додому. Святвечір проведеш у ліжку, і не сподівайся, 
що я тебе з нього випущу. Горло болить? Або голова?

– Ні, – спантеличено відповіла дівчинка, не розумію-
чи до чого він.

– Тільки давай чесно, – роздратувався Алекс. – На ву-
лиці мінус шість. Ти три години десь гасала геть роздяг-
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нута. Я б тебе одразу в лікарню відвіз, якби не свята. Де ти 
була, до речі?

– Сиділа в кафе, – швидко сказала Марта, – Ти ж ли-
шив мені гроші. Тату, – вона заспокійливо його обійняла, 
просунувши руки за підголівник крісла. – Зі мною все га-
разд, чесно.

– У кафе? – витріщився Алекс на Дані, але доньчині 
долоні притис до грудей. – Ти це чув? Вона сиділа в кафе, 
доки ми перевіряли підворіття та темні кутки й малюва-
ли собі жахіття. До кафе ми не додумались, от йолопи, еге 
ж?

Дані коротко реготнув у відповідь і чомусь густо по-
червонів.

– З дому ти більше ні ногою, ясно? – кинув Алекс 
Марті, шарпаючи її за руку. – Одягай куртку, там твої речі 
на сидінні.

Марта чмокнула його у щоку і прибрала руки.
Алекс натиснув на газ і почав повільно здавати назад, 

розвертаючись.
– Мабуть, заїдемо, все ж таки, до магазину, – сказав 

він.
– Ем… Пане Вітрецький, – засовався на сидінні Дані. 

– Мені, мабуть, треба додому. І ще мама просила забрати 
картину. Вона ж у вас, правда? 

– Картину? – Алекс натиснув на гальма і якось хитру-
вато подивився на нього. – На жаль, не можу, в мене її 
більше немає.

– Як це немає? – не второпав Дані. – А де ж вона?..
– Де? – перепитав Алекс, озирнувшись на Марту, що 

теж запитально дивилася на нього. – Вам справді цікаво 
знати?

Обоє не змовляючись кивнули.
– Добре, – він знов загнав машину на вже покинуте 

паркувальне місце і заглушив мотор. – Гадаю, можу вам 
показати. Вилазьте.

Він забрав у Марти своє пальто, закрив машину і, мі-
цно тримаючи доньку за руку, попрямував до Ратушної 
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площі. Геть спантеличений Дані плентався слідом. 
Разом вони увійшли в хол Купецького будинку і по-

прямували на другий поверх – до галереї. Там грала музи-
ка і товклося багато народу – тривала благодійна вечірка. 
Наполегливо вибачаючись, батько допоміг їм пропхати-
ся наперед. Там, на стіні, вдало підсвічений крихітними 
лампочками, сяяв Еммин «Золотий король». Одразу було 
помітно, що він робить неабияку честь виставці, адже по-
стать золотого лицаря, здавалось, ось-ось має зійти з по-
лотна, наділяючи дарунками всіх присутніх.

– Не може бути! – спантеличено вигукнула Марта. – 
Але ж...

Вона добре пам’ятала, якою понівеченою картина 
була ще вчора ввечері. Це було просто неймовірно!

– А це що таке? – тицьнув Дані пальцем у білий клаптик 
паперу, який скромно висів під картиною. Великими чор-
ними літерами на ньому було зазначено: «Продано».

– А, так, – вдоволено кивнув Алекс, – Придбано місь-
ким магістратом для колекції Малої гільдії. Тому, сам ба-
чиш, я аж ніяк не можу вам її повернути.

Дані відкрив рота та так і завмер, не спромігшись ви-
мовити ні слова.

– Твоїй матері після свят доведеться відкрити раху-
нок у банку, – з посмішкою додав Алекс. – Бо такі великі 
суми вони, на жаль, не видають на руки.

Потім він відвіз їх до великого супермаркету. Купив 
багато всіляких смаколиків, а у магазині декору – вели-
ченьку сріблясту ялинку.

Дані, як виявилося, мав ночувати в них, бо Емма по-
передила, що залишиться в лікарні на всю ніч.

Одразу по приїзді додому батько загнав Марту у ліж-
ко, змусивши вдягнути теплу піжаму та шкарпетки. Але 
виявилося, що лежати анітрохи не нудно, бо батько з Дані 
швиденько прибрали довкола та встановили у меншій 
кімнаті ялинку.

Алекс притяг ноутбук і відшукав в інтернеті купу різ-
двяних комедій. Усі троє зручненько влаштувалися на 
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Мартіному ліжку і досхочу насмакувались усіляких са-
латів та шоколадних тістечок, регочучи над витівками 
Маколея Калкіна та Роббі Вільямса, аж доки очі в Марти й 
Дані не почали закриватися самі собою.

– Ніколи не думав, що це скажу, – щасливо зітхнув 
хлопець, плюхаючись на розкладачку, що її Алекс притяг 
для нього з комори. – Але це в мене найкласніший Свят-
вечір у житті.

Різдвяний ранок був білим та тихим. Коли Марта, про-
кинувшись, визирнула у вікно, всі дерева були засипані 
снігом і м’яко підсвічені сонцем, що ховалося за білими 
хмарами. Поряд на розкладачці, запнувшись ковдрою 
майже з головою, сопів Дані.

Дивно, але сьогодні сонячне світло не дратувало, не 
здавалося різким чи жорстоким – навпаки, побачивши, 
як ніжно виблискує під ним пухкий сніг, Марта почува-
лася сповненою енергії та радості. Вона відчула, що не 
в змозі більше лежати. Ідея! Вона приготує їм сніданок! 
Алекс, мабуть, здивується.

Марта тихенько встала й боса, у самій піжамі, вислиз-
нула в коридор. Не можна аби Дані прокинувся, тоді різ-
двяний сюрприз зіпсувався б. Вона була майже певна, що 
впорається з тостами у гніздечках і гарячим шоколадом. 
Аби тільки знайшлися потрібні продукти.

Опинившись на кухні, Марта одразу встромила носа 
до холодильника. Молоко, яйця та хліб. Лишилося знайти 
какао. Або хоча б каву… Намагаючись не грюкати двер-
цятами старезних шафок, дівчинка заходилася шукати. 
Нічого. Може, на верхніх полицях? Її увагу привернули 
дві великі коробки щільно перемотані липкою стрічкою, 
наче щойно з пошти. Чудово. Певно на них можна стати.

Однак роздивившись коробки та адресу відправника, 
дівчинка здогадалася, що це таке. Отже, Алекс таки за-
брав її речі з пошти! І коли тільки встиг?

Марта схопила кухонного ножа і тремтячими рука-
ми почала різати липку стрічку. У першій коробці лежав 
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здебільшого одяг, декілька її улюблених м’яких іграшок 
та ляльок, а ще книжки та диски; три фотоальбоми з їх-
німи з мамою світлинами та щоденник із нашкрябаними 
олівцем історіями та оповіданнями. Все як вона склала у 
Сонячному місті. Дівчинка всілася на підлогу, поволі вий-
мала речі, пестила, ледь не пробувала на смак.

Врешті настала черга другого пакунку. Там виявилася 
одна-єдина стара й пошарпана коробка, щедро притру-
шена м’яким наповнювачем. Марта стишено зойкнула 
й кинулася її відкривати. Ялинкові прикраси чудово ви-
тримали подорож, всі до одної були цілі. Марта схопила 
коробку, навшпиньки прокралась назад, до маленької 
кімнати, і тихенько заходилася прикрашати ялинку, на-
магаючись не розбудити Дані. Вона так захопилась цим 
процесом, що й сама не помітила, як почала промовляти 
до прикрас.

– А ти давай сюди, – шепотіла вона, стаючи навшпинь-
ки, аби прилаштувати на найвищу гілку крихітного на-
бурмосеного ведмедика. – Ні, повернись. От упертий. 
Чого ти відвертаєшся? – докоряла вона іграшці, вже вко-
тре поправляючи кріплення, аби та висіла мордочкою до 
кімнати, і раптом затнулася, усвідомивши, що промовляє 
зовсім як мама.

Марта застигла з іграшкою у руці. То он воно що! Ось 
звідки це дивне відчуття спокою, наче хтось люблячий 
стоїть за спиною і водить твоєю рукою. Мама була з нею, 
тут, у цій кімнаті. Насправді вона ніколи її не покида-
ла. Скільки разів у своєму житті Марта не прикрашала б 
ялинку, мама завжди буде з нею на Різдво. А може, й не 
тільки.

Дівчинка раптом згадала про картину Емми. Тепер 
вона трохи краще розуміла художницю, яка вже багато 
років оплакувала матір так само, як принцеса Мафальда 
– у темряві й холоді. Емма взялася писати «Золотого ко-
роля» з материних ескізів, бо також хотіла відчути свою 
матір, наблизитися до неї хоч на хвильку, а Данін дід, у 
своєму горі, позбавив її цієї втіхи. Як добре, що Алекс все 
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виправив!
Думки дівчинки повернулися до батька. Виявляється, 

вона майже нічого про нього не знала. Судячи з ескізів, 
що їх вона бачила у шафі, він дійсно мав бути дуже вправ-
ним художником. А як спритно він полагодив картину! 
За одну-єдину ніч, як у казці. Це видавалося чимось ней-
мовірним. 

У Марти раптом відвисла щелепа.
Дівчинка побігла у коридор і штовхнула двері до бать-

кової кімнати. Вона має спитати його. Негайно!
Алекс спав. Просто поперек ліжка, навіть не роздяг-

нувшись на ніч. Так, наче впав і одразу заснув. Вигляд у 
нього був геть виснажений.

Марта стояла і дивилась на нього. Їй раптом згадав-
ся зал у гільдії і голос Емми – високий й чистий: «Та він 
вправніший за мене і втричі вигадливіший. Небезпечний 
навіть у тому, що стосується техніки. Деякі викладачі дра-
тувалися з його копій, бо не могли відрізнити – уявляєш, 
Марто?!»

 Здогад дівчинки перетворився на цілковиту впев-
неність. Неможливо було за одну ніч полагодити картину, 
яку було знищено так, як Емміну. Алекс або мусив зроби-
ти копію, або мав її заздалегідь.

Вона підійшла до шафи і поволі прочинила дверця-
та. Вчора вона не знайшла порізаного полотна, але й не 
видивлялася його. Папки у лівій частині шафи – ті, що 
лежали на полотнах, набитих на рами, були недбало скла-
дені. Як тільки дівчинка прочинила ліву половину шафи, 
мальовані аркуші хвилею розлетілися по підлозі, і з най-
нижчої полиці знічено глянув на Марту куточок полотна 
зі знайомим темним фоном.

Алекс ворухнувся в неї за спиною, сонно підвів голову.
– Марто? Щось сталося, люба? Котра там година?
Дівчинка обернулася до нього і якийсь час стояла 

мовчки, не розуміючи, чого в ній більше – обурення чи 
захвату.

– Тату, – врешті сказала вона. – Але ж так не можна. Це 
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ж ти намалював ту картину.
Він підвівся. Похапцем, ніяково стираючи сон з об-

личчя. Та видно було, що тіло відмовляється йому ко-
ритися. Алекс сперся на ліжко і важко сів на підлогу об-
личчям до доньки.

– Як ти здогадалась?
Марта пирхнула і вказала на розчахнуті дверцята 

шафи.
– Емма мені розповіла про те, як ти малював, коли 

вчився. Вчора у кімнаті пахло лаком і свіжою фарбою, – 
додала вона. – А ще ти, мабуть, копіював заздалегідь, бо 
завжди їздив на роботу на восьму, хоча насправді твоя 
робота починається о пів на десяту, так написано таблич-
ці біля офісу.

– От вже не думав, що живу з маленьким Шерлоком 
Холмсом… –приречено зітхнув батько і хитрувато прим-
ружився. – То що, ти мене здаси?

Марта замислилася. Потім похитала головою.
– Ні. Якщо ти скажеш, чому так вчинив.
– Не міг більше бачити, як вона себе мучить, – поволі 

вимовив Алекс, прикривши обличчя рукою. – Картина ж 
вийшла чудова, а ніхто про це так би й не довідався. Ніхто 
б не знав, яка Емма художниця, як вона вміє відчувати… 
Як бачить... Лише через те, що той старий… Тобто через 
те, що її батько не хоче відпустити її від себе.

– Але ж ти не знав, що Емма її знищить. Та все одно 
робив копію… Чому?

– Не знаю… Бо це було, як колись, – відповів Алекс 
глухо і відсторонено, наче уві сні. – Приходити сюди. Ма-
лювати. Наче я все ще на щось здатний…

Марта ткнулася чолом йому в плече, і він завмер від 
того її руху, відчуваючи, як в очах нестримно накипає во-
лога.

– Емма ж здогадається. Вона тебе вб’є, – зауважила 
вона.

Алекс був їй вдячний за ці слова, бо зміг пирхнути, а 
це трохи стримало сльози. Він обійняв Марту за плечі й 
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жартівливо докинув:
– Не будемо аж такими песимістами. Вона милосерд-

на пані – певно, не захоче лишити тебе сиротою.
Тепер засміялася Марта. Чмокнула батька у скроню і 

прошепотіла на вухо:
– З Різдвом тебе, тату!
– І тебе, люба.
Вони сиділи поряд ще якийсь час, Марта про щось 

замислилась, притулившись до його плеча – так просто 
й буденно, що навіть не вірилося. Алекс боявся ворухну-
тись, аби не впадково не сполохати її і своє щастя.

– Тату, – раптом знов озвалася вона до нього, навіть 
не уявляючи, якою солодкою музикою бринить для нього 
це звертання. – Ти ж мені винен подарунок.

– Точно, – кивнув він.
– Я вже придумала.
– То що ж це? – усміхнувся він трохи нервово. – Краще 

кажи одразу. Бо якщо квітку з-за моря, ще ж мені позби-
ратись треба.

І вона сказала, несміло тицьнувши пальцем у бік ма-
люнків, що вивалились із шафи і тепер стосами вкривали 
підлогу. Кораблі, чарівні істоти, мури Королівства Золо-
тих Веж…

– Навчи мене ось так малювати.
– Як? – розгублено перепитав він.
– Як ти, – терпляче пояснила Марта, глянувши на ньо-

го з надією. – Ну, може, звісно, так гарно в мене й не вий-
де, але ти принаймні спробуй. Будь ласка. Я буду старати-
ся, чесно. Можна зараз почати? Будь ласка!

Коли Дані врешті прокинувся і босий та розхристаний 
зазирнув до кімнати, шукаючи хазяїв, вони все ще сиділи 
на підлозі: ніс у Марти був перемазаний чорним вугіл-
лям, а очі сяяли, мов зірки. Ошелешений Алекс, тримаю-
чи на колінах великий стос паперу, показував доньці, як 
малювати велику чайку з розгорнутими крилами.
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Анатолий Марущак

ОЧИМА ЯСТРУБА

 Усі хмари неба об’єднались у грізні загони і швидко 
сунули на село. Вітер пролетів по вербах так, що вони за-
скрипіли і нахилились до річки, наче кошлаті звірі на во-
допої. Гнат і Микитка перелякались не на жарт, а старша 
за них на два роки п’ятнадцятирічна Оксана підвелась, 
щоб краще розгледіти небо за гаєм.

- Куди ти! – гримнув на дівчину Гнатко, а грім згори 
і собі щось додав басом.

 Оксана плюхнулась на дно човна, а хлопці почали ве-
слувати з усіх сил. Рибі цього разу пощастило набагато 
більше, ніж рибалкам, які опинились у небезпеці. 

- Не встигнемо, - тривожно промовила дівчина.
- Куди не встигнемо? – не зрозумів Микитка.
- До великої блискавки. Такої, яка діда Панаса на 

річці вбила. Він минулого місяця на цьому човні плив. Та 
не доплив.

- Я краще стрибну із човна, - занервував Микита.
- Не руш! – наказав Гнат. – Дід сам блискавку при-

тягнув. Я бачив.
 Хлопець казав правду. Він тоді рибалив з берега, 
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коли розпочалась гроза. Дід Панас перестав гребти, по-
тім випростувався і завмер. Дощі-хлющі обмивали його, 
як небіжчика. Він простер руки до неба і заволав. Хмара 
відгукнулась яскравою блискавкою. Здалось, що вода під 
човном закипіла. Рибалка похитнувся і впав. «Діду!», - за-
кричав Гнатко, і старий Панас, наче почув його, тому що 
підвівся, але, не озирнувшись, знову заголосив. І блискав-
ка вдруге кривим оленячим рогом вдарила дивного ри-
балку. І цього разу поцілила влучно. Коли човен приби-
ло до берега дід Панас лежав на дошках, мов у відкритій 
труні просто неба…

- Я попливу, - знов нагадав про себе Микитка.
- Заверніться калачиками і лежіть, - наказав Гнат, не 

полишаючи весел.
 Вони вже були метрах у десяти від берега, як раптом 

Микитка не витримав і кинувся у річку. Він серед хлопців 
плавав найкраще, і, може, саме тому вирішив, що добе-
реться до рятівних кущів швидше за човен. А блискавка 
наче цього і чекала. Вода зашипіла, а хлопець не встиг 
зробити останнього гребка. Гнат і Оксанка вискочили із 
човна і потягли друга до рівчака. 

- Засипай землею! – повчав хлопчина, та Оксана і 
без порад почала штовхати мокрий гребінець чорного 
ґрунту в траншею. За лічені хвилини вони обліпили зем-
лею тіло друга. Так, як вчив Гнатка чумак Богдан. 

Блискавки продовжували шматувати небо турецьки-
ми ятаганами, але підлітки не помічали тріщин на небі та 
не чули барабанів невидимого громовержця. 

Микитка ворухнув довгими віями і розплющив очі. 
Здивований зеленкуватий погляд, немов серед багнюки 
промайнули листя папороті.

- Живий! – на два голоси зраділи юні рятувальники.
- А чого смаленим кабанчиком пахне? – несподіва-

но запитав Микитка.
- Мабуть, тебе блискавка підсмажила, кабанчику 

наш, - розсміялась Оксана.
 Коли гроза закінчилась і Микитка змив бруд з тіла, то 
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друзі побачили на його спині малюнок, схожий на зобра-
ження Богородиці, ікона якої висіла у сільській церкві.

- Тебе не ми, а Діва Марія врятувала, - Оксанка пе-
рехрестилася.

- Ну, і ми трохи, - нагадав Гнатик про свої заслуги.
- Я борг віддам, - пообіцяв врятований, - я вас на-

ступного разу від ординців захищу.
- Краще б його не було – такого наступного разу.

ЛІСОВА ГАДЮКА І ПІДСТУПНИЙ РОЗБІЙНИК

На другий день після дощу сонце згадало про свої 
прямі обов’язки – зігрівати землю. Рудий Мур шукав собі 
достойних пригод. Ганяти курчат йому набридло, а ось 
гніздо на дереві зацікавило. Шпаки саме святкували на-
родження пташенят. Кіт швиденько стрибнув на гілку, 
потім на другу, третю і зупинився навпроти пташиної ро-
дини.

- Мур! – грізно попередив наступні дії домашнього 
улюбленця Гнатко.

 Кіт нахилив голову і здивовано поглянув на господа-
ря: мовляв, у чому річ? Вже порахувати новонароджених 
не можна? «Мяв!» - привітав шпаків із радісною подією 
Мур і повернувся до гри з курчатами.

Гнат підхопив кошик і подався до лісу, де на нього вже 
чекала Оксанка. Хлопець боявся навіть собі самому зізна-
тися у своїх ніжних почуттях до сусідки, бо розумів, що 
вона старша і вийде заміж раніше, ніж він стане справж-
нім козаком, але головне, що її вподобав чумак Богдан – 
його родич і старший товариш.

Гриби після дощу піднялись біля коріння дерев і на га-
лявинах дружними родинами. Оксана акуратно клала їх 
головками вниз, а Гнату на таку роботу не вистачало тер-
піння. Досить швидко підлітки набрали по два кошики 
грибів і повернули додому. На осонні їх перестрів дядько 
Харитон зі своїм собакою, схожим на вовка.
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- Доброго дня вам, - привіталися діти, - знову скар-
би шукаєте?

- Ти, Оксано, кошик, що у правій руці, поклади на 
землю.

- Чого це ви, дядьку Харитоне?
- Гав-гав, - незадоволено замість хазяїна відповів 

вовкопес на прізвисько Сірий.
Дівчина виконала команду, але цього Харитонові ви-

явилось замало:
- Відійди від кошика.
Оксана слухняно зробила кілька кроків убік, а дядько 

підійшов до кошика і ткнув у нього тонкою палкою. І тут 
діти побачили серед грибів голову гадюки. Як змія опини-
лася там і як її з відстані угледів односелець, важко було 
пояснити. Гадюка незадоволено прошипіла і поповзла по 
деревині. Пес гримнув на змію, щоб не пручалася, коли 
жити хоче. Вона на якусь мить завмерла, а потім швидко 
зникла у найближчих кущах.

- Гав-гав! – попрощався Сірий з хвостатою.
- Даремно відпустили, - зітхнув Гнатик, - кажуть, що 

м’ясо змії дуже смачне і корисне.
- А тобі що дома їсти не дають?
- Гадюку на обід точно не дають. А ви їли зміїв?
- Доводилось, але лише через скруту, - дядько Хари-

тон замовк, ніби щось пригадуючи, - тільки не приємно, 
коли голова після того, як відрубаєш її, щелепами водить, 
та і тіло продовжує звиватися.

Харитон різко обірвав свою розповідь і глянув вгору. 
Там піднебіння неба дражнив крилами швидкий яструб. 
Дядько зупинив на ньому свій погляд і наче заснув. Діти 
навіть боялися поворухнутись, щоб не завадити цьому 
безсловесному спілкуванню людини і птаха.

- Розвідка татар куряву підняла. Поки далеко звід-
си, але біда не за горами.

- А ви як бачити? – Гната вразили слова дядька.
- Яструб бачить, а я у нього погляд позичив.
Козака Харитона у селі знали як незвичайну людину. 
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Він і на Січі бував, і з чумаками мандрував по небезпеч-
ному Чорному шляху, і навіть на чайках до Туреччини хо-
див під проводом Антона Головатого. Правда, останні три 
роки села надовго не полишав. Днями ходить по лісу з ло-
патою і копає, копає. Люди кажуть: скарб шукає. Може, 
вже і знайшов, бо гроші у Харитона водяться. Ось молод-
шого племінника послав вивчати буквар, а це карбованця 
вартує, а старшого навчають Часослову. А за це всі п’ять 
карбованців треба віддати.

- Дядьку Харитоне, навчіть мене бачити, як яструб.
Чолов’яга посміхнувся у розкішні довгі вуса.
- Та я не малий вже,- по-своєму зрозумів козака 

Гнат.
- Я цього не казав, бо у твої роки на Січі хліб вчився 

пекти.
- Хліб краще мені доручити, - нагадала про себе Ок-

сана.
- Подумаю, - сказав, як пообіцяв щось не то дівчині, 

не то хлопцю Харитон, і розчинився у лісі разом зі свої 
чотирилапим другом.

Гнат розчаровано зітхнув, бо не встиг спитати про 
скарби. І що дивно: копає дядько, а ям тих ніхто не бачив. 
Мабуть, знову закидає їх землею.

 На подвір’ї хлопця зустрів рудий Мур, задоволений 
життям. На його вусах ще молоко не висохло. 

- Ти шпаків не чіпав? - суворо запитав Гнат.
- Мур-р-р, - з докором у голосі відповів кіт, мовляв, 

як ти міг про мене так погано подумати.
Раптом щось чорне і невеличке прошмигнуло по 

стовбуру, і пір’я полетіло врізнобіч. На землі не встигли 
отямитись, як маленький розбійник розорив гніздо і втік 
з двору.

- Що це було? – поцікавився думкою кота приго-
ломшений хлопець.

- Мур, - відповів рудий, і це означало, що він з неві-
домим розбереться. 
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ЯК ОРДИНЦІВ ІЗ СЕЛА ВИГАНЯЛИ

Юхим обідав на сторожовій вежі. Коли доїдав остан-
ній шматок сала, внизу, наче з-під землі, виріс козак Ха-
ритон.

- Запалюй вогонь! Татари скачуть!
- Та де ж ті бісові ординці? – Юхим одночасно доїдав 

сало, запалював вогонь і вдивлявся у легкий туман, немов 
намагався зазирнути за обрій. Але даремно: навіть натя-
ку на небезпеку не було. 

- Я до села, людей у лісі ховати.
Цієї весни половина чоловіків подалася на заробітки, 

дехто пішов з чумаками. Тим, хто залишився, навіть від 
невеликого загону татар відбитися було б важко, а якщо 
темної сили кількасот вершників, то й поготів.

Дзвіниця церкви Пресвятої Богородиці скликала лю-
дей. Гнат і Микита мали луки і вміли добре стріляти. В 
юрбі вони почувалися захисниками жінок і дітей. Однак 
дядько Харитон говорив не тільки про майбутній бій.

- Вози ставимо перед лісом на узвишші. Так з усіх 
боків у нас буде захист. Зносьте луки, стріли, списи. А я 
поки дітей і жінок поведу до схованок у лісі.

- У які схованки? – не зрозуміли у натовпі.
- Хороші. Побачите.
Еге ж, не простий козак Харитон. Виявилось, що не 

скарби він шукав, коли землю рив, а схрони робив на чор-
ний день. По знайомих тільки йому стежках

повів Харитон старих і малих. Раптово зупинявся се-
ред заростів, піднімав пласти трави, а потім і дерев’яний 
настил. В отвір по сходах люди спускались не рішуче, але 
запалені свічки додавали їм бадьорості, та й вибору не 
було: залишитись на поверхні означало або загибель, або 
неволю.

- Гей, підземний отамане, не забудь про нас, як та-
тари підуть. А то Петра і Павла не відсвяткуємо, - гостра 
на язик Лукерія і у напівтемряві не замовкала.

- Ой, ти Петре, Павле та Іване, а вже твоя Петрівонь-
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ка минає.
Половини літечка немає, - заспівала Євдокія.
- Ну, якщо співаєте, то все буде добре, - задоволений 

загальним настроєм Харитон закрив схрон. 
Коли він уклав траву на останню схованку і повернув 

на стежку до села, то почув збоку дихання листя. Козак 
підняв лук, а йому назустріч з-за дерева вийшли Гнат і 
Микитка. Пес Сірий відреагував на незадоволення хазяї-
на не злобним риком.

- Ми з вами, дядьку Харитоне, - твердо промовив 
Гнатко.

- Ми ховатись не будемо, - підтримав друг.
- Та вже пізно ховатись, - процідив крізь зуби козак 

і відпустив стрілу.
Вона пролетіла над головами хлопців. І вони почули 

за спинами зойк.
- Лягай! – скомандував Харитон.
Друзі миттєво кинулись у хащі, але встигли почути 

свист другої стріли і скрик другого ординця. Здавалось, 
у козака десять рук і кожна випускає стрілу з лука. Нес-
подівано хлопці побачили перед собою хиже створіння 
їхнього зросту. Татарин замахнувся кривою шаблюкою 
на Гната, та не вдарив , а якось дивно витріщив очі і упав. 
Він упав не один, а разом з вовкопесом, який прихопив 
шию ворога ззаду. Татарин швидко затих.

Хлопці і собака уважно вслуховувались у тишу. 
- Сірий!
- Дядьку Харитоне!
- Живі?
- Неушкоджені, - за двох відповів Гнат, - а звідки ці 

татари?
- Трохи своїх людей лісом пустили, але основний 

загін там – за селом.
Козак розвернувся і швидким кроком попрямував до 

місця головної сутички. Хлопці побігли за ним, і Харитон 
цього разу їх не зупиняв.

Татари пролетіли селом. Від злості, що нікого немає, 
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підпалили кілька хат.
- Наша горить, - Гнатко стиснув лука, але стрілою з 

узвишшя поганців не дістати. Та вершники не забарились 
і поскакали до возів, за якими причаїлися селяни.

Чорна зграя наблизилась, воїни випустили стріли, які 
постукали по дереву і поранили двох селян. Двох татар 
збили влучними пострілами і захисники. Коли вершники 
завернули коней, Микита прошепотів з надією:

- Може, злякались.
- Вони нашу міць перевірили. Зараз серйозно пі-

дуть, і надовго нас не вистачить, - очі козака зробились 
якимись дивними, і він шумно видихнув.

Хвиля вітру так вдарила по ординцях, що перелякані 
коні стали дибки, а потім кинулися вбік. Гнат з подивом 
подивився на козака:

- Це ви, дядьку Харитоне?
- Це зайвий вітер з мене вийшов.
- А ще можете?
- Зараз побачимо.
Татари згуртувались і знову понеслись на узвишшя. 

Козак заплющив очі і видихнув повітря, здавалось, не 
тільки з легенів, а й з печінки. Три перших коня упали 
на землю разом із вершниками, решту рознесло по різні 
боки.

- Отримали, бусурмани! – закричав Гнатко.
- Зараз втретє буде, - пообіцяв Микитка, але поди-

вився на козака і осікся. Той сидів з обличчям сірим, як у 
мертвяка.

- Не давай обіцянки, вона не цяцянка, - Харитон 
важко підняв вії.

Татари трохи ошаліли від несподіваних поривів вітру, 
але не вгамувались. Щось кричав їх головний на чорному 
приземкуватому коні, і ординці гикали у відповідь та гар-
цювали перед новою атакою.

Хлопці принишкли, мовчав і козак, закриваючи влас-
ним тілом юних сміливців. Харитон подивився в небо, 
немов востаннє. Його яструб креслив кола на хмарах. 
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Раптом обличчя козака просіяло, і він усміхнувся на всі 
свої криві зуби, адже не даремно його звали Харитоном 
Кривозубом.

- Щось побачили? – не втерпів Гнатко.
- Зараз і ти побачиш, - пообіцяв козак і усміхнувся 

так, що худе, продовгувате обличчя стало майже круглим.
 Ординці із задньої лави почали несподівано падати. 

Хвиля іншого шуму накрила чужинців. Коні закрутили і 
решту вершників, враз усі татари побачили зовсім поруч 
озброєних вояків.

 Гострозорий Гнат розгледів серед їхніх рятівників 
свого старшого товариша – чумака Богдана. А козака Та-
раса, якого за могутню статуру прозвали Дві Спини, лише 
сліпий не розпізнав би. Селяни зрозуміли, цього року чу-
маки пішли не Чорним шляхом, як планували, а Мурав-
ським. І на їхнє щастя, вчасно завернули вози на знайомі 
подвір’я. Чоловіки не могли відірвати очей від Тараса, 
точніше від його півтораметрової довбні. Здавалось, що 
вона ледь торкалась спин і голів приголомшених верш-
ників, а ті, немов іграшкові, падали від першого дотику. 
«Гра у піддавки» захопила селян, але трубний голос Хари-
тона привів їх до пам’яті:

- Чого стоїте?! Вперед на татарву!
Удару з двох боків бусурмани не витримали і розсія-

лись за селом, залишаючи загиблих і скалічених.
Гнат стояв посеред рідного обійстя і печально дивив-

ся на попелище. Їх хата, така ловка і чепурна, перетвори-
лась на чорний сум.

- Вище ніс, козаче, збудуємо толокою ще кращу, - 
підбадьорював друга Богдан.

- Поки поживете у нас, - обізвався Микита.
- А де Оксана? Де ваші жінки? – Богдану не терпіло-

ся побачити свою улюбленицю. Саме через дівчину він 
вмовив чумаків зупинитися в Ольшанці.

Так завдяки Богдану чоловіки згадали, що у лісі зали-
шилися їхні берегині.

- Ошаліли ми від радості, - виправдовувався Хари-
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тон, звільняючи жінок і дітей з підземелля. 
Побивалися тільки мати Гнатика – Євдокія та бага-

тослівна Лукерія, хату якої також спалили ординці до 
останньої очеретини.

- А де Мур? – поцікавився у друга Микитка.
- Не знаю. Може, разом з хатою згорів, - Гнат ледь не 

заплакав.
- Мяв! – рішуче із-за паркану не погодився кіт.
- Дивись, він щось притягнув додому.
Діти здалеку не могли розпізнати, що у рудого чорніє 

під лапою. Коли підійшли ближче, зрозуміли: ласка стала 
здобиччю кота.

- Дотримався свого слова Мур.
- Якого слова? – не зрозумів Микитка.
- Котячого, - зітхнув Гнатко і розповів сумну історію 

розорення пташиного гнізда і обіцянки Мура помстити-
ся розбійникові, якого хлопець тоді навіть не розпізнав, 
а рудий винюхав, вислідив і покарав хижого звірка на ла-
гідне ймення - ласка.

Богдан біля сусідньої хати розповідав Оксані чумаць-
кі історії, а дівчина перебирала пальцями червоне нами-
сто – перший подарунок юнака. Гнатику не зручно було 
втручатись, але він не міг не запитати:

- Ви коли у дорогу рушаєте?
- Післязавтра.
- А мене візьмеш?
- Якщо тітка Докія дозволить, візьму.
- А мене? – усміхнулася красуня.
- І тебе візьму через пару рочків заміж.
Оксанка зашарілася, а Гнат пішов умовляти маму до-

зволити йому чумакувати.
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ПРИГОДИ ПІВНЯ І ЧУМАКА БОГДАНА

Вітер повисмикував зірки з неба і погнав чорні хма-
ри по етапу погрітися у південні краї. Оксанку покликали 
батьки, а неприкаяний Богдан подався до річки. Гнатко 
ув’язався за старшим товаришем, але чумакові хотілося 
усамітнитись.

- Друже, йди спати.
- А ти куди? - не хотів відставати від товариша Гнат.
- До річки.
- А як чумак знайде стежку до води без Чумацького 

шляху?
Богдан подивився на темне небо, нічого не відповів і 

пішов мріяти про Оксанку наодинці. Чорна ріка видава-
лася особливо глибокою: опусти камінь, і він тільки зав-
тра дна торкнеться. Молодик заплющив очі і полетів дум-
ками у власний всесвіт. Але мандрівка тривала не довго. 
Грубий зашморг аркану

так перетягнув горлянку, що очі побачили світло на 
небесах. Двоє татар миттєво опинились біля чумака.

- Цей урус? – запитав старший і більш злобний.
- Він, - підтвердив молодший, - він нашого брата 

убив.
Богдан, який знав татарську, подумав, що йдеться про 

вранішній бій у селі.
Але ординці, виявилось, ганялись за ним вже півроку 

після сутички у степу, коли чумаки відбились від степо-
виків, а Богдан голіруч придушив їхнього агу. 

- Страшну смерть приймеш, іновірець, - пообіцяв 
злобний.

- Ми тебе живцем закопаємо.
Чумак хотів братам відповісти смачною козацькою 

мовою, але він не те що говорити – дихати не міг.
Виявилось, що татари ґрунтовно підготувались до та-

кої не людської страти.
Яма вже чекала на свого бранця. 
Злобний потягнув аркан на себе і змусив Богдана 
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упасти в яму, настільки глибоко, що і маківки чумака не 
було видно. Молодший татарин почав кидати землю на 
бранця. Хоча і не селянин, а працював швидко. Ось уже 
по пояс засипаний чумак рідною землею, минає ще трохи 
часу, і шия відчуває вже не тільки тугу мотузку, а й вологу 
річкового берега. 

Підвів Богдан очі до неба, подивився на журні хмари, 
промовив «Отче» і попрощався зі своїм молодим життям 
і улюбленою Оксанкою. І так запахла йому земля, як ніко-
ли і у духмяному весняному степу не пахла. Ще кілька

лопат ґрунту впало йому на голову, і татарин припи-
нив роботу. «Мабуть, втомився, - подумав чумак. Тиша. А 
потім швидкі кроки. І обличчям в обличчя Гнатик.

- Тікай, - хотів крикнути Богдан, та губи були у зем-
лі.

- Бодю, ти живий?
- Під землею чумакувати вирішив? – поруч з хлоп-

чиком з’явились вуса Харитона.
Коли Богдан виповз на траву, то побачив поруч із 

ямою двох татар. Злобний лежав зі стрілою у горлі, мо-
лодшому наконечник пробив серце.

- Врятував тебе братчик, - світив кривими зубами 
Харитон, - прибіг в село і волає: Богдана закопують. До-
бре, що я в ліс за грибами не пішов.

- Не жартуйте, дядьку: які гриби уночі?
- А чого ти за мною поперся? – за показним невдо-

воленням чумак ховав свою вдячність. Він добре розумів, 
що неслух Гнатко врятував йому життя.

- Пішли спати. А то півень уже голову підняв: сонце 
шукає.

Півень Кука ходив з чумаками по всій Україні і аж до 
Польщі. Уперше посадили його на воза десять років тому 
у південних степах. І відтоді за чумацькою традицією ру-
шав півень у путь на першому возі. Спочатку його прив’я-
зували, але з роками він призвичаївся до мандрівного 
життя, і, здавалось, після зимової стоянки птиця сама з 
нетерпінням очікувала гучного голосу ватажка, коли вал-
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ка-обоз за його командою починала важку і небезпечну 
мандрівку на північ.

Півня кинулись шукати опівдні. Вночі рушати у доро-
гу, а Кука, немов під землю провалився. За десять років 
тільки раз півень загуляв з місцевими курми, і тоді навіть 
довелося на день відкласти похід.

 Усе село шукало втікача. Хлопці навіть до лісу бігали. 
Все дарма.

- Муре, ти півня не чіпав? – про всяк випадок запи-
тав Гнатко рудого.

- Мяв-мяв, - заперечував кіт свою участь у зникнен-
ні птиці.

- Може, лиса вкрала? - висловив власну версію Ми-
китка.

- Мяв-мяв, - погоджувався Мур.
- А бабця Устина пироги буде пекти, - запропонував 

більш приємну тему для розмови Гнатик, - гайда їй допо-
магати.

Тісто в діжці, що стояла під солом’яним навісом, вже 
підходило. Господарка озирнулась на стежку і побачила 
хлопців, але в ту ж мить позаду загуркотіло , і великий 
шматок соломи полетів у діжку. Бабця кинулась рятувати 
тісто. Із соломи і тіста визирала голова чумацького пів-
ня. Такого шаленого погляду у домашньої птиці Устина за 
все своє довге життя ще жодного разу не бачила.

- Киш! – розгублено крикнула хазяйка.
Але Кука не рушив з місця, бо його крила і всю статуру 

пов’язала глевка маса. Тоді бабця схопила безпомічного 
півня за боки і витягла із діжки. Як змогла, зчистила з ньо-
го тісто і жбурнула подалі від діжки. Півень біг стежкою, 
намагаючись розправити крила. Потвора у русі виглядала 
ще більш жахливою.

- Чортеня якесь, - перехрестився Микитка.
- А у нас часнику нема від нечистої сили, - відступа-

ючи вбік проворкотів Гнатко.
А птиця після швидкого старту уповільнила біг і зупи-

нилася біля хлопців. Кука з надією подивився на підліт-
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ків, але зрозумів, що вони його не пізнають. Чумацький 
півень вирішив допомогти дітям.

-  Ку-ка-ріку, - заголосив не своїм голосом півень.
-  Так це Кука, - все ж таки впізнав пташиного чумака 

Гнат.
-  Голос наче змінився, - засумнівався Микитка.
-  То через хвилювання.
Ватажок чумацьких мажей-возів від радості не знав, 

кого першого обіймати: хлопців чи півня. Тепер можна 
було без перешкод рушати далі. Та Бог мав для чумаків 
ще одну історію.

- Рятуйте! – почули з узвишшя селяни протяжний 
голос пасічника Мефодія, який біг підтюпцем, часто ози-
раючись на ліс.

- Невже знову ординці, - захвилювалась Лукерія.
- Гірше, - сповістив захеканий пасічник.
- Турки?
- Ще гірше.
- Та кажи, діду, а то лише страху наганяєш. 
- Ведмідь.
- Тю, ти! Де той ведмідь, а де ми, - заспокоїлася Лу-

керія.
- Вам – тю, а мені розор. Колоду за колодою руйнує. 

Без меду всі залишитися, а я ще й без бджіл.
- Пішли я з ведмедем поговорю, - запропонував Та-

рас Дві Спини.
Чумак поклав свою знамениту довбню на плече і ру-

шив слідом за пасічником.
Господарство у Мефодія було просто навдивовижу. 

На галявині трохи кумедні хатинки, наче для гномів, з 
високими житніми стріхами. Чоловік сам робив колоди 
із товстих соснових стовбурів, щільно зашпарював діри, 
натирав дерево вуликів-бортяків маточними травами: 
мелісою, м’ятою, чабрецем, душицею, листям смородини, 
приманюючи бджолині родини. Дехто радив йому підві-
шувати колоди на кронах дерев, аби ведмеді не поласува-
ли медом на дурно, але Мефодій від звіра набив у дошки 
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залізних штирів, і пасику розмістив на галявині. 
Коли Тарас і бджоляр добігли до пасіки, ведмідь уже 

розграбував кілька вуликів, але зупинятися не збирався, 
хоча бджоли відважно захищали свої домівки.

- Геть! – прогримів Тарас, намагаючись розібратися 
з клишоногим по-доброму. Але ведмідь обурився, став на 
задні лапи і пішов в атаку. 

- Стій! – ще голосніше гримнув чумак, і навіть бджо-
ли припинили роїтися, а дід зігнув спину, наче злякався, 
що і йому перепаде від здорованя.

Лише на ведмедя грізний Дві Спини не справив на-
лежного враження. Той тільки додав в ярості. Мефодій 
стрибнув за дерево, а чумак з розмаху опустив півтораме-
трову довбню на голову звіра. Дерево тріснуло, але щось 
тріснуло і в голові хазяїна лісу. Він спантеличено поди-
вися на супротивника і зупинився. Чумак відповів йому 
схожим поглядом, але схаменувся і вдарив удруге. Дерево 
переломилося навпіл, а звір рухнув на землю перед са-
мим Тарасом.

- Я ж тобі кричав: стій! - чумак із співчуттям поди-
вився на тварину, а потім на свою дерев’яну зброю і до-
дав, - і ведмедя жалко, і довбні шкода.

- Я до вечора тобі нову дубову палицю зроблю, і 
медку барильце дам, -утішав Мефодій велетня.

А у селі Микитка заспокоював друга: мати не дозво-
лила Гнату чумакувати з Богданом. Хлопець, сподівався 
хоч на зворотній дорозі він все ж таки пристане до чу-
мацького гурту. Якби жінка знала, що чекає на сина вже 
завтра, то, напевне, не відмовила б Гнатику.

ШЛЯХ ДО ШЛЯХТИЧА

Наступного дня сумний Гнатко залишив череду на 
Микитку, а сам пішов від корів подалі. Він знав, де усаміт-
нитись. Річка, випрямляючи русло, залишила після себе 
заболочену місцину - стариці. Селяни і по висохлій траві 
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ходили тут рідко, а по болоту полювати дичину ніхто не 
наважувався. Гнат пішов на кордон старої та нової ста-
риць. Одуд гудів: Господь тут, Господь тут. Дятел погод-
жувався: так-так-так, так-так-так. А зозуля,мабуть, поба-
чивши людину у заростях, почала відразу рахувати літа: 
ку-ку, ку-ку…

Раптом Гнатику почувся людський голос, наче хтось 
кликав на допомогу. Хлопець взяв довгу палку і обережно 
почав просуватися в глиб нової стариці. Тепер він чітко 
розібрав навіть слова.

- Матка Боска Ченстаховська, - молодий шляхтич, 
звертаючись до небесної покровительки, насправді від-
далявся від неї, бо вже по коліна увійшов у трясовину.

- Пане! - гукнув Гнатик.
- Хлоп? - здивувався шляхтич, наче очікував на по-

яву самої Святої Богородиці.
- Гнат, - назвав себе хлопець.
- Анджей Ольшанський, - відповів син місцевого 

магната, розраховуючи, що хлопець тепер зробить усе, 
щоб врятувати свого пана, який так необережно занурив-
ся у хащі у гонитві за оленем.

Але Гнатко несподівано розвернувся і пішов зворот-
ним шляхом.

- Гей, хлопе! – закричав мисливець. Він вже встиг 
забути ім’я підлітка.

- Я зараз, - пообіцяв хлопець і, дійсно, дуже швидко 
повернувся з палицею для пана.

Гнат вправно прокладав собі шлях по болоту до яс-
новельможного шляхтича. На щастя, драгва виявилась 
небезпечною тільки біля самого Анджея Ольшанського. 
Хлопець досить близько підійшов до в’язня трясовини і 
кинув жердину. Мисливець наліг на палицю і витяг з бо-
лота праву ногу. Ходою журавля він слідував за свої рятів-
ником аж до сухої стариці.

- Дзянкую бардзо, - подякував шляхтич, - ще раз 
скажи, як тебе звати?

- Гнат, - підліток ніколи не чув, щоб пани дякували 
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селянам, і тому зніяковів.
- А прізвище?
Хлопець зніяковів вдруге. Ніхто у нього раніше не пи-

тав прізвище, та й для чого.
- Як я тебе без прізвища в Ольшанці знайду, - по-

яснив шляхтич і усміхнувся: насправді, челядники могли 
знайти і найменшого собаку в селі.

- Дорошенко.
- Ух, ти! Відоме прізвище, - молодик усміхнувся 

ще ширше і, натякаючи на гетьмана Дорошенка, з яким 
шляхта не на життя, а на смерть билася сто років тому, 
додав, - правда, не дуже приємне для польського вуха. Че-
кай у гості.

Пан Анджей не забарився. Вже наступного ранку його 
невеличкий загін переполохав усе село. Молодого шлях-
тича ніхто з місцевих раніше не бачив, тому подивитись 
на нащадка Ольшанських, а заразом на модний кунтуш і 
франтівські чоботи, зібралось ледь не усе село. Управляю-
чий почав кричати на людей, але шляхтич зупинив його.

- Давай, Миколо, я сам розберусь. Це хата Доро-
шенків?

- Була хата та вся вийшла. Ординці спалили.
- Знаю. А Пилипа Медянку ніхто останнім часом не 

бачив?
Селяни відвели погляди. Торік нестримний Пилип пе-

ребив одному челяднику носа, а другого підвісив за ногу 
до дуба, бо ті обізвали його свинопасом. Розлючений ко-
зак підпалив ще кілька скирт сіна і разом із вітром зник у 
полі. Відтоді нічого про Медянку не було чутно. 

- А хто живе у хаті бунтівника?
- Стоїть пусткою.
- Тоді відтепер там житимуть Дорошенки. Правда, 

Гнат не довго. 
- Чому не довго? – озвався стурбований Гнатик.
- Бо за три тижні поїдеш до нашого польського 

маєтку. Послужиш мені трохи.
Дві старші сестри Гнатка вже повиходили заміж, і у 
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матері він залишався єдиним помічником та розрадою. 
Сльози капали самі по собі, і Докія ніяк не могла їх зупи-
нити.

- А давай я подамся до чумаків, - запропонував Гна-
тик.

- Сам не підеш, а з чумаками я тебе не відпустила, 
- сльози знову покотилися на хустку, - а, може, воно і ні-
чого: молодий пан начебто не злий.

Ноги самі понесли Гнатка до дядька Харитона. З 
пам’яті ніяк не йшли його чудеса у битві з татарами і 
спілкування з яструбом. 

- За три тижні навчити тебе таємницям, на які роки 
навчання йдуть? Чи не зависокої ти думки про себе? – 
відповідав козак питаннями на прохання хлопця допом-
огти йому освоїти особливу науку злиття з природою.

Козак знав хлопця за розумну дитину, але у важливих 
справах не терпів поспіху. Він вагався. Подивився в ясні 
очі Гнатка, потім перевів погляд на свого вовкопса, немов 
би питаючи його думки, і зітхнув:

- Ну, як скажеш, Сірий?
- Гав-у-у!
- А Сірий щось сказав?
- Еге ж, порадив тобі допомогти.
Очі хлопці загорілися радісним вогнем. Харитон піді-

звав його до себе. Потім нахилився до собаки, який все 
зрозумів з першого погляду: ліг на траву і повернувся на 
бік.

- Дивись уважно, Ігнасю, бо далі твоя буде черга. 
Ліву руку кладу на серце тварини, а правим вухом слухаю 
її дихання. І так почуваюсь, наче окрім нас ні в цьому лісі, 
ні в цілому світі нікого немає.

 Протягом тижня припадав Гнатик до Сірого, який тер-
пляче чекав, коли хлопець, нарешті, зрозуміє його і стане 
людинособакою. Для Гната ця мить настала несподівано. 
Він немов би поринув у сон, а коли отямився і подивився 
на Сірого, усвідомив: вони знають думки один одного.

Дядько Харитон відразу відчув цю зміну, підійшов до 
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хлопця, притиснув своє чоло до лоба Гнатка, а долонями 
обійняв голову підлітка. Гнат наче полетів у прірву часу: 
він бачив, як скачуть козаки, виблискують шаблі, нерву-
ють на переправі коні…Тепер погляди чорних очей хлоп-
ця і темно-сірих очей козака були схожі своєю загадкові-
стю і діяли гіпнотично.

А в небі накручував кола яструб, немов хотів приєд-
натися до друзів на землі. Гнат подивився вгору, намага-
ючись своїм їством наблизитися до птаха, але простір не 
піддавався.

-  Не бачиш того, що відкрито яструбу? – посміхнувся 
учитель.

-  Ліс, поля, річка, - вигадував підліток.
-  А чумаків бачиш?
-  Ні, - зітхнув хлопець, - нічого я не бачу.
-  Йди-но сюди, - покликав козак до нахиленого 

стовбура дерева, - сідай,
мов на коня.
Гнат сів на дуб і випростав праву руку. Яструб зробив 

ще одне високе коло і понісся вниз. Він сів на правицю 
хлопця. Від сірих смуг на білій грудці замиготіло в очах. 
Погляд небесного гостя був гарячо-червоний, як у всіх 
дорослих птахів. Гнатик вже знав, що робити далі. Усе 
відбулось, як із вовком. Птах і людина ставали одним ці-
лим. Вони обмінялись поглядами, і яструб повернувся до 
хмарного неба. Хлопець продовжував дивитися на свого 
пернатого друга і, коли той зиркнув вниз, Гнат побачив 
і своє село, і сусідні, здавалось, кожен куточок, що є на 
світі. Він міг би дивитися так ще багато годин, але жур-
лива пісня наставника спустила його з небес на грішну 
землю. 

- Ой осідлаю кониченька,
Коня вороного,
Нехай несе в чисте поле
Мене молодого.
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В чистім полі тирса шумить,
Катран зеленіє,
В чистім полі своя воля,
Що й серце німіє.

У ЧУЖІЙ СТОРОНІ

Замок Ольшанських біля Кракова вразив Гната своєю 
величчю і пишністю. Стіни видавались велетенськими 
і закінчувались десь у небі, а у хоромах він потрапив в 
обійми килимів і під погляди гордовитих магнатів з чис-
ленних картин на стінах. Хлопець поступово звикав і до 
незвичного одягу, і до нових обов’язків козачка. З’явив-
ся у нього і новий друг Янек, схожий на пшеничку з во-
лошковими очима.

- За місяць день народження у старого Ольшансько-
го – пана Войцеха. 

- А нам яка радість?
- Не скажи, наїмося смачненького, - пояснював 

своєму не досвідченому товаришеві Янек, - а то телячий 
шлунок мені вже набрид. А ще гірше рубець баранячий.

- Не скажи, - передражнював друга Гнатик, - суп із 
ним гарний і фляки з пшеничною кашею смакота. Кася 
шлунок довго варить, тому він і м’який.

- Ти ще не бачив, що у панів на столі.
- Голова вепру.
- Цим не здивуєш. А ось ведмежих лап під вишне-

вим соусом чи бобрових хвостів з ікрою не хочеш?
- Не знаю, - розгубився Гнат, у його багатій уяві лапи 

у варенні виглядали не дуже апетитно.
- А ніздрі лося з мигдалем або смажених їжаків не 

бажаєш? – розійшовся не на жарт Янек.
- Я бажаю до завтрашнього полювання на кабана 

підготуватися.
Наближався відповідальний день, і Гнатко хотів зосе-

редитись, щоб не упустити жодної дрібниці, адже полю-
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вання на вепра було першим у його житті. Пан Анджей 
подарував хлопцю великий ніж, а головне – рушницю. 
Ясна річ, не нову, але справну. Зір у Гната виявився го-
стрим, і навіть старий пан, побачивши, як вправно селян-
ська дитина стріляє по бляшанках, не став казати звич-
не: от я у твої роки…а прогундосив: «Здається, старі часи 
повертаються. І козаки ростуть нівроку». Магнат замовк, 
замислився.

  Гнатко прокинувся рано. Ніч рясно посолила зірка-
ми небо, і рідний Чумацький шлях заполонив серпневий 
простір. Хлопець не хвилювався, але нетерпіння ово-
лоділо ним. Тому, коли на дворі з’явились перші псарі 
із гончими, облавники, конюхи, юний мисливець пове-
селішав. Якщо собаки виказували бажання якнайшвидше 
розпочати погоню за звіром, то коні нервували, деякі під-
німались на диби і не задоволено фиркали. 

Анджей Ольшанський на вороному коні, у тем-
но-синьому чекмені полонив не одне жіноче серце. Але 
він дивився лише на Басю, сусідську панянку і свою на-
речену, з якою разом виріс. Гнатко на гнідій кобилі сидів 
міцно, як хвощ, і хоч не привертав дівочі погляди, але ви-
глядав, мов справжній парубок.

Всі були готові вирушити до лісу. Псарі пов’язали 
хортів шворами і тільки чекали на сигнал мисливського 
рогу. 

- Де пан Юзеф?
- Ви не бачили старого Огінського?
- У нього термінові потреби, - посміхнувся молодий 

панич Єжи Тишкевич, - доведеться чекати.
У срібний інкрустований ріг не міг подути будь хто, 

адже за правилами початок гонів оголошував найстар-
ший за літами учасник полювання. 85-річний дідусь на-
решті з’явився перед публікою і майже по-молодецьки 
затрубив у ріг. Уся мисливська армада сунула до лісу. 

Сутінки ще чіплялись за дерева, але сонце, що почи-
нало сходити по невидимих підземних сходах, вже зая-
вило про себе. Зорі не обманули, передрікаючи ясну і без-
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вітряну погоду. Тепер все залежало лише від вправності 
мисливців.

Псарі спустили гончих, облавники приготували рога-
тини, доїжджачі почали бити у барабани, сіпати бубонці, 
крутити тріскачки. 

- Помилуй мя боже, - прошепотів старий Ольшансь-
кий і подивився на сина, який стояв праворуч.

- Не хвилюйся, батьку, що у твоєму лісі на одного 
кабана стане менше.

- Дивіться підсвинків не чіпайте, - с удаваною су-
ворістю промовив магнат і додав, - і оленів також.

Гнат, який стояв метрах у п’ятнадцяти праворуч від 
молодого пана, почув за безперестанним гавканням со-
бак далекий тріск, наче хтось запалив вогнище. Шум на-
ростав, і вже здавалось, не гілки тріщать, а стовбури де-
рев. До зустрічі з кабаном залишались лічені секунди. 

Вепр розірвав ранковий простір кликами. Це був 
справжній здоровань, якого не могли спинити відважні 
гончі. Собаки кидались звіру на спину і відлітали, наче 
від стінки. Кабан набирав швидкість і торував шлях пря-
мо на пана Анджея. Молодий Ольшанський хотів змісти-
тися вправо, щоб поцілити звіру у серце, але було запіз-
но. Вибору не залишалося, і мисливець вистрілив прямою 
наводкою у лоб вепру. Рублені кулі вдарили над очима і 
відскочили, не зупинивши тварину. Анджей не встиг ви-
хопити кинджал, як прогримів другий постріл. Це Гнат з 
більш зручної позиції поцілив дикому кабану у лівий бік. 
Звір за інерцією майже долетів до пана Анджея. Але все 
ж таки за кілька кроків не дотягнув - упав перед мислив-
цем. Той миттєво підскочив до вепра і ударив кинджалом 
поміж лопаток. 

Молодик озирнувся: під кремезним дубом стояв з 
рушницею його козачок. Піт на лобі тільки і видавав на-
пруження останньої хвилини. А через кущі зліва поспі-
шав до сина старий Ольшанський, блідий, наче смерть, 
що тільки-но приходила за Анджеєм.

Коли магнат і весь почет повернулись до замку під 
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гучні звуки труб і гамір задоволених полюванням гостей, 
Анджей підійшов до свого рятівника:

- Цю історичну подію треба обов’язково закарбува-
ти для наступних поколінь.

- Як це? – не зрозумів Гнатик.
- На картині, - пояснив господар, - наш дорогий ху-

дожник давно не брав у руки пензля і фарб. Завтра поч-
немо позувати. А сьогодні хай зробить малюнок нашого 
вепра, бо після вечері вже буде пізно.

Художник пан Лешек на грубому папері робив швид-
кий ескіз вбитого звіра. Він працював так енергійно, що 
його довге посивіле волосся іноді не встигало за рухами 
голови і кумедно піднімалось, як ковила на пагорбі.

- Цей начерк-щкіц я роблю срібним олівцем, бо є 
майстром і цих кабанів намалював стільки, що, якби вони 
могли ожити, то в нашому лісі не помістились би. А ти 
любиш малювати?

- Я не вмію. Я ніколи не малював, - Гнатик із захо-
пленням спостерігав, як на білому листі виразно з‘яв-
ляється голова вепра, - як живий.

- Точніше, як мертвий. Ви ж його з паном Анджеєм 
вбили, - в голосі художника хлопець почув не схвальні 
нотки.

- Якби я не вистрілив, кабан убив би молодого пана.
- А хочеш я вчитиму тебе малювати? Срібного олів-

ця я тобі відразу не дам, а свинцевим спробуй.
Гнатик взяв темний грифель, обгорнутий папером, 

подивився на тварину і обережно почав малювати.
- Сміливіше! – заохочував пан Лешек. – А чому тебе 

назвали Гнатом? Ти ж чорний, а не рудий.
- Та й що з того? – не зрозумів хлопець.
- Ім’я Гнат латинською означає – вогненний. А ти 

чорний, наче вже згорів, - пан Лешек усміхнувся, кинув 
погляд на папірець учня і здивовано підняв тонкі брови, 
- а ти дійсно ніколи не малював? 

- Та я, окрім ікон, в селі тільки одну картину бачив - 
у дядька Харитона.
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- І що за картина?
- Козак Мамай. Якщо ви мене вивчите, я таку ж на-

малюю.
Художник гмикнув щось у відповідь на свої думки і 

повернувся до власного малюнку. 
Гості у замку бенкетували довго, і тільки глибока ніч 

розвела їх по кімнатах. Гнатик, який втомився після по-
лювання, ліг рано, і уже о четвертій піднявся на ноги. 
Він вирішив помандрувати коридорами замку. Місяць 
із вітром гойдали тіні дерев, і вони полохливими чудер-
нацькими істотами проникали до палацу. Біля балкона 
на другому поверсі хлопець почув приглушену чоловічу 
бесіду.

- І що пан Цибульський дає у придане?
- А все дає. Бася у нього єдина дочка, тож, він нічого 

не шкодує.
- Якби Анджея не було, ти міг б посісти його місце.
- Як не було?
- Як тієї зірки. що впала з неба. Хвилину тому ще 

світила, а зараз де вона? Жоден слідчий не знайде.
- Я не зможу.
- А тобі і не треба. Знайдемо людину. Погуляємо на 

дні народженні старого Ольшанського. А зараз пішли від-
починемо.

Гнатко тихо, але з усіх ніг кинувся навтьоки. Серце ка-
латало так, що за поворотом хлопець зупинився, аби пе-
ревести подих. Дивно, але на полюванні він був набагато 
спокійнішим. У голові роїлося з десяток думок, які вреш-
ті-решт закінчувались питанням: що робити? На жаль, 
він не бачив облич змовників, а голоси звучали не вираз-
но. Хоча один, що належав молодому пану, видався Гнату 
знайомим. Може, коли почує знову, то впізнає.

Про нічну пригоду Гнатко розповів Янушу. Друг, не 
вагаючись, порадив:

- Скажи пану Анджею. Адже це його хочуть убити.
- Сказати що? Облич не бачив, голосів на розпізнав. 

Він взагалі може не повірити у цю історію.



381

Анатолий Мару щак

- А, може, тобі насправді примарилося? Після полю-
вання на вепра і не таке насниться.

- Ось, ти уже в мені засумнівався. Добре, пішов я до 
пана Лешека на урок малювання.

Навчання розпочалося тільки після сеансу, під час 
якого Гнатко і молодий Ольшанський позували для кар-
тини. Анджей думками був десь далеко біля Басі, а його 
козачок страждав від свого нерухомого стану і невислов-
лених страхів за життя пана.

Після обіду Гнатко прийшов у майстерню художника, 
який перед тим, як ставити руку хлопцю для правиль-
ного малювання, вирішив його розважити невеличкими 
чудесами. Він взяв жовту фарбу, додав червоної, а потім 
синьої, і відбулося диво: колір фарби став коричневим.

- Якщо хочеш отримати світло-коричневий колір, 
додай ще білої фарби, а, коли навпаки, то чорної.

- Це чаклунство?
- Це – наука. Давай намалюємо сливу. Яку фарбу 

візьмемо?
- Синю.
- І отримаємо синю сливу, а нам потрібен сливовий 

колір. Тому беремо за основу червону фарбу і додаємо 
спочатку білу, потім синю і, нарешті, чорну.

- Вийшло! – задоволено вигукнув Гнатко. – А вино-
градний колір також є?

- Зараз сам побачиш.
Художник взяв червону фарбу і додав синю. Потім на-

малював нею виноградини. Такі, що захотілося помацати 
їх, аби переконатися, що вони справді намальовані. 

- А куди падають сливи?
- На землю.
- Краще на траву. Тому беремо жовту фарбу, додає-

мо до неї синьої і трохи чорної.
- Свіжа трава вийшла, у такій мій Мур ховатися лю-

бив, - із сумом згадав свого рудого друга Гнатко.
Дуже скоро на подвір’ї замку у Гната з’явився малень-

кий друг. Але не пухнастий, а з пір’ями. Білу ворону біля 
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стайні першим помітив Януш.
Він і дав їй прізвисько – Бланка, тобто біла. Однак чи 

ім’я вороні не сподобалось, чи Янека вона не визнала за 
рівню, але всю свою прихильність перната віддала Гнат-
кові. Хлопцю подобалось, що ворона не перебирає харча-
ми і виявляє неабияку кмітливість. Дасть він птасі короч-
ку хліба, Бланка візьме її дзьобом і летить до відкритої 
діжки, опустить сухарик у воду і тільки потім починає 
свою трапезу.

Гнат вийшов із замку на господарське подвір’я, а 
там гамір і сміх. Через спини побачив він свою улюбле-
ницю верхи на свині. Байдужа до такої уваги вгодована 
тварина, зробивши коло по двору, почала шукати чогось 
смачненького по кутках. Раптом ворона злетіла зі спини 
свині, кинулась поперед рожевого п’ятака кнура і вибігла 
із закутка з маленькою мишею у дзьобі. Вдале полювання 
птаха глядачі зустріли схвальними вигуками.

- Ігнасю,- покликав друга Януш, - треба бичка приг-
нати від пана Войтека. Я сам боюсь.

- Бичок - не вепр, боятися не варто, - Гнатик навіть 
зрадів можливості згадати свої селянські будні.

Тварина, яку слід було привести до двору магната, з 
бичка вже виросла до молодого бика. Гнатко знав, якщо 
рогатий буде у не доброму гуморі, то із завданням буде 
впоратися не легко.

Спочатку бик не заперечував проти подорожі. З філо-
софським виразом меланхолійної фізіономії він не ква-
пливо долав трав’яні угіддя останніх серпневих днів. Але 
на півдорозі зупинився без видимої причини і розлігся за 
невеличким пагорбом.

- І скільки він може так пролежати? - поцікавився 
Януш у більш досвідченого друга.

- Може і до вечора, якщо заманеться.
- Ні, нам до вечора ніяк. Бику нічого не буде, а нам 

дістанеться на горіхи. Якось же піднімають цих тварюк.
- Можна на вухо дунути або свиснути, але…
Не встиг Гнат попередити про небезпеку у таких ви-



383

Анатолий Мару щак

падках, як Януш вже підлетів до бика і дунув йому у вухо 
з усієї сили. Бик відреагував миттєво: підчепив рога-
ми Янека і помчав самостійно до господарського двору 
магната. Цього забігу василькові очі вже не побачили, бо 
хлопець спочатку злетів у повітря, а потім гепнувся на 
траву. З руки текла кров. Кривавий ручай на смерть пе-
релякав Януша. Він зблід і дрібненько замиготів пшенич-
ними віями. 

-  Не бійся, рана не глибока, а молодого деревію тут 
багато. Ось на сухоті ще і цвіте.

-  Його мені їсти треба? – занервував постраждалий.
-  Ну, не все тобі про ведмежі вуха з варенням мріяти, - 

жартував Гнатик, підбадьорюючи друга. А сам часу марно 
не витрачав: розминав пальцями свіже листя деревію.

- А комусь ця трава допомогла?
- Дядько Харитон розповідав, що деревій – найкра-

щий помічник козаку при пораненні, а ще говорив, що 
уперше цією травою скористався уславлений герой, - хло-
пець замислився, згадуючи дивне ім’я, - Ахіллес.

Ім’я давньогрецького героя, хоч і не було знайомим 
Янеку, але упевненості додало. А коли Гнатко перехре-
стився і почав щось нашіптувати над раною, то жертва 
бика заспокоїлась остаточно. Януш вірив у магічну силу 
замовлянь. 

Між тим юний народний цілитель згадав перевіре-
не замовляння: текло три ріки під калиновий міст. Пер-
ша ріка водна, друга молочна, третя кривава. Я водяну 
ізоп’ю, молочну споживу, а криваву іспиню, із сірого коня 
кров ізгоню. 

Не відомо, що більше допомогло – деревій чи замов-
ляння, а, може, і те, і інше – однак кривавий ручай на руці 
висох, а Януш повеселішав.

- Ігнасю, а у тебе є велика мрія?
- Є. Тільки не у бік своєї мрії я поїхав. Мені на пів-

день треба.
- До чумаків?
- До козаків-чорноморців. А ще краще до нашого 
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славного отамана – Антона Головатого. 
- А я не хочу воювати, - василькові очі Янека стали 

ще блакитнішими, - я б на скрипаля вивчився, та грошей 
батько знайти не може.

- Гроші не знаходять, а заробляють.
- Поклянись, що нікому не розкажеш мою таємни-

цю, - ніжні очі Януша подивились вимогливо.
- Та я бачу ти вже зовсім одужав, - посміхнувся 

Гнатко, але відразу посерйознішав і запевнив друга, - далі 
мене твоя таємниця не піде.

- Наш рід шляхетний, але збіднілий, - почав 
розповідь Янек. - Мій дід Мілош усі гроші, що були у ро-
дині, наприкінці свого життя сховав у лісі. А де – сказати 
не встиг. Він часто до старого гаю ходив, та дерев там сот-
ні. Під яким закопав чи в якому сховав, мабуть, вже ніко-
ли не дізнаємось. Хоча батько щодня до дубів мандрує, 
говорить з ними, але вони мовчать.

- Може, він просто їх не чує, - Гнат подивився якось 
дивно, наче щось задумав, та швидко повернувся до му-
зики, - а ти хоч скрипку у руках тримав?

- Я п’ять років учився. Всі казали, що у мене гарно 
виходить. 

Хлопці підійшли до замку, коли побачили у траві 
свого норовливого бичка. Він сумирно лежав і наче че-
кав, хто ж його, нарешті, відведе на господарський двір. 
Гнатко скомандував: «Вставай, ледащо!», бик у відповідь 
мугикнув, піднявся і поплентався за провідником. Януш 
про всяк випадок тримався подалі від свого кривдника.

Успіхи сільського хлопчика у малюванні дуже тішили 
художника. За два тижні він не тільки навчився вправно 
писати мертву природу – натюрморти, а просто вразив 
учителя у найбільш складному жанрі – портреті. 

- Такими темпами ти скоро станеш королівським 
живописцем.

- Я не хочу бути художником.
- Як не хочеш?! – схопився за серце пан Лешек. - А 

для чого ти вчишся?
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- Щоб намалювати козака Мамая, а потім ще отама-
на Головатого, з яким я хочу воювати проти наших воро-
гів. Проти несправедливості.

- На пана Анджея тобі гріх жалітися.
- Його хочуть убити, - раптово вирвалось у хлопця.
Пан Лешек остовпів. Розповідь учня переконала ху-

дожника, що доповісти про нічну розмову молодому 
хазяїну треба негайно. 

Анджей Ольшанський у роздумах тер великим паль-
цем візерунок дідівської люльки. Він не курив, але носив 
із собою подарунок діда, як талісман. Вже Гнатко давно 
закінчив свою розповідь, а художник встиг кілька разів 
повторити «Матка Боска», однак пан Анджей мовчав. І 
було не зрозуміло, чи повірив він в історію замаху на своє 
життя, чи все списав на буйну фантазію хлопця.

Роздуми господаря перервала біла ворона. Вона на-
хабно влетіла до кімнати замку. Анджей уперше побачив 
пернату і був здивований її незвичним кольором.

- Ворона-альбіноска. Це така рідкість у природі, - 
молодик захоплено дивився на гостю і наче забув про всі 
неприємності світу.

- Бланка дуже розумна, - замовив за птаху словечко 
Гнатко.

Ворона на знак вдячності сіла хлопцю на плече.
- Так ви друзі, - продовжував стежити за птахою 

Ольшанський, - а, може, вона мені продемонструвати 
свій розум.

- Якщо ви на вибір пригостите її хорошим і пога-
ним вином, то вона вибере те, що смачніше.

- А вона п’є? – здивувався Анджей.
- На жаль, на господарському дворі її привчили.
- У мене немає поганого вина. Але є дуже хороше 

токайське із діжки зі срібними обручами і дуже-дуже хо-
роше із діжки із золотими обручами.

Слуга налив у срібні кубки ці вина. Бланка, припада-
ючи з ноги на ногу, почала ходити від одного кубка до ін-
шого. Потім зупинилась посередині шляху, кумедно під-
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няла голову і рішуче пішла до вина із діжки із золотими 
обручами.

- Браво! – захлопав у долоні господар.
- Але що робити із замахом на ваше життя? – ху-

дожнику не сподобалась легковажна поведінка молодого 
пана.

- З нами Господь і Богородиця, - Анджей перехре-
стився, а живописець залишився наодинці зі своїми три-
вожними думками.

КРИЛАТА РЯТІВНИЦЯ ПАНА АНДЖЕЯ

У день народження магната Войцеха Ольшанського 
земля гуділа від тупотіння коней, скрипу повозок, гур-
коту бочок. А було їх сила силенна із вином, із пивом та 
медом. Маршалок – головний упорядник всього дійства, 
здавалось, одночасно з’являвся на всіх поверхах замку. 
Мармурові статуї виглядали з-за дерев, наче і їм було 
цікаво, що відбувається у кожному куточку парку. Навіть 
завжди спокійні лебеді у ставку повитягували шиї, аби 
розгледіти паризькі наряди модних панянок.

- Як добре, що день народження у пана Войцеха при-
падає на вересень, а не на великий піст, - радів Януш.

- А господар суворо дотримається посту?
- Ігнасю, ти б бачив, як прощається пан з м’ясом. Уяв-

ляєш, приносять блюдо с високою кришкою. Ольшансь-
кий підіймає кришку.

- А там ведмежі вуха під варенням, - засміявся Гнатко.
- Та дались тобі ці вуха, - майже образився Янек, - а 

з-під кришки вилітає горобець, тобто прощай м’ясо на 
сорок днів.

Гнатик не забув підслуханої розмови і намагався три-
матися поближче до пана Анджея. Ліворуч від нього си-
діла красуня Бася, а навпроти Єжи Тишкеквич жмурив 
очі, наче грався зі сонячним світлом.

- Я знаю, Анджею, ви не можете жити без уваги жі-
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нок, - Бася усміхнулась, - зізнайтеся, хто вас розважав без 
мене? 

- Блондинка з відповідним для білявки іменем – 
Бланка.

- І можна її побачити?
- Якщо Гнатко допоможе: Бланка - його друг.
Усі подивилися на чорнявого симпатичного хлопця і 

раптом, наче не звідки, над ним з’явилась біла ворона та 
за мить прилаштувалася на його плечі.

- Яка гарнюня! – сплеснула долонями Бася.
- А до того ж розумниця, -  підхопив Анджей, - зараз 

самі переконаєтесь. Давайте ваш келих, пане Єжи. У ньо-
му прекрасне токайське вино. Але тільки у моєму кубкові 
воістину королівський напій. Подивимось, панове, як во-
рона вирішуватиме проблему вибору між хорошим і най-
кращим.

Бланка вже звично упевнено пошкутильгала до двох 
келихів. Тиша запанувала у залі. Хтось з молодих панянок 
хихикнув. Ворона незадоволено подивилась в її бік. Нес-
подівано для Анджея птаха швидко зробила вибір і не на 
користь його королівського напою. Бланка сунула дзьоб у 
чашу пана Єжи і зачерпнула токайського.

Ясновельможні пани глузливо загомоніли. Анджей 
Ольшанський зблід від такої образи, але промовчав і під-
ніс до рота безцінне вино. Він не встиг його пригубити, як 
відчув трохи незвичний запах. Молодик мав найкращий 
ніс у воєводстві: міг розпізнати на запах найтонші аро-
мати квітів чи парфум, а тим паче вина. Він підвів очі і 
зустрівся з напруженим поглядом Єжи Тишкевича. Потім 
поставив кубок на стіл і озирнувся.

- Хто наливав у мій келих?
- Я, добрий пане, - відгукнувся слуга, який віднедав-

на працював у магната за рекомендацією Тишкевичів.
- Випий, - коротко наказав Анджей.
- За здоров’я іменинника, ясновельможного пана 

Войцеха Ольшанського, - слуга тремтячою рукою перехи-
лив кубок, а потім вже порожній поставив його на стіл. 
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Нічого надзвичайного не відбулося.
- Що пан ще забажає?
Гості відреагували веселим сміхом, а Анджей роздра-

товано промовив:
- Налий мені токайського, як пану Єжи.
- Добре па…, - слуга не встиг договорити і рухнув на 

підлогу.
Зала загуділа. Панянки нервово заверещали. Гнатко 

кинувся до нерухомого тіла, але чоловік вже не потребу-
вав допомоги. Життя пішло з нього.

- Пана Анджея хотіли отруїти, - схвильовано промо-
вила Бася, - ви не знаєте, хто це намагався зробити, пане 
Єжи?

- А чому я повинен це знати? - з образою в голосі 
відповів молодший Тишкевич.

- Слугу взяли за вашою рекомендацією.
- У нас він був хорошим слугою, а яка чорна кішка 

пробігла між ним і паном Анджеєм мені не відомо. Краще 
запитайте у свого нареченого.

Молодий Ольшанський дивися на Бланку, яка почува-
лася на бенкетному столі цілковитою господаркою і вже 
підчепила з тарелі шматочок сиру.

- Дивно звучить, але я зобов’язаний життям зви-
чайній вороні.

- Не звичайній, а білій, - уточнила Бася, - тепер до-
ведеться помістити її на родинний герб.

Тут шляхтичі не задоволено загуділи, не сприймаючи 
таку пропозицію навіть як жарт. Ворона на гербі – біла чи 
чорна не має значення – то нісенітниця. Інша річ – во-
рон. Символ довголіття і передбачливості. Більше двохсот 
польських родів пишалися зображенням цього птаха на 
своїх гербах. Особливо розпалився пан Під’яблонський, 
предок якого отримав герб з вороном ще 1410 року від 
короля Ягайла за доблесть, проявлену у битві при Грюн-
вальді. 

- Герб Сліповрона до нас прийшов із древнього 
Риму, - хизувався знаннями історії і родовитістю ясно-
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вельможний пан, - у вирішальній битві неймовірної сили 
франк викликав на поєдинок римлянина. Вийшов війсь-
ковий трибун Валеріус. І не відомо, чим би закінчилося 
протиборство, якби не ворон, що сів на шолом трибуна і 
почав бити крилами і дзьобом ошалілого франка, котрий 
так і не зміг, як слід, підступитися до римлянина. Після 
перемоги стали звати Валеріуса ще і Корвінусом.

- А corvus латинською це – ворон, - долучився до 
історичної розмови іменинник.

- І прожив Валеріус Корвінус здоровим та енергій-
ним сто років, чого ми усі ясновельможному пану Войце-
ху Ольшанському і бажаємо.

Зала зашуміла, і гості продовжили бенкет індичкою з 
мигдалем і коропами, смаженими у меду. Літні пани ще 
довго не могли відірватися від смачних страв, а молодь 
залюбки танцювала мазурку і краков’як.

Гнатику і Янушу, котрі наїлися від пуза, навіть міся-
ць видавався млинцем, якого вони вже не мали сили з’ї-
сти. Гнатко згадав скромну сільську вечерю, заклопотану 
маму, і хлопцю стало ніяково перед нею за бенкет і розко-
ші сьогоднішнього дня. Він навіяв собі сон про рідну Оль-
шанку, і так гарно було йому уночі рибалити з Микиткою 
і збирати гриби з Оксанкою, що вранці Януш ледь добу-
дився свого товариша.

РОЗМОВИ З ДЕРЕВАМИ  
І НЕПРИЄМНОСТІ ЗІ ШПИЛЬКОЮ

Гостей проводжав сам магнат під звуки невеличкого 
оркестру. Особливо старався скрипаль, який енергійним 
смичком наче запалював струни. Такі занадто швидкі 
рухи не сподобались осінній осі, і вона ужалила віртуоза у 
праву руку. Чоловік зойкнув, музика скрипки стихла. Ор-
кестранти продовжували грати, але без скрипаля запал 
пропав.

- Можна мені на скрипці зіграти? – несподівано по-
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просив Януш, який зранку кружляв біля музик.
- А ти вмієш? – здивувався господар замку.
- Затуліть вуха, панове, бо інакше ризикуєте втра-

тити слух назавжди, - пан Єжи іронічно поглядав на пше-
ничного хлопчика.

- Хай грає, - махнув рукою іменинник.
Музика ожила під смичком. Не така жвава, як у дорос-

лого скрипаля, але більш душевна і ніжна. Здивовані гості 
зупинились біля карет, а найбільш романтичні панянки 
дивились на волошковоокого скрипаля крізь сльози. Гнат, 
хоча і знав про пристрасть друга до скрипки, був ошеле-
шений такою грою Януша.

Того ж дня Гнатко попросив товариша повести його 
до дубового гаю, де начебто були заховані останні злоти 
збіднілих шляхтичів.

Спокійний, навіть трохи урочистий, ліс зустрів хлоп-
ців глибоким мовчанням. Гнат прихилився до розлогого, 
але ще молодого дуба. Він поступово зливався з деревом 
всім своїм їством і за п’ять хвилин відчув себе у сере-
дині стовбура. А там був власний світ. П’ятдесят кільце-
подібних доріг. І кожна з них вела до подій, які бачило 
дерево за півсотні років свого життя. Гнатко переходив зі 
стежини на стежину. Широкий шлях мінявся на ще шир-
ший, а потім на вузьку дорогу. Спочатку хлопець рахував 
ці шляхи, але згодом збився з ліку і тепер тільки напру-
жено вдивлявся у зустрічних. Коли він побачив високого 
сивого пана, то відразу зрозумів, що це дідусь Януша. Не 
зважаючи на велику різницю у роках, онук був схожий на 
родича. Очі дивились так само волошково, тільки блакить 
вицвіла. Старик зупинився, майже непомітно хитнув го-
ловою і рушив у глиб лісу. Гнатко сприйняв це як запро-
шення. Хлопець старався не відставати: дідусь йшов на-
прочуд швидко, а туман, що наступав від ріки, густішав. 
Нарешті, чоловік зупинився біля дерева із шерехатою 
корою, поколупався у стовбурі. Погляду Гната відкрилося 
дупло. Старий зайшов за дерево, а хлопець засунув руку 
у темний отвір. Промайнула думка про змію, але страху 
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не було. Він дістав звідти клунок. У схожу хустку клала 
мама Євдокія для Гнатуся не хитрі обідні страви, коли він 
доглядав за панською чередою. Хлопець озирнувся і не 
побачив ні дідуся, ні дубів – тільки туман, що з’їдав усе 
видиме навколо.

Він заплющив очі, а коли підняв вії, то ліс знову повер-
нувся на місто. Дятел нагадав про свою працелюбність, а 
синичка – про безтурботність. Далекий голос кликав Гна-
та. Хлопчина згадав, що прийшов до лісу із Янушем. Він 
відгукнувся і рушив назустріч.

- Що це у тебе?
- Що? – перепитав Гнатко, не розуміючи друга.
- У клунку, - Янеку тканина здалась знайомою.
- Не знаю, - Гнат поступово виходив чи зі сну, чи з 

дерева. Він простягнув знахідку другові.
Вузол був зав’язаний міцно, і Янушу довелось допом-

агати зубами, щоб розпечатати клунок і побачити тьмя-
ний блиск монет. Серед злотих була і записка: « Це тобі, 
мій онуче, мій дорогий скрипалю».

- Як він знав, що я знайду його спадок?
- Відчував.
- А як ти його знайшов і де взагалі подівся?
- А як ти мене загубив? – Гнату також було цікаво 

дізнатись, чому товариш не помітив його зникнення. Але 
той до пуття нічого розповісти не міг. Торочив тільки: 
розчинився…розчинився.

У саду на дереві хлопців зустріла біла ворона. Вона 
саме щось ховала у гілках. Бланка дуже не любила, коли 
хтось підглядав за нею. У таких випадках птаха по кіль-
ка разів переховувала свій скарб. Подув сильний вітер. 
Ворона зраділа, бо знайшла протяг, на якому можна було 
покататися і зробити з десяток карколомних кульбітів.

Минуло кілька спокійних днів після іменин магната 
Ольшанського. Двір відпочивав від навали гостей. Не-
сподівано до замку приїхала наречена пана Анджея. У 
цьому нічого дивного не було, адже весілля призначи-
ли за місяць. Однак неочікуваною стала причина візиту. 
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Русява красуня виглядала трохи спантеличеною, і ця не-
впевненість звучала і в тремтливих інтонаціях її голосу. 
Жених, який був готовий зірку з неба дістати для коханої, 
розгублено слухав історію зникнення золотої шпильки з 
діамантом.

- Я би не стала так переживати через коштовність, 
але це подарунок моєї бабусі. Своєрідний талісман на ща-
стя. Ти ж знаєш, Анджею, яка вона забобонна.

- Я знаю, наскільки вона віруюча.
- Це правда, але в той же час бабуня дуже вірить 

у прикмети. Навіть у чорну кішку. Якщо вона узнає про 
пропажу, з нею може статися удар.

- Ти точно пам’ятаєш, що приїхала до свого палацу 
без шпильки?

- Я виявила це перед сном, коли знімала інші шпиль-
ки.

- Можливо, ти її загубила у дорозі?
- Можливо.
- А, можливо, хтось украв шпильку у нашому замку? 
- Я не знаю, - у розпачі плеснула долонями Бася.
Старий Ольшанський наказав перевірити усю челядь, 

яка обслуговувала бенкет. Управитель в деякі кімнати 
входив особисто, що перевірити, наскільки ретельно ви-
конують наказ магната. Коли зайшли в кімнату до козач-
ків, Януш саме налаштовував струни скрипки, яку батько 
купив йому на гроші, що Гнатик знайшов у дубовому гаю. 

Суворий челядник відібрав скрипку у переляканого 
Янека, зазирнув у круглий отвір, але нічого цікавого не 
побачив. Тоді про всяк випадок потряс інструментом, од-
нак знову даремно. Ще два челядника перетрусили ліжка 
і вже збиралися виходити, як погляд старшого зачепився 
за козирок трухлявої шафи. Він посунув стілець і важко 
піднявся на нього. Щось пригорнув до себе, а потім пере-
дав іншому челяднику. Той поклав на стіл знахідку. Оско-
лок дзеркала, дрібна монетка, червона стрічка і… вишу-
кана золота шпилька з діамантом.

- Звідки у вас ця коштовність? – гримнув грізний 
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челядник, але хлопці стояли, як мерці.
- Хто вкрав? – чоловік так вдарив по столу, що мо-

нетка злетіла і встигла кілька разів перекрутитися перед 
тим, як впасти на підлогу поруч із дзеркальцем, котре 
опинилось на долівці трохи раніше.

- Ми не знаємо, - нарешті озвався Гнатко.
- Ми не крали, - підтримав друга Янек.
- Хто з вас був у залах на бенкеті?
- Я був біля пана Анджея, - Гнат не став заперечува-

ти очевидного, адже всі бачили його з білою вороною. 
- А ти? – тикнув пальцем у півнячі груди Януша че-

лядник.
- Я був на дворі. Потім для гостей на скрипці грав.
- Заберіть цього смаглявого крадія. Пан Ольштансь-

кий його ще трохи підсмажить.
Гнатко озирнутися на розгубленого товариша і полетів 

на міцних руках двох челядників до підземелля, якого він 
ніколи не бачив, але чув страшні історії, що розповідав 
коваль, котрий не раз спускався під стіни замку, аби при-
кувати ланцюгами чергового бунтівника чи крадія.

А у розкішних залах грали музики, і прекрасна Бася 
так раділа знахідці, що наговорила компліментів старому 
Ольшанському на два роки уперед. При цьому мала свій 
умисел: вона не хотіла, щоб хлопця, який вкрав її доро-
гоцінну шпильку, суворо покарали. Але у чоловіків були 
інші міркування.

-  Коли ви, ясновельможний пане Войцеху, посадите 
цього малого мерзотника на палю? – крутий у справах 
покарання слуг старий Тишкевич не міг стриматись, - або 
краще підсмажте його на великому вогнищі. 

-  А в землю живцем ви його закопати не хочете? – 
пані Бася запалала від обурення. – Він ще дитина!

- Еге ж, дитина. Козацький лобуряка уже з мене ро-
стом вимахав, - пан Єжи дуже хотів нашкодити малому, 
але й не бажав виглядати в очах жінок лютим звіром.

- Не всі так чинять, як ви пропонуєте, пане Тишкевич, 
- гостро зиркнула красуня Бася у бік старого підкоморія. 
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-  Що можна пану Барановському, не можна пану 
Козловському. Ви ж розумієте, що є певні правила для 
магнатів, які порушувати зась, бо інакше – ганьба, - старий 
вельможа продовжував давити на слабке місце будь-яко-
го родовитого пана: вірність традиціям.

- Що ж, - зітхнув магнат Ольшанський, загнаний у кут 
підступним сусідом, - накажу відрубати крадію праву 
руку, щоб іншим не кортіло на чуже зазіхати.

- Ох! – вигукнула пані Бася і втратила свідомість.

У підземеллі було сиро і сутінно. З кутка виліз щур і 
по-хазяйськи оглянув приміщення. Потім нахабно задрі-
ботів у напрямку Гнатка. Хлопець не задоволено фиркнув 
і гостро глянув у морду пацюка. Очей тварини він розди-
витись не міг, але відчував, що гість зацікавлено вивчає 
його, аби визначитись з подальшою поведінкою. Гру у 
хазяїна і гостя перервали Януш та пан Лешек, яким до-
зволили відвідати бранця.

- Ми тобі їсти принесли смачненького, - аж облизнув-
ся вічно голодний Янек.

- Ведмежі вуха із варенням?
- Якщо здатен жартувати, то не все так погано. А коли 

поїси, то станеш майже щасливим, - пообіцяв друг.
- Помовчи, бо ситий не знає, що голодному докучає, - 

художник розгорнув клунок з качкою і хлібом, - а ось тобі 
ще листи і срібний олівець для малювання.

Гнатик відклав їжу і хвилини зо дві щось швидко ма-
лював, поглядаючи на свого товариша.

- Тримай на пам’ять, - юний художник простягнув ли-
ста із портретом Януша.

- Дуже схожий, - у захопленні промовив Ян, - вийдеш 
звідси ще й учителя намалюєш і свого отамана Головато-
го.

- Лівою рукою?
Гості принишкли. Щур нагадав про себе шарудінням 

у кутку. 
- Пане Лешеку, а ви знаєте, коли за мною прийдуть?
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- Завтра.
- Ну, й добре. Хочу скоріше вийти, а то ми з пацю-

ком щось ніяк не порозуміємось.
Наступний день видався гарним. Ліс проковтнув ту-

мани, і лагідне сонце полоскотало золотим промінням 
його верхівки. Біля помосту для покарань вже юрмився 
цікавий люд, а збоку на узвишші сиділа шляхта: похмурі 
Ольшанські і вкрай задоволені Тишкевичі. Усі дивились 
на Гната. У свої неповні чотирнадцять він виглядав справ-
ним парубком. У ще юному тілі відчувалась міць, а довгі 
вії не могли закрити проникливий погляд.

Хтось кинув огризок яблука на примостки. Слуга по-
квапився скинути його, а хтось у натовпі голосно промо-
вив:

- Мітла біди не вимите. 
Кат із сокирою підштовхнув Гната до колоди, потім 

подивився на магната, наче звернувся за уточненням.
- Праву руку по лікоть, - нагадав старий Ольшансь-

кий.
Робота для ката була звичною: рубав він і голови – не 

те що руки, але на підлітка підняти сокиру заважала не-
давня власна трагедія: тиждень тому помер його син, од-
ноліток засудженого. Кат зібрався з духом, примірявся.

- Стійте! – дівочий голос прорізав осінній простір 
майдану. До місця страти швидко, наскільки дозволяло 
довге і пишне плаття, наближалась Барбара Цибульська.

- У чому річ? – не задоволено вигукнув пан Єжи.
- Це не він украв золоту шпильку.
- Звідки ви знаєте, пані Бася? – підбадьорився го-

сподар замку.
- У мене її знову украли.
- Отаке! – засумував магнат.
- Старого горобця на полові не злапаєш, - старий 

Тишкевич підвівся, - це або спільник мерзотника зробив, 
або, пробачте ви, пані Бася, щоб захистити козачка.

- Пане Тишкевичу! - підхопився ображений Анджей, 
захищаючи свою наречену.
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- Пробачте, пані Бася, - пішов на поп’ятну старий, - я 
просто хотів сказати, що ви занадто добра до цих холопів. 

- Я також не бачу причини відміняти покарання, - 
пан Єжи поспішив на допомогу батькові.

- А я повинен подумати, - магнат дав знак, щоб усі 
замовкли. Шляхтичі посідали, а у натовпі пошепки об-
говорювали шанси хлопця залишитись неушкодженим. 
Більшість вважали, що вони мізерні.

Хвилина промайнула, а старий Ольшанський ніяк не 
міг дати собі раду і тягнув з остаточним рішенням, наче 
чекав на якусь підказку. І вона несподівано з’явилась, 
точніше прилетіла. Біла ворона зробила неповне коло 
над майданом і сіла на колоду поруч із Гнатиком і катом. 
Вони перші побачили у дзьобі птахи золоту шпильку із 
діамантом.

Бланка поклала дорогоцінність на колоду, не задово-
лено подивилась на шляхтичів, двічі каркнула на них і 
полетіла у бік господарського двору.

- Не винен! – першим закричав художник у натовпі.
- Не винен! – дружно підхопили інші.
Господар замку підвівся, і люди затихли.
- Тільки-но ми всі бачили, як крадій зізнався у скоє-

ному злочині. Оскільки крадієм золотої шпильки вияви-
лась ворона, то ми її прощаємо, а Гната звільняємо і да-
руємо три злотих за незручності, які він перетерпів.

- Многії літа ясновельможному пану Ольшансько-
му! – челядь почала вигукувати здравиці на честь мудро-
го і справедливого магната. Бланка, яка повернулась на 
дерево, також каркнула не то на підтримку, не то в осуд, 
відшукала поглядом Гнатка і підбадьорливо хитнула йому 
білою головою.
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ДОРОЖНІ ПРИКРОЩІ І РОЗБІЙНИЙ НАПАД

У жовтні Анджей і Бася гучно відсвяткували весілля і 
почали довгі збори до французької подорожі. Вирішили 
перечекати зиму, яка 1788-89-го років виявилась злющою 
на морози. Пан Збігнев Цибульський дуже переживав за 
свою тендітну дочку і сподівався, що день Святої Агнеси 
подарує теплий прогноз.

- Як Агнешка ласкава, скоро в полі забава, як Агнешка 
лихая, то зима покусає, - пан Збігнев довіряв прикметам, і 
тому засумував, коли 21-го січня день видався по-справж-
ньому лютим.

-  Не переживай, тату, ми із собою і теплих речей на-
беремо, і продовольства три воза, - заспокоювала батька 
пані Бася.

- Здивувала трьома возами, - зверхньо кинув Тиш-
кевич, - коли почет воєводи познанського Криштофа 
Оналінського прибув до Парижа, то можна було стояти на 
місці дві години і спостерігати, як рухається безкінечна 
колонна з людей, коней і повозок. Атласні і оксамитові 
жупани, соболячі шапки, збруя із чистого золота і попони, 
оброблені бірюзою і золотими нитками.

- А турецький білий кінь магната! – вигукнув і собі 
старий Ольшанський. - З рубіновою бляхою на лобі і зо-
лотими підковами.

- Ех, як вас розібрало, панове, - усміхнувся Анджей, - 
але ж ми у Париж не за принцесою французькою їдемо, 
як воєвода. Принцеса у мене своя.

Французький вояж познанського воєводи тривав три 
місяці, а подружжя Ольшанських мало намір подолати 
відстань до Парижа утричі швидше. Хоч весна і не при-
несла звичного тепла, молодята на початку квітня виру-
шили у дорогу. Художника і Гнатика пан Анджей взяв із 
собою, щоб закарбувати подорож в усіх її деталях. На зу-
пинках живописець разом з учнем робили швидкі начер-
ки природи і своїх закоханих господарів, але більшість 
часу вони проводили у дорозі. Пан Лешек знайшов собі 
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корисну розвагу: навчати французької мови, яку він знав 
досконало, здібного до наук Гната. Хлопця французька 
смішила:

- Та невже вони букву «р» так промовляють, наче 
при цьому горло полощуть?

- Тобі не мудрувати треба, а просто за мною повто-
рювати. Вітайся: бон жур.

Гнатко приснув від сміху, але пан Лешек був терпля-
чим учителем, і за два тижні добився від хлопця неабия-
ких успіхів.

На території Польщі з ночівлями проблем не виника-
ло, але на німецьких землях прислузі доводилося спати 
у бідних сільських хатинках чи навіть разом із худобою. 
Однак на заході Франції стало ще гірше, бо польський 
провіант поступово закінчувався, а місцеві жителі не 
хотіли продавати харчів, бо не знали чи самі дотягнуть до 
нового врожаю.

На ночівлі у дядька Жака у сараї пахло сіном. Біла ки-
цька Марго ластилася до хлопця і зігрівала груди своїм 
маленьким тілом. Гнатко згадав маму й рудого Мура і геть 
засумував. От і сон хлопцю наснився журливий з козаком 
Мамаєм, який грав печальну пісню на бандурі:

- А вже років двісті, як козак в неволі
Понад Дніпром ходить, викликає долю:
- Гей, виходь, доле, із води,
Визволь мене, серденько, із біди.
Гнатко не дослухав пісню, бо прокинувся серед ночі 

від шуму за сараєм. Він нашвидкуруч одягнувся і вийшов 
на подвір’я. У хаті дядька Жака хтось кричав і плакав. 
Хлопець намацав у кишені пляшку із трав’яною настоян-
кою, яку дав йому козак Харитон, і пішов дізнаватись, що 
за біда трапилась у господарів.

Родина метушилась біля ліжка трирічної дівчинки. 
Дружина хазяїна говорила дуже швидко, і Гнатко, котрий 
чув французьку тільки із вуст пана Лешека, мову жінки 
майже не розумів. Жак гримнув на домашніх і простяг до 
Гната руку. На долоні лежав мертвий жовто-бурий павук. 
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Завбільшки сантиметрів п’ять, а на тілі білий хрест. Безу-
мовно, селянська дитина відразу впізнала павука-хресто-
вика. Гнат із хлопцями багато їх переловив біля ставка. 
Кусали хрестовики боляче, але жодного разу ніхто у селі 
не помер. І хоча з такими маленькими дітьми в Ольшанці 
випадків не було, Гнатик вирішив заспокоїти батьків. З 
труднощами підбираючи слова, він вимовив через паузи:

- Не бійтесь…все минеться…все буде добре. Дайте 
кружку.

- Ти хочеш дати їй води?
Гнат заперечливо захитав головою і дістав настоянку 

дядька Харитона. Мала випила, а хлопець взяв свічку і 
почав роздивлятися по кутках. Підійшов до того, що біля 
дверей, і намотав на руку павутиння.

- Куди павук укусив дівчинку?
- В руку вище ліктя, - трохи розгублено відповів 

хазяїн. Він не розумів, що хоче робити юний іноземець.
На ніжній шкірі дитини Гнатко побачив рожеве коло 

із червоними краями. Він поклав на рану павутиння і по-
просив тканини, щоб перев’язати руку. Потім щиро усміх-
нувся батькам і, здалося, у цю мить їм відлягло від серця.

- Ти пробач, що не пригощаємо. Зовсім останні роки 
худі. Позаторік засуха, а в липні минулого року такий град 
пройшов, що у сусіда теля вбило. А найгірше весь вино-
град знищено. Тому, коли тобі будуть пропонувати вино 
1788-89 років, то плюнь брехуну поміж очі, бо нема у нас 
винограду, а, значить, і вина нема.

- Я не голодний, а вино мені ще рано пити, - Гнату 
вдалось вловити загальний сенс скарг дядька Жака.

Веснянкуватий місяць уповні зустрів хлопця на под-
вір’ї. Спати вже не хотілося. Душа відчувала тривогу, яка 
накочувалась хвилею від будинку на пагорбі, де зупинив-
ся пан Анджей зі своєю молодою дружиною. Гнат навіть 
не приймав якогось рішення, просто ноги самі повели 
його уздовж невеликого яру та заростей кущів і дерев.

До будинку залишалося менше кілометра. Раптом 
ноги зупинились. З протилежного боку яру завив сірома-
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нець. Гнат придивився, і йому здалося, що перед ним вов-
копес дядька Харитона.

- Сірий, - покликав не дуже впевнено хлопець.
- У-у-у, - протяжно відповів вовк і мотнув головою, 

заперечуючи причетність до озвученої клички.
- Ну, прости, обізнався, - вибачився Гнат перед сіро-

манцем, який повільно зникав у сутінках.
Біля кам’яного паркану метушилися люди. Високий, 

добре одягнений чолов’яга, мабуть, хазяїн обійстя, на-
ставляв тихо, але жорстко:

- Головне – напасти несподівано. У них рушниць не 
менше, ніж у тебе, тому, якщо схибиш, здобич може діста-
тися дорогою ціною, а може і взагалі не дістатися.

- Мес’є, це ж не уперше. Гроші передам вам за міся-
ць.

- Дійте так, щоб на мене і тіні підозри не впало.
- Може, вас легко поранити?
- Паскаль, прибережи краще кулю для шляхтича.
Гнат стояв за деревом ні живий, ні мертвий. Части-

на розбійників була уже у дворі. Троє з рушницями за-
лишились на зовні біля повозки. Раптом Паскаль махнув 
їм рукою: треба було посунути важку колоду, яка могла 
завадити при атаці на будинок. Трійця пішла виконува-
ти наказ, а зброю залишила на возі. Гнатко відреагував 
миттєво: він кинувся сіроманцем до стіни, схопив руш-
ниці і за мить знову був біля дерева. Він встиг вчасно, бо 
за півхвилини розбійники повернулись до повозки. Не 
побачивши зброї, вони почали тихо сваритись. Але Па-
скаль у дворі почув і кинувся до воріт, розмахуючи рука-
ми і вертячи вказівним пальцем біля скроні. Троє замов-
кли і собі замахали, показуючи на воза. Пантоміма була 
захопливою, та настав час діяти. Гнат прицілився поверх 
голів і вистрілив. Від несподіванки нападникам здалося, 
що стрільнула не рушниця, а гармата. Всі четверо попа-
дали на землю, а з двору почали вибігати їх спільники із 
криками «Ми оточені!». Другий постріл Гната підсилив 
метушню. Розбійники кричали і стріляли навмання. Вони 
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кинулись до коней, і їх слід загубився у лісі раніше, ніж з 
дому вибігли пан Анджей з охоронцями. Поява у цьому 
гармидері Гната всіх дуже здивувала. Він з’явився посе-
ред диму і пилу, як привид, з трьома рушницями.

- Що трапилось? – пан Анджей зрозумів, що тільки 
козачок може прояснити ситуацію.

- Хазяїн змовився із розбійниками, аби вас сплячих 
перестріляти, а добро забрати. Я підслухав їх розмову.

- А три рушниці у тебе звідки?
- Недоглянутими були, - Гнатко хитро посміхнувся.
Челядники відгукнулись дружним сміхом. Потім дов-

го шукали підступного хазяїна, та марно. Передбачливий 
мес’є втік разом зі своїми спільниками.

Пані Бася захотіла віддячити юному рятівникові. Ку-
хар виніс хлопцю великий шматок пирога з капустою.

- Ти такий же відважний, як твій тезка святий Ігнатій 
Богоносець, - у голосі романтичної панянки бриніла сльо-
за.

- А чому його назвали Богоносцем?
- Коли він був маленьким, Ісус Христос взяв його на 

руки. Потім, коли Ігнатій виріс, він завжди носив Бога у 
своєму серці і не побоявся піти на страту заради Учителя. 
Він йшов до клітки з левами і повторював весь час ім’я 
Ісуса.

- А леви його загризли? Він помер?
- Ігнатій не боявся смерті. Так, леви пошматували 

його тіло, але серце залишилось неушкодженим. І коли 
його розрізали, там золотом було написано – Ісус Хри-
стос, - Бася вже не змогла стримати сльози, і вони навви-
передки потекли по ніжних щоках. 
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ГНАТ ЗАХИЩАЄ ФРАНЦУЗА І ЗНАЙОМИТЬСЯ 
С ПАРИЗЬКИМИ НЕТРЯМИ

Париж зустрів поляків прохолодним весняним ран-
ком, але після суворих ночівель у дорозі Гнату здалося, 
що він потрапив до раю: наче всі красиві будинки світу 
Господь зібрав на березі Сени. Остаточно хлопець повірив 
у казку, коли побачив палац одного з найбагатших людей 
Франції герцога Орлеанського Филипа, який приймав 
свого молодого друга Анджея.

- Коли ми полювали вепра чотири роки тому, ви, 
Филипе, були герцогом Шартським. Що відбулося?

- Я одружився на Марії-Аделаїді де Бурбон. Вона 
така багата, що я просто не міг не закохатися в неї.

- Багато поляків у Парижі?
- Чесне слово, я не рахував. Але є шалені. У Булонсь-

кому лісі одна ваша емоційна землячка билась на дуелі з 
іншою безумною - моєю співвітчизницею. Обидві закоха-
лись у красеня актора. Настали божевільні часи, дорогий 
Анджею. Боюсь, що з Людовиком VI Франція впритул на-
близилась до великого бунту.

- Я хочу дружину повести у театр. Нам у ці місяці 
так не вистачало розваг.

- Тоді за тиждень у Версалі прем’єра в Опера. Якщо 
не сподобаються музика і голоси, можна буде просто ди-
витись на архітектурну розкіш театру.

Для проживання Ольшанських і слуг герцог виділив 
симпатичний особняк в аристократичному Сен-Жермен-
ському передмісті.

Молоде подружжя багато роз’їжджало у вишукано-
му екіпажі, відвідуючи знайомих і милуючись красою 
півмільйонного міста. У Гната було достатньо вільного 
часу навіть після занять із малювання і французької. Він 
вирішив самостійно познайомитись з усіма куточками 
Парижа. 

Коли Гнатко вийшов за Стіну відкупників, то відра-
зу зрозумів, що столиця не скрізь заставлена палаца-
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ми. Життя за заставами мало набагато темніші кольо-
ри. Правда, тут із торговців не брали податків, тому їжу і 
питво можна було купити набагато дешевше.

Біля веселого кабака двоє хлопців років по дванад-
цять голосно сперечались.

- Давай су і тоді ходи нашими вулицями,- кричав 
худий у темних лахміттях не те сорочки, не те кофти.

- А золотого луїдора не хочеш? – сміявся симпатич-
ний сіроокий пацан. – Я ходжу там, куди мене ноги не-
суть.

- Чи не занадто багато базікаєш? – із тіні вийшов 
підліток, котрого Гнатко визначив як свого ровесника. – 
П’єре, бери ноги в руки і чимдуж біжи до свого нижнього 
Куртія.

Гнатко побачив, як малий, котрого назвали П’єром, 
спохмурнів, але не відступив, а навпаки зробив рішучий 
крок уперед. Худий, що стояв ближче, хотів відштовхну-
ти супротивника, однак той перехопив руку і смикнув її 
вниз. Худий не втримався на ногах і упав поруч. Старший 
підскочив до П’єра і вдарив навідліг справа. Безстрашний 
хлопець припав на одне коліно. Нападник замахнувся но-
гою, та у цю мить отримав потужний удар у щелепу і по-
котився сторчголов у канаву. Гнатко, який заступився за 
сміливця, кинув навздогін:

- Двоє проти одного – це не чесно.
- Ще буде тобі по часнику, - згодом донеслося з ка-

нави.
- Налякав маркіза орденом, - засміявся задоволе-

ний результатом сутички П’єр, - пику ми тобі підрум’яни-
ли.

- Зараз обидва почервонієте, - старший нарешті 
підвівся, і хлопці побачили в його правиці ніж.

- Тікаймо, - об’єктивно оцінив ситуацію П’єр, але 
Гнат вважав, що справжній козак в бою не відступає. Тим 
більше у нього було , чим відповісти французу. Він дістав 
з кишені шкіряний футляр, а з футляра – ніж із загостре-
ним чотирикутним у перерізі держаком, вбитим у де-
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рев’яне руків’я. Подарунок дядьки Харитона таки знадо-
бився.

Вітер страху моментально здув двох любителів бити-
ся, маючи тільки перевагу у чисельності чи у зброї. Сірі 
очі безтурботного пацана знову посвітлішали:

- П’єр, - назвався підліток.
- Гнат.
- Як? – хлопець здивувався, бо уперше почув таке 

ім’я. І хоч воно було коротким, француз за акцентом 
відразу зрозумів, що перед ним іноземець. 

-  Гнат, - повторив юнак, - можна - Гнатко.
- Гнатк`о! – вигукнув сіроокий з наголосом на остан-

ньому складі, як це роблять усі французи. – Ти гарно одяг-
нений.

Дійсно, звичайний одяг козачка Ольшанського вигля-
дав просто розкішно на тлі лахміття хлопчика із паризь-
ких нетрів. Гнат зніяковів, йому зовсім не припадало на 
думку хизуватися новенькою сорочкою чи штанями.

- У тебе гроші є? – звернувся до знайомця з прак-
тичним запитанням П’єр. У нього з ранку макової кра-
плини в роті не було.

- А скільки треба? – для чогось і собі запитав Гнат, 
адже був готовий віддати всі п’ять су, які художник пан 
Лешек віділив учню на кишенькові витрати. 

- Так ти багатій, - присвиснув П’єр і взяв дві мо-
нетки, - підемо до тітки Жанни. Вона нам таких пирогів 
дасть, якими ти точно не ласував на своїй батьківщині. А, 
до речі, ти з яких земель будеш?

Питання застукало зненацька нащадка запорозьких 
козаків. Як пояснити цьому хлопцю, з яких він чудових 
країв? Адже той не про Україну, не про Січ, напевно, 
не знає. І тут він згадав розповідь дядька Харитона про 
княжну Анну, яка стала королевою Франції.

- Наша Анна була вашою королевою.
- Давно?
- Дуже давно.
- Тоді я не пам’ятаю, - з легким серцем промовив 
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П’єр, якому і деякі знання про останніх трьох Людовиків, 
королів Франції, були зайвими. Надихало тільки зобра-
ження Людовика VI на монетах. Воно гарантувало сите 
життя.

Хлопці пірнули у лабіринти вулиць, схожі через од-
наковий бруд. Гнат поспішав за своїм новим товаришем, 
який напрочуд легко орієнтувався у навколишньому про-
сторі. Одна вулиця особливо вразила Гнатка. Посеред неї 
утворилась навіть не яма, а величезна вирва, схили якої 
освоїли дрібні торговці.

- Молока хочеш?
- Сто років не пив, - зітхнув юний козак, згадавши 

рідних корівок, а заразом і майже усю живність дорогої 
Ольшанки.

- Ну, значить, іще потерпиш, - тут вже настала черга 
зітхати французу, - молочниця з передмістя вже пішла.

- Давай ми тобі нову сорочку купимо, - запропону-
вав Гнат.

- Ти хочеш, щоб мене рідна мати не впізнала? – роз-
сміявся П’єр, але потім примружив око і уточнив, - а гро-
ші твої? – наче у нього був і власний капітал.

- Так у мене ще три су залишилось.
Жінки ями добре знали голопузого П’єра, малого 

жартівника вдови Аделіни і за гроші готові були допомог-
ти придбати хлопцю пристойний одяг. Зазвичай, малий 
шибеник брав у «борг»: поцупить яйце та навтьоки, і слід 
захолов.

- Хто вкрав яєчко, вкраде і овечку, - кидала навздо-
гін сувора Марта.

Та цього разу все інакше: поруч з місцевим якийсь 
добре одягнений симпатичний підліток, а, головна нес-
подіванка, що П’єр платить гроші.

Причепурений малий почувався трохи не в своїй 
тарілці, через дві вулиці він почав виглядати когось у 
вікні.

- Знайомих шукаєш?
- Ага, є тут одна майстриня скидати помиї на голо-
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ву.
Гната це не здивувало, бо він уже був свідком того, як 

з верхніх поверхів жінки виливали не тільки воду після 
прання. І хоча посеред вулиць було прокладено спеціаль-
ні жолоби для брудних відходів, а місцева поліція могла 
й покарати за порушення закону, старі звички ще брали 
гору.

- Це вкрай небезпечне місце, особливо для таких 
гарно одягнених хлопців, як ми.

- А чому?
На запитання Гната миттєво відповіли з вікна третьо-

го поверху: з великої ємкості рідина смачно хлюпнула о 
землю.

- Мадам, Куку, ваші помиї сьогодні такі жирні. Ви, 
нарешті, помилися?

- Закрий пельку, голодранцю.
- Мадаме, я же при параді чи ви осліпли?
- Кого ти сьогодні пограбував, вилупок смердючий?
- Закрийте рота, мадам Куку, і тоді не буде смердіти.
Поки на третьому поверсі обдумували гідну відповідь, 

хлопці вже завернули у сусідній провулок. І скоро, дійсно, 
запахло. Цього разу дуже приємно. Гнатик здогадався, що 
володіння тітки Жанни близько. Огрядна жінка стояла 
біля вогнища, а на пательні дозрівали рум’яні пироги.

- Я дивлюсь, полювання у Булонському лісі було 
вдалим. Дядько Жак - справжній мисливець.

- Ти про що? – кухарка наче не зрозуміла натяку 
П’єра.

- Так пироги із зайчатиною?
- Ух, підлабузник: справжній мисливець, справжній 

мисливець…Задурно пирога не дам ні тобі, ні твоєму то-
варишу. Борошно нині подорожчало. Зачекай… а що це 
ти, як новенький лівр виблискуєш? Може, у тебе і гроші є?

- Лівра немає, а су за вашу красу, мадам Жанно, ми 
не пожалкуємо, якщо ви дасте здачу пиріжками.

Гнат наминав за обидві щоки теплий, духмяний пиріг і 
розмірковував: багаті ніколи так смачно не їдять, бо вони 
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наїдаються від пуза щодня. А з голоду апетит звірячий, і 
звичайна каша видається найкращою стравою. Хлопець 
згадав, як він допомагав матусі улітку жати у полі, вто-
мився на спекоті, у грудях горіло. А мама йому прохолод-
ного квасу дала, то кращого напою він ніколи у житті не 
пив. Багатому цього не відчути, а, значить, і не зрозуміти.

- А ти ножем когось бив? – П’єр роздивлявся ніж і 
шкіряний футляр, що завертався у трубочку.

- Ні, - розчарував французького знайомця Гнат, - 
хоча у ціль точно метаю з десяти метрів.

 П’єр повернув ножика і підійшов до сараю, на якому 
червоніла невеличка пляма від фарби. Гнатко зрозумів, 
що малий показує йому ціль.

- Відійди, - нащадок запорожців не хотів поранити 
відчайдуха, якому він симпатизував.

- І не подумаю. Де ціль – а де я, - зухвало відповів 
парижанин, хоча червона мітка була у тридцяти сантиме-
трах над ним.

Про небезпеку Гнат не став говорити, бо не було сен-
су: П’єр завжди більше довіряв власній долі, ніж словам, 
навіть дуже переконливим.

 Один різкий рух правицею, і за мить у центр червоної 
плями врізалося гостре лезо. Здалося, з пораненого дере-
ва пішла кров.

- Навчиш так? – вимогливо запитав житель ниж-
нього Куртія. – По дружбі.

- Якщо по дружбі, то навчу.
Уперше вечір захопив Гната на заставах. Сутінки ви-

давались брудними, хоча предмети втратили чіткі обри-
си і не лякали нетряною архітектурою. Мабуть, сморід 
викликав у хлопця такі відчуття. Тому він шумно перевів 
подих за Стіною відкупників.



408

Вторая  премия

ДУЕЛЬ У БУЛОНСЬКОМУ ЛІСІ

Наступного ранку пан Лешек, який трохи занудився 
ходити вулицями і парками Парижа, висловлював своє 
невдоволення учню:

- Наші молоді з одного прийому на інший. Я днями 
не бачу ясновельможних Ольшанських, то коли ж я їх маю 
малювати? І ти двору не тримаєшся. Де вештаєшся?

- Вивчаю Париж. 
- Собор Паризької Богоматері бачив? А церкву Свя-

того Стефана?
- Саме туди збирався.
- Вважай, що уже зібрався, - художник виразним же-

стом показав напрямок їх спільного маршруту. 
- І далеко йти? – поцікавився Гнат, у якого після 

учорашніх подорожей гуділи ноги.
- Це не дуже далеко від Сорбони, - мимохіть заува-

жив пан Лешек, наче хлопець мав знати, де навчаються 
студенти Парижа, а потім надав додаткову інформацію, 
- на пагорбі Святої Женев’єви.

Закам’яніле полум’я готичних церков діставало до не-
бес і підносило душу. Гнат ще у Польщі полюбив струнку і 
стрімку велич соборів. У середині церкви Святого Стефана 
було багато молоді, але хлопець вдивлявся не в обличчя, а 
у вітражі, які заворожували грою світла. Він обернувся до 
скульптури Христа, перехрестився і ледь не заплакав: так 
йому захотілось додому, до скромної сільської церкви з 
добрим отцем Захарієм.

На зворотному шляху, на правому березі Сени, пан 
Лешек і Гнат зустріли подружжя Ольшанських і, що зовсім 
несподівано, пана Єжи Тишкевича з дамою. Ще дві фран-
цузькі пари вони бачили уперше. Підвищені тони чо-
ловіків пробивались крізь заспокійливі, а то й благальні 
інтонації жінок.

- Я нічого образливого про вашу дружину не сказав, 
- пан Єжи набичився, а Гнатко відзначив, що у профіль ніс 
молодшого Тишкевича, наче дзьоб, який відірвали в орла 
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і приклеїли пану.
- Тоді повторіть, - процідив крізь зуби Анджей.
- Не пожалкуйте, бо вам не сподобається правда.
- Я чекаю.
- У вашої дружини французька гірша, ніж у жаби.
- Вельмишановний пане, чекайте на моїх секун-

дантів, - Анджей ледь стримувався, щоб на цьому ж місці 
не пошматувати нахабу.

- Дуель на шпагах вас задовольнить? – скривив губи 
і дзьобнув носом повітря Тишкевич.

- У Булонському лісі о шостій ранку.
Приголомшені пан Лешек і Гнатко підійшли ближче 

до Ольшанського, який зрадів їм, наче востаннє вони ба-
чились у Польщі.

- Щось ми у Парижі загубили один одного. Ось і зав-
тра у мене одна невідкладна справа.

- Візьміть мене із собою на дуель, - попросив Гна-
тик.

- Ви все чули?
- Так, пане Анджей. А яким не добрим вітром занес-

ло сюди Тишкевичей? – поцікавився живописець.
- Східний вітер заніс тільки молодшого. А старший 

навряд чи підніметься з ліжка, кажуть, що почувається, як 
на смертному одрі.

- А хвороба ця часом не заздрість?
- Цього разу все простіше. Ясновельможний упав з 

коня. А Тишкевичу вже сімдесят.
- Де дитя впаде, янгол подушку кладе, де старий 

впаде, чорт камінь підкладе.
- Це Тишкевичі хотіли вас отруїти, - несподівано 

упевнено промовив Гнат.
- Бог їм суддя. А ти, хлопче, хоч і за талісмана мені, 

але залишишся вдома, бо у твоєму віці вештатись по дуе-
лях не дозволено.

Дорогу до Булонського лісу Гнат запам’ятав, але не 
знав, як дістатися передмістя. Пан Лешек несподівано 
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легко погодився дати свого коня: щось підказувало твор-
чому серцю, що хлопець не буде зайвим на тій дуелі. 

 Відцокотіли копита гнідих, на яких Ольшанський, 
секунданти і лікар розтанули у напівмороці паризьких 
вулиць. Гнат зачекав хвилин десять і рушив услід. Він бо-
явся бути поміченим, тому не квапився, але, коли під’їхав 
до лісу, зрозумів, що не бачить силуетів вершників і не 
знає, куди далі розвертати коня.

 Травневе сонце розчистило стежки у лісі, та це не до-
помогло хлопцеві розшукати потрібної. Він боявся схиби-
ти, бо лише одна помилка відбирала у нього можливість 
дістатися місця дуелі вчасно. Кінь, який слухняно чекав 
команди від тимчасового господаря, раптово різко став на 
диби, наче хотів показати вершнику небо. І, дійсно, Гнат 
побачив, як угорі креслить кола волелюбний яструб. Хло-
пець згадав і козака Харитона, і ольшанського птаха. Він 
завмер і зустрівся поглядом із яструбом, і побачив увесь 
Булонський ліс, і дороги до нього через Єлисейські поля, 
а за лісом Лоншан, цього ранку ще сумирний і тихий, без 
звичних ярмаркових веселощів. Але він далеко зазирнув. 
Місце дуелі було набагато ближче. Гнат побачив, як на 
галявині зійшлися секунданти, а противники ще чекали 
команди розпорядника. Підліток повернув коня ліворуч і 
повільною риссю поскакав до дуелянтів.

Обидва супротивника приїхали майже одночасно, 
тому вже за п’ять хвилин поєдинок повинен був розпо-
чатись. Чоловіки привітали один одного стриманими по-
клонами. Розпорядник, дотримуючись букви своєрідного 
кодексу честі, поцікавився:

- Панове, можливо, ви передумали битися і готові 
залагодити конфлікт мирним шляхом?

- Я не вибачу, - миттєво відреагував Анджей, щоб 
припинити подальші перемовини.

- Розумію, образа дружини – це образа першої кате-
горії.

- Я і не думав просити пробачення, - буркнув під 
свій орлиний ніс Єжи.
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Розпорядник озвучив умови поєдинку, який мав три-
вати до тих пір, поки один із супротивників фізично не 
зможе продовжувати дуель. Секунданти розташувались 
паралельно лінії бою, за ними став лікар.

Несподівано першим розпочав атаку Тишкевич, уда-
ри згори так і сипались на Анджея. Але не даремно мо-
лодий Ольшанський брав уроки фехтування у кращих 
французьких учителів. Він дочекався, коли перший запал 
норовливого земляка почав вичерпуватись. Тоді трохи 
відкинув назад тіло, тримаючи кінець шпаги повище, 
щоб уникнути прямого удару, і в наступну мить сам силь-
но ударив ззовні по клинку противника, коли той тримав 
руку напружено витягнутою. Шпага з пальців пана Єжи 
вистрибнула, як непіддатлива щука, і майже відразу шия 
Тишкевича відчула вістря клинка.

- Чому ви хотіли мене отруїти? – Анджей зволікав з 
останнім ударом. Він хотів дізнатися про причину замаху 
на своє життя.

- Це не я, а батько.
- Хай буде так, але ви не відповіли – чому?
- Через пані Басю. Батько хотів мати багату невіст-

ку.
- Ви і ваш батько – ганьба славетного роду Тишке-

вичів. Підніміть шпагу і бийтесь.
Відчай вів пана Єжи в атаку, а він поганий помічник. 

Два наступні удари Анджея розсікли груди і ногу против-
ника. Лікар швидко оглянув рани: вони виявились не гли-
бокими. Зібравшись із силами, Тишкевич знову замахав 
шпагою. Анджей сильно ударив вістрям клинка по зброї 
суперника і, обвівши міцну частину своєї шпаги навколо 
слабкої частини шпаги противника, відкрив його і вколов 
у праве плече. Зброя впала у траву, права рука безпорадна 
повисла. Тишкевич приречено опустився на коліно.

- Я маю за честь перемагати чесних суперників, а з 
безчесними хай розбирається Бог, - Анджей розвернувся і 
повільно попрямував до свого коня.

Він не бачив, з якою ненавистю подивився йому у спи-
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ну Єжи, а потім підняв лівою рукою шпагу і на напівзігну-
тих почав наздоганяти милосердного переможця. Корот-
кий замах… У наступну мить вістря мало пробити серце 
Ольшанського, але рука зі шпагою не змогла опуститися. 
У передпліччя врізався козацький ніж Гната. Хлопець ви-
явився пильним і вправним. Він не хотів вбивати негід-
ника, а тільки захистити свого господаря. Здається, ніж 
сам вирвався з його пальців. Гнатко бачив, як рухнув на 
землю Тишкевич, як побігли до нього секунданти і лікар, і 
як, озирнувшись, Анджей не міг зрозуміти, що трапилось 
за лічені секунди після поєдинку.

Гнат підбіг до коня, стрибнув на нього і помчав геть 
з Булонського лісу. Вороний старався догодити хазяїну і 
додав швидкості на Єлисейських полях. Біля палацу вони 
ледь не пролетіли повз пана Лешека.

- Ольшанський живий? – стурбований художник 
дивився на перелякане обличчя учня.

- Живий.
- А чому ти ледь живий?
- Я вбив пана Єжи.
- Мати Маріє, молись за нас грішних зараз, - живо-

писець перехрестився, - виходить дуелі не було?
- Була, - зітхнув Гнатко, - але було і після дуелі.
Хлопець швидко розповів, що трапилось у Булонсько-

му лісі.
- Пся крев, - вирвалось у художника.
- Прощайте, пане Лешек, ви найкращий учитель, і я 

буду вас завжди пам’ятати.
- Не тікай, твоєї провини немає.
- Я вбив людину, і мене засудять до страти.
- Візьми листи для малювання і гроші, - пан Лешек 

простягнув лівр і сім су, - якщо все обійдеться, де тебе шу-
кати?

- Не шукайте вітру в полі, - Гнатко сумно посміхнув-
ся і поривчасто обняв учителя.
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ПЕРШІ ГРОШІ ЮНОГО ХУДОЖНИКА  
І ГОЛОСИ З ПІДЗЕМЕЛЛЯ

Гнатко поспішав залишити аристократичні квартали 
і сховатися за Стіною відкупників у заставах. Коли маєш 
друзів, можна вижити і у чужому місті.

Він пішов шукати П’єра, і зорова пам’ять не підвела: 
привела до ями, на схилах якої місцеві організували не-
величкий ринок. Малий француз стояв на протилежній 
стороні і допивав кварту молока.

- У мене ще молоко на губах не висохло, а ти вже у 
нашому кварталі, - сіроокий шибеник, як завжди, перебу-
вав у гарному гуморі.

- Мені сховатись треба, - настрій у Гната був зовсім 
іншим.

- Тоді тобі на вулицю Рю де ля Лянжрі.
- А що там?
- Кладовище Невинних. Ти ж невинний? – цього 

разу разом з малим загоготала молочниця.
Гнат, безумовно, не знав, що майже десять років як 

там рухнув дім і відкрилось пекло чисельних поховань 
кладовища і підземних ходів. Король Людовик VI навіть 
створив Генеральну інспекцію каменоломень. 

- Дайте кварту молока, - похмурий Гнат простягнув 
монету.

- За соль ти ще й хліба для друга купиш, - продовжу-
вала радіти молочниця.

Хлопці випили молока з хлібом, і Гнат помітно пове-
селішав.

- А чому вона на су каже соль?
- Це одне й теж. Просто су нова назва монети соль. 

Головне, щоб ці монети дзвеніли гучніше.
Гнат вийняв з кишені гроші, які дав йому пан Лешек. 

Від цього багатства очі П’єра почали вилазити із орбіт.
- Забери сліпаки у дупла, - Гнатка розсмішив кумед-

ний вираз обличчя малого.
- Це ж лівр! – не міг заспокоїтись француз. – На ньо-
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му король набагато краще виглядає, ніж на су.
- Набагато – це на скільки?
- У двадцять разів краще. Лівр – це двадцять су. За 

такі гроші будеш жити у теплі із повним пузом. Щось у 
мене розігрався апетит, а чи не піти нам до мадам Жан-
ни.

Від такої пропозиції не можливо було відмовитись, 
адже Гнатик не забув запаморочливої смакоти гарячих 
пиріжків із зайчатиною. Запах біля кухні не розчарував, 
але розчарованою виглядала сама хазяйка.

- Мадам Жанно, ви така сумна, бо давно нас не ба-
чили?

- П’єре, ти пам’ятаєш мого півня Тристана?
- Я його обожнюю. Він завжди будить мадам Куку, а 

це вкрай приємно.
- Тристана поцупили.
- Це не я, - відразу зреагував малий.
- Тримай свої улюблені пиріжки. Якщо зустрінеш 

півня, то покажи йому дорогу додому, - жінка лагідно по-
тріпала каштанові вихри хлопця, якого дуже порадувало 
безплатне частування.

Гнат здивувався, коли друг повів його на ночівлю не до 
себе, а до захаращеного сараю, заповзти до якого можна 
було тільки через дах. Додому П’єр майже не навідувався, 
бо там заправляв усім кузен, котрого навіть злі собаки бо-
ялись. І хоча весна тільки зустрілась із літом, Гнатко вже 
починав думати про зиму. У сараї він мерзнути не хотів, а 
мріяв повернутися у рідну Ольшанку. На дорогу потрібні 
гроші, а вони танули швидко. І вже лівр почувався самот-
ньо на дні кишені.

У неділю хлопці попрямували до Лоншана на гуляння. 
Безумовно, вони поступались Сен-Жерменським ярмар-
кам, куди привозили навіть носорогів з Африки, а у ко-
роля був власний намет. Але ярмарки радували парижан 
лише двічі на рік, а у Лоншані гуляли щовихідного.

Від кількості людей у Гната миготіло в очах. Циганки у 
пістрявих спідницях носились, немов на крилах, у пошуку 
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довірливих парижан, яким кортіло узнати своє майбутнє. 
Травниці вихваляли запашне зілля, обіцяючи вилікувати 
від усіх хвороб разом, дерев’яні маріонетки смішили на-
род не дуже пристойними сценами із життя столиці. 

Сіроокий малий віднайшов істоту подібну йому щодо 
веселої вдачі. Грайлива мавпочка сиділа на лисині свого 
господаря і плескала у долоні. Потім перевернулась з ніг 
на голову, зробивши на ній стійку. П’єр дістав свій при-
пас і дав хвостатій. Мавпа знову зробила кульбіт і вдячно 
вклонилася.

Гнату приглянулася інша забава, і він потягнув друга 
до дерев’яного стовпа, на вершині якого сидів прив’яза-
ний півень. Хазяїн атракціону голосно запрошував ви-
пробувати себе:

- Приз справедливий – голосистий півень для того 
сміливця, що висоти не боїться.

- Я не боюсь, - зареготав пузань, - давай приз.
- І до вершини долізе, де сидить півень грізний, - 

уточнив зазивало, - всього одне су за таку пістряву красу.
Охочі вишукувались у невеличку чергу. Одних ціка-

вила птиця, інші хотіли вразити хоробрістю і вправністю 
своїх дам. Але перший верхолаз не проповз і половини 
дистанції.

- Цей стовп слизький, його намащено, - обурений і 
розгублений невдаха оглядав свій засмальцьований одяг.

- Поганому верхолазу заважають слабкі м’язи, - 
іронічно посміхнувся хазяїн атракціону, - підійдіть і пе-
ревірте стовп: ні салом, ні олією не пахне.

Чоловіки наблизились до стовпа, помацали деревину 
руками і навіть понюхали. Нічого надзвичайного.

- Внизу усе нормально, а далі слизота, - не вгамову-
вався перший верхолаз.

- Я зараз перевірю, - молодик спортивної статури 
стрибнув на стовп і вправно поліз вгору.

- Я ж вам казав ніякого обману, - хазяїн напружено 
спостерігав за чоловіком. Він дуже не хотів втратити приз 
лише після другої спроби.
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- А звідки півень? – запитав П’єр, якому птиця дуже 
нагадувала півня мадам Жанни.

- Півень з Гасконі – кошмар для соні. Якщо не за-
смажать не вертелі, розбудить і мертвого.

Між тим другий верхолаз вже зачепився за край сто-
впа, але не зумів підтягнутися і повільно сповз до това-
ришів.

- Ну, що намазано? – підскочив перший невдаха, 
дивлячись на забруднений одяг молодика. Той тільки 
махнув рукою і пішов геть.

П’єр витягнув зекономлений на пиріжках су і простяг-
нув Гнату, а той віддав хазяїну атракціону, який скептич-
но зиркнув на хлопця. А даремно. Гнатко схопив силь-
ними руками стовп і запрацював ногами, наче мавпа по 
пальмі. У зубах він затиснув шматок леза. У такий спосіб 
по вертикалі добіг до птиці, різонув мотузку і під гучні 
оплески спустився на землю. 

 Стовп хазяїн дійсно чимось змазав, але два поперед-
ніх чоловіки його трохи очистили, та й незвична техніка 
лазіння сприяла успіху. 

П’єр уважно роздивлявся строкатого півня і все біль-
ше переконувався, що вони знайомі.

- Тристане, - напряму звернувся малий до птиці.
- Ку-ка-рі-ку, - несподівано відгукнувся півень.
- Точно він, йдемо до мадам Жанни.
Хлопці привітали торговців з ями, непомітно прос-

лизнули під вікнами мадам Куку і випірнули біля пиро-
гів тітоньки Жанни. Жінка, побачивши рідне створіння, 
обімліла.

- Тристане!
- Ку-ка-рі-ку! – вдруге у неурочний час прокричав 

півень.
За свій подвиг хлопці отримали від мадам не тільки 

традиційні пиріжки із зайчатиною, а ще цибулевий пиріг 
і ніжні слойки. Вони із нетерпінням чекали наступного 
вихідного, щоб знову потрапити на гуляння у Лоншан.

Друзям сподобалося сите життя, і вони думали, як за-
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робити побільше грошей у багатолюдному місці, де юр-
милось чимало не бідних людей.

- На останньому Сен-Жерменському ярмарку я за-
робив більше двох ліврів, - сірі очі поголубіли, настільки 
приємними були спогади.

- А що ти робив?
- Збирав гаманці. На ярмарках завжди багато неу-

важних людей.
- Я буду заробляти чесні гроші, - Гнату дуже не по-

добалось легковажне ставлення друга до життя, - я буду 
малювати…

- Гроші? – П’єр на радостях аж підскочив.
- Малювати портрети. А люди будуть платити гро-

ші.
- А мене намалюєш?
Гнат дістав зі схованки чисті листи і срібний олівець. 
- На цьому не треба, на них – за гроші, - малий від-

сунув листи і витягнув з-під дошки цупкий шматок папе-
ру.

Юний художник посадив друга напроти світла і суво-
ро наказав:

- Не скручуй міни, бо у мене замість хлопчика вий-
де мавпочка.

- З мавпою Мімі які красиві ми, - відразу завівся 
П’єр, але осікся під осудливим поглядом товариша.

Гнатик уже вкотре ловив себе на думці, що мовчазний 
сеанс живопису поступово створює особливу атмосферу, 
коли з’являється душевний контакт між двома людьми. 
Присмирнілий парижанин вразив друга глибоким світ-
лом зіниць, в яких сірий колір перетворився на блакит-
ний, і уже зовсім розгубився художник, коли небесний 
простір очей заповнився слізьми. П’єр намагався їх утри-
мати, та вони, неслухняні, котились і котились.

- Приймай роботу, - Гнат усміхнувся, передчуваючи 
бурхливу реакцію друга.

- Це – я?! – вибухнув малий. – Якщо це я, то я собі 
подобаюсь.
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- У кольорі було б ще краще.
- І грошей нам би платили більше. А ти в кольорі не 

вмієш?
- Олійні фарби коштують дорого, але ми на них 

обов’язково заробимо, - пообіцяв юний художник.

У Лоншані спочатку не звернули уваги на смугляво-
го хлопчину, який, сидячі на землі, малював меншого, 
котрий тримався повагом і по-дорослому, що виглядало 
кумедно. Парижани подумали: хлопці розігрують теа-
тральну сценку, але, коли юна мадемуазель зазирнула за 
плече художника, то із подивом повідомила батькам:

-  Він по-справжньому малює.
-  Як по-справжньому? – не повірила дама у рожевому 

і також нахилилась     над малюнком. – Його манера дещо 
нагадує мені Луї Токке.

-  Луї, але не Токке, а Ванлоо, - підключився до розмо-
ви чоловік з пишними бакенбардами.

-  А я думаю, що йому ближче Жан-Андре-Жозеф Аве, 
- висловила свою освічену думку кучерява юнка.

Гнат озирнувся і так виразно подивився глибоким 
поглядом чорних очей, що мадемуазель зашарілась, але 
вразили хлопця не локони, а три імені в одної людини:

- А чому у художника так багато імен?
- Ох, так він іноземець, - розчулилась мадам, - і го-

ворить з таким приємним акцентом. 
- Юначе, це наша традиція, - розпрямив плечі і 

підвищив голос шатен з бакенбардами, - у первенця пер-
ше ім’я – це ім’я діда по батьківській лінії, друге – ім’я 
діда по материнській лінії, третє – ім’я його святого. Але 
для тебе, мабуть, це занадто складно.

Гнат опустив ліву вію, що було ознакою швидкого ду-
мання, і повільно вимовив:

- Дозвольте назвати себе: Жан-Ніколя-Ігнас.
- Браво! – плеснула у долоні мадемуазель. – А скіль-

ки коштує картина?
- Всього три су за таку красу, - влетів у розмову П’єр, 
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адже йшлося про гроші.
- Це не дуже довго? – незадоволено поцікавився 

батько.
- Аристократи чашку чаю п’ють утричі довше, - уїд-

ливо відповів малий.
Дійсно, срібний олівець художника знав свою справу. 

Локони натурниці випурхували з-під нього на лист з ди-
вовижною швидкістю.

- Я ж казала: Луї Токке, - оцінила портрет мадам у 
рожевому.

- Просто чудово! – пораділа власній красі дівчина. – 
У вас велике майбутнє, Жан-Ніколя-Ігнас.

До кінця гулянь Гнат намалював ще десять портретів 
і заробив дванадцять су. Зголоднілі хлопці квапились до-
стойно завершити вдалий день у тітоньки Жанни. Однак 
у мадам, окрім смачних пирогів, була і не приємна звіст-
ка:

- Гнатко, здається, тебе шукає поліція.
- Мадаме, що означає ваше – здається? – занервував 

П’єр. Вони тільки почали заробляти хороші гроші, а тут 
такі не потрібні пригоди.

- Приходив поліцейський, який розшукував хлопця. 
Чорнявого, високого, з виразними очима.

- Та я таких сто знаю.
- Поліцейський показав малюнок з обличчям Ігна-

са.
- Це пан Лешек – мій учитель. Більше нікому, - пояс-

нив Гнат походження малюнку.
- Мерсі йому в бік, - обурився П’єр, - після такої зра-

ди ти ще називаєш його учителем. Віслюк він, а не учи-
тель.

- Ти ж нічого не знаєш, - встав на захист пана Ле-
шека підліток, - може його тортурами мучили, і він їх не 
витримав.

- Я, безумовно, тебе не видала, але не усі у цьому 
кварталі триматимуть язик за зубами, - мадам Жанна ви-
разно підняла тонкі брови, - тому краще тобі переховува-
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тись у катакомбах. П’єре, веди друга до дядька Жореса. А 
цих пирогів вам вистачить на кілька днів.

Малий француз вів товариша угору похмурими зако-
улками і щось не задоволено бурмотів собі під ніс.

- Що тебе не влаштовує? – не витерпів Гатко.
- Я і без Жореса знаю, де тебе сховати. Ми з ним ра-

зом під землею ходили, а мотузка там і досі лежить.
- Яка мотузка?
- Щоб не заблукати. Там стільки ходів, скільки са-

мого Парижа.
Хлопець говорив правду, адже столицю будували із 

вапняку, що діставали з-під самого міста. Каменоломні 
Томб-Ісуара добре пам’ятали це. Жорес, який не любив 
самотності, часто брав із собою безжурного П’єра. Вони 
весело балакали, лише питання малого про те, що шукає 
парижанин у підземеллях, Жорес уперто ігнорував. П’єр 
вирішив для себе, що йдеться про скарби. У них він вірив 
завжди. Ці походи хлопцю дуже подобались своєю таєм-
ничістю і ситним обідом, бо попоїсти дядько брав на де-
сятьох.

- Ти куди мого непутящого чоловіка подів? – грізно 
зустріла П’єра симпатична жінка з родимками біля очей.

- Так, може, у катакомби пішов?
- Він під землею досі не ночував, а ще три дні по-

спіль. – дружина дядька заплакала, - якщо він не повер-
неться, як я чотирьох ротів прогодую.

- Не знаю, - чесно зізнався малий, бо і своєму роту 
він на завжди міг дати ради, - не плачте, мадам, ми від-
шукаємо Жореса.

Більше години П’єр водив товариша околицями Пари-
жа. Нарешті вони пірнули у хащі, за якими ховалася вели-
ка кам’яна амбразура: вхід у катакомби.

- По цій мотузці ми далеко можемо зайти, - хлопчик 
підняв засмальцьований кінець канату.

- Як далеко?
- Кроків двісті, - насправді, П’єр вмів рахувати тіль-

ки до десяти, але знав, що цифри сто і двісті, а тим більше 
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тисяча означає багато, - але тобі не має потреби заходити 
так далеко.

Трави і хмизу вистачило, щоб облаштувати м’яке ліж-
ко. Гнатко дивився зі свого сховища на небо, наче хотів 
відшукати знайомого яструба, щоб знову подивитись на 
світ його очима. На новому місці йому подобалось на-
віть більше, ніж у задушному сараї. Духмяна трава і чи-
сте повітря, а ще цибулевий пиріг додавали і сили, і віри. 
Єдина прикрість: не було зброї для захисту – ніж дядь-
ка Харитона, мабуть, залишився у Булонському лісі. У 
темряві підлітка могла підтримати лише свічка. Гнатко 
погладив маслянистий бік і згадав дорогу серцю Ольшан-
ку. У селі після снігів і лютих морозів свічку сікли батогом 
і при цьому примовляли: «Тепер весна, а не зима, лежи до 
осені, а нам посвітить і сонце!». Свічка давала не тільки 
вогник, а й роботу, яка і зморювала, і набридала. Зараз 
свічка підбадьорювала Гната, та не могла захистити від 
звіра чи жорсткої людини.

Підліток підібрав гострий камінь і почав шліфувати 
його об інший. Ящірка злякалась і поповзла шукати сон-
ця на пагорб.

- Ящірку можна піймати і підсмажити, - спостере-
ження П’єра завжди мали практичну спрямованість.

- А ми у великих чорних мурах задок відкушували. 
Кисленькі.

- А ми цвіркунів підсмажених їли, - малий погладив 
живіт і запропонував, - давай ще пирога з’їмо, і я піду.

Сонце сповзло за комірець темно-зеленого пагорба, 
вітер вилетів із тіні дубового гаю і розкришив хмари на 
дрібні краплини дощу. Гнат дивився у свою бійницю. Дощ 
скінчився так швидко, наче його і не було. Блідий міся-
ць розчервонівся, а на пагорбі з’явився профіль вовка. 
Сіроманець завив: він кликав місяць, але той не чув чи 
робив вигляд, що не чує, і поволі захоплював усе більше 
небесного простору. Гнат міцно стиснув камінь, але вовк 
побіг у протилежний бік. Та раптом хлопець почув голос 
із надр каменоломень. Це був крик людини. Крик відчаю. 
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Хлопець не злякався, скоріш розгубився, адже треба було 
прийняти рішення: йти на допомогу у глиб печери чи за-
лишатися на своєму місці. Гнат швидко зрозумів, що він 
не зможе нерухомо довго слухати волання про допомо-
гу. Хлопець намацав мотузку і рушив у темряву. Так він 
дізнався, що темінь буває різною. Беззоряна ніч, чорнота 
у кімнаті, морок яру порівняно з темнотою катакомб були 
світлішими. Під землею тьма була кромішньою. Хоч очі 
вибий. Мабуть, так бачать чи точніше не бачать світ сліпі. 

Гнат просувався обережно, торкаючись рукою вологої 
стінки. Думки про летучих мишей, завсідників підземних 
царств, змушували його бути весь час напоготові. Знову у 
глибині каменоломень він почув крик. Тепер хлопець не 
сумнівався, що людина заблукала у лабіринтах катакомб.

Коли Гнатко нарахував триста своїх кроків, мотуз-
ка закінчилася. Голос звучав все ближче, але хлопець не 
наважився йти йому назустріч. «Е-е-е-ге-е-ей», - щосили 
прокричав Гнат. «А-а-а-а…», - пролунало у відповідь. Така 
перекличка тривала хвилин зо двадцять. Але чоловік так і 
не знайшов виходу з підземелля. Юний рятівник втомив-
ся і трохи змерз. Він ще декілька разів волав у темряву і, 
розчарований невдачею, по мотузці повернувся до свого 
трав’яного ліжка.

Уранці Гнат розповів нічну історію французькому 
другу.

- Ти з глузду з’їхав! – дивувався П’єр і розмахував 
руками. – Це ж був привид!

- Хто?
- Примара! Потороча! – малий думав, що Гнат як 

іноземець не розуміє значення слів, що він викрикував.
- Ти кажеш дурниці.
- Це - мана! Почвара!
- Привиди не розмовляють. Тим більше не кричать 

у відповідь. Це людина, яка заблукала. Ми дістанемо ще 
мотузки і підемо назустріч.

- Спочатку ми підемо у Лоншан заробляти гроші, і 
там дістанемо довгу мотузку.
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БІЙКА У ЛОНШАНІ І ПОРЯТУНОК «ПРИВИДА»

На юного художника вже чекало кілька прихильниць 
його таланту. Адже багатьом кортіло мати своє неповтор-
не зображення, бо як же так: у Софі портрет є, а у мене 
немає. Поки Гнат малював, сіроокий товариш бігав непо-
далік і зазивно вигукував:

- Всього один су за вашу красу! Одна монета – і ви 
на портреті!

- Малий, може, ти мені вірш для коханої напишеш? 
– модно вбраний худорлявий чоловік не першої молодо-
сті підтримував за лікоть мадемуазель – юну, але зовсім 
не гарну.

- Вище носа губу носить, - ховаючись у натовпі про-
кричав малий.

Хоч настрій бешкетник і зіпсував, мес’є вирішив не 
відмовлятися від послуг художника. Гнат прекрасно ро-
зумів, що кожна жінка на портреті хоче виглядати трохи 
краще, ніж у житті, тому без вагань додавав їм краси. З 
губатою мадемуазель він навіть ще більше погрішив про-
ти правди, ніж зазвичай. Але юнка взяла в руки малюнок 
і розплакалась.

- Це я така?
- Яка? – не знав, що відповісти жених.
- Не гарна!
- Це художник пришелепуватий! – чоловік нарешті 

зрозумів, як треба діяти. Він схопив малюнок з нарече-
ною і пошматував на дрібненькі шматочки. Цього йому 
видалась замало, і він схопився за срібного олівця.

- Що ви робите, мес’є? – Гнат не відпускав олівця. 
- Ти більше не будеш малювати, маленький негід-

нику.
Хлопець за секунду зрозумів, що він сильніший за 

француза. Той також відчув це. Чоловік ударив носком 
туфлі по нозі підлітка. Гнатко не впав, а рефлекторно су-
нув лівий кулак під ребра супротивника. Біль у печінці 
вмить повалила нахабу на землю.
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Метушня і крики тільки посприяли втечі друзів. Гнат 
навіть зрадів, що вони так швидко можуть повернутись 
до печери і допомогти заблукалій людині. П’єр же не міг 
приховати свого розчарування.

- Ми заробили сьогодні всього три су. І наступного 
разу треба буде озиратися на всі боки, бо той йолуп може 
нас розшукувати.

- Де ти мотузку взяв? – Гнат, нарешті, побачив в руці 
друга кільце шпагату.

- Не тільки у тебе є талант, - П’єр гордовито вип’ятив 
груди, - я такі фокуси знаю, що тобі і не снилися.

Біля входу у катакомби друзі трохи розмотали мо-
тузку, перехрестилися кожен на свій бік і, тримаючись 
за старий канат, сунули у кромішню темряву. Свічку про 
всяк випадок вирішили поберегти. Гнат дочекався свого 
трьохсотого кроку: рятівна нитка Аріадни закінчилася.

- Давай шпагат, будемо доточувати до старої мотуз-
ки.

- Краще я, - не дуже впевнено запропонував малий, 
- мені знайомий моряк показував, як в’язати фламандсь-
кий вузол.

- Ні, я зав’яжу вузлом дядька Харитона, - усміхнувся 
Гнатко і тричі з’єднав мотузки простими вузлами.

Тиша в каменоломнях була такою ж виразною, як і 
темрява. Хлопці на вдачу вирішили порушити її перед 
другою частиною маршруту.

- Е-е-е…..ей! – прокричав Гнат.
- О-о-о…..ой! – заволав і собі П’єр.
Ніхто не відгукнувся. Товариші з мотузкою в руці су-

нули далі кам’яними коридорами. Час від часу вони зу-
пинялись і кричали, але жодного разу людський голос не 
озвався їм. Нарешті, закінчилась і друга мотузка.

- Е-е-е…..ей!
- О-о-о…..ой!
Раптом звідкись із далеких просторів пролунав мля-

вий звук:
- А-а-а…а…
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- Ти чув? – П’єр смикнув за рукав друга.
- Е-е-е…! – прокричав Гнат замість відповіді.
Знову до хлопців дібралося слабке «А-а-а….». Але да-

ремно вони надривали голосові зв’язки: крики заблука-
лої людини так і не наблизились.

Коли друзі вийшли із печери, сонце застигло на пагор-
бі, наче на п’єдесталі. На початку червня вечору доводи-
лось докладати чимало зусиль, щоб прогнати світило за 
обрій. П’єр вправним рухом фокусника дістав з-за пазухи 
чайну чашку і зневажливо кинув:

- Це тобі, іноземцю. Тільки не питай, де я знайшов 
цей посуд.

- Мануфактура Ла Куртій, - прочитав Гнат, роздив-
ляючись вручну розписані дрібненькі волошки. 

- Сьогодні у кабачках Верхнього Куртія гуляє ари-
стократія. А потім цих багатіїв зустріне Нижній Куртій.

- Як зустріне?
- Побачиш, - пообіцяв малий і загадково посміхнув-

ся.
Вечір набрав повні жмені зірок і рясно усипав ними 

небо. Місяць також не пошкодував світла для видовища, 
якого так очікував натовп. Збуджені люди стояли обабіч 
дороги і голосно лаялись:

- Досить цим захребетникам над нами знущатись. 
Покажемо їм розкішне життя мордами у багнюку!

- Попили нашої крові, тепер ми вашої блакитної 
посмокчемо.

- Бий віслюків благородних!
На мить натовп затих. Згори у нетрі Нижнього Куртія 

спускалась кавалькада екіпажів. Розчепурені дами і на-
ряджені кавалери у масках сміялись і щось радісно вигу-
кували. Тільки коні завернули на вулицю, як аристократів 
почали обсипати борошном. Жінки жбурляли у золоту 
молодь грудки бруду, хтось із чоловіків кинув булижник. 
Вороний сіпнувся убік, коляска нахилилась, і з неї випав 
молодик у масці. Гнат кинувся на допомогу, але незграбу 
раніше підхопив чоловік, який сидів на козлах. Потерпі-
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лий, повертаючись в екіпаж, вилаявся:
- Пся крев холера ясна!
- Пане, будь ласка, швидше, - майже крикнув моло-

дику рятівник.
Гнат завмер посеред вулиці, але не від того, що нес-

подівано почув польську – він майже був переконаний, 
що упізнав голос Єжи Тишкевича.

П’єр вчасно штовхнув друга на тротуар, бо наступні 
екіпажі могли роздавити хлопця.

- Що ти стоїш, як мадам Жанна біля пічки?
- Здається, це був він.
- Хто?
- Пан Єжи, який бився з моїм хазяїном на дуелі.
- Якого ти вбив?
- Я так думав, - зітхнув Гнатко так, що малий не зро-

зумів радіє чи сумує він через це.
- Тобі треба було помацати цього мосьє у Булонсь-

кому лісі.
- Тоді я дуже поспішав.
Друзі переночували у сараї, а вранці, позичивши у 

сусідів довжелезну мотузку, попрямували до каменоло-
мень. Вони розмірковували над учорашнім пошуком і не 
могли дійти згоди з важливого питання.

- У цього заблукалого був такий голос, наче він по-
мирав. Я думаю, він вже віддав Богу душу.

- Перший раз я його чув набагато краще, - Гнат по-
чав згадувати свої найперші відчуття у катакомбах.

- А я про що? Його ангел вже зустрів грішника на 
небесах.

- Можливо, він пішов у протилежний бік, і тому ми 
погано чули його.

- Це наша остання спроба, - попередив П’єр, - і хай 
допоможе йому Бог.

Хлопці пішли вже звичним маршрутом, по дорозі на-
магаючись перекричати один одного, але на всі їх зави-
вання катакомби відповідали суворим мовчанням. Коли 
закінчилася друга мотузка, малий запалив свічку, а Гнат 
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міцно приєднав новий канат. 
- Давай разом крикнемо, - запропонував малий.
- Давай гучно: е-е-ей…
- Ні, краще у-у-у…
- Добре, - погодився Гнатко і усміхнувся сутінкам.
- У-у-у…- завила темрява двома голосами.
Тиша витримала паузу і раптово відповіла:
- А-а-а…
Друзі схопились за третю мотузку і з криком та май-

же бігцем поспішили далі по рукаву катакомби. Полум’я 
свічки ледь встигало освітити найближчі метри стіни, 
сіпалося у різні боки, але трималося за гнотик. 

- Стій! – видихнув Гнат.
- Будемо кричати?
- Мотузка закінчилася.
- То будемо кричати?
Гнатко не встиг відповісти. Майже поруч в непевному 

світлі свічки перед ними постала страшна людина: об-
шарпана, у лахміттях, з проваллями очей.

- А-а-а, - кволо протягнув чоловік.
- Привид, - прошепотів П’єр, але за мить змінив 

власну думку, - мес’є Жорес?!
Коли вийшли із катакомби, врятований ще довго мру-

жив очі, з яких котилися сльози, наче сповіщаючи, що 
вони живі. Шматок пирога додав чоловікові сил, він на-
віть усміхнувся:

- Пиріжки тітки Жанни?
- Еге ж.
- Їх з іншими не сплутаєш.
- Знайшли скарб? – П’єр вирішив, що настала зруч-

на хвилина, аби узнати правду про підземні походи Жо-
реса.

- Який скарб?
- Ех, мес’є, - розчаровано протягнув малий, - а ми 

вам життя врятували.
- Я шукав не золоті монети, а старовинні погреби з 

вином, яке виробляли монахи-миноріти. І…
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- Що?
- Знайшов. Тепер я заможна людина, і вдома чотири 

маленьких ротики завжди будуть з їжею.
- П’ять ротиків, - уточнив П’єр.
- Невже моя красуня Тереза знову вагітна?
- Цього я достеменно не знаю. Я мав на увазі мій 

п’ятий ротик.
- Добре, сіроокий, - розсміявся Жорес, - це справед-

ливо, адже я не розбагатів би без тебе.

НЕСПОДІВАНА ЗУСТРІЧ  
І ПРОЩАННЯ З П’ЄРОМ

Хоча віднині майбутнє П’єра виглядало, як велика 
пиріжкова, малий не втратив інтересу до шумного життя. 
І без Лоншана він би напевно помер від нудьги. 

Мистецький п’ятачок вирував артистами і глядачами. 
Поки П’єр озирався на всі боки, до Гната підпливла юна 
циганка.

- Красивий, смуглявий давай погадаю.
- Не чіпай його, у нас грошей немає, - винирнув ма-

лий.
- За добрий погляд погадаю.
- Ну, давай, якщо тільки за погляд, - великодушно 

дозволив П’єр.
- Хоробре серце маєш, козаче. Скорі мандри на тебе 

чекають.
- Додому? – з надією вирвалось у Гната.
- Додому. Але не довго там будеш. Ще цього року на 

тебе війна чекає. Дві війни. 
Циганка потиснула парубку руку, посміхнулась і з 

хвилею галасливих ромів зникла у натовпі. Гнат дістав 
листи для малювання, озирнувся у пошуку охочих мати 
свій портрет, але зустрівся поглядом з чоловіком із пиш-
ними бакенбардами.

- Юначе, моїй доньці сподобалась ваша робота олів-
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цем, та вона хоче, аби ви намалювали її портрет олією.
- Але фарби…
- І фарби, і мадемуазель чекають на вас вдома, а 

екіпаж тут.
- Скільки заплатите за портрет? – у подібних ви-

падках малий завжди з’являвся вчасно.
- А скільки правите?
- Три ліври! – не розгубився П’єр.
Зіниці у замовника розширились, одна брова підня-

лась, але він усміхнувся приязно:
- Можна і три.
У чужому будинку, спорудженому ще у старому стилі 

рококо, Гнат почувався не затишно. Багата ліпнина із 
численними завитками, рослинним орнаментом, випу-
клими щитами, оточеними масками і квітковими гірлян-
дами, гобелени з міфологічними героями створювали не 
реальний світ, який радував око, але не серце юного ко-
зака.

Гната провели через кілька зал, відчинили двері у ве-
лику кімнату. Навпроти входу біля вікна стояла усміхнена 
мадемуазель.

- Підійдіть, Гнасе, не бійтися.
- Мадмуазель…
- Лаура.
- А звідки ви знаєте моє ім’я?
- Спочатку я хочу показати вам одну картину, - Лау-

ра підійшла до мольберту і акуратно зняла з нього черво-
ну тканину.

Гнатко обомлів, бо на полотні в усій красі була Лаура. 
Він мимоволі зробив кілька кроків уперед, щоб розди-
витись деталі, усю палітру майстерного живопису. Локо-
ни юнки світились, а очі наче стежили за кожним рухом 
хлопця.

- Вам подобається? – мадемуазель була задоволена 
тим враженням, яке на хлопця справила картина.

- Дуже гарно. Мабуть, я ніколи так не зумію.
- Обов’язково зможете. У вас талант, який треба ро-
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звивати.
- Але для чого ви запросили мене? Адже картина 

вже написана.
- Я хочу вас познайомити з автором портрету. 
Гнат обернувся на звуки кроків і закляк від здивуван-

ня. У кімнату разом із хазяїном увійшов художник магна-
та Ольшанського.

- Знайомтесь, автор портрету пан Лешек, - Лаура за-
хопилась грою з кількома невідомими і чекала достойної 
розв’язки.

- Я думаю, учень узнав свого вчителя, - художник 
обняв Гнатка.

- Пане Лешек, а для поліції ви мене малювали? - 
хлопець хотів знати відповіді на головні питання.

- Так, але не думай, що я тебе зрадив. Просто всі не-
приємності уже у минулому.

- Пан Єжи живий?
- У тому і річ, що так.
- І він не вимагає моєї видачі?
- Після свого ганебного вчинку він втратив на це 

моральне право.
- Може у поляків це ще ганебний вчинок, - «бакен-

барди» були у курсі усіх деталей дуелі, - а у нас нині ніхто 
б навіть не поспівчував пану Ольшанькому, якби він от-
римав удар у спину. Мовляв, зробив дурницю і поплатив-
ся.

- Пан Анджей дуже чекає твого повернення. За тиж-
день подружжя Ольшанських відбуває до Лондона.

- А я? А ви? – Гнатко вчепився поглядом в учителя, 
який тримав паузу.

- А ми?
- Пане Лешеку, не тягніть. 
- А ми – додому! 
- Додому! – підстрибнув хлопець.
- До Кракова!
- До Кракова? Але мій дім в Ольшанці.
- Не все відразу, дорогий учню.
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Останній тиждень господарство Ольшанських у Па-
рижі кипіло справами. Одні готувались в Англію, інші 
до Польщі. Такий поспіх був мало зрозумілий Гнату. До 
нього долітали тривожні голоси дорослих про небезпеку, 
бунт, революцію. Пан Лешек говорив про якихось депу-
татів третього стану, які разом з бідним духівництвом і 
дворянством проголосили себе Національними збора-
ми, що тепер виражатимуть волю всього народу Франції. 
Художник пояснював довго і не зрозуміло, але, нарешті, 
висловився ясно: «Треба тікати!».

У передостанній паризький день Гнат встав разом із 
літнім сонцем, перетнув кордон Стіни відкупників, знай-
омими провулками дістався сараю, де на горищі додив-
лявся смачний сон його французький друг. 

- Вставай, а то революцію проспиш.
- Ти де пропав майже на тиждень? – сон відлетів від 

П’єра миттєво. – Ти намалював багатійку? А три ліври 
тобі заплатили?

- Чи не забагато питань?
- Я їсти хочу, - повідомив вічно голодний малий.
- А мес’є Жорес тебе не годує?
- Годує. Ми з ним вже десять бочок викотили з ката-

комби. Але сьогодні я ще не їв.
- Як справи у мадам Жанни?
- Півень співає, а пироги чекають двох вправних хлоп-

ців.
Друзі вже з’їли і пиріжки, запивши їх вранішнім мо-

локом, і з мадам Куку обмінялись люб’язностями, і попле-
скали по сідничках карапузиків дядька Жореса, а Гнат все 
не міг сказати, що прийшов він до друга прощатися, що 
більше їм не побачитись ніколи.

- Завтра підемо в Лоншан малювати. Хай готують 
гаманці за усмішку на лиці, - гроші завжди надихали 
П’єра.

- Прости, але завтра я не зможу.
- А післязавтра? – сіроокий готовий був почекати.
- Я повертаюсь додому. Точніше, спочатку до Поль-



432

Вторая  премия

щі.
Такого розгубленого обличчя Гнат ніколи не бачив у 

своєму житті. Очі малого майже зовсім втратили колір, 
наче замість неба і волошок у них оселилась пустота. Губи 
хлопчика засудомило, а голос тріснув:

- Ти жартуєш?
- Я не можу…, - залишитися –хотів сказати Гнатко, 

але не встиг за П’єром.
- Ти жартуєш?
Замість відповіді Гнат міцно обійняв худеньке тіло. 

Воно тремтіло. Малий плакав навзрид, не соромлячись, 
наче в усьому шестисоттисячному Парижі не було люди-
ни, до якої він міг прихилити свою змерзлу душу.

- Візьми на пам’ять, - Гнатко простягнув лівр, який 
йому дав ще пан Лешек.

- Не потрібен мені цей король, ти кращий за короля.
- Ну, тоді тримай ліард, - хлопець посміхнувся, на 

дрібній монеті не було профілю ЛюдовикаVI.
- А з іншого боку, для чого тобі французький король 

у Польщі. Давай свій лівр.
Вони ще раз обнялись, і Гнатик відчув, що трохи зара-

див горю товариша.
Його серце стукало вже не так сумно.

Гнат не знав, озираючи востаннє будови Парижа і 
похмуру чотирикутну Бастилію з вісьмома баштами, що 
за три тижні 14 липня 1989 року ворота головної тюрми 
Франції з боку Сент-Антуанського передмістя атакує ве-
ликий натовп розлючених людей. А разом із дядьком Жо-
ресом бігтиме по вулицях і мостах сіроокий П’єр. І паде 
Бастилія, і розпочнеться Французька революція – най-
визначніша подія 18 століття. А по дорозі, по якій почет 
Ольшанських повертався до Польщі і по десятках інших 
шляхах Європи, тікатимуть від неминучої розправи ще 
недавні господарі життя. 
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ПОЧАТОК ЧУМАЦЬКОЇ ОДІССЕЇ

Подорож теплим літом була набагато приємнішою за 
прохолодну весняну. Краківські передмістя зустрічали 
буйною зеленню і золотим колоссям полів. Але у палаці 
магнату на Гната чекало розчарування: його друг Янек 
напередодні поїхав з батьком до Варшави навчатися далі 
на скрипці. Їхня комірка здалася Гнаткові зовсім жалю-
гідною, а обов’язки помічника на кухні нудними і одно-
манітними. Лише заняття і розмови з паном Лешеком да-
вали хоч якусь розраду.

У неділю хлопець пішов мандрувати подалі від пала-
цу. Спогади про Париж і П’єра ще не відпускали. Гнат обій-
няв старий дуб, наче хотів поділитись з ним своїм сумом. 
Дерево впустило його до себе, і юнак пройшов останнім 
кільцем життя лісового старожила, котрий спостерігав, як 
полюють вовки і знімають одяг змії, залишаючи на кущах 
напівпрозору оболонку, як б’ються олені у дзвінку пору 
кохання. Гнат подякував дубу і вже із зовсім іншим на-
строєм вийшов на галявину і ліг на сонячну траву. Його 
погляд, торкнувшись хмаринки, занурювався усе глибше і 
глибше у небесну твердь. Він піднявся так далеко, що пта-
хи під ним виглядати маленькими рухливими крапками. 
Але далі летіти він не наважився. Повертаючись на зем-
лю, Гнат зустрівся поглядом із яструбом і подивився його 
очима на палац, ліс, поле. Далеко за хутором він розгледів 
скупчення десятків возів. Сумнівів не було: це – чумаки.

Гнат три години йшов, біг, летів через кущі, через яри 
і гаї до чумацької стоянки. Першим його зустрів півень.

- Кука! – впізнав птицю по строкатому пір’ю хло-
пець. Півень шумно помахав крилами і відлетів. – Зазна-
вся, друже.

- Нівроку собі дитятко – молодий Ігнатко, - назу-
стріч, розкинувши руки, крокував старший товариш Бог-
дан, - рік не бачились як, а вже справжній козак.

- Поламаєш мене, Богдане, - виривався із міцних 
обіймів юнак.



434

Вторая  премия

- Ага, тебе хіба що Тарас Дві Спини поламає.
- Хто мене кликав? – Тарас схопив на оберемок двох 

товаришів і легенько підкинув на метр від землі.
- Ми завтра рушаємо на південь, - радісно повідо-

мив Богдан після приземлення.
- Через Ольшанку підете?
- Через Оксанку, - зареготав Дві Спини, але осікся, 

натикнувшись поглядом на суворе обличчя закоханого 
чумака.

- А мене візьмете? – з надією і тривогою запитав 
Гнат.

- А чого ж не взяти. Ти вже не маленький.
Чумаки полягали рано, а за кілька годин до сходу сон-

ця ватажок Гліб вже будив товаришів. Сторожові напоїли 
і запрягли волів, і валка почала зорювати – пішла до пере-
валу. Гнат, не звиклий до чумацького життя, куняв на возі 
поруч зі старшим товаришем до нового перевалу, який 
підоспів, коли сонце встало над землею на два дуби. Воли 
пасуться, чумаки співають:

- Вози риплять, ярма бряжчать,
Сірі воли румигають,
За ними йдуть молоді чумаки,
Батіжками махають.
Опівдні Гнат швиденько поїв і спостерігав, як чумак 

Тарас, посоливши хліб, уминає пшеничну кашу із салом. 
- Вас воли повинні боятися.
- Чого це?
- А якщо каша закінчиться, ви ж вола можете з’їсти.
- Ні, за один раз всього не подужаю, - Дві Спини за-

думався, - може, за три дні і з’їв би. 
- А носорога?
- Це хто такий?
- Це як бик із рогом. Я у Франції бачив.
- Ти дурні питання облиш. Краще ґедзів поганяй.
Дійсно, мухи і сліпні почали сильно дошкуляти волам. 

Вони мотали головами, били хвостами, але це мало допо-
магало. Гнат взявся гілкою ганяти комах. Він так вправно 
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і енергійно обробляв темно-сірих з підпалинами тварин, 
що сусіди запросили його і біля їх білих помахати.

 Подолавши верст тридцять і зустрівши вечір, чумаки 
поставили про всяк випадок від підступного ворога вози 
чотирикутником і виставили охорону. Розвели вогнище, 
зачепили на триніжниках казани і повели балачки за 
життя. Біля Гната зібралося найбільше чумаків: кожному 
хотілося послухати про Францію, адже далі Польщі вони 
не ходили.

- Тарасе, іди послухай, що французи їдять, - кликав 
Богдан силача.

- Худа снасть відпочити не дасть. Колесо міняю.
А Гнат згадував усе, що бачив і чув у Парижі.
-  Вони жаб їдять.
-  Не жартуй, хлопче. Правду розповідай.
-  Ось вам хрест, - Гнатко перехрестився, - ловлять жаб, 

як рибу, тільки крючки з трьома зазублинами і червона 
тканина прив’язана.

-  А ти їв цю гидоту?
-  Їв, - юнак і в правду скуштував жаб’ячих лапок у ма-

демуазель Лаури.
-  І як?
-  Наче наша курка, коли молода. У них до м’яса соуси 

подають. Трохи на нашу юшку з часником схожі.
 -  А як називаються?
 -  Різні. Наприклад, бешамель. Або з цибулею субіз. 

Його принцеса де Субіз придумала.
 -  Ну, юначе, ти вже зовсім забрехався. Де принцеса, а 

де цибуля.
 -  Цибуля тут, - відгукнувся кашовар, - вечеряти, хлоп-

ці!
Поруч румигали воли, Тарас підганяв до колеса новий 

шворінь, а з небесних гнізд повилуплювались зірки, і Чу-
мацький Шлях розгорнув свою білу скатертину.  

- Дивись, дивись – знадобиться, - старший товариш 
присів поруч із Гнатом, - кажуть перші чумаки, їдучи на 
Крим, позначили дорогу сіллю, яка сипалась із дір у ма-
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жарах. Господь переніс солону дорогу на небо. З того часу 
чумаки знають шлях по сіль і додому. По цій же дорозі 
праведні душі відлітають до раю, а грішні – до пекла.

Гнатко лежав на спині і шукав сьому зірку у Возі Вели-
кої Ведмедиці. Запахло чорнобривцями, аж млосно ста-
ло: цвітуть улюбленці, а від того і зірки духмяні. Може, і 
П’єр зараз дивиться на зірчасте небо Парижа, одне на них 
двох, і згадує їхні пригоди. Прикро, що чорнобривці йому 
не пахнуть.

В Ольшанці чумакову валку помітили здалеку. Що тут 
почалось! Наче бджоли у розгойданому вулику, замету-
шились селяни. Оксанка підхопила хліб із сіллю коханого 
зустрічати. Разом з нею попереду дядько Харитон.

- Що, хлопці, вози не порожні?
- Та коли ж ми, Харитоне, «торохтія» везли? Є відра і 

ярма, баклажки і діжки, а гончарний посуд обливаний – 
очей не відведеш, - хвалився ватажок Гліб.

- Сорочок чистих не вдягали?
Це питання було сумне. Усі знали, що чумак бере чи-

сту сорочку на випадок своєї смерті, щоб не у дігтярному 
одязі у царстві божому з’явитися, а у родинній вишиван-
ці. Цього разу залишили вони посеред степу свого літньо-
го товариша, встромивши у могильний пагорб жердину із 
хусткою, щоб знали – тут чумак лежить.

- Мефодія немає з нами. Він, мабуть, передчував і 
не хотів у самотній хаті умирати. Серед товаришів – воно 
краще.

Трохи у сторонці шептались закохані.
- Я завтра сватів пришлю, щоб восени нам побрати-

ся.
- Батько сказали, що тільки наступного вересня від-

дасть.
- Значить, ще рік терпіти? А я тобі нитки коралові 

привіз, - Богдан дістав хустку, а з неї червоні буси.
- Ой, які гарні, як шипшина у нашому саду, - за-

шарілася дівчина.
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 А Докія не могла надивитися на свого дорослого сина. 
Гнатко за рік витягнувся, змужнів, став справжнім паруб-
ком, та залишився таким же непосидючим. На старому 
подвір’ї на хлопця чекав рудий улюбленець.

- Мур-мур, - голосно позвав кіт.
- Мур! – зрадів хлопець і похлопав по сорочці для 

звичного маневру: після цього жесту кіт зазвичай стри-
бав хазяїну на груди. Але рудий дивився убік. Лише за-
раз підліток побачив поруч з котом щура – Мур зустрічав 
друга не з порожніми лапами.

- Який молодець! – похвалив Гнатик вправного мис-
ливця. Потім поплескав по грудях, і рудий стрибнув аж до 
підборіддя.

Годину витримав Гнат удома і погнав на вигін до Ми-
китки, того череда до себе міцно прив’язала. А по дорозі 
хлопець до дядька Харитона забіг.

- За навчання хочу подякувати. Щодня вас у Франції 
згадував.

- Значить, стала у пригоді козацька наука?
- Ще й як! А ніж ваш молодому Ольшанському життя 

врятував. Тільки я тепер без ножа.
- Зарадимо біді, - козак, немов знав, чого потребує 

його вихованець, бо відразу простягнув ніж у шкіряному 
футлярі, - може, знову допоможе когось врятувати.

Свого друга біля лісочка Гнат помітив з пагорба, пома-
хав йому рукою, але Микитка не відповів, покричав – ні 
руху у відповідь. Юнак наближався, а товариш все стояв, 
як укопаний, і дивився в бік лісу. Гнатко і сам почав вдив-
лятися у зелено-сіру траву, в якій він, нарешті, помітив 
обшарпану лису, з пащі якої спадала піна.

- Давно стоїш? – замість привітання запитав Гна-
тик.

- Та ні. Перед твоєю появою з лісу вийшла. Скажена.
- Бачу, - юнак зайшов за спину товариша, лисиця 

почала повільно наближатись до хлопців.
- Правильно. Хай вона на мене нападе, - відреагував 

на дії друга Микитка.
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- Не бійся, козаче, я зараз віддячу.
У ту ж мить Гнатко вправним, натренованим рухом 

щосили кинув новий ніж у тварину. Лезо зайшло поміж 
очей лисиці майже по рукоять. Вона обм’якла і вже не ру-
халась.

- Шкода руду, - Микитка ніяк не міг відірвати погляд 
від нещасної тваринки.

- Все одно їй було не жити, а біди могла накоїти бага-
то. Скажена.

- А ми і не привіталися по-людськи, - Микитка обняв 
друга і зрозумів, що різниця в рості між ними стала ще 
більш істотною, і він з певною заздрістю в голосі промо-
вив, - мабуть, добре було на французьких хлібах.

- Повір, друже, наш хліб найсмачніший. Я б його ні на 
які пироги не проміняв, - Гнатко зробив паузу і усміхнув-
ся, - навіть із зайчатиною.

БІЙ У СТЕПУ І ВЗЯТТЯ ХАДЖИБЕЮ

Три дні простояли чумаки в Ольшанці, а потім про-
кукурікав царик - півень Кука, старий чумак виніс із хати 
у мальованій макітрі свячену воду й окропив нею мажі, 
волів і трохи дороги. А потім видихнув: «Господи! Пострі-
чай у далекій дорозі.».Ухнули вози і рушили на південь 
до солоного життя. Гнат чіплявся поглядом за хати, кущі, 
переліски, але ліс, нарешті, заслонив останнього свідка їх 
від’їзду - вежу-спостерігачку. Богдан під скрип коліс за-
співав:

- Там по дорогах річки течуть.
Понад шляхом маки цвітуть.
Тож не маки – чумаки 
Везуть рибу – все судаки.
Дні повернення до південних Прогноїв на солоні 

озера, у рибні краї мало відрізнялись побутом, урізно-
манітнювала їх тільки чарівна українська природа. Піс-
ля зелених лісів та яруг степ усе частіше нагадував про 
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себе розпатланою ковилою і жовтими вибухами дроку, 
волошки бігли за возами, а полин, втративши весняний 
солодкий запах, ховався у куряві чумацьких доріг.

- Он де наш Мефодій лежить, - Богдан махнув рукою 
на могилу із жердиною. Хустки на ній вже не було видно.

- То ж, вважай, півшляху подолали. І жодного ор-
динця, аж дивно, - Тарас Дві Спини вдивлявся у сутінки і 
від передчуття скорої вечері усміхався останнім промін-
цям сонця. Але до галушок з гречаного борошна було ще 
далеченько, тому чумак дістав сухаря, з одного боку на-
тер його часником і сіллю, з другого, аби по м’якше був, 
намазав старим жовтим салом.

Чумаки поставили вози замкнутим чотирикутни-
ком. Полові бессарабські воли опустили свої довжелезні 
роги і першими почали вечерю. У казані приємно буль-
кав куліш, але Гнату раптом стало важко дихати степовим 
повітрям. Небо ще не потемніло і давало себе розгледіти. 
Погляд юнака піднявся вище пташиної дрібноти і застиг 
поміж двох легких хмар. Він очікував. Яструб відгукнувся 
швидко. Його швидкі крила м’яко прасували небо. Після 
третього кола їх погляди зустрілись, і Гнат побачив, як зі 
сходу суне чорна хмара татарської кінноти. Набагато далі 
хтось також підняв за собою куряву, але юнак не міг роз-
гледіти той великий загін.

- Богдане, ординці зі сходу тупотять.
- Та щоб їм по дну морському тупотіти! І багато?
- Нам важко буде встояти.
- Та звідки ти бачиш? – старший товариш знав, що 

хлопець пройшов козацьку науку Харитона, але не хотів 
вірити поганій звістці. – Он сторожові наші нічого не ба-
чать.

І все ж обережний Богдан пішов до чумацького ота-
мана. Гліб швидко зробив вузьку лунку і припав вухом до 
землі. По тому, як поступово мінявся вираз обличчя това-
риша, Богдан зрозумів, що справи їх кепські.

Чумаки швидко розібрали рушниці та коси. Мажі наї-
жачились кілками і заточеними жердинами. Собаки, від-
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чувши загальний настрій, також рвались у бій. Гнатко, 
приготувавши лук зі стрілами, ліг на волову шкіру, що на-
кривала навантажений віз. Вимочена у хлібному квасі із 
житніх висівок, вона була приємно м’якою. З висоти мажі 
хлопець побачив, як піднялись з болітця сполохані качки. 
Гліб устиг докурити люльку, а Тарас з’їсти ще пару проса-
лених сухарів, і почалось.

Ординці розігнались по степу і на ходу випускали одну 
за одною стріли. Чумаки відповіли пострілами із рушни-
ць. З десяток нападників повалились разом із конями, 
дехто повскакував і побіг з кривою шаблею штурмувати 
мажі. Першими їх зустріли розлючені пси, яких оборон-
ці повипускали зі своєї чотирикутної фортеці. Степовики 
на своїх приземкуватих гривастих конях атакували з усіх 
боків. Все важче чумакам було тримати кругову оборону. 
Гнатко випускав стріли навмання, бо не встигав за швид-
кими переміщеннями кіннотників. Ординцям вдалося 
роз’єднати два вози збоку, і відразу дві чорних голови 
з’явились між мажами. Тарас Дві Спини, який з нетер-
пінням чекав ближнього бою, відразу опустив на воро-
гів свою дубову довбню. Наче цвяхи, увійшли у темний 
простір ординці.

- Одна голова добре, а дві краще, - філософськи зау-
важив Тарас і знов ударив по двох бритих маківках.

- Стережись! – крикнув Гнатко велетню, побачив-
ши, як із темряви вискочили троє бусурманів.

Тарас зробив тільки півоберту своїм масивним тілом, 
а цупкий аркан вже міцно стиснув його шию. Силач, тро-
хи здивувавшись такому нахабству, схопив мотузку і по-
чав тягнути її на себе. З іншого боку усі три татарина вче-
пились у канат, але перемогти в його перетягуванні у них 
не було жодного шансу. Дві Спини лівою підтягнув супро-
тивників поближче, а правою завдав три удари півтора-
метровою палицею. Гнатко підскочив до чумака і перері-
зав аркан на його горлі. 

Зовсім поруч кришили ніч і сталь Богдан та два ор-
динці. Врешті молодик поклав обох відпочивати на зем-
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лю, але не помітив третього за спиною. Крива шаблюка 
зависла над чумаком, однак на опустилась на його голову. 
Гнатко прицільно метнув ножик у передпліччя нападни-
ка, той смикнув руку, і цієї миті вистачило Богданові, щоб 
розрахуватись із третім.

Ще три ятагани заблищали над головою отамана Глі-
ба. До цього він уже зупинив шаблею кількох ординців, 
але зараз сили були не рівні. Одночасно повертатися на 
три боки ватажок уже втомився. Тоді він заволав:

- Сірко! Білий!
Два собаки з міцними щелепами відгукнулись мит-

тєво. Вони запустили свої гострі ікла у хирляві ікри ніг 
нападників. Ті завили від болю, а секунди вистачило Глі-
бу, щоб двічі рубанути клинком по головах недієздатних 
ординців. За мить упав і третій.

Раптом за возами зашуміло ще сильніше. Загриміли 
постріли рушниць. Гнатко згадав про великий загін, який 
він так і зумів розгледіти з висоти яструбиного польоту. 
Наші чи ординці? Натиск на чумаків швидко і помітно 
зменшився. Бились тільки ті, хто потрапив у середину чо-
тирикутника. Крики, зойки, незрозумілі прокляття наче 
відносило вітром до ріки. Гнат стрибнув на мажу і поба-
чив добре озброєних козаків. Він підвівся на повний зріст.

- Щось переводяться чумаки, - гигикнув у вуса здо-
ровань зі шрамом через усе чоло, - чи дорослих бусурма-
ни побили?

- Та ні, просто ми ординців спати покладали, - Дві 
Спини розсунув вози і вийшов за чотирикутник.

- Пугу! Пугу! Пугу!
- Козак з лугу, - обмінялися звичним козацьким 

привітанням ватажок рятівників Іван Смачнийборщ і чу-
мацький отаман Гліб, який продовжив, - дякуємо за вчас-
ну поміч, бо ще трохи й насолили б нам бусурмани. А ви 
куди, якщо не таємниця?

- До Чорного моря. У турків Хаджибей забирати.
- До Антона Головатого? – Гнатко аж підстрибнув.
- До Антона Андрійовича, нині командувача усього 
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Чорноморського козачого війська. Може з нами, юначе?
Мрія Гната була зовсім близько. Він поглянув на Бог-

дана. Старший товариш усе зрозумів, але промовчав. 
Одні козаки з чумаками заходилися виносити татарсь-
ких небіжчиків до глибокого рову, інші готувати вечерю. 
Гліб покликав Гнатка допомогти йому лікувати поране-
них. Свіжі, не глибокі рани обробляли швидко спиртом, 
настояним на березових бруньках, та прикладали листя 
подорожника. Але у козаків, які по дорозі неодноразово 
вступали у бій, були вже і гнійні рани.

- Давай, хлопче жир з крайнього глечика, - Гліб хму-
рив чоло, роздивляючись потемнілий рубець.

- А жир чий? – поцікавився Гнатко.
- Їжачий, - піймавши здивований погляд хлопця, 

отаман додав, - довго варимо м’ясо колючого і додаємо 
олії. Дуже добре помагає.

Нариви на нозі іншого козака знову змусили Гліба 
замислитись. Він оглянув свої лікарські запаси і дістав 
якусь мазь.

- Це також з їжака? – Гнатко чекав на ствердну від-
повідь.

- Ні. Цю мазь я робив з річкової черепахи, яку довго 
варив у борсучому жирі.

Гречані галушки і куліш також посприяли загоєнню 
ран і доброму настрою.

Богдан після вечері заходився чинити воза і покликав 
на допомогу Гнатка.

- Віз ламається – чумак ума набирається. Бачиш, 
друже, спиці погоріли, треба замінити.

- А з якого дерева зроблені?
- З ясеня, щоб волокна бахромою не висіли.
- А осі?
- Краще з дуба чи граба, можна з в’яза, а обіддя – з 

берестка.
Гнатко згадав берести, що росли в Ольшанці біля ле-

вади. На початку літа вітер здував з дерева цвіт, і повітря 
ставало сріблястим. Він з Микиткою збігав з пагорба, щоб 
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схопити жменьку цього сяючого сухого дощу. А ранньої 
осені не було у селі дерева гарнішого за ясень біля їхньої 
хати. Високий і лапастий на півнеба, він першим загоряв-
ся золотим вогнем і першим роняв тонке листя на под-
вір’я. Під приємні спогади і чумацькі повчання старшого 
товариша хлопець заснув. Розбудив його отаман Гліб.

- Пішли, юначе, вола лікувати.
- Їжачим жиром? – спросоння Гнат жив ще учораш-

нім днем.
- Росою. Будемо пасти вола на росі. І молитву чита-

ти.
- Яку молитву?
- Лікувальну. Слухай:
Їхав Юрій на білім коні,
Білі губи, білі зуби,
Сам білий, білим підперезався,
Білим і остався.
А за собою три собаки веде:
Один білий, другий – жовтий,
Третій – сірий.
Білий – злидні, 
Жовтий – сльози,
Сірий – червона кров.
А тепер до води купати. 
- Дивіться, отамане, що я спіймав – великого цвіркуна.
- Та це не цвіркун і не коник, а сарана, - Гліб уважно 

роздивлявся п’ятисантиметрового крилатого з коротки-
ми вусиками, - і не лугова – зелена, а сіро-жовта.

- А яка різниця?
- Лугова – одиначка, а за цією тварюкою ціла хмара 

прилетить. Я хутчіш до обозу, а ти вола сам приведеш.
Коли Гнат дістався стоянки, то побачив дивну карти-

ну. Чумаки приміряють на себе полотняні торби, а козаки 
з них регочуть.

- Закривайте голови волам, - русява маківка ота-
мана виринала, здавалось, майже одночасно біля різних 
маж, - захищайте очі, вуха, ніздрі.
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- Тихо! – закричав Богдан, і усі замовкли, а тишу за-
повнив тріск, наче велика валка рухалась з іншого боку 
або грім поступово наближався до возів.

Блискавки не було, але темна хмара накотила з півд-
ня і опустилась не дощем, а голодною сараною. Чумаки і 
козаки кинулись до волів і почали нещадно бити комах. 
Поступово на спинах і боках тварин утворись місиво, яке 
стікало, сповзало брудом на траву. Поряд з волами земля 
жовтіла, наче хтось приготував на ній велетенську яєчню. 
Коли сарана відлетіла спустошувати далі літні простору 
степу, біля возів не було чим дихати: нестерпний сморід 
виїдав очі.

Чумаки поспішили залишити смердюче місце, і пове-
ли волів до води, аби помити тварин і вичесати дерев’я-
ними гребінцями. 

Богдан прийняв рішення приєднатись із Гнатом до 
козаків, які прямували до трьох кінних полків полков-
ника Кіндрата Табанця, аби потім перебратись до Чор-
номорської козацької флотилії під проводом Антона 
Головатого. З ним Богдана звів минулий рік, коли після 
чумакування він не доїхав до Прогноїв, а з Тарасом Дві 
Спини помандрували до острова Березань, до «Війська 
вірних козаків». Їхня чайка одна з перших атакувала тур-
ків, і 7 листопада 1788 року вони разом із побратимами 
святкували перемогу. Правда, потім шторм пошматував 
їхні човни сильніше за турків. Та вже за місяць Богдан з 
товаришами штурмували Очаків і вибили супротивника 
з фортеці.

Шлях до околиць Хаджибея козаки проїхали із вітер-
цем. Воно, ясна річ, не чумацькими мажами скрипіти. 
Облаштувались чумаки на лимані, а з Антоном Голо-
ватим зустрілись у вересні в районі Пересипі. Гнатко із 
захопленням дивився на свого героя. На ньому був не 
більш звичний для козаків кунтуш гранатового кольору, 
а темно-синій. Можливо, залишилась звичка з часів ука-
зу гетьмана Кирила Розумовського, де саме цей колір був 
прописаний для козацького одягу. З багатим різьбленням 
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рукоять шаблі, захованої у піхви, притягувала юнацький 
погляд. Наказний отаман і військовий суддя, приймав 
Богдана у своєму наметі, як давнього друга.

- Скоро твої чумацькі шляхи до Хаджибея проля-
жуть. 

- Це навряд, тут і віз солі нема кому продати.
- Це сьогодні нема, а років за десять повезете і зер-

но, і мед, і ліс, адже, пом’янеш моє слово, буде тут великий 
порт, бо місце дуже зручне. Я чорноморське узбережжя 
добре знаю, кращого для суден не бачив. Тільки берег по-
чистити треба, - Головатий посміхнувся, але глибокий по-
гляд темних очей став ще більш проникливим. 

- Ми з Гнатком допоможемо, - Богдан звернув увагу 
на свого молодшого товариша, який вже півгодини сидів 
у кутку і непомітно малював наказного отамана.

- Підійди, козаче, - Антон Головатий взяв хлопця за 
руку вище ліктя і задоволено констатував, - не ледащий. З 
такими м’язами на чайці весла не загубиш.

- Я там сидів і…
- І що?
- І вас намалював, - Гнат простягнув олівцевий пор-

трет отамана.
Малюнок хлопця не був першим портретом Головато-

го. Але цей мав особливість. На листі тільки голова отама-
на: важке підборіддя, пекучий погляд темних очей і зім-
кнені губи, наче художник підгледів цей вираз обличчя у 
бою.

- Талант! – Антон Андрійович по-особливому ста-
вився до творчих людей, сам писав вірші, а от з малюван-
ням не склалося, тому живописцям і заздрив по-доброму, 
і високо цінував їх працю. І вже звертаючись до Богдана, 
наказав:

- Бережи хлопця! Нам такі козаки потрібні. На руїні 
наша Січ не скінчилася, - отаман опустив голову, замис-
лився. Потім вийняв із шухляди псалтир у дорогому оздо-
бленні і задушевно по-батьківськи побажав, - хай, Гнате, 
Господь тобі помагає. А мандрівки твої будуть не тільки 
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воєнними, але і мудрими.
- А він і польську, і татарську знає, а тепер і фран-

цузькою розуміє, – підхвалив молодшого товариша Бог-
дан.

Коли друзі вийшли під вересневі зорі, які безуспішно 
намагався задути північний вітер, то Гнатику від щастя 
хотілось обійняти весь всесвіт. Його мрія зустрітись з ота-
маном Головатим здійснилась.

- А скільки судді років?
- Та вже за п’ятдесят буде, - прикинув Богдан.
- А такий міцний.
- Як дуб у нашій Ольшанці, - молодик посміхнувся: 

чи то розлоге дерево згадав, чи то любу Оксанку, - він на 
вали турецьких фортець першим піднімається. Повір, і 
завтра не пастиме задніх.

- Я вірю, - відгукнувся Гнатко товаришу і своїм не 
озвученим роздумам.

Вночі 12 вересня 1789 року військо під командуван-
ням генерал-майора де Рібаса перейшло з трьома кінни-
ми та з трьома пішими полками чорноморських козаків 
вузький перешийок між морем і обома Куяльницькими 
лиманами. А наступної ночі безшумно наблизилось до 
Хаджибея, де чорноморці розділились, аби дезорієнтува-
ти ворога. Пройшла ще доба і, коли до світанку залиша-
лося не більше години, почулися перші постріли. Чорно-
морські козаки ринулися уперед, а чотирикутна примара 
фортеці огризнулась гарматним залпом. За стіни і через 
отвори в ній турки вели щільний вогонь, намагаючись зу-
пинити полки де Рібаса.

Козаки не бігли – вони летіли, а разом з ними летів і 
Гнатко. Він бачив перед собою сіре рухливе марево і не 
відчував землі під ногами, наче невидима хвиля нес-
ла його до стін фортеці. Першу драбину на кам’яну вер-
тикаль кинув Богдан. Поруч упав здоровань: у широких 
шароварах куля все ж таки відшукала ногу і вилетіла, 
зробивши свою криваву справу. Гнат поліз за старшим 
товаришем. Хлопець боявся, що драбина відірветься від 
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стіни і подумки рахував метри падіння, які на нього че-
кають. Але він неушкодженим доліз до зубця і побачив, 
що турки розсіялись по території і бігли убік кам’яного 
дому паші. Бій швидко згасав, і вранішнє сонце, мабуть, і 
не здогадалось, що тільки-но пала турецька фортеця Хад-
жибей.

Несподівано із бідної татарської хижі, подібні були 
розкидані по обидві сторони фортеці, вибігла дівчина, а 
за нею приземкуватий чоловік. Він вправно на ходу під-
хопив її та продовжив бігти у напрямку колодязя. Гнатко 
кинувся навздогін. Утікач на мить зупинився перед стін-
кою криниці, щоб скинути жертву на його дно. Дівчина 
пручалась, але сили були не рівні. Раптом поруч із Гнатом 
змією прошипіла мотузка аркану і його кільце миттєво 
затягнулось на шиї негідника. Гнат зі здуванням побачив, 
що це Богдан підтягує до себе тіло кривдника дівчина. 
Старший товариш посміхався:

- У бусурманів навчився, тепер їх же і відловлюю.
- А хто він?
- Мабуть, турок – не козак. Ти за дівчиною дивись.
Маленька фігурка застигла на краю колодязя. Зда-

валось, дівчина вирішує, куди їй: знову на землю чи у її 
глибини. Гнатко не став чекати, коли вона визначиться – 
підбіг і зняв з огорожі, як пір’їнку. Чорні мигдалі переля-
кано зиркнули на хлопця, а потім погляд утік під густі вії. 
Так роблять діти, коли хочуть сховатись. Вони думають, 
що невидимі, якщо самі нікого не бачать. На вигляд дів-
чинці було років дванадцять. Турчанка вона чи татарка, а 
також ім’я дізнатися не було ніякої можливості. Смуглян-
ка уперто мовчала.

- Давай назвемо її Тута, - запропонував Богдан.
- Чому саме так?
- Ну, ту-рчанка-та-тарка.
- Нехай. А, може вона циганка. Мені у Парижі ци-

ганка нагадала цього року дві війни. За Хаджибей, вихо-
дить, перша. А друга?

Старший товариш мовчав. Він думав про своє: ось по-
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воює восени і взимку, а там знову з чумаками в дорогу. А 
за рік і весілля з Оксанкою. Зелений пояс на це випадок 
дівчина йому вже подарувала.

Гнатко, не почувши відповіді від друга, поглянув у 
небо. Хмари швидко летіли по сірому простору, наче та-
кож поспішали атакувати невідому твердиню. На якій із 
них прилетів яструб, юнак не помітив. Через кілька хви-
лин їх погляди зустрілись. І Гнатко побачив за сто кіломе-
трів біля води фортецю, набагато більшу і міцнішу за хад-
жибейську. Він зрозумів: вона буде наступною. Хлопець 
не знав, що фортеця та зветься Акерман – білий камінь, 
як не знав він і того, що на місці, де він зараз стоїть, опер-
шись на грушу, виросте порт з рідкісним для міст жіно-
чим іменем Одеса.

Гнатко подивився на мовчазну дівчину. І хоча знав, 
що козак – це воїн і мислити повинен, як воїн, але йому 
чомусь раптово розхотілося воювати. Він подумав, як до-
бре було б усім дружити і ходити в гості, і разом відзнача-
ти свята. Він би малював і рибалив би разом із Микиткою, 
Янек грав би на скрипці, Тута доглядала б дітей, а П’єр міг 
би розважати людей у театрі чи у цирку. 

Гнатко відкрив псалтир навздогад і прочитав: «…Ома-
на в серці злочинців, радість – у миротворців». 

Ніж місяця дрібненько нарізав хмар на вечерю, аби 
пригостити сузір’я, які дружно висипали на небесний ки-
лим. Коні шумно всмоктували ніздрями вересневе пові-
тря, настояне на запашних травах, морському прибої і 
зірках Чумацького шляху. Вітер спинив одного коня з 
очима ночі і повів його у сон утомленого Гната, де біля 
вогнища він сидів зі своїми друзями і розповідав про свої 
мудрі мандри.
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Анна Вер бовская

Вербовская Анна

ФЕЯ БАМЦ ВТОРОГО РАНГА

ЧАСТЬ 1 .  БЮРО ВОЛШЕБНЫХ  
СЛИШКОМ ДОБРЫХ УСЛУГ.

ГЛАВА 1. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФИРМЫ.

Хрум-хрум-хрум! Хрусть!
Дама стояла на пороге, хрустела сочным яблоком и 

бесцеремонно рассматривала перепуганного Сёмку. 
Была она толстая, престарелая и достаточно неряшли-

вая на вид. Одета в длинный безразмерный балахон – то 
ли солдатскую плащ-палатку, то ли чехол для парашюта. 
На голове – старая, весьма поношенная бескозырка. На 
ногах – потёртые валенки с галошами. В руках – видав-
шая виды сумка размером с дорожный чемодан. 

Лицо украшали огромные очки в роговой оправе (одно 
из стёкол треснуло, другое разбито вдребезги), большой 
крючковатый нос и кривой уродливый шрам около лево-
го уха. 

В общем, тихий ужас, а не дама. Зачем только Сёмка 
дверь ей открыл? 
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- Вызывали? – угрюмо поинтересовалась незнакомка 
хриплым басом и откашлялась в громадный красный ку-
лак.

«Влип!» - Сёмка попятился назад и попытался захлоп-
нуть дверь перед носом у подозрительной гостьи.

- Не хулиганить! – по-военному скомандовала она и 
просунула ногу в щель между дверью и косяком. - Не то 
оформлю ложный вызов.

...Говорила же мама… не открывать… не пойми кому… 
ни в коем случае… что же теперь делать… караул…

- Мы никого не вызывали. - пискнул Сёмка и подпёр 
плечом дверь, пытаясь выдавить визитёршу из квартиры.

- Не вызывали! – хмыкнула странная тётка и, пошарив 
в бездонном кармане, вытянула оттуда изжёванную, по-
тёртую, а в некоторых местах даже прожжённую бумажку. 
- А это что?

- Что?
- Накладная из диспетчерской. Улица Пирожковая. 

Дом двенадцать. Квартира двадцать пять. Семён Семё-
нов. Ученик… м-м-м… класса школы номер м-м-м… семь. 
Ты, что ли?

- Вроде, я… - вконец растерялся Сёмка. - Но мы нико-
го…

- А вот и визитка моя. Читай, если не веришь.
- Какая ещё визитка? 
Сёмка вертел в руках малиновый картонный прямо-

угольник с выдавленными на нём золотистыми буква-
ми. Буквы прыгали, извивались, переплетались тонкими 
ножками и больше походили на замысловатые китайские 
иероглифы. Прочесть их было совершенно невозможно.

- Читай-читай, - тётка деловито повозила ногой, рас-
ширяя дверной проём, и просунула в прихожую половину 
своего дородного тела. - Официальный, между прочим, 
документ.

- Документ? 
Сёмка с сомнением и страхом покосился на незваную 

гостью, всё ещё продолжая подпирать дверь изнутри, и 
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поднёс визитку к глазам. Буквы подпрыгнули, расплели 
свои ножки и вытянулись перед ним в струнку, отдавая 
честь.

- Бюро волшебных…
На слове «волшебных» Сёмка запнулся и с удивлени-

ем посмотрел на подозрительную женщину.
- Да-да, - кивнула женщина, - волшебных. Дальше чи-

тай.
- Бюро волшебных… добрых… услуг… - спотыкаясь, с 

трудом прочитал Сёмка.
- Слишком добрых услуг, - поправила она. - внима-

тельнее читай.
- Бюро волшебных слишком добрых услуг, - внима-

тельнее прочитал Сёмка, - уполномоченный представи-
тель фирмы…

- Угу, угу, - довольно закивала незнакомка, просачи-
ваясь в прихожую остальной частью могучей фигуры. - 
представитель.

- Фея…
- Фея, фея, дальше читай!
- Фея второго ранга…
- Второго! 
Фея победно вскинула сжатую в кулак руку с подня-

тыми вверх и растопыренными указательным и средним 
пальцами.

- Б. А. Мц.
- Она самая! – фея гордо ткнула себя в грудь большим 

пальцем.
- Что «мц»? – не понял Сёмка.
- Фамилия моя. Мц. Ну так что, вызывали?
- Нет, - твёрдо и уверенно сказал Сёмка и сделал рукой 

приглашающий к двери жест, в смысле «не изволите ли 
пройти на выход». - Никого мы не вызывали. И вообще… 
никаких фей не существует.

- Не существует?! – возмущённая фея вырвала из Сём-
киных рук картонку и ткнула ею Сёмку прямо в нос. - Вот 
же! Написано!
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- На заборе тоже мало ли что… - начал было Сёмка - и 
вдруг осёкся, подавился этой избитой фразой.

На заборе! Точно! Как он мог забыть!

ГЛАВА 2. ЧТО НАПИСАНО НА ЗАБОРЕ.

Забор был длинный, высокий, кое-где дырявый. Он 
опоясывал по периметру городской парк культуры и от-
дыха, и на нём вечно развешивали афиши, рекламные 
плакаты и всяческие объявления: о размене и ремонте 
квартир, продаже дипломов, котят и контрабасов, о ва-
кансиях в районной филармонии и на местной швейной 
фабрике. Объявлений было столько, что самого забора 
под ними было и не видно. 

Сёмка всегда читал объявления по дороге из школы 
домой. Вот предлагают обменять шило на мыло. Вот – 
продают свежий воздух и мыльные пузыри. Здесь зазы-
вают в цирк шапито - он гастролировал в их городе по-
запрошлым летом. Тут – уговаривают купить сломанный 
рояль и зубочистки по очень сходной цене.

- Ишь ты! – восклицал Сёмка, вглядываясь в полустёр-
тые, выбеленные солнцем и дождями буквы. - Поди ж ты! 
Видала, Зинаида?

Черепаха Зинаида по обыкновению выглядывала из 
кармана Сёмкиной куртки, кивала морщинистой головой 
и открывала в изумлении рот, больше похожий на птичий 
клюв.

Сегодня, как обычно, Сёмка плёлся из школы один 
(Зинаида, конечно, не в счёт). Он всегда ходил один, по-
тому что друзей у него не было. А сейчас ему было осо-
бенно одиноко - мама опять уехала в рейс на неделю. Она 
работала проводницей и колесила туда-сюда на поезде, 
очень далеко - туда, где Сёмка в жизни не бывал и вряд ли 
будет. А папу своего он вообще ни разу не видел. Он, если 
верить маме, был капитаном дальнего плавания и уплыл 
ещё до Сёмкиного рождения – открывать необитаемые 
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острова и исследовать неизведанные земли.
- Скучно, Зинаида! – жаловался и вздыхал Сёмка. - Что 

одному дома делать?
Черепашка тоже вздыхала и втягивала голову в пан-

цирь. Без мамы дома плохо. 
Она ворочалась и скреблась в Сёмкином кармане, 

пока он разглядывал шуршащие на ветру обрывки объяв-
лений, листовки и драные прошлогодние афиши. Он их 
наизусть уже все выучил и всматривался в них как в ста-
рых и слегка надоевших знакомых.

- Меняем… предлагаем… приглашаем… продаём… 
покупаем… сдаём… снимаем… О! А это что такое?

Взгляд Сёмки неожиданно упёрся в совершенно но-
вый, косо наклеенный поверх старых афиш и объявлений 
яркий, малинового цвета, плакат. 

Он мог бы чем угодно поклясться, вчера… да что вче-
ра, ещё сегодня утром его тут точно не было.

Бюро волшебных слишком добрых услуг, - провозгла-
шали аршинные золотые буквы, полукругом растянувши-
еся в верхней части листа. 

Под золотыми выплясывали серебряные витиеватые 
надписи, размером чуть поменьше:

Исполнение желаний.
Уборка жилых и нежилых помещений.
Приготовление обедов на любой кошелёк и вкус.
Мгновенное исцеление с помощью зелья и пиявок.
Чудодейственное средство для врагов и тараканов. 

Первых делает добрыми, вторых - полезными.
Перемещение в пространстве и времени (на обрат-

ный билет - скидка).
Волшебные фейерверки.
Репетиторы по словесности и бессловесности.
Исправление двоек на пятёрки (за дополнительную 

плату).
Угождение и предупреждение.
Предсказание судьбы и непогоды на завтра.
Нахождение потерь.



456

Победитель

Восстановление исчезновений.
Мелкие поручения. 
Разовые задания. 
И пр.
Вот это самое «пр» заинтересовало Сёмку больше все-

го.
- Что это за «пр» такое? – допытывался он у Зинаиды, 

как будто всё остальное было ему совершенно понятно.
Но Зинаида обиженно молчала. И Сёмка махнул ру-

кой. Даже не дочитал до конца - там, где адрес и телефон 
диспетчерской, и подробная инструкция, как вызывать 
представителя фирмы.

«Глупость какая-то! – решил Сёмка. - Чушь и дурацкий 
розыгрыш».

Решил и поспешил домой, где – даже без мамы - теп-
ло, и сухо, и…

…И вот теперь эта нелепая, очень подозрительная 
тётка со своей визиткой. А на визитке – то самое «Бюро 
волшебных… слишком добрых…».

ГЛАВА 3. ВОЛШЕБНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК.

- Ну, что? Вспомнил? – фея сунула в карман яблочный 
огрызок и шлёпнула старый ридикюль на столик около 
зеркала, прямо на забытый мамой шёлковый душистый 
шарфик. - Могу пройти?

Она стянула с себя балахон, зашвырнула на полку бес-
козырку вместе с авоськой и отцепила длинную бороду, 
которая на деле оказалась вовсе и не бородой, а шерстя-
ным линялым и сильно траченным молью шарфом.

- Я мечтала о морях, о кораллах…. - задумчиво пропе-
ла фея, разглядывая своё отражение в зеркале.

Она пригладила ладонью торчащие в разные стороны 
нечёсаные седые космы. Яростно почесала в ухе. Сняла 
очки. Вытряхнула в мусорную корзину мелкие осколки. И 
нацепила оправу с одним оставшимся стеклом обратно. 
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Проделав все эти манипуляции, фея потянула длин-
ным крючковатым носом и прямо в галошах направилась 
в сторону кухни, оставляя после себя огромные грязные 
следы.

- Устала я сегодня. Столько вызовов! И всё срочно, всё 
срочно. Поесть-то дашь?

- Чт-т-то?! – поперхнулся от изумления Сёмка.
Такой наглости он от гостьи не ожидал. Ворвалась в 

дом без приглашения. Наследила. Да ещё корми её! А у 
Сёмки у самого, может, обеда нет. Мама в рейсе. И всё, 
что она наготовила на неделю: вермишелевый суп, кар-
тофельное пюре, рисовую кашу - Сёмка съел ещё вчера. А 
котлеты – из чувства сострадания – пожертвовал дворо-
вому псу Румпелю.

- Ну, хотя бы чайку-у-у, - жалостливым, неожиданно 
тоненьким голоском протянула фея. - Пить очень хоц-ца!

Пить ей хочется! Ну, ладно… Воды Сёмке было не жал-
ко.

Он набузовал полный чайник, шваркнул его на плиту, 
потянулся за спичками.

Пшик! Спичка чиркнула по коробку и надломилась с 
громким сухим треском. 

Пшик! Ещё одна сломанная спичка полетела в мусор-
ное ведро.

Пшик! За ней последовала третья.
- Что такое? – удивился Сёмка.
Он был вполне уже взрослый, сто лет как учился в 

школе, и мама доверяла ему и газ зажигать, и носки сти-
рать, и деньги – те, которые на продукты. И, надо сказать, 
Сёмка всё это очень хорошо умел – и деньги... тратить, и 
огонь разводить. А тут, поди ж ты, опозорился. Даже чай-
ник вскипятить не может. 

- Объект в затруднении! – оглушительно гаркнула в 
сторону окна незваная гостья и отдала честь неизвестно 
кому. - Приступаю к исполнению!

Она выхватила из Сёмкиных рук коробок и подбро-
сила его к самому потолку. Коробок раскрылся в возду-
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хе, выплюнув из себя фонтан спичек. Спички взлетели, 
дружно чиркнули по коробку и разом вспыхнули фейер-
верком весёлых трескучих искр.

- Оп-ля! – воскликнула фея. - Фу-у-ух!!!
Она втянула в себя воздух, раздула до безобразия 

щёки и…
- Что вы делаете?! – в ужасе закричал Сёмка.
А фея ничего такого и не делала. Она просто-напро-

сто дунула на пылающие спички изо всех сил. Огненный 
клубок завертелся, закрутился волчком и полетел по кух-
не, поджигая всё на своём пути: шторы, салфетки, мамин 
любимый фартук с нарисованными на нём чайками и па-
русником.

- Спасите!!! – завопил Сёмка. - Пожа-а-ар!!!
И принялся размахивать кухонным полотенцем, пы-

таясь сбить пламя.
- Отставить! – приказала фея и дунула снова, на этот 

раз легонько.
Огонь моментально потух, оставив после себя мелкие 

чёрные пятна на потолке, большую прожжённую дыру на 
занавеске и горку обугленных бесполезных спичек.

- Мда-а-а… - задумчиво протянула фея. - По пиротех-
нике никогда не могла сдать зачёт… 

И уселась за стол, барабаня в нетерпении пальцами.
- Ну, и что вы натворили? – рассердился Сёмка. - За-

навеску испортили. Спичек больше нет. Как я вам теперь 
чай вскипячу? Сами просили…

- Давай холодный! – беспечно махнула рукой фея. - Я 
горячий вообще не люблю. От горячего протезы…

Она засунула пятерню себе в рот и с противным чмо-
кающим звуком извлекла оттуда вставную челюсть.

- Пвотезы, гововю, ствадают и твескаются.
Чпок! Челюсть заняла своё законное место в бездон-

ном рту этой… как её там… гражданки Мц.
Сёмке стало не по себе, и он в изнеможении опустил-

ся на табуретку напротив незваной поджигательницы.
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ГЛАВА 4. ЛИЦОМ НА ВОСТОК.

- Ну, так что? – деловито произнесла фея, отставляя 
пустую чашку и снимая с языка прилипшие чаинки. - Ка-
кие будут поручения?

- Поручения? – не понял Сёмка. - Никаких.
- А зачем вызывал? – нахмурилась фея. - Просто так? 

Побаловаться решил? Над пожилой женщиной поизде-
ваться? Я, между прочим, тебе не просто какая-то… кол-
дунья без сертификата и аттестации… Я, чтоб ты знал, 
уполномоченный представитель… второго ранга… Я ж 
тебе визитку…

Фея яростно хлопала себя по бокам и шарила в без-
размерных карманах платья в поисках пресловутой ви-
зитки. Но та осталась в кармане балахона, балахон висел 
в прихожей, а тащиться за ним фее было лень.

- У меня ещё и диплом…
Фея вновь ощупала свои бока и карманы, ничего не 

нашла и заорала, как полоумная:
- Не веришь?! Издеваешься?!
- Я… не… изд… - начал оправдываться Сёмка, осто-

рожно шаря рукой в поисках телефона.
Похоже, пришла пора звонить в полицию. Или, лучше, 

сразу в скорую помощь - психическую.
А фея меж тем как-то вдруг сникла, стихла, пригорю-

нилась и даже, похоже, собралась пустить слезу.
- Опять, что ли, ложный вызов? Так я и знала. Вам, ба-

ловникам, лишь бы шалить, а я… уполномоченный… вто-
рого… ранга… фея… представитель…

Фея бормотала всё тише, тише… Голова её свесилась 
на грудь…

Хр-р-р-р-р!!!
Этого ещё не хватало! Заявилась без спросу в дом. 

Чуть не спалила своими фейерверками квартиру. А те-
перь ещё и заночевать здесь удумала.

«Аферистка!» - неодобрительно подумал Сёмка и по-
тряс фею за плечо.
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- Эй! Женщина, проснитесь! Вам пора!
- А! – вздрогнула фея и мутным от сна глазом взгля-

нула на Сёмку. - Что?! Аврал?! Тревога?! Все на абордаж?!
- Не вызывал я вас! – Сёмка в отчаянии прижал к гру-

ди руки. - Ну, честное слово! Не вызывал! Вы проверьте, 
может в этой вашей диспетчерской что-то напутали… 
адрес… или, там, номер квартиры…

- Что адрес… - махнула рукой фея. - Не в адресе дело.
- А в чём?
- Ты заклинание исполнял?
- Какое ещё… - не понял Сёмка.
- Ну, к востоку лицом поворачивался? 
Может, и поворачивался, кто его знает, не с компасом 

же он по квартире ходит.
- А где он, этот восток? 
- Там, - фея ткнула пальцем в сторону балкона.
Ну, да. Конечно. Сёмка, как только пришёл из школы, 

сразу пошёл на балкон. С балкона хорошо видно вокзал, 
откуда всегда уезжает и куда возвращается мама. Он сто-
ял там, наверное, полчаса. А может, и час. Всё смотрел… 
смотрел… смотрел…

- А ногой топал? Правой рукой махал?
Господи! Вот ведь привязалась, банный лист!
- Может, ты ещё и бок левый чесал? – фея заискива-

юще заглянула Сёмке в глаза. - Ты вспомни... память-то 
поднапряги…

Может, и чесал. Может, и бок. Только какое это всё 
имеет значение?

- Очень даже имеет!
Фея, тяжело пыхтя, вылезла из-за стола. Повернулась 

лицом к балкону. И, уперев руки в бока, принялась декла-
мировать с выражением:

- Встань лицом на восток,
Почеши левый бок,
Топни ногой, 
Взмахни правой рукой,
Вспомни беду,
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Я тотчас же приду.
Всю эту галиматью фея сопровождала яростными же-

стами и телодвижениями: топала, чесалась, махала рука-
ми, чуть ли не приседала на корточки.

- Ну, вот! – отдуваясь, подвела она итог. - Ты меня по-
звал, я пришла!

Доказывать что-либо этой не вполне нормальной 
женщине было бесполезно. Может, и почесал себе бок 
Сёмка, стоя на балконе и вглядываясь в туманные очерта-
ния вокзала. Может, взмахнул ненароком рукой, отгоняя 
злую осеннюю муху. Но какая же у него беда? 

Сёмка поскрёб в затылке, прикидывая, можно ли счи-
тать бедой тот факт, что мама опять уехала в рейс и оста-
вила его одного на целую неделю. Вряд ли. Не в первый 
раз, Сёмка давно уже привык. Хотя… почему бы и нет? 
Может, это и есть самая настоящая беда, а он просто об 
этом не догадывается. К тому же пообедать сегодня тол-
ком не пришлось и, скорее всего, не придётся. Ещё посуда 
два дня немыта. И в школе у него сплошные тройки, дру-
зей настоящих нет и вдобавок все дразнят безотцовщи-
ной. 

Вспомнив про безотцовщину, Сёмка чуть не разре-
велся - прямо перед этой незнакомой старушенцией. Он-
то точно знал, и мама всегда говорила, что папа у него 
капитан дальнего плавания. Плывёт сейчас в безбрежном 
океане, стоит на капитанском мостике, вглядывается в 
пустой горизонт, скучает безумно по Сёмке. И Сёмка ску-
чает по нему очень сильно…

- Вот-вот, - понимающе кивнула фея. - Я и говорю. У 
всех какая-нибудь неприятность или беда отыщется. У 
кого побольше, у кого поменьше. А я приду, беду прого-
ню.

- Это каким же, интересно, образом? – отвернувшись, 
чтобы старуха не увидела его слёз, спросил Сёмка.

- Ну, для начала хотя бы полы помою, - услужливо 
предложила фея, косясь на собственные грязные следы. - 
Натоптано у вас тут, ужас!
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ГЛАВА 5. УБОРКА ЖИЛЫХ  
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

Не дожидаясь разрешения, фея схватила ведро, с гро-
хотом шмякнула его в ванну и до предела открутила кран. 
Вода зазвенела, забарабанила по дну, забурлила, запени-
лась, переливаясь через край.

- Ля-ля-ля! – запела, чему-то обрадовавшись, фея.
Она закатала до локтей рукава, подоткнула повыше 

подол своего мешковатого полосатого платья…
- Р-р-разойдись! – гаркнула что есть мочи.
Сёмка едва успел запрыгнуть с ногами на табуретку 

и прижать к груди насмерть перепуганную Зинаиду. Фея, 
размахнувшись, выплеснула всю воду из ведра на пол. 
Вода мигом залила коридор, бурным потоком ринулась 
в комнату, по пути затопляя прихожую, кухню, кладовку.

- Где тут у вас половая тряпка?!
Шлёп! Не дождавшись от онемевшего Сёмки ответа, 

она схватила с крючка первое попавшееся полотенце и 
швырнула его на пол, в мокрую лужу. Затем вытащила из 
кладовки швабру, лихо подцепила ею тяжёлую, набухшую 
от воды ткань и принялась елозить ею по полу.

Бам! Бам!! Бам!!! – застучали снизу по батарее.
Дз-з-зынь!!! – требовательно взорвалось в коридоре.
Тук-тук-тук!!! – заколотили в дверь.
- Безобразие! Потоп! Заливаете!
- Ха-ха-ха!!! – сказала раскрасневшаяся от работы фея, 

сдувая со лба прилипшие седые пряди. - Отстаньте! Я при 
исполнении! Не мешайте мне делать уборку!

«Уборка жилых и нежилых помещений». - вспомни-
лась Сёмке надпись на малиновом плакате.

Ну, если так и дальше пойдёт, их жилое помещение 
очень скоро превратится в нежилое. 

- А мама не так пол моет, - сказал Сёмка, вцепившись 
в табуретку и ещё выше задирая ноги.

- Ха-а-а! – выдохнула фея. - Он ещё будет учить меня 
палубу драить! Натоптал тут, намусорил, насвинячил, вы-
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звал меня, от дел оторвал, в прихожей полчаса продер-
жал, пальто не принял, толком не покормил, чай подсу-
нул холодный, даже, можно сказать, ледяной, заморозил 
меня вконец, заморочил мне голову, а я, между прочим, 
уполномоченный представитель фирмы, второго, между 
прочим, ранга…

Она ещё долго ворчала и бубнила себе под нос, ярост-
но надраивая палубу… в смысле, пол. В конце концов вся 
вода была аккуратно размазана и растёрта по квартире. 
Пол потихоньку начал подсыхать, оставляя в воздухе за-
пах сырости, болота и лягушек. Звонки в дверь прекрати-
лись. По батарее стучать стали реже и не с таким энтузи-
азмом.

- Ну, вот! – фея с довольным видом вытерла о подол 
руки, задвигая между делом мокрое, серое от грязи поло-
тенце ногой в дальний угол. - С одной бедой справились. 
Помойку вашу прибрали. Какое будет следующее зада-
ние?

Господи! И как же от неё отвязаться-то? Задание ей 
теперь подавай! Сёмка мучительно тёр лоб и никак не 
мог придумать, что бы ей такое поручить, как бы её вооб-
ще отсюда спровадить?

- А давай-ка проверим, что у вас на камбузе творится! 
– вдруг спохватилась фея.

- На камбузе?
Фея не сочла нужным что-либо объяснять и принялась 

по-хозяйски обследовать все кухонные шкафы и полки, 
заглядывать в холодильник, духовку, даже в мусорное ве-
дро.

- Из чего обед-то, не пойму, готовить?
«Приготовление обедов на любой вкус и кошелёк». Всё 

ясно. Видимо, дальше последует «угождение и предупре-
ждение». А также «Чудодейственное средство для врагов 
и тараканов». Ну, положим, всех тараканов в Сёмкином 
доме вывели ещё до появления феи. А вот насчёт врагов… 
Насчёт врагов – это надо подумать… Вот, например, Жо-
рик Федоркин из параллельного класса с его глупыми шу-
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точками про капитанов. Враг он Сёмке или не враг? Ну 
уж, во всяком случае не друг, это точно!

- Продуктов-то нет, говорю! – напомнила о своём су-
ществовании фея. - Задание принято! Иду в магазин!

Сёмка вздохнул с облегчением. Во-первых, фея, ока-
зывается, сама прекрасно придумывает себе задания, и 
не надо на это счёт напрягаться. Во-вторых, раз она со-
бралась в магазин, значит, наконец-то покинет их квар-
тиру. А уж когда она выйдет за дверь…

- Список давай! – скомандовала фея.
- Какой список?
- Ну, чего покупать-то? Соль, спички, керосин? Ха-ха! 

Шучу! Я вообще… ты заметил?.. шутница!

ГЛАВА 6. ГРАБЁЖ СРЕДИ БЕЛА ДНЯ.

Список оказался не очень большим. Всего на полстра-
ницы.

Батон хлеба.
Сосиски.
Пакет молока.
Спички.
Картошки 2 кг.
Сушки.
Пельмени.
Пачка макарон.
Сливочное масло.
- Нет! – спохватился Сёмка и жирно замазал сливоч-

ное масло чернилами. - Лучше мороженого. 
- Тоже сливочного? – уточнила фея.
- Точно! Или клубничного. Шоколадное тоже люблю. 

- принялся загибать пальцы Сёмка. - Ещё в стаканчиках, 
в вафельных таких, сверху розочка. Эскимо люблю на па-
лочке. В шоколадной глазури. Можно и без глазури, а про-
сто ванильное. Ещё с орехами, с карамельной начинкой, 
крем-брюле…
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- Всё ясно, - понимающе кивнула фея. - Деньги давай.
- Деньги? – удивился Сёмка.
- Картошка, она, между прочим, денег стоит, - назида-

тельно произнесла фея, протягивая вперёд руку, - и мо-
роженое, скажу я тебе, тоже. Буду я своё волшебство на 
всякую ерунду расходовать… Деньги давай!

«Грабительница! – догадался Сёмка. - Говорила же 
мама, нельзя открывать дверь проходимцам».

Ладно, Бог с ними, с деньгами! Живым бы остаться! 
Сёмка понуро поплёлся в комнату, выдвинул ящик комо-
да, где мама хранила аванс и получку.

 - Ну, вот! Совсем другое дело! - фея послюнявила 
пальцы, пересчитала купюры. - Маловато, конечно… одни 
кругом скупердяи…

Она протопала в коридор, натянула балахон, обмота-
лась драным мохеровым шарфом, подхватила свой ри-
дикюль…

- Честь имею!
Дверь за феей с грохотом захлопнулась.

ГЛАВА 7. УГОЖДЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Как теперь жить и что делать дальше, Сёмка не знал. 
Денег больше не осталось – он всё отдал грабитель-

нице. Еды в доме тоже не было. До возвращения мамы – 
целая неделя. И как он ей объяснит, почему открыл дверь 
какой-то проходимке, позволил ей хозяйничать, поджи-
гать что ни попадя, затапливать соседей. Да к тому же 
сам, собственными руками, отдал ей все деньги!

- Эх-хо-хо, Зинаида… - тяжело вздыхал и мучился 
угрызениями совести Сёмка.

Отчего-то вспомнилось кафе «Черепашка».
«Всегда в меню превосходный черепаший суп».
Сёмка сглотнул голодную слюну. Зинаида как будто 

что-то почувствовала. Выдохнула со свистом, завороча-
лась возмущённо в своей коробке.
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«Ну, и ладно». - подумалось Сёмке. Жив остался, и сла-
ва Богу. Могла ведь и убить – вон у неё какой страшный 
шрам на лице. 

А еда… что еда? Йоги, вон, целый месяц без пищи и 
воды могут жить. А то и полгода. А у Сёмки воды нава-
лом – целый водопровод. Да и без еды ему продержаться 
осталось всего неделю. Плёвое дело!

Сёмка даже слегка развеселился, представив себя йо-
гом. Он уселся на пол, скрестив ноги. Руки сложил перед 
грудью – йоги всегда так сидят, он видел в кино. И при-
готовился просидеть так целую неделю, не вставая. Как 
вдруг…

Дз-з-з! – коротко, по-солдатски, звякнул в прихожей 
звонок.

Сёмку подбросило в воздух. Кто это? Не может быть, 
чтобы опять…

В том, что грабительница больше не придёт, он не со-
мневался. Зачем ей приходить, если брать у Сёмки больше 
нечего? Хотя… где-то он слышал, что преступники всегда 
возвращаются на место преступления - уничтожить ули-
ки… убрать – в смысле, укокошить - свидетелей…

Дз-з-з! – позвонили в дверь ещё раз и в придачу гром-
ко и настойчиво постучали кулаком.

- Открывай давай! – просипел снаружи знакомый го-
лос. - Не то оформлю… ложный вызов…

От ужаса у Сёмки перехватило дыхание и затряслись 
коленки. 

- Эй! Уснул, что ли? Мороженое тает!
Мороженое! Врёт, наверное. Зубы заговаривает.
На ватных ногах Сёмка доплёлся до входной двери и, 

пересиливая страх, приблизил лицо к глазку. За дверью, 
искажённая до неузнаваемости линзой, стояла давешняя 
фея - в своём безумном балахоне, потёртой бескозырке, 
с ридикюлем в правой руке. В левом кулаке она сжима-
ла ручки авоськи, до отказа забитой пачками, рожками, 
брикетами и стаканчиками с мороженым. Оно уже нача-
ло подтаивать.
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- Варёный ты какой-то, - проворчала фея, когда Сём-
ка, гремя замками и цепочками, открыл ей наконец-то 
дверь. - Принимай заказ. 

Она шмякнула авоську прямо на пол, раскрыла свой 
ридикюль и извлекла на свет исполинских размеров ды-
рявый кошелёк.

- Вот сдача. - фея вытряхнула в Сёмкину ладонь горсть 
мелочи. - Вот чек. И распишись мне вот тут. За исполне-
ние заказа.

- Но… позвольте... - начал было Сёмка. - А где сосиски, 
пельмени, картошки два килограмма…

- Ты нормальный человек? – возмутилась фея. - Какие 
пельмени? Какие два килограмма? Мороженое в сто раз 
лучше!

Не согласиться с феей Сёмка не мог. Мороженое, без-
условно, лучше макарон и сосисок. Но ведь, получается, 
задание не выполнено. За что же он должен расписывать-
ся?

- Ты объявление хорошо читал? Бюро волшебных 
слишком добрых… С лишком! То есть мы, уполномочен-
ные представители, лучше знаем, какие клиенту нужны 
услуги. Лишку, значит, подпускаем малёк. Понял?

- А спички? – спохватился Сёмка. - Как же без спи-
чек-то?

- Обижаешь! – фея погрузила руку в карман и вынула 
оттуда помятый коробок. - Ну, что? Угодила я тебе?

- Вполне, - кивнул Сёмка. - Только, пожалуйста, я вас 
очень прошу… давайте обойдёмся без фейерверков и пи-
ротехники.

- Это уж как получится. - пробубнила фея и, подхватив 
авоську, отправилась прямо в валенках на кухню. - Пре-
дупреждаю: если мороженое сейчас же не съесть, оно мо-
жет растаять.

Ну, это Сёмка знал и без неё.
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ГЛАВА 8. ОБЕД НА ЛЮБОЙ ВКУС.

Растаять мороженое, конечно же, не успело. Сёмка с 
феей не оставили ему ни малейшего шанса.

- Тащи миску! – скомандовала фея, вытряхивая содер-
жимое авоськи на кухонный стол.

- Есть! – по-военному отрапортовал Сёмка.
Нельзя сказать, что он окончательно перестал бояться 

фею. Но всё же… после того как она притащила эту авось-
ку с мороженым… и даже вернула сдачу… В общем, Сёмка 
решил, что с ней вполне можно иметь дело.

- Разворачивай! – приказала фея. 
И, не дожидаясь помощи, принялась сама открывать 

подмокшие и размякшие пачки и брикеты и вываливать 
содержимое в голубую эмалированную миску, размерами 
больше напоминающую таз.

- Так вкуснее, - пояснила фея в ответ на недоумённый 
Сёмкин взгляд. - Когда я была маленькая…

- Вы? – поразился Сёмка. - Маленькая?!
Конечно, не очень вежливо с его стороны было на-

мекать на феину комплекцию и, тем более, её солидный 
возраст. Но фея вовсе не обиделась. А даже, наоборот, рас-
хохоталась – хрипло и весело.

- Меньше грецкого ореха! - она сунула ложку с моро-
женым в широко открытый от удивления Сёмкин рот. - 
Ты ешь давай, наворачивай!

Сёмка ел и не мог оторваться.
А фея зачерпывала в миске ложкой, совала ему прямо 

в рот. Но мороженого в миске ни на грамм не уменьша-
лось. Совсем наоборот, его как будто бы становилось всё 
больше и больше. Вот Сёмка распробовал фисташковое. 
Вот попались апельсиновые цукаты, орехи, изюм. Потом 
фисташковое мороженое сменилось черничным. Потом 
пошло ванильное, кокосовое, крем-брюле. Чудеса!

- Гражданка… госпожа фея, - выдавил из себя Сёмка. 
- Как это у вас так получается, чтоб мороженое не закан-
чивалось, а только всё прибавлялось и прибавлялось?
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- Госпожа! – фыркнула фея и даже зарделась слегка 
от смущения. - Какая я тебе госпожа? Зови меня просто, 
Бэла Африкановна. Я ж тебе визитку… где же она?

Бэла Африкановна вновь похлопала себя по бокам и 
карманам, убедилась, что визитки при ней нет, и махнула 
рукой.

- Африкановна! – хмыкнул Сёмка.
- У тебя имечко не лучше. - слегка надулась фея. - Сёма, 

кулёма, вечная дрёма.
- Ничего не дрёма. Это меня мама так назвала. В честь 

Челюскина и Дежнёва. 
- Кто это?
- Здрасьте-приехали! – Сёмка удивился дремучести 

и невежеству феи. Хотя, кто знает, может у них там, в 
волшебной стране… или откуда она там прибыла… про 
наших, родных героев и не слышали вовсе. - Это такие 
мореплаватели были. Очень хорошие люди. Плавали по 
морям на кораблях.

- О! Мореплаватели!!! – оживилась Бэла Африкановна 
и, промахнувшись на радостях ложкой мимо Сёмкиного 
носа, сунула её себе в рот. - Уважаю!

- Я тоже, - вздохнул Сёмка. - У меня ж папа капитан, не 
знали? Дальнего плавания.

- И где он сейчас?
- В плавании, где ж ему быть?
- Угу, - согласилась Бэла Африкановна. - Капитаны 

должны всё время плавать. Иначе зачем они вообще нуж-
ны?

- Нужны, - ещё горче вздохнул Сёмка.
- Зачем?
- Как зачем? Он же всё-таки мой папа!
- Ну, да, - согласилась Бэла Африкановна. - Тогда ко-

нечно… Был бы у меня папа... эх-х-х…
Фея тяжело вздохнула и вытерла ладонью непроше-

ную одинокую слезу.
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ГЛАВА 9. ИСТОРИЯ ФЕИ.

- Родилась я на дереве, - после долгой паузы задумчи-
во произнесла Бэла Африкановна, вроде как продолжая 
прерванный разговор.

- На каком ещё дереве? – удивился Сёмка.
- Вообще-то, феи обычно растут на баобабах, - уклон-

чиво ответила Бэла Африкановна. - А тот год вообще вы-
дался урожайный. Феи с баобабов гроздьями свисали.

- Как летучие мыши? – ахнул Сёмка.
- Фу! – наморщила нос Бэла Африкановна. - Сравнил! 

Летучие мыши – они мохнатые, серые. А мы, феи – розо-
венькие, воздушные. Как цветы.

Сёмка чуть не подавился мороженым и вытаращился 
на Бэлу Африкановну, как на диковинную редкость. Пред-
ставить её розовенькой, воздушной, как цветок, да ещё 
свисающей вниз головой с баобаба… нет, увольте, этого 
Сёмка вообразить себе никак не мог.

- По-вашему выходит, феи – это что-то вроде эльфов?
Сёмка читал (в сказках, конечно), что эльфы – такие 

нежные, невесомые существа, которые порхают среди 
цветов бабочками и мотыльками. Может, эти крылатые 
эльфы и на деревья залетают, кто знает…

- Ты мне не путай тут, - нахмурилась Бэла Африканов-
на. - Эльфы - это эльфы. Феи - это феи. Они на деревьях 
растут. В основном на баобабах. Некоторые, бывает, на 
дубах. Кому совсем не повезёт, те на липах и осинах.

- А вы, значит. - уточнил Сёмка. - с баобаба упали?
- Во-первых, не упала, - рассердилась Бэла Африка-

новна, - а, как время пришло, плавно сползла по стволу. 
А во-вторых…

Здесь она запнулась, зарделась и принялась запихи-
вать в себя мороженое – ложка за ложкой.

- Что во-вторых?
- На сосне я родилась, вот что!
- Как шишка, что ли? – хихикнул Сёмка.
- Сейчас ложкой по лбу тресну, у тебя шишка будет. А 



471

Анна Вер бовская

моя родная сосна была знаменитая – самая высокая в Аф-
рике.

- В Африке сосны не растут, - уверенно заявил Сёмка. 
- там сплошная пустыня.

- Это у тебя в голове сплошная пустыня. А в Африке и 
сосны, и оазисы с пальмами, и река Нил с парусниками 
и прочими кораблями. Моя сосна как раз была корабель-
ная.

- Сосна - корабельная? – удивился Сёмка. - На корабле, 
что ли, росла?

- Вот серость непроходимая, сразу видно, троечник. 
- Бэла Африкановна тяжело вздохнула и закатила к по-
толку глаза. - Корабельные сосны – те, из которых делают 
мачты. Понял?

- А феи куда с этих сосен деваются?
- Куда-куда… становятся корабельными феями, куда 

ж им ещё прикажешь деваться?
- И вы, значит…
- Ну, да! - Фея вытянулась в струнку и приложила за-

жатую в кулаке ложку к виску, отдавая честь. - Разреши-
те представиться! Корабельная фея второго ранга Бэла 
Африкановна Мц! Сокращённо БАМЦ! Но это только для 
своих.

Сёмка не был уверен, может ли он считаться своим, 
поэтому предпочёл пока обращаться к фее по-старому.

- Бэла Африкановна, а почему вы фея второго ранга, а 
не первого?

Он точно знал, что первый ранг гораздо выше второ-
го. И уж его-то папа, он наверняка капитан первого ранга. 
Это уж как пить дать.

- Нос у меня не дорос. - угрюмо буркнула Бэла Афри-
кановна.

Не дорос?! У неё-то?! Нос у феи был такой внушитель-
ной длины, с таким мясистым утолщением на конце да в 
придачу ещё и с бородавкой… Такой великолепный нос 
вполне мог добиться не то что первого ранга… В общем, 
вполне адмиральский нос был у феи, вот что!
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- Ну, ладно… - вдруг отчего-то засмущалась Бэла Аф-
рикановна. - Пора мне. Засиделась я тут с тобой, заболта-
лась, а у меня ещё вызовов целая куча.

Она вытащила из-за стола своё грузное тело и напра-
вилась в прихожую, бормоча себе под нос про диспетчер-
скую, накладные и ещё какую-то отчётность – толком не 
разобрать. Сёмка двинулся следом. Он помог фее натя-
нуть балахон, подал ей ридикюль и бескозырку.

- Ну, бывай! Если что – заклинание знаешь. Но чтобы 
по пустякам не дёргать! Без злоупотреблений!

- Так точно!
Сёмка закрыл за Бэлой Африкановной дверь, задви-

нул щеколду и поспешил обратно на кухню – доедать мо-
роженое.

Интересно, сколько его там осталось. И какое ещё по-
явится? Ананасовое? Карамельное? Ореховое с шоколад-
ной нугой? Хорошо бы вишнёвое попробовать, и дынное, 
и…

Мороженого не было никакого. Вообще.
На кухонном столе стояла эмалированная миска - со-

вершенно пустая, вымытая до блеска и к тому же насухо 
вытертая полотенцем. Зато на плите…

- О-о-о!!! – от удивления Сёмка застыл на месте и ни-
как не мог поверить своим глазам.

На кухонной плите горой возвышалась кастрюля – 
огромная, пятилитровая, нежного цвета морской волны. 

Сёмка дотронулся до её тёплого бока. Осторожно при-
открыл крышку. Заглянул внутрь. Кастрюля до краёв была 
заполнена макаронами, щедро сдобренными прокручен-
ным отварным мясом.

«По-флотски!» - догадался Сёмка.
Его мама, бывало, такие готовила.
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ГЛАВА 10. ПИЯВКИ И ВОЛШЕБНОЕ ЗЕЛЬЕ. 

На следующее утро Сёмка проснулся совершенно 
больной и разбитый.

Всю ночь он метался, звал маму, карабкался по ство-
лам сосен и баобабов, плыл куда-то на паруснике – дале-
ко-далеко. Он плыл, плыл, бултыхался на волнах, и злое 
солнце пекло ему в затылок, раскаляло тело, плавило 
внутренности, слепило глаза. Глаза у Сёмки слезились, 
вся его глотка была забита морской солью. От этой соли 
нещадно драло и свербило в горле, щекотало в носу, ту-
манило сознание.

- А-а-а-а-апчхи!!!
Сёмка чихнул и очнулся. Очнулся, и сам не понял, что 

уже не спит. Вокруг всё, как во сне, продолжало качаться, 
кружиться и плыть: шкаф, комод, книжки на полке, порт-
фель на полу, окно вместе с занавесками. За окном сеял 
серый унылый дождик. И во всём мире было серо. А уж на 
душе у Сёмки – черно и тоскливо, хуже некуда.

«Была бы сейчас рядом мама…» - подумал Сёмка, и не 
додумал эту мысль, потерял её по дороге, как слишком 
тяжёлую и неподъёмную.

Следующая мысль была длинней и конкретней: «Это 
всё она, ведьма африканская. Заявилась, в доверие втёр-
лась, околдовала, запудрила мозги. Со спичками фокусы 
устроила, с мороженым этим. И как это у неё так получа-
лось, что оно всё не кончалось и не кончалось. Подозри-
тельное какое-то мороженое. Из-за него всё это - и горло, 
и голова. Точно, из-за него».

- А зачем ел столько? Тебя что, заставляли? 
И без того едва живой, Сёмка чуть снова чувств не ли-

шился и обратно в свой полуобморочный сон не упал.
- Ты давай-ка тут, слышь, не притворяйся! Зачем звал-

то, от дел отрывал?
Сёмка собрался с духом и приоткрыл один глаз. Рядом 

с кроватью, на табуретке, сидела она – в своём безразмер-
ном балахоне, драной бескозырке, валенках с потрескав-
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шимися галошами и в пегом мохеровом шарфе. 
- Я… не… звал… - с трудом выдавил из себя Сёмка и 

слабо махнул рукой в сторону назойливой феи. Мол, шли 
бы вы отсюда восвояси.

- Не звал! – мрачно ухмыльнулась фея. - Расскажи это 
своей бабушке!

- У меня нет…
- Ну, дедушке!
- Нету…
- Господи! – фея до того возмутилась, что даже топ-

нула валенком и бескозырку с головы стянула и об пол 
бросила. - Ничего у него нет! Куда ты их всех подевал-то?!

- Мама в рейсе… - превозмогая боль в горле, начал пе-
речислять Сёмка. - Папа – капитан дальнего плавания… 
Дедушка…

- Скажи ещё, дедушка улетел в космос!
- Почему улетел? – удивился Сёмка. - Он на пенсии. В 

деревне вместе с бабушкой… далеко…
- И что мне теперь прикажешь с тобой делать?!
- Ничего…
Разве Сёмка царь какой-нибудь, чтоб приказывать. 

Была бы мама, вызвала бы ему врача из поликлиники. 
Мама всегда так делает, если у Сёмки горло болит или, до-
пустим, температура.

- Сорок восемь градусов, - провозгласила фея, послю-
нявив палец и приложив его к Сёмкиному раскалённому 
лбу, - и ещё четырнадцать десятых. Без зелья и пиявок не 
обойтись!

Всё ясно. Неспроста эта старуха здесь появилась. Ох, 
неспроста. Извести его, Сёмку, решила. Начисто жизни 
лишить и замучить – мороженым своим, макаронами, 
пиявками всякими. И вступиться, главное, за него не-
кому. Мама в рейсе. Папа уже больше десяти лет где-то 
плавает. Бабушка с дедушкой в глухомани. И никому до 
Сёмки нет дела. Ни одной живой душе на свете. Уморит 
сейчас его старушенция, поедом съест. И никто не вспом-
нит о нём, никто не пожалеет…
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- Никто тебя тут есть не собирается, - пропыхтела фея 
откуда-то из глубины своего ридикюля. - И нечего реветь. 
Моряк ты или не моряк?

Сёмка и сам не понял, как так получилось. Расплакал-
ся, как девчонка. Всю подушку слезами измочил.

- На вот. - Фея вытянула из кармана кусок сероватой 
парусины, не очень чистый и ободранный по краям. - 
Утрись. Да высморкайся хорошенько. А я пока тебе тут 
зелье…

Неизвестно каким образом у Бэлы Африкановны ока-
зался пузырёк… да что там пузырёк – огромная бутыль 
тёмного стекла неопределённой, изогнутой формы. В 
бутыли что-то плюхалось. Из горлышка струился лёгкий 
прозрачный дымок коричневатого цвета. 

- Открывай рот! – приказала фея и налила из буты-
ли густой, тёмной субстанции в огромную, размером с 
половник, ложку, тоже непонятно как появившуюся в её 
руке.

Сёмка изо всех сил затряс головой и натянул одеяло 
до самого носа.

- Думаешь, отравлю? – догадалась фея. - Так мы сей-
час на Зинке проверим.

Не успел Сёмка возразить, как Бэла Африкановна под-
хватила беззащитную черепаху и влила в неё сразу по-
ловину ложки. Зинаида поперхнулась, дёрнулась, шумно 
сглотнула, закатила глаза под кожистые, морщинистые 
веки и затихла, разбросав в стороны когтистые лапы.

- Померла! – ахнул Сёмка.
- Ага, от счастья! – хмыкнула Бэла Африкановна и 

лихо опрокинула оставшееся зелье прямиком в широко 
раскрытый от ужаса Сёмкин рот.

«Всё-таки отравила, ведьма!» - успел подумать Сёмка 
в тот самый момент, как в голове у него зашумел ветер, в 
ушах заплескались волны, и он как подкошенный рухнул 
в подушки.

Огромную пиявку, опущенную на Сёмкин лоб твёр-
дой рукой Бэлы Африкановны, он даже не почувствовал.
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ГЛАВА 11. ПЯТНА НА СОЛНЦЕ.

Др-р-р-р-р-р-р!!! 
Будильник надрывался и прыгал, как сумасшедший, 

прямо у Сёмки над ухом. А он всё спал, спал, спал... и со-
вершенно не хотел просыпаться.

Он проспал так весь вчерашний день, и весь вечер, и 
потом всю ночь. Спал и не видел, как Бэла Африкановна 
закупорила зелье скрученной в трубочку газетой. Сняла с 
его лба раздувшуюся пиявку и сунула её прямо в карман. 
Потом тихо защёлкнула ридикюль, подобрала с пола бес-
козырку, криво нацепила её на голову. Вышла на цыпоч-
ках из комнаты и бесшумно закрыла за собой дверь.

- А-а-ах! – проводила её довольным зевком черепаха 
Зинаида.

Она тоже проспала целые сутки – с Сёмкой за компа-
нию, да и вообще была любительница подремать.

Бз-з-з-з-з-з-з!!! – взорвался в семь утра будильник.
Не открывая глаз, Сёмка пошарил рукой на тумбочке, 

нажал кнопку и сел в постели, совершенно здоровый.
«Приснится же такая глупость». - подумал он, вспом-

нив морскую качку, баобабы с соснами, огромную бутыль, 
вонючее густое зелье, отравленную феей черепаху.

Зинаида возмущённо фыркнула .
Уж кто-кто, а она-то точно была живее всех живых - 

скреблась в своей коробке, требуя корма, и воды, и чего 
там ещё черепахам для счастливой жизни полагается.

- Точно, приснилось! – заверил сам себя Сёмка и засо-
бирался в школу.

Сегодня намечалась контрольная по геометрии, и 
опаздывать было никак нельзя.

Сёмка умылся. Потёр странное фиолетовое пятно на 
лбу – ударился, что ли, ночью? Потом прямо из кастрю-
ли наелся макарон по-флотски – откуда они взялись, он, 
хоть убей, не помнил. Подхватил портфель, сунул в кар-
ман Зинаиду и выскочил во двор. Пробегая мимо забора 
с объявлениями, Сёмка краем глаза заметил малиновый 



477

Анна Вер бовская

плакат, золотые и серебряные буквы…
- Ерунда какая-то!
Чувствовал он себя превосходно, утро было чудесным, 

да и день обещал быть не хуже. Если бы только Сёмка мог 
знать, как для него этот день завершится…

А началось всё с того, что он, оказывается, пропу-
стил-таки контрольную.

- Останешься завтра после уроков, - сказала Ирина 
Ивановна. - раз вчера прогулял.

- Я не гулял! – возмутился Сёмка. - Я был!
- Не знаю я, где ты был… во всяком случае, не в школе.
После многократной сверки уроков в расписании и 

карманного календаря Сёмка выяснил всё-таки, что се-
годня не вторник, а среда. И, значит, вчерашний день он 
всё-таки пропустил. То есть это был не сон: и склянка с 
зельем, и пиявки, и Бэла Африкановна собственной пер-
соной.

«Как же в таком случае она могла в квартиру попасть? 
– размышлял Сёмка. - Влетела в форточку на метле? Вряд 
ли! В форточку бы такая туша не пролезла. Может, отмыч-
ка у неё, или фомка, или…».

- Семёнов! Мы ждём!
- А?
Сёмка до того погрузился в свои размышления, что не 

слышал, как его уже в пятый раз окликает учительница 
литературы.

- Мы ждём, когда ты нам объяснишь, что за бред ты 
написал в своём сочинении.

В каком сочинении? Никакого сочинения Сёмка не 
писал. 

- Я задавала к сегодняшнему дню сочинение по «Ка-
питанской дочке» великого русского писателя и поэта 
Александра Сергеевича Пушкина. Дочке! – Елена Анто-
новна выразительно посмотрела на Сёмку и раскрыла те-
традь. - Я уже не говорю про чудовищные орфографиче-
ские ошибки! Их я опущу! 

Елена Антоновна с силой хлопнула тетрадью об стол, 
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как бы опуская все Сёмкины ошибки сразу.
- Но главное… Главное! Вот что нам поведал Семёнов!
Как мог Сёмка что-то поведать, если до этого он все-

рьёз считал, что сегодня – это на самом деле вчера, к 
литературе не готовился, а готовился к контрольной по 
геометрии, которую всё-таки пропустил, и теперь ему 
предстоит оставаться после уроков, а тут ещё какое-то 
сочинение…

- «Великий русский писатель Александр Сергеевич 
Пушкин. - начала громко и с выражением читать Елена 
Антоновна. - для нас всех, конечно, большой авторитет 
и, как говорится, солнце русской поэзии. Но и на солн-
це бывают пятна, а значит, и авторитетам свойственно 
ошибаться». Свойственно ошибаться! Нет, вы слышали 
что-нибудь подобное?!

Елена Антоновна обвела строгим взглядом класс, за-
державшись на Сёмке. Он пожал плечами и втянул голову.

- Так вот. - продолжила Елена Антоновна, сердито по-
правив на носу очки. - «И главная ошибка Пушкина состо-
ит в том, что он приписал капитану дальнего плавания 
несуществующую дочку, хотя на самом деле, как извест-
но, никакой дочки у капитана не было, а был у него сын». 
Сын!

В классе хихикнули. Елена Антоновна снова выстре-
лила в Сёмку взглядом и вернулась к чтению.

- «А даже если бы дочка у капитана оказалась совер-
шенно случайно, он никогда не взял бы её в плавание, 
тем более в дальнее. Потому что женщина на корабле, это 
все знают, к беде». К беде!!!

Елена Антоновна схватилась рукой за сердце и без сил 
опустилась на стул.

- Беда, многоуважаемый Семёнов, будет сейчас у тебя. 
Потому что ты дашь мне дневник. И я поставлю тебе двой-
ку. И ещё вызову в школу твоих родителей. Пусть знают, 
как ты тут издеваешься и глумишься над великой русской 
словесностью!
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ГЛАВА 12. ИСПРАВЛЕНИЕ  
ДВОЙКИ НА ПЯТЁРКУ.

- Прибить бы её, пропади она пропадом! – кипятился 
Сёмка по дороге домой. 

Вслед ему хохотали и улюлюкали. Обзывали капитан-
ским сынком, гадости всякие кричали, особенно про отца. 
Больше всех, как обычно, отличался Жорик Федоркин.

- Жил отважный капитан! – орал он Сёмке в спину. - У 
него был барабан! 

Ему вторил подхалим и ябеда Сапрыкин:
- Эй, сын капитана, жертва обмана!
- Ну, я ей устрою! Покажу ей кузькину мать! – бур-

чал, ускоряя шаг, Сёмка. - Вспомнить бы ещё, как её вы-
зывать…- Конечно, вызвать он собирался фею, а не эту... 
кузькину.

В том, что глупое сочинение – дело рук Бэлы Африка-
новны, сомнений не было. И Сёмка решительно намере-
вался высказать ей всё, что он по этому поводу думает. 
Ишь, чего о себе возомнила! Является нежданно-непро-
шенно, в беде, видите ли, помогает, сочинения дурацкие 
пописывает… тоже мне, писательница! Только как же её 
всё-таки вызывать? Что-то там про восток… почесать ка-
кой-то бок… как там дальше?

- Эй, Зинаида, ты случайно не помнишь?
Зинаида втянула голову в панцирь и притворилась 

спящей. Да и какое ей до всего этого дело?
- Ладно, как-нибудь сам…
Сёмка как раз проходил мимо забора с объявления-

ми. Сейчас он отыщет тот малиновый плакат. Сделает всё, 
как там написано, прочтёт это дурацкое заклинание. Эта 
вредная тетка заявится к нему. И тогда уж… тогда он ей 
покажет…

Плаката на старом месте не было. Вернее сказать, что-
то от него ещё осталось. Вон, кое-где виднелись золотые, 
на малиновом, буквы… Только теперь он оказался сплошь 
заклеен новенькими, крикливыми, призывающими что-
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то купить и продать объявлениями.
Пошив и перелицовка… замена набоек… брус и рубе-

роид… срочный набор в школу танца живота…
Сёмка поковырял самое верхнее объявление, под-

цепил ногтем за уголок. Тщетно. Всё было приклеено 
намертво, и отодрать можно было разве что вместе с за-
бором.

- Что теперь нам делать, Зинаида? - горько вздохнул 
Сёмка и поплёлся домой.

Хорошо ещё, что в кастрюле оставались макароны…
- Ну, и сколько тебя можно ждать? – раздалось с верх-

ней площадки, когда он, понурив голову и уныло шаркая 
ногами, медленно поднимался по лестнице. - Сам вызы-
вает, а дома его, видите ли, нет! Пожилая женщина, упол-
номоченный представитель второго ранга, должна под 
дверью топтаться и прыгать, как лягушонка!

- Вы… - задохнулся от удивления и неожиданности 
Сёмка. - Вы…

- Ну, я, кто ж ещё! – удовлетворённо закивала Бэла 
Африкановна. - Ещё бы на пять минут задержался, офор-
мила бы ложный вызов!

- Да вы… да вы… 
Сёмка не знал, радоваться ему или огорчаться это-

му нежданному визиту. Вроде, сам хотел вызвать, а она 
взяла и явилась. Только вот зачем? Не вызывал он же её 
на самом деле. Сёмка и заклинание напрочь позабыл. А 
она… что ей опять от него надо?

- Да вы… да что вы себе позволяете?! – сам от себя не 
ожидая, заорал Сёмка. - Полы моете! Про капитанского 
сына пишете! А я из-за вас двойки получаю! Что вам от 
меня нужно?! Что?!

- Ты сопли-то утри, - миролюбиво проворчала фея, 
протягивая Сёмке давешнюю парусиновую тряпку. - Мо-
ряк, а разревелся, как слизняк сухопутный. Двойку мы 
твою сейчас исправим. Давай дневник.

Бэла Африкановна внимательно вгляделась в жирную 
красную двойку, поскребла её острым длинным ногтем, 
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послюнявила хорошенько. Потом вытащила из кармана 
обгрызенный красный фломастер и вывела поверх затёр-
той двойки ровную и красивую пятёрку.

- Делов-то! Даже денег за это с тебя не возьму. Лучше 
бы дверь открыл и в дом пустил…

- А как же… вы… - всё ещё всхлипывая, Сёмка достал 
из портфеля ключ и вставил его в замочную скважину. - в 
прошлый раз… попали…?

- Куда это я попа-а-ала? – удивлённо пропела фея, 
вваливаясь вслед за Сёмкой в квартиру и привычным же-
стом стягивая с себя бескозырку и балахон. - Никуда я не 
попадала!

- Ну, как же! А зелье?
- Какое ещё зелье? – Бэла Африкановна подняла бровь, 

покрутила пальцем у виска и протопала прямо в вален-
ках на кухню. - Давай лучше чай пить.

- Не с чем, правда, - вздохнул Сёмка.
Но чайник всё-таки поставил. И даже спичка в этот 

раз зажглась, как положено. И газ загорелся, заплясал на 
плите весёлыми голубыми огоньками.

- Как это не с чем? – переспросила фея.
Сёмка обернулся и ахнул. 
На столе стояла вазочка, полная вишнёвого варенья. 

И ещё коробка конфет. И печенье. И шоколад. И пряники.
Но тут зазвонил телефон.

ГЛАВА 13. ВРАГИ И ТАРАКАНЫ.

- Капитан, капитан, улыбнитесь. - противно загундо-
сило и заквакало в трубке голосом Жорика Федоркина. - 
Ведь улыбка – это флаг тру-ля-ля! Капитан, капитан, под-
тянитесь, ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха!

Сёмка отшвырнул телефонную трубку и в ярости сжал 
кулаки.

«Отрава для врагов и тараканов». - вспомнилась ему 
строчка на малиновом плакате. Теперь Сёмка точно знал, 
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какое задание поручит фее.
- Бэла Африкановна. - сказал он, вернувшись на кухню 

и разливая по чашкам кипяток. - У вас враги есть?
- Ни единого! – радостно призналась фея. - Ни одной, 

можно сказать, живой души!
- Везёт же!
- Я их всех того… укокошила. Вжик! – Бэла Африка-

новна сделала ладонью такой жест, как будто отчекрыжи-
вала себе голову. - И в море!

- У нас моря нету…
- Да что случилось-то?
Бэла Африкановна отставила чашку и с таким уча-

стием вгляделась в Сёмкино лицо, что тот не выдержал… 
Губы у него затряслись, слёзы потекли из глаз помимо 
воли. И он рассказал фее всё – про Жорика, и подхалима 
Сапрыкина, и как его, Сёмку, все дразнят, и обзывают ка-
питанским сынком, и…

- Что предлагаешь с ними сделать? – деловито поин-
тересовалась Бэла Африкановна и даже достала истрё-
панный блокнот, чтобы записать Сёмкины распоряже-
ния. - Вздёрнуть на рее? Скормить акулам? Подсыпать 
крысиного яду?

- Яду! – обрадовался Сёмка, даже слёзы высохли мо-
ментально. - Лучше тараканьего!

- Яду, конечно, можно, - согласилась Бэла Африканов-
на и убрала блокнот обратно в карман. - Для такого дела 
никакого яду не жалко. Только ты на это с другой стороны 
посмотри.

- С какой-такой стороны? – не понял Сёмка.
- Завидуют они тебе, вот что. А зависть – такая отрава, 

хуже любого яда. Сама человека изнутри сгрызёт, разъест 
и уничтожит. Даже волшебство своё тратить на такого че-
ловечишку не придётся.

- А чего это они мне завидуют? 
- Как чего? У них-то папаши кто? Бухгалтеры ка-

кие-нибудь? Менеджеры суетливые? Инженеришки в 
протёртых штанах? Вот они и завидуют. У тебя-то отец 
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– ого-го! Капитан!!! Дальнего, между прочим, плавания! 
Ты им гордиться должен!

- Ага, - печально кивнул Сёмка. - Должен. Только где 
он, этот капитан?

- А это уже другой вопрос. - заметила Бэла Африка-
новна. - Этим мы с тобой займёмся завтра.

На следующий день Сёмка с Бэлой Африкановной на-
чали шить парус.

ГЛАВА 14. ПАРУСИНА И СТАКАН КЕФИРА.

- Парусина есть? - с порога ошарашила Сёмку вопро-
сом Бэла Африкановна.

Она, как и обещала, заявилась к нему на следующий 
день, сразу после обеда.

- Зачем?
- Нос сморкать! Ха-ха! Шучу! Парус шить, зачем же 

ещё?
- У меня нет, - честно признался Сёмка и даже рас-

строился.
Он, правда, так до конца и не понял, зачем им нужен 

парус. Корабля у них не было. И моря рядом не было. 
Даже мало-мальски серьёзной реки. Но всё же парус в его 
представлении оказался как-то связан с папой-капита-
ном, дальними странами и путешествиями. И вот теперь 
парусины нет, значит, никакого паруса не будет. Сёмка 
опять чуть не расплакался…

- Ерунда! – беспечно махнула рукой Бэла Африканов-
на. - Занавеска сойдёт!

Она потребовала у Сёмки стремянку, сама взлетела по 
ней к потолку и принялась энергично отдирать от карни-
за мамину любимую штору – солнечно-жёлтую, с рассы-
панными по ней фиолетовыми ирисами и маленькими 
голубыми незабудками.

- Отлично! – довольно цокала языком фея, перебирая 
в руке тяжёлую, прочную ткань. - Замечательно!
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Она тяжело, как слон, спрыгнула со стремянки, воло-
ча за собой змеистый хвост шторы. Раскрыла ридикюль, 
вынула оттуда катушку толстых суровых ниток, длинную, 
размером с вязальную спицу, иглу и огромные портнов-
ские ножницы. И, довольная, уселась в кресло, обложив-
шись своими швейными причиндалами.

- Ля-ля-ля! – запела фея. - Ля-ля-ля! Я мечтала о морях 
и кораллах, я поесть хотела суп черепаший…

- Пф-ф-ф-ф-ф-ф!!! – возмутилась Зинаида и гневно 
затопотала в своей картонной коробке.

Бэла Африкановна театрально взмахнула ножницами 
и…

- Вы что?! – взвизгнул Сёмка и, вцепившись в край 
любимой маминой шторы, потянул её на себя.

Ткань треснула и криво разъехалась по диагонали.
- Зачем?! – Сёмка застонал от досады. - Портить-то за-

чем?
- Я не порчу, ля-ля-ля, - объяснила Бэла Африкановна. 

- Я грот-трюм-стень-стаксель шью.
- Что-что? Бутерброд-кисель-стакансель?
- Подай-ка лучше мне вон тот канат, - указала фея в 

сторону балкона, где без дела болталась верёвка, на ко-
торой мама обычно развешивала сушить бельё. - Сейчас 
мы его на куски разрежем, лееров наделаем, к галсовому 
и шкотовому углам присобачим.

- Куда присобачим?
- Ну, чтобы к мачтам и стеньгам крепить.
- К деньгам?
- Тьфу ты! – рассердилась фея. - Какой из тебя после 

этого юнга? Помогай давай.
И Сёмка помогал – подавал верёвки и ножницы, вде-

вал нитку в иголку, придерживал грот-трюм-стень-стак-
сель за края.

Бэла Африкановна ловко, как заправская швея, орудо-
вала иголкой – что-то подшивала, пришивала, обмётыва-
ла. При этом весело мурлыкала себе под нос и притопты-
вала в такт валенком.
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- А почему это вы всё время в валенках, даже в поме-
щении? – не удержался, спросил Сёмка.

- А в чём я, по-твоему, должна быть?! – от возмущения 
у Бэлы Африкановны подпрыгнула на носу бородавка и 
так затряслись руки, что она два раза промахнулась игол-
кой и уколола себе палец. - В ластах, что ли? Так осень на 
дворе! Скоро зима! Ноги в тепле держать надо. Не девоч-
ка уже. Пенсионерка я. Второго ранга. Мне по чину поло-
жено в валенках ходить. А ты…

Фея в сердцах скомкала почти готовый парус и засу-
нула его в угол кресла.

- Поздно уже, - пробурчала она недовольно. - тебе 
спать пора. А у меня ещё вызовов куча. 

Она вынула из кармана и потрясла у Сёмки перед но-
сом пачкой мятых бумажек, по всей видимости, квитан-
ций и накладных. Кряхтя и потирая поясницу, поднялась 
с кресла. Шаркая галошами по полу, отправилась в прихо-
жую. Схватила с вешалки балахон и бескозырку.

- Ну, бывай!
И ушла, сердито хлопнув дверью.
«Обиделась, - расстроился Сёмка. - Не придёт, навер-

ное, больше».
Он тяжело вздохнул и поплёлся на кухню – мыть 

оставленную после обеда посуду.
Первое, что ему бросилось в глаза. - пустая раковина 

и стопка чистых тарелок рядом с ней, разложенных су-
шиться на полотенце. И ещё – стакан кефира на столе. 
Около стакана, на блюдце, – мягкая и тёплая сдобная бул-
ка.

Сёмка вдруг вспомнил маму. И расплакался – сам не 
зная отчего.
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ГЛАВА 15. ЛУЧШИЙ УЧЕНИК  
И ЧЕРЕП КРОКОДИЛА.

На следующий день она всё-таки пришла. Правда, 
позже обычного.

Сёмка уже и с обедом расправился, и уроки кое-какие 
начал делать. В голову, вообще-то, ничего не лезло, хоть 
ты тресни. Сёмка вздыхал, тосковал, печально косился на 
скомканный в углу кресла почти дошитый парус. Он и сам 
не понимал, как так вышло, что эта тетка… эта странная, 
можно сказать - сумасшедшая! - фея второго ранга… как 
она могла вдруг стать ему необходимой. Почему он ждёт 
её, скучает, каждые пять минут проверяет часы, прислу-
шивается к звукам в коридоре. Не из-за макарон же и 
булки, честное слово! Даже не из-за мороженого.

Он уж и на балкон выходил в поисках востока. И бок 
почёсывал – то левый, то правый, поскольку точно не 
помнил, какой был указан в заклинании.

«Всё. - решил он, как только часы тяжело и басовито 
пробили пять раз. - Теперь уже точно не придёт».

И тут…
Дз-з-з-з-з-з-з!!! – настойчиво и властно прозвенело в 

прихожей.
- Чудесная женщина эта твоя Елена Антоновна! – даже 

не поздоровавшись, объявила фея с порога. - Сколько зо-
лотых перстней и зубов! У старого кривоногого Билли в 
сундуках столько не было. 

- Вы что? – изумился Сёмка. - В моей школе были?
- Ну, надо было уважить достойного педагога! Она же 

родителей вызывала! – Бэла Африкановна, как обычно, 
запулила на полку бескозырку, стянула с могучих плеч 
балахон, подтолкнула ногой свой запачканный грязью 
ридикюль. - Сам говорил…

- Ничего я вам такого не говорил! И какой вы мне ро-
дитель?

- Бабушка! – фея смущённо улыбнулась, вся зарде-
лась и принялась застенчиво крутить седую прядь у ви-
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ска. - Как будто! Разве не похоже? Троюродная бабушка 
проездом из Гонолулу в Куала-Лумпур. Я так ей и сказала. 
Приплыла, мол, издалека, навестить любимого внука, по-
смотреть, чему его тут учат, и какие у вас, конкурентки 
кривоногого старика Билли, к нему претензии? 

- Прям так и сказали?! – ахнул Сёмка. 
Ну, всё. Накрылась его школа. Как он теперь туда нос-

то покажет? Сначала это позорное сочинение, теперь ба-
бушка-самозванка…

- А она мне отвечает, - продолжала меж тем Бэла Аф-
рикановна, то ли не замечая, то ли совершенно игнорируя 
Сёмкино смятение. - Претензий, говорит, к вашему выда-
ющемуся внуку не имею. Наоборот, горжусь этим лучшим 
и прилежнейшим учеником. Хочу вручить ему почётную 
грамоту в золотой оправе и в следующей четверти выве-
сить его фотографию на доске почёта. Но и этих почестей, 
говорит, для него будет мало, поскольку он своим усерди-
ем и трудолюбием заслужил гораздо большего, чего мы, 
работники народного образования, дать ему не в силах 
по причине скудости средств и недостатка умственных 
креативных способностей. Вот!

- Чего-о-о?! – раскрыл рот вконец потрясённый Сём-
ка. - Вы случайно ничего не перепутали? Может, она не за 
ту вас приняла?

- А чего тут путать? – махнула рукой Бэла Африканов-
на. - Я как пригрозила отдать её на съедение пираньям… 
или на крюйс-брам-рее за ноги подвесить… она сразу 
такие в тебе способности разглядела! Чуть не прослези-
лась от счастья. Лучший, говорит, мой ученик! Такое со-
чинение про капитанского сына написал! Я, говорит, ему 
пятёрку за это сочинение сразу поставила, с плюсом. Про 
плюс врёт, конечно. Не было никакого плюса, я днев-
ник-то своими глазами видела.

Фея сердито поправила на носу очки, недовольная та-
ким некрасивым поведением учительницы. Всплеснула 
руками. Скорбно покачала головой.

- Ну, а как я пообещала ей акулий зуб, да мочевой 



488

Победитель

пузырь носорога, да череп крокодила и туземные бусы 
из кругосветного плавания привезти, так она вообще 
– размякла вся, зарыдала. Таких учеников, как наш Се-
мёнов, ещё, говорит, поискать. Лично у неё никого по-
добного нет, не было и, наверное, уже никогда не будет. 
Спасибо, говорит, вам, что вырастили и воспитали…

- Постойте-постойте! – перебил многословные феи-
ны излияния Сёмка. - Какой мочевой пузырь? Какое кру-
госветное плавание? О чём вы?

- Ах ты, господи! – спохватилась Бэла Африкановна 
и шлёпнула себя по бокам руками. - Заболталась! А грот-
брам-стень-стаксель не готов! И кливер ещё надо из че-
го-то шить. На одном парусе дальше водостока не уплы-
вёшь! 

ГЛАВА 16. АТЬ-ДВА, ЛЕВОЙ-ПРАВОЙ!

Грот-брам-стень-стаксель был дошит почти момен-
тально. Стоило фее раскрыть ридикюль да достать оттуда 
свой обычный швейный набор…

- Ать-два! – скомандовала сама себе Бэла Африканов-
на, протыкая ткань огромной иглой, словно шпагой. - Ле-
вой-правой!

Потом наступила очередь кливера.
- Кливер мы привяжем к бушприту, - объявила она, 

хищно лязгая ножницами и безжалостно кромсая остат-
ки маминой шторы вдоль и поперёк. - А блупер со спина-
кером к фок-мачте, для скорости. 

- Какой ещё дупер со степлером? – заворчал возму-
щённый Сёмка. - Где мы, по-вашему, это всё возьмём?

- Да у вас тут, если покопаться… 
Покопалась фея от души. После её поискового рейда 

в квартире не осталось практически ничего. Окна сирот-
ливо оголились без штор и тюлевых занавесок. Со стола 
исчезла тёмно-синяя жаккардовая скатерть. С дивана – 
плюшевое покрывало. С комодов и тумбочек – плетёные 
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и кружевные крахмальные салфетки.
- Всё в хозяйстве сгодится, - потирала руки Бэла Аф-

рикановна.
- Вообще-то, - напомнил ей Сёмка, - это наше с мамой 

хозяйство. И мама, когда вернётся…
- Очень обрадуется! Настоящего скажет, вырастила 

моряка! Не хуже всяких там твоих Моллюскиных и Луж-
нёвых! Кстати, какая она у тебя?

- Кто? Мама? Мама…. - Сёмкины глаза затуманились 
слезами, он всхлипнул два раза, но под внимательным и 
любопытным взглядом Бэлы Африкановны взял себя в 
руки, сдержался. - Добрая. Весёлая. Песни поёт.

- Про синие моря и отважных капитанов? – уточнила 
фея.

- Ну, да. Про них тоже. 
- И про «эх, яблочко, куда ты котисся»?
- М-м-м…, вроде бы…
- А вот эту, грустную… - Бэла Африкановна мечтатель-

но закатила к потолку глаза, вспоминая слова, даже иглой 
туда-сюда мотать перестала. - «На палубу вышел, а палу-
бы нет…»?

- Нет, такую, вроде, не поёт.
- И правильно! – обрадовалась фея, рука её вновь за-

ходила ходуном, подрезая, подгибая, делая гигантские 
кривые стежки. - Такие грустные петь не надо. Надо петь: 
«По морям, по волнам, нынче здесь, завтра…».

- Ещё она красивая…
- Кто?
- Ну, мама же моя, Господи!
- Фотокарточку покажи! – властно потребовала Бэла 

Африкановна, по всей видимости, желая в пресловутой 
маминой красоте удостовериться.

Сёмка облазил все комоды и ящики и, в конце концов, 
с трудом отыскал маленькую, на паспорт, мамину фото-
графию.

- Ничего. - одобрила фея. - Сойдёт. Почти как я в мо-
лодости.
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- Чт-т-то? – ошалел от её наглости Сёмка. - Как вы-
ы-ы?

- А что? – фея кокетливо поправила свои космы, хи-
хикнула, смущённо скосившись на Сёмку. - Не нравлюсь? 
В молодости я, между прочим, была уж-жасно мила. Ве-
ришь?

- Верю, - соврал Сёмка, старательно отводя взгляд 
от огромной бородавки и уродливого шрама на феином 
лице.

- Куда всё подева-а-алось? – пожала плечами Бэла 
Африкановна в полном удивлении, где и когда она мог-
ла растерять всю свою былую прелесть и красоту. - Ну, а 
отец-то что?

- Что?
- Ну, какой он, твой капитан дальнего плавания? Как 

он, спрашиваю, выглядит? 

ГЛАВА 17. ШИШКА И ДУДКА.

- Чего раскис-то? Эй! Нюни распустил, устроил нам 
тут море разливанное!

Бэла Африкановна совсем не ожидала, что её невин-
ный вопрос про внешний вид и наружность капитана так 
расстроит Сёмку. Она отложила своё рукоделие, взъеро-
шила Сёмке волосы, дружески пихнула его в бок.

- Чего пристали? – отмахнулся от феи Сёмка. - Как 
будто я его когда видел…

- А ты представь!
- Как это?
- Ну, вот как я… тоже своего папашку отродясь не ве-

дала и не знала. А закрою глаза, и вот он передо мной, 
как живой: космы чёрные, спутанные, нос кривой, набок 
сдвинут, правого глаза нет, шрам во всё лицо, вместо ноги 
костыль, кинжал за поясом…

- Пират он у вас, что ли?
- А кто ж его знает… Может, и пират. А иногда вообра-
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жаю его огромным, как облако - с белой бородой, босого, 
в соломенной шляпе и холщовых штанах…

- Вы же вроде на дереве родились, - напомнил фее 
Сёмка.

- Ну, конечно! – спохватилась Бэла Африкановна. - На 
сосне! Папахен мой больша-а-ая шишка был.

Фея погрузилась в воспоминания: взгляд её затума-
нился, рука со швейной иглой зависла в воздухе…

- В общем, как я захочу, такой он и будет.
Фея ухмыльнулась каким-то своим мыслям и вновь 

принялась за шитьё.
Сёмка вздохнул и закрыл глаза. Перед глазами было 

черно, и плясали мелкие разноцветные мушки. Он за-
жмурился покрепче. Мушек стало больше, они выросли 
до размера майских жуков и завертелись, закружились, 
словно в калейдоскопе. Никакой капитан перед Сёмки-
ным мысленным взором не появился.

- Не торопись,- успокоила Сёмку фея. - И не волнуйся. 
Появится, куда денется!

Бэла Африкановна погрозила кому-то, только ей од-
ной известному, пальцем и грозно блеснула единствен-
ным стеклом, державшимся в оправе очков на честном 
слове.

- Никуда он теперь от нас не де-е-енется… когда у нас 
грот-брам-стень-стаксель есть.

Сёмка откинулся на спинку дивана. Запрокинул голо-
ву. Снова прикрыл глаза…

И он появился.
Высокий. Очень высокий. Худой. Но не болезнен-

но-измождённый, а поджарый и мускулистый. Глаза голу-
бые – как у Сёмки. Кожа на лице красновато-коричневая, 
выдубленная солнцем и солёными морскими ветрами. 
Лоб перерезан глубокими поперечными морщинами. Ко-
роткая рыжеватая борода. Во рту трубка.

- Курить вредно, - недовольно заметила Бэла Афри-
кановна. - От курения зубы желтеют, волосы выпадают, и 
вообще, капля никотина убивает дельфина.
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- Все капитаны курят трубку. Я в кино видел.
- А твой пусть не курит! – настойчиво притопнула но-

гой фея и капризно надула губу.
- Хорошо, - послушно согласился Сёмка, как будто от 

него что-то зависело.
Трубка изо рта капитана исчезла. Зато в руке у него 

появилась дудка.
- Это ещё зачем? – удивилась фея.
- Не знаю, - пожал плечами Сёмка. - Может, у него хоб-

би такое. Играет на дудке в свободное время.
- Откуда у него свободное время-то? – проворчала 

Бэла Африкановна. - За компасом бы лучше следил. Да 
леера крепче натягивал. Ну, ладно. Всё лучше, чем курить.

Образ капитана дальнего плавания довершили вы-
цветшая, застиранная почти до дыр, тельняшка; брю-
ки-клёш с лампасами; белая фуражка с надраенной до 
блеска кокардой и форменный китель – тоже белый, с 
золотыми адмиральскими погонами и медными, позеле-
невшими от времени пуговицами.

- Ну, вот! – Бэла Африкановна довольно потёрла руки 
и вынула из ридикюля цветные карандаши и огрызок 
плотного ватманского листа. - Полдела сделано. Теперь 
рисуй!

ГЛАВА 18. ПОРТРЕТ ДИПЛОДОКА.

- Это ещё зачем? – не понял Сёмка, неуверенно вертя в 
руках синий карандаш. - Я и рисовать-то совсем не умею.

- Как умеешь…. - благосклонно разрешила фея, при-
страивая и разглаживая перед Сёмкой ватманский лист.

Сёмка склонился над бумагой, высунул от напряже-
ния язык и принялся выводить и вычерчивать замысло-
ватые каракули. Вот огромная, как арбуз, вытянутая квер-
ху голова. Вот извилистые и тонкие, как макаронины, 
ноги. Руки с похожими на паучьи лапы пальцами. Глаз-
ки-точечки. Огненно-красная, клочковатая борода. Ква-
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дратная, с раструбом на конце, дудка. Кривые ярко-синие 
полосы на тельняшке.

- Цо-цо-цо. - цокала языком Бэла Африкановна, вни-
мательно разглядывая скособоченную фигуру, ощерив-
шуюся четырьмя конечностями совершенно произволь-
ной длины и с неоднородной формы и величины ушами. 
- Хорош! Хоть сейчас на выставку! Да по такому портрету 
мы его враз отыщем!

- А где искать-то?
- Хороший вопрос, - кивнула фея. - Жалко, ответа на 

него пока нет.
На портрет упала тяжёлая Сёмкина слеза, полностью 

размыв кусок уха и левый глаз капитана.
- Ну, вот! – расстроилась Бэла Африкановна, вертя пе-

ред собой подмоченный рисунок. - Как мой папашка стал, 
одноглазый. Ну, ничего, это мы живо подправим.

Она зажала в кулаке карандаш и, яростно нажимая 
на него, намалевала рядом с чёрточкой-носом огромную 
жирную точку. На месте размытого уха появился огром-
ный пузырь, неровными очертаниями сильно напомина-
ющий медузу. В результате феиных художеств левый глаз 
капитана стал раза в три крупнее правого. Ухо раздулось 
больше головы и накрыло плечо и полруки.

- Шедеврально! – провозгласила Бэла Африкановна и 
пририсовала к уху крошечную изогнутую фитюльку. - Это 
серьга! Все морские волки носят в ухе серьгу. Обязатель-
но!

- А мой папа волк? – с надеждой в голосе поинтересо-
вался Сёмка.

- Лучше! – воскликнула фея. - Твой папа динозавр!
- Почему это?
- Потому что вымерли они уже все! Да я про романти-

ков, чего испугался. - расхохоталась Бэла Африкановна, с 
интересом вглядываясь в перекошенное от страха Сём-
кино лицо. - Таких доисторических фантазёров да иска-
телей приключений уж и не существует больше. Только 
твой отец один и остался. Я ж говорю, динозавр! Самый 
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настоящий диплодок.
Она потрясла головой, пощёлкала вставными зубами, 

криво приписала снизу «Копетан Симеонофф» и, отбро-
сив в сторону вполне завершённый портрет, вскочила с 
кресла.

- Скоро отплывать, а паруса крепить не на что!

ГЛАВА 19. ПОЛНЫЙ РАЗГРОМ.

И тут она разгромила дом. Весь, до последней табу-
ретки.

Начиналось, правда, всё довольно безобидно.
- Из чего бы нам с тобой фок-мачту соорудить? – оза-

даченно почесала в голове Бэла Африкановна и приня-
лась хлопать дверцами шкафов, заглядывать под стол и 
переворачивать вверх ногами стулья. - О!

Обнаружив в чулане швабру, она страшно обрадова-
лась, отодрала от неё поперечную перекладину и вручила 
Сёмке новоиспечённую фок-мачту.

- Держи пока что. А я пойду посмотрю, из чего бы нам 
грот- и бизань-мачту сварганить. И ещё обязательно буш-
прит. Может, ещё пяток таких же швабр найдётся? 

Ни пятка, ни даже парочки, ни вообще одной-един-
ственной швабры в доме больше не оказалось. И фея, 
вздыхая и ворча на совершенную неприспособленность 
современных хозяек к кочевой жизни, принялась откру-
чивать у табуреток ножки.

- Вы что это?! Зачем?!
Сёмка попытался отобрать у феи молоток и отвёртку.
- Ты лучше гвозди принеси, - отпихнула его Бэла Аф-

рикановна. - Нам же их сколачивать придётся друг с дру-
гом.

- Кого? – не понял Сёмка.
Но фея уже не обращала на него никакого внимания. 

Она пыхтела, гремела мебелью, потрошила стулья, вы-
дирала перекладины из шкафов. Потом достала из ри-
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дикюля маленький туристический топорик…
- Прекратите! – закричал Сёмка, в ужасе от того, что 

должно было за этим последовать.
- Сейчас прекращу, - кивнула Бэла Африкановна и, по-

плевав в ладони, крепко обхватила топорище.
Раз! – топор взлетел высоко в воздух.
Два! – лезвие с треском вонзилось в ножку стола.
Три! – во все стороны полетели острые щепки.
- Э-э-эх!!!
Словно заправский дровосек, фея рубила под корень, 

терзала и кромсала праздничный полированный обеден-
ный стол.

Сёмка схватился за голову.
И тут, в самый разгар этой безумной вакханалии, на 

кухне зазвонил телефон.
- Семёнов? – поинтересовался строгий и официаль-

ный голос Елены Антоновны. - Я вызывала твоих родите-
лей в школу. Почему они не явились? 

Сёмка покосился на дверь, за которой скрежетало, 
гремело и грохотало, как в преисподней.

- Ну-у-у… как же, - залепетал он, прикрывая трубку ла-
донью. - Моя троюродная бабушка… вместо них…

- Какая ещё бабушка? – в интонациях Елены Антонов-
ны появились металлические нотки, будто она размахи-
вала над Сёмкиной головой остро отточенным кинжа-
лом. - Что за нелепые выдумки? Хватит, Семёнов, с меня 
твоего издевательского сочинения! Чтобы завтра же мать 
явилась ко мне в учительскую! Иначе я созываю педсо-
вет! Будем ставить вопрос о…

Какой-такой вопрос собралась поставить на педсове-
те Елена Антоновна, Сёмка дослушать не успел. В комна-
те грохнуло, как будто обрушился потолок. И наступила 
полная тишина.

Сёмка в ужасе выронил трубку и, поскальзываясь на 
поворотах, ринулся туда, где он оставил окончательно 
слетевшую с катушек Бэлу Африкановну.

Глазам его предстала картина абсолютного, полного, 
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непоправимого разгрома. Стулья, лишённые ножек, ва-
лялись на полу в куче щепок и опилок. Стол, оставшись 
без опоры, упал на кресло, придавив его тяжёлой расца-
рапанной столешницей. Дверцы шкафов сиротливо бол-
тались на оторванных петлях, громко скрипя и жалуясь 
на печальную судьбу и несовершенство мира.

Бэлы Африкановны не было. Ни её, ни балахона с бес-
козыркой, ни старого потрёпанного ридикюля.

- Наглая врушка! – вне себя от злости, Сёмка пнул 
ногой первую попавшуюся спинку стула и застонал, за-
прыгал от боли. - Подлая лгунья! Старая обманщица! Раз-
бойница! Рецидивистка! Преступница! Да я сейчас… я в 
полицию…

Он опустился на корточки, прислонившись спиной к 
стене, и зарыдал, вздрагивая всем телом. Опять… в кото-
рый уже раз… обманули! Бросили! Предали! А он почти 
поверил. Привык к ней, к этой БАМЦ - Безумной Афе-
ристке, Мошеннице-Циркачке. Ждал её... и вправду как 
родную бабушку. Помогал ей швабру ломать и мамины 
шторы портить.

Что теперь делать? Как жить? Как после всего, что слу-
чилось, смотреть людям в глаза?

Записки, оставленной Бэлой Африкановной на сирот-
ливо скособоченной столешнице, он так и не заметил. 
Ровным командирским почерком феи на мятом бумаж-
ном листе написано было следующее:

«Гатовность номер 1. Атплытие назначаю на зафтра. 
Ровно в 7. Некому из икипажа ни апаздывать! За наруше-
ние преказа – два норяда вне очереди. Главнакамандую-
щий – фея фторого ранга в атставке Б.А. Мц».

ГЛАВА 20. УТРО СЮРПРИЗОВ.

На следующее утро, ровно в 7 часов, в Сёмкиной квар-
тире одновременно затрезвонили будильник, телефон и 
дверной звонок.
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Не открывая глаз, Сёмка стукнул кулаком по будиль-
нику и нехотя поплёлся снимать трубку.

- Капита-а-ан, капита-а-ан, улыбни-и-итесь! - завыла 
и заверещала трубка. - Мы вам приготовили сюрприз!

- Какой ещё сюрприз? – не понял спросонья Сёмка.
Хватит уже с него сюрпризов!
- Бить тебя будем! Сразу после уроков, у забора! Если 

не придёшь…. - Жорик Федоркин крякнул, квакнул, 
свистнул и невидимо погрозил Сёмке крепким круглым 
кулаком. - Пожалеешь, капитанский сынок!

Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи…. - в трубке запищали ко-
роткие гудки, Сёмка даже ничего ответить не успел.

Дз-з-з-з-з-з-з!!! – в который уже раз настойчиво про-
звенело в прихожей. 

Сёмка положил трубку, безучастно поддёрнул пижам-
ные штаны и пошёл открывать.

- Не готов ещё?! – прорычала Бэла Африкановна, из-
умлённо разглядывая медвежат и воздушные шарики на 
Сёмкиной пижаме. - Нарушение приказа! Два наряда вне 
очереди!

На сей раз балахона на ней не было. Вместо него её 
могучий торс обтягивал, треща по швам, чёрный матрос-
ский бушлат. С бескозырки исчез белый парадный чехол, 
зато появились чёрные ленты, украшенные на концах 
золотыми якорями. Аккуратный небольшой чемоданчик 
заменил собой старый потрёпанный ридикюль. Правда, 
валенки остались неизменны – те же самые, с потрескав-
шимися галошами.

Сёмка посмотрел на фею равнодушным усталым 
взглядом. Пыл пропал, и ругаться с ней совершенно рас-
хотелось. Ну её к лешему… Не сочтя нужным здоровать-
ся с этой нахалкой, он повернулся к ней спиной и пошёл 
обратно в постель, досыпать. Слава богу, кровать тетка 
оставила в целости… не позарилась.

- Эй…. - растерялась Бэла Африкановна. - А как же го-
товность номер один? Отплытие назначено… эй! Должны 
мы его, в конце концов, найти!
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- Кого? – усмехнулся Сёмка, не поворачивая головы.
Первый раз в жизни он усомнился в его существова-

нии. Может, правда, всё это мамины сказки и выдумки? 
И никакого капитана дальнего плавания не существует. 
Потому что на самом деле отца у Сёмки нет. Вообще. Без-
отцовщина он. Правильно все говорят.

«Сын капитана – жертва обмана», - всплыло в памяти 
горькое, обидное до слёз. И ещё то, что сегодня его, Сём-
ку, обязательно и очень сильно побьют. Да в придачу обе-
щанный Еленой Антоновной педсовет. На котором его, 
конечно, отчислят из школы.

Трам-та-там! Трам-та-там! – сначала тихо, а потом 
всё громче, громче, увереннее зазвучало у Сёмки в ушах.

«Пропадать, так с музыкой!». - отчего-то подумалось 
ему, и Сёмка решительно поддёрнул штаны.

Тра-та-та-та! Тара-тара-тара-та!
Музыка грохнула так, что заложило уши и хрустально 

зазвенели в буфете уцелевшие после разгрома бокалы. 
Тара-тара-тара-рам! Трам-тарарам!
Ритмичная, оглушительная дробь гремела, стучала, 

дребезжала, заполняя собою весь опустевший, осиротев-
ший, разорённый феиными стараниями Сёмкин дом.

Тра-та-та! Трам-тарарам! Тара-тара-тара-рам!
Сёмка в изумлении оглянулся.
Фея второго ранга Бэла Африкановна Мц сидела в 

прихожей прямо на полу, обхватив коленями свой но-
венький дерматиновый чемодан, и радостно выколачи-
вала из него весёлые бесшабашные переборы.

Тра-та-та, - самозабвенно выстукивала она ладонями. 
- Тара-тара-ра!

- У меня для тебя сюрприз!
- Не надо!
- Вот, смотри!
Фея щёлкнула замками, откинула крышку чемодана, 

и, покопавшись в вещах, вытащила на свет сложенный в 
несколько раз бумажный лист – основательно измятый и 
потёртый на сгибах.
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- Что это? – против воли заинтересовался Сёмка.
Бэла Африкановна хитро сощурила глаз и, поманив 

его пальцем, пропела хриплым таинственным шёпотом:
- Ка-а-арта-а-а!

ГЛАВА 21. КАРТА, ПУГОВИЦА, МУХА.

Осторожно, стараясь не дышать, Бэла Африкановна 
развернула ветхую бумагу, аккуратно разложила её на 
крышке чемодана, любовно пригладила сверху руками.

- О-о-о!!! – выдохнул Сёмка, склоняясь над чемода-
ном вместе с феей.

Это была карта мира. Но не такая, которая пришпи-
лена к стене в кабинете географии – с голубыми морями, 
зелёными равнинами и расчерченными вдоль и поперёк 
параллелями и меридианами. Не была она похожа и на 
политическую карту из учебника – с разноцветными пят-
нами государств и выделенными жирным шрифтом сто-
лицами.

Нет, эта карта была старинная. На ней причудливо 
и произвольно расплылись по полушариям загадочные 
очертания материков и островов. Ровным учительским 
почерком были выписаны непонятные названия – на 
иностранном, незнакомом Сёмке языке. И вся она была 
испещрена какими-то рисунками, цифрами, вензелями, 
финтифлюшками. Карта влекла к себе, манила, притяги-
вала, как магнит. 

- Нравится? – поинтересовалась Бэла Африкановна, 
внимательно вглядываясь в Сёмкино восхищённое лицо.

Ещё бы! Сёмка ничего подобного в своей жизни не ви-
дел. Он любовался прорисованными тушью очертаниями 
гор, изображениями парусников, бороздящих океан, и 
резвящихся в волнах дельфинов. Слышал гортанные кри-
ки матросов, сигнальные свистки, хлопанье на ветру фла-
гов и парусов. Вдыхал солёный запах водорослей, рыбы, 
сваленных на палубе мокрых канатов. И ещё почему-то 
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сильно пахло кофе…
- Кофейку? – предложила Бэла Африкановна, скручи-

вая крышку с непонятно как оказавшегося в её руках по-
мятого, словно по нему проехал грузовик, термоса. - Ну, 
не хочешь, как хочешь.

Она шумно отхлебнула, вытерла рукавом рот, взбол-
тала в термосе остатки. Потом ещё отхлебнула, загляну-
ла одним глазом внутрь. Потрясла термосом в воздухе и 
вдруг, перевернув его кверху дном, выплеснула содержи-
мое прямо на карту.

Шлёп! – и карта покрылась буро-коричневыми пятна-
ми и ошмётками кофейной гущи. Тёмные потёки накры-
ли Австралию, стёрли с лица земли Тасманию, поплыли в 
сторону Антарктиды.

Тут Бэла Африкановна взяла карту за углы и встряхну-
ла её что есть силы. Комки кофейной гущи подпрыгнули 
и равномерно распределились по Индийскому океану, по 
пути испачкав Красное море и залетев в Гибралтарский 
пролив.

- Вы-ы-ы! – возмутился Сёмка такому варварству.
- Тихо! Смотри!
На заляпанную феей карту уселась огромная сине-зе-

лёная муха. Она выпучила глаза, водила из стороны в сто-
рону хоботком и потирала изящные тонкие лапки.

- Туда и отправимся, - провозгласила Бэла Африка-
новна, ткнув пальцем в указанные мухой координаты.

«Гадание по кофейной гуще и мушиным лапкам», - 
вспомнил Сёмка и уже собрался объявить, что никуда он 
отправляться не собирается и больше всего на свете хо-
чет, чтобы его оставили в покое, потому что тогда он смо-
жет забаррикадироваться в квартире и спокойно ждать 
маминого возвращения, а до этого самого возвращения 
осталось…

- А ещё я нашла пуговицу! 
Фея покопалась в кармане бушлата и с гордым видом 

раскрыла перед Сёмкиным носом свой могучий кулак. 
- Отку-у-уда?!
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На потрескавшейся, заскорузлой ладони Бэлы Афри-
кановны лежала круглая медная, позеленевшая от време-
ни пуговица с выдавленным на ней якорем. Точно такая, 
какая должна была быть на кителе капитана.

Она и решила всё дело.

ГЛАВА 22. ДВЕ СКОВОРОДЫ  
И ЗАБЫТАЯ ЧЕРЕПАХА.

Собрался Сёмка быстро – всего за пять минут. Да и 
что там собирать-то было? Смена белья, туристический 
фонарик, коробок спичек – тех самых, что в первый день 
принесла фея. Всё поместилось в Сёмкин школьный рюк-
зак. Учебники и тетрадки он предварительно вытряхнул 
– кому они нужны в кругосветном путешествии.

Ещё запихнули сверху сковородку – большую, чугун-
ную, на которой мама жарила блины.

- Вёсла нужны! – вспомнила Бэла Африкановна перед 
самым выходом из дома. - Чем же мы с тобой грести и 
отбиваться от акул будем?

Настоящих вёсел у Сёмки, конечно, не нашлось. Вот и 
пришлось обходиться чем попало.

- Вот эту, алюминиевую, тоже возьмём, - приговари-
вала фея, пристраивая мамину утварь в своём и без того 
битком набитом чемодане. - С паршивой, как говорится, 
овцы…

Сёмка хотел было возмутиться – кого это она тут на-
зывает овцой… Но Бэла Африкановна уже подталкивала 
его в спину, торопила, наматывала ему на шею свой ко-
лючий шарф.

- Холодает с каждой минутой, - озадаченно бурчала 
она, переминаясь с ноги на ногу. - Непогода будет. Канал 
замёрзнет, льдом покроется, вообще никуда не попадём.

Какой канал? Что за глупости? В Сёмкином городе 
не то что канала… ручья путного никогда не было. Один 
жалкий пруд в парке культуры и отдыха – там работала 
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лодочная станция и летом спасались от зноя горожане.
- Не копайся! - велела Сёмке фея, распахивая входную 

дверь. - Следуй за мной!
- А мама? – спохватился Сёмка.
Он вдруг представил себе, как она возвращается из 

рейса, заходит в пустой, разгромленный дом, ищет его, 
Сёмку, бегает по всему району, звонит в полицию…

- Обернёмся! – успокоила его Бэла Африкановна. - Ак-
курат к её приезду поспеем. Ты, главное, поторопись…

Перед самым выходом Сёмка зачем-то оглянулся и 
посмотрел на часы. Маленькая стрелка всё так же пока-
зывала семь часов, большая замерла на двенадцати.

- Сломались, наверное. - догадался он и вслед за феей 
выскочил из квартиры.

…На улице в эту пору никого почти что не было. Ещё 
не рассвело, и на фоне тёмного неба отвесно падавший 
первый снег казался ещё белее.

- Дождались! - бурчала фея, энергично шаркая гало-
шами по подмёрзшему асфальту. - Сейчас всё заметёт, ка-
нал заледенеет…

- Р-р-р-ав! – встретил их у подворотни дворовый пёс 
Румпель, тот самый, которого Сёмка обычно подкармли-
вал маминой колбасой и котлетами.

Он и сейчас привычно потянулся носом к Сёмкиному 
карману.

- Торопимся, – отмахнулся Сёмка от Румпеля. - Нет 
там ничего. Одна Зинаи… ах!

Рука опустилась в пустой карман, и Сёмка окаменел 
от ужаса. Забыл! Про Зинаиду-то он совсем забыл! Оста-
вил дома одну, в пустой коробке. Без еды, без воды…

- Стойте! – крикнул он в удаляющуюся мощную спину. 
- Постойте!

- Не останавливаться! – зычным командным голосом 
ответила спина. - Прибавить шагу!

Поскальзываясь и теряя равновесие, Сёмка бросился 
за стремительно тающей в снежной пелене фигурой.

- Бэла Аф… фея… БАМЦ!!! Надо вернуться! – кричал 
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он, задыхаясь и отплёвываясь от залетающего в рот снега. 
- Мы забыли… постойте же!

- Возвращаться – плохая примета! - Бэла Африканов-
на резко затормозила, развернулась через левое плечо на 
сто восемьдесят градусов и сердито посмотрела на Сёмку. 
- Вот и Зинка то же самое говорит.

С этими словами она сунула руку в карман бушлата и 
вытащила оттуда…

- Зинаида! – заорал обезумевший от счастья Сёмка.
- Р-р-р-ав! – обрадовался Сёмкиному счастью предан-

ный Румпель.
- Пф-ф-ф!!! – обиженно фыркнула потревоженная Зи-

наида, полусонно шевеля в воздухе лапами.
Она, конечно, ничего не говорила. Во-первых, потому 

что не умела. А во-вторых, беспредельно возмущена была 
Сёмкиным легкомысленным поведением. И ещё тем, что 
её ни с того ни с сего вытащили на мороз из тёплого кар-
мана.

- Негоже друзей забывать,- проворчала Бэла Африка-
новна. - Два наряда за это тебе вне очереди.

Хоть десять! Сёмка был благодарен ей за заботу и без-
мерно счастлив, что Зинаида отправляется в путешествие 
вместе с ними.

- Только если её вдруг укачивать станет…. - бубнила 
себе под нос фея, разбивая своим могучим торсом снеж-
ную пыль. - Или цунами в океан смоет… Или дикари ута-
щат, суп из неё сварят с луком, морковкой и лавровым ли-
стом… В общем, сам за неё головой отвечаешь… А я вам 
тут не нанималась…

ГЛАВА 23. ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ЗАСЛУЖЕННОГО ОТДЫХА.

Румпель отстал от них на полдороге. Поначалу-то всё 
бежал наперегонки, подпрыгивал радостно, хватал фею 
сзади за пятки.
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- Кыш! – отгоняла Румпеля фея. - Пшёл вон! Всё равно 
тебя с собой не возьмём! И не проси!

А он, собственно говоря, ничего и не просил и никуда 
не собирался - просто так бежал, от нечего делать.

- Вот и иди домой! – Бэла Африкановна брыкалась ва-
ленком, пытаясь от пса отвязаться, и от этого поскальзы-
валась, едва балансировала на одной ноге, смешно взма-
хивала руками. - А за нами нечего подглядывать! У нас 
секретный маршрут!

В конце концов, Румпелю эта игра надоела. Он и от-
стал. Трусил теперь далеко позади, на почтительном от 
феи расстоянии.

- А правда! – спохватился Сёмка. - Куда мы идём-то? 
И сковородки… в смысле, вёсла нам зачем? Где мы гре-
сти-то будем? В придорожной канаве? В сточной яме? В 
луже?

- Слишком много вопросов, - недовольно пробурчала 
фея и прибавила шаг. - Отставить разговоры!

Но у Сёмки отставить как-то не очень получалось. 
Вопросы так и распирали его изнутри, толпились, толка-
лись, налезали друг на друга и требовали немедленного 
ответа.

Где, скажите на милость, паруса, на которые фея пере-
вела все их шторы и занавески? Может, у неё в чемодане? 
Вряд ли, они бы туда не поместились. А мачты из швабры 
и ножек от стола? Эти-то уж точно в феин багаж никак не 
влезут. Не в кармане же она их прячет, честное слово! И, 
самое главное, на чём она собирается плыть? Хоть бы таз 
для приличия прихватила…

- Отставить свои хи-хи-хи! Лезь давай первый!
Сёмка и не заметил, как чуть ли не лбом уткнулся в 

забор. Тот, что обвивает по периметру городской парк 
культуры и отдыха. Прямо перед ними в заборе зияла 
дыра. Точнее, не дыра, а так… щель между прогнившими 
досками. Сёмке-то протиснуться в неё - как нечего де-
лать. Раз, и он уже в парке, среди столетних лип и непод-
вижных, по-осеннему раздевшихся дубов. Вот знакомые, 
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исхоженные вдоль и поперёк дорожки. Облупившиеся, 
занесённые первым снегом скамейки. Пустые клумбы. 
Застывшие в неестественных позах сломанные и ржавые 
аттракционы. 

- Ну, чего стоишь, мух считаешь? – раздалось с той 
стороны забора. - Помог бы старшему по званию!

Бах! – через забор перелетел чемодан и рухнул у Сём-
киных ног, едва не пробив ему голову.

- Ку-ку! - сквозь щель пролезли рука, плечо и полови-
на головы в бескозырке. 

И всё. Больше ни одна часть выдающегося феиного 
тела внутрь не проходила. Она дёрнулась и застряла в за-
боре намертво – как вмёрзшее в лёд полено.

Сёмка потянул фею за воротник бушлата, изо всех сил 
упираясь одной ногой в забор. Потом ухватился за её уши 
и принялся вертеть феиной головой, пытаясь расширить 
проход между досками. Потом опустился на карачки и, 
уцепившись за исполинских размеров валенок, потащил 
его на себя – надеялся, что с нижней частью проблем бу-
дет меньше.

- Ох-х-х… - кряхтела и стонала фея, барахтаясь по обе 
стороны забора и цепляясь за Сёмкин чуб руками. - По-
моги-и-и… к медали представлю… к ордену… все наряды 
отменю… сама две недели на камбузе дежурить буду…

Сёмка и рад бы помочь – знать бы, как. Тут не в меда-
ли и не в ордене дело. Слишком уж разные у него с Бэлой 
Африкановной весовые категории. Не справиться ему с 
ней в одиночку.

Помощь пришла, когда и без того весьма призрачная 
надежда испарилась окончательно. 

- Р-р-р-ав!!
Румпель, который, по Сёмкиным прикидкам, давно 

уже должен был вернуться домой и грызть сахарную кость 
в подворотне… Этот самый Румпель – добрый, послуш-
ный и доверчивый до безобразия… В общем, никуда он 
возвращаться и не собирался, а преследовал их до самого 
парка. То есть выследил-таки, хоть фея ему и запретила.
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- Р-ав-р-ав! – радостно взвился пёс, увидев перед со-
бой необъятную феину корму, могучей глыбой торчащую 
из забора. - Р-р-р-р-р-р!!!

- Ы-ы-ы! – из груди Бэлы Африкановны вырвался 
страшный, нечеловеческий крик, и она рванулась вперёд, 
сметая всё на своём пути.

Вылетели гвозди из забора. Градом посыпались на 
землю доски. Сёмка едва успел увернуться!

Фея докатилась по склону до ближайшей лавки и, под-
мяв под себя Румпеля, распласталась на спине, устремив 
толстый живот к небу.

«Всё, - подумал Сёмка. - Кончилось наше путеше-
ствие».

Он осторожно, на цыпочках, подошёл к могучей фигу-
ре и с опаской заглянул фее в лицо – жива ли?

Бэла Африкановна приоткрыла не загороженный сте-
клом очков левый глаз и тяжело вздохнула:

- Устала я. Отдохнуть мне надо, - и, на корню пресекая 
Сёмкины протесты, добавила: - Я, между прочим, заслу-
жила.

В то же мгновение весь парк культуры потряс её здо-
ровый, честный, вполне заслуженный храп.

ГЛАВА 24. БРАТ-КРОВОПИЙЦА.

Спала фея недолго – минут двадцать пять, не больше. 
Проснулась отдохнувшая, посвежевшая и румяная, как 
красна девица.

- Чего расселись? – сердито зыркнула на впавшего в 
оцепенение Сёмку. - Непогода идёт. Канал заледенеет. 
Спешить надо.

Сёмка послушно кивнул – спешить так спешить. Он 
не против. Румпель тоже не возражал. Осознавая своё не 
вполне приличное поведение и как бы желая втереться к 
фее в доверие, он юлил всем телом, подобострастно ви-
лял хвостом, заглядывал Бэле Африкановне снизу в глаза.
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- А-а-а…. - протянула она. - И ты здесь… красавец…
«Красавец» радостно тявкнул и в знак приветствия и 

полного к фее душевного расположения шаркнул по зем-
ле передней лапой.

- Пора! – Бэла Африкановна поправила на затылке 
бескозырку, в очередной раз лишившуюся лент, подхва-
тила чемодан и, не оглядываясь, бодро зашагала по до-
рожке вглубь парка.

- Р-р-р-ав! – согласился Румпель и деловито потрусил 
вслед за феей.

Сёмка похлопал по карману, проверяя Зинаиду, на-
бросил на плечо рюкзак…

- Эй! Нас подождите!
Но фея с Румпелем уже скрылись за поворотом, раста-

яли в сумеречном снежном тумане, растворились в не-
проглядной темноте.

Странно. Час, наверное, прошёл с тех пор, как они 
ушли из дома. Давно должно было рассвести, а вот поди 
ж ты… Сёмка оглянулся. Высоко над городом парила при-
вокзальная башня. На башне красным электронным све-
том сияли видные отовсюду часы.

07:00
- Странно. - сказал сам себе Сёмка. - Очень странно. 
И, скользя по заиндевевшим лужам, бросился дого-

нять затерявшуюся в глубинах парка фею…
- За опоздание два наряда вне очереди! – объявила 

Бэла Африкановна налетевшему на неё запыхавшемуся и 
раскрасневшемуся от бега Сёмке. - Лучше три! Нет, четы-
ре! Пять!!! Десять!!!

- Как?! 
Он столько блуждал в темноте, среди разветвлённых 

и путаных парковых дорожек. Кричал «ау», махал руками, 
вспотел весь от испуга и напряжения, и вот, на тебе! Мало 
того, что не подождала, даже не обернулась, на Сёмкин 
зов не откликнулась, усвистела не пойми куда…

- Я вас, между прочим, спас, - деликатно напомнил 
фее Сёмка, - когда вы там, в заборе…
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- Спас меня, между прочим, не ты! – перебила Сёмку 
фея. - А вот этот замечательный пёс… как его там?

- Румпель.
- О! – Бэла Африкановна почему-то чрезвычайно об-

радовалась этой весьма странной кличке, закрутила, как 
мельница, руками, чуть ли не лезгинку начала танцевать. 
- Румпель! Друг! Товарищ и брат!

- Р-р-р-ав! – тявкнул «брат», услышав в свой адрес по-
хвалу.

«Спелись. - ревниво подумал Сёмка. - Сговорились тут 
без меня... ».

А фея уже маршировала дальше. И верный брат Рум-
пель, задрав хвост, бежал за ней следом.

ГЛАВА 25. «ПАПА ДЖО».

Когда миновали облупившуюся летнюю эстраду с 
дырявым помостом и поломанными скамейками, стало 
окончательно ясно: путь их лежит к пруду. Скорее всего, к 
лодочной станции.

- А ты как думал? – подтвердила Бэла Африкановна. - 
Где ж нам ещё лодку брать, если не на станции? 

- Значит, мы её…. - Сёмка ехидно прищурился и с вы-
зовом посмотрел на фею. - Стырим? Слямзим? Придела-
ем ей ножки?

- Приделаем. - кивнула фея. - только не ножки. И не 
украдём. Ты же знаешь: я честная фея. Никогда ничего ни 
у кого не ворую.

- А как же…
- Позаимствуем. Возьмём на время. Напрокат. Она всё 

равно никому, кроме нас, в эту пору не нужна. Покатаем-
ся, попользуемся и вернём. С процентами.

За голыми ветвями деревьев блеснула лунная дорож-
ка на тёмной и недвижной глади пруда. Злорадно каркну-
ла в высоких ветвях ворона. Тихонько заскулил Румпель. 
Закопошилась в Сёмкином кармане потревоженная Зи-
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наида. Далёкий церковный колокол пробил заутреню – 
ровно семь раз.

- Успели! – с облегчением вздохнула фея. - Как раз во-
время!

Тут кусты и деревья расступились. И все увидели… 
ЧУДОВИЩЕ…
- У-и-и-и…. - жалобно заныл от страха Румпель и 

спрятал нос в феин валенок.
- Господи! – ахнул Сёмка и хотел даже перекреститься, 

да только не очень умел.
- Красавец! - фея распростёрла в стороны руки и рва-

нула напролом к лодочному причалу, ломая кусты. - Ну, 
чего вы там, заснули? Отплывать пора!

- На э-э-этом?!
У самого причала, на тихой водной глади, едва пока-

чивалось нечто. Оно ощерилось, словно ёж, сколоченны-
ми вместе ножками стульев и табуреток, перекладинами 
от шкафов и какими-то кривыми палками. К этим палкам 
были привязаны лоскуты, тряпки, обрывки ленточек и 
верёвок, куски штор и салфеток, в общем, всякая ерунда. 
Наверху, на самой длинной палке, безжизненно болтал-
ся любимый мамин фартук – белый, с нарисованными на 
нём чайками и парусником.

- Прошу садиться! - гордая и весьма довольная собой, 
Бэла Африкановна присела в книксене и сделала пригла-
шающий жест в направлении причала. - «Папа Джо» при-
ветствует вас!

- Папа? – Сёмка растерянно огляделся. - Джо? Где?
- Господи! – рассердилась фея. - «Папа Джонатан», со-

кращённо Джо. Так я назвала нашу яхту.
Яхту?! Это она про утлую старую лодчонку с облупив-

шейся краской, полусгнившими скамейками и пустыми, 
без вёсел, уключинами? С парусами из тряпок и криво 
сколоченными палками вместо мачт? 

- А фантазия твоя где?! – Бэла Африкановна с вызовом 
упёрла руки в бока и строго посмотрела на Сёмку. - Если 
кто без фантазии, так он, значит, безмозглая амёба, а не 
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человек.
Сёмка на амёбу не успел обидеться.
Завыл, затрубил, налетел внезапный ветер! Нагнал 

туч, закрыл луну на небе. Толкнул Сёмку в спину. Взъеро-
шил на загривке у Румпеля шерсть. Подхватил лохмотья 
бушлата и заиграл ими, хлеща фею по бокам.

- Быстрее! – заволновалась, засуетилась Бэла Африка-
новна. - Время выходит! Канал заледенеет! Все на борт!

ГЛАВА 26. ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД  
И НЕ ОГЛЯДЫВАТЬСЯ!

Румпель прыгнул в лодку первым. Изогнулся, сколь-
знул между палками-мачтами и забился под лавку око-
ло кормы. Следом пошёл Сёмка. Придерживая в кармане 
черепаху, он шагнул на край лодки, качнулся, ухватился 
за первую попавшуюся палку и, с трудом протиснувшись 
сквозь частокол досок, швабр и перекладин, пристроился 
на носу «Папы Джо».

Теперь на берегу оставалась одна фея. Она зажала под 
мышкой чемодан, подхватила подол длинной юбки…

Кр-р-р-р-р…. - раздался сухой тихий треск внизу, под 
самыми ногами. - кр-р-р-р-р… кр-р-р-р-рах...

- Всё! – в ужасе заорала фея. - Не успеем!
Кр-р-р-р-р-р-р…. - начиная от самой кромки воды 

пруд стал стремительно и неумолимо покрываться тон-
кой прозрачной коркой льда.

- Быстрее! – закричал фее Сёмка. - Прыгайте! БАМЦ! 
Скорее!

Бэла Африкановна зашвырнула на корму чемодан, 
едва не похоронив под ним Румпеля, оттолкнулась от 
причала ногой, подпрыгнула…

Сёмка чуть не завопил во всеь голос, потому что «Папа 
Джо» под весом феи тут же осел, погрузившись чуть ли не 
на дно пруда.

Через борта хлынула вода, лодка закачалась, заходила 
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ходуном.
- Вёсла! – гаркнула что есть мочи фея, вынимая из-за 

пазухи алюминиевую сковородку. - Вёсла на воду!
Никогда в жизни до этого Сёмка не грёб и даже на 

лодке ни разу не катался. Откуда что взялось-то? Схватив 
чугунную сковороду за длинную рукоятку, он погрузил её 
в воду и стал отталкиваться, отталкиваться, отталкивать-
ся – как настоящий заправский матрос.

Лодка дёрнула носом, рванулась вперёд и вдруг завер-
телась, закружилась на одном месте.

- Таба-а-ань! – завопила, как полоумная, фея. - Табань, 
чтоб тебя… назад греби!

Толком не понимая, что к чему, Сёмка принялся за-
гребать в обратную сторону. Фея со своего борта начала 
подгребать вперёд. Кое-как лодка выровнялась, качну-
лась, встала прямо.

- Теперь полный вперёд! – зычно скомандовала фея. - 
Вперёд и не оглядываться!

Впрочем, оглядываться всё равно было некогда. Сём-
ка с феей гребли, как сумасшедшие. Налегали на сково-
родки, с каждым гребком выдыхали «у-у-ух!», сопели, 
кряхтели.

Лёд догонял их с ужасающей быстротой и оглуши-
тельным треском.

Был бы ветер… надул бы паруса…
Но ветер, как ни странно, стих, едва начавшись. Пару-

са свисали с мачт бесполезными, никчемными тряпками. 
У Сёмки ломило спину, болели руки, пот заливал глаза.

- Ду-у-уй! – заорала фея, расправила грудь и набрала в 
неё воздуху. - Фу-у-у-у-у-у-ух!!! 

Паруса вздрогнули, затрепетали, натянулись. Лодка 
пошла чуть быстрее.

- Фу-у-у-у-у-у-ух! – Сёмка вслед за феей надул щёки, 
покраснел весь, как рак, выпустил из себя струю воздуха. 
- Фу-у-у-у-у-ух!

«Папа Джо» воспрял духом и ещё чуть-чуть прибавил 
ходу. 
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- Фу-у-у-у-у-у-ух!!! – напряглись изо всех сил Сёмка с 
феей.

У-у-у-у-у-у-у-ух!!! – это опомнился ветер. 
Он завыл, до предела надул паруса, толкнул вперёд 

лодку, закрутил, порвал в небе тучи, отпустил на свободу 
луну.

Луна осветила парк, пруд, хрустальный лёд и узкую 
тёмную дорожку незастывшей воды. По этой дорожке 
устремился вперёд, вспарывая носом гладкую, как масло, 
воду и оставляя за собой бурлящий волнистый след, до-
вольный и весёлый «Папа Джо».

- Ура-а-а! – кричали Сёмка и фея, чувствуя близкое 
спасение.

Румпель от радости заливался лаем и счастливо вилял 
куцым хвостом.

Даже Зинаида высунула из Сёмкиного кармана нос. 
Осмотрелась, довольно запыхтела...

И никто не обратил внимание на чёрный мрачный зев 
бетонной трубы, раскрывшей свою пасть им навстречу. 

Куда вела эта труба? Как и когда она здесь появилась? 
На эти вопросы не смогли бы ответить даже городские 
старожилы и служители парка. Одни говорили, труба была 
здесь испокон веков – для слива лишней воды из пруда. 
Другие – что появилась она недавно, вела прямиком в ка-
нализацию, и в ней водились огромные, размером с бе-
гемотов, крысы-мутанты. Третьи вспоминали, что много 
лет назад эта труба упала со строительного крана, да так 
и осталась лежать, увязнув в болотистой жиже. И ни для 
чего она не нужна, её давно пора убрать или заделать, 
чтоб не пугала праздных лодочников и не привлекала со-
рванцов-мальчишек. Да только где же взять на это день-
ги?

И вот теперь «Папа Джо» вместе с четырьмя ошалев-
шими от радости путниками нёсся прямиком в эту трубу 
на всех своих раздутых парусах.
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ЧАСТЬ 2 .  В  ПОИСКАХ  
КАПИТАНА СЕМЁНОВА .

ГЛАВА 1. ПРОПАЖА.

Сёмка очнулся от того, что прямо в лоб ему светило 
солнце. И ещё свистело и громко хлопало наверху. Вдоба-
вок что-то врезалось и больно давило ему снизу в спину, 
а сверху - навалилось на грудь и громко дышало в самое 
лицо, в подбородок.

Он приоткрыл один глаз. Над ним сквозь надутые па-
руса просвечивало голубое - ни облачка - небо. Сверху на 
Сёмке пристроился, раскидав во все стороны лапы, Рум-
пель. Сам Сёмка лежал на мокрых, свёрнутых кольцом 
канатах. Слева от него плескались волны. Справа взды-
малась гора. 

Гора хрипло дышала, охала и время от времени гром-
ко всхрапывала.

Сёмка протёр глаза, спихнул с себя спящего пса, сел и 
огляделся.

- Ну и ну!
От былой утлой лодчонки не осталось следа. Исчез-

ли швабры, корявые палки, ножки от стульев и табуре-
ток. Вместо этого ввысь вознеслись прямые и стройные 
мачты с тугими, ровными, белоснежными парусами. Гни-
лых поломанных скамеек тоже не было. А была крепко 
сколоченная дубовая палуба. По палубе ползала, с инте-
ресом вытягивая шею и крутя по сторонам головой, лю-
бопытная Зинаида.

- Ну и ну! – ещё раз повторил Сёмка, свесив голову 
через борт яхты.

Да, теперь это была самая настоящая яхта – в этом не 
было никаких сомнений. Она покачивалась на волнах по-
среди бескрайнего океана, и вокруг неё тихо плескалась 
голубая вода. И - ничего больше...

- Где мы? – поинтересовался Сёмка и толкнул локтем 
гору.
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- Хр-р-р... - опять всхрапнула гора и села рядом, пре-
вратившись в фею второго ранга Бэлу Африкановну Мц. 
- Пронесло…

- Кого? – не понял Сёмка.
- Нас! Всех! Могли погибнуть! Должны были!
- Как?!
- Ни один человек до этого через канал не проходил! 

Ни одна живая душа! Ни разу!
- И вы знали?! – возмутился Сёмка.
- Откуда? Даже не подозревала, - беспечно махнула 

рукой фея. - Кстати, где мой чемодан? Не видел?
Чемодана нигде не было. Так же, впрочем, как и Сём-

киного рюкзака. 
- Ну, вот! – расстроилась Бэла Африкановна. - Этого 

следовало ожидать! Предупреждали меня умные люди!
Что за неведомые умные люди, о чём они её преду-

преждали – этого Сёмка так и не узнал. Бэла Африкановна 
запрокинула к небу голову и зарыдала в голос, потрясая в 
воздухе руками и грозя пальцем кому-то неизвестному 
на самом верху.

- О-о-о… это… ну-ну-ну…. - только и смог выдавить 
из себя Сёмка, не зная, чем отвлечь и как успокоить без-
утешную фею.

Он подсел к ней поближе, погладил по седому затыл-
ку, ободряюще постучал по сутулой спине. Мол, ниче-
го-ничего, обойдётся, мы тут, рядом.

Встрепенувшийся Румпель подскочил к фее, положил 
передние лапы ей на грудь, вылизал всё лицо: нос, щёки, 
глаза, царапину на щеке, уродливый шрам возле уха.

Даже Зинаида подползла ближе, ткнула носом фею в 
бок, подставила панцирь: облокачивайтесь, мне не жал-
ко.

- Там-м… - сотрясалась в рыданиях фея. - в чем… мод… 
дане…

Сёмка понимал её как никто. Он ведь тоже, потеряв 
свой рюкзак, остался без фонарика, спичек, без чистого 
белья.
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- Зато живы! Сами же говорили: через канал… никто 
до нас… могли ведь и погибнуть!

Сёмка с дрожью вспомнил безумную страшную гонку, 
треск льда за спиной, раскрытую пасть трубы – её заме-
тили в последнюю секунду. Потом – воронку, которая за-
крутила их убогую лодку, как щепку, завертела волчком, 
затянула внутрь, поволокла, расплющила, перевернула… 
Дальше – удар, темнота… и всё. Очнулся Сёмка уже здесь, 
посреди океана, на большой и стремительной яхте.

- Там… - продолжала всхлипывать Бэла Африкановна, 
утираясь драным подолом бушлата. - в чем… мод… дане… 
ка-а-арта!!!

ГЛАВА 2. НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ОБЕД.

- Приплыли! - Сёмка хлопнул себя по бокам руками 
и в ужасе уставился на фею. - Что теперь нам без карты 
делать?

- Н… н… не зна-а-аю. - Бэла Африкановна с шумом 
втянула в себя воздух и тяжело, с подвыванием, всхлип-
нула в последний раз. - В инструкции про это ничего не 
сказано.

- В какой ещё инструкции?
- В генеральной!
По всей видимости, фея уже начала приходить в себя. 

Она больше не хлюпала, не шмыгала носом, не тёрла 
яростно подолом красные, опухшие от слёз глаза. Сиде-
ла себе, привалившись спиной к основанию фок-мачты. 
Шевелила тихонько валенками. Даже принялась негром-
ко напевать своё любимое:

- Я мечтала о морях, о кораллах…
- Домечтались! – укоризненно буркнул Сёмка.
- …я поесть хотела суп черепаший…
- Пф-ф-ф! – фыркнула Зинаида и на всякий случай от-

ползла от феи подальше.
- Кстати, насчёт поесть…. - Бэла Африкановна покру-



516

Победитель

тила головой, нашла на небосводе яркое солнце, просле-
дила взглядом за его траекторией. - Самое время для обе-
да. 

- Я не против, - согласился Сёмка и потёр ладонью 
бурчащий живот.

Румпель, догадавшись о чём речь, громко тявкнул, 
встал на задние лапы и с готовностью завилял хвостом. 
Зинаида изменила свой маршрут и развернулась в сторо-
ну феи, широко открыв голодную пастишку.

- Только есть-то у нас, хи-хи, нечего…. - глупо хихик-
нула фея. - О провианте мы и не подумали.

Сёмка окончательно расстроился и повесил нос. Мало 
того, что потеряли рюкзак с чемоданом, а вместе с ними 
– фонарик, спички, карту, смену белья… Так, оказывает-
ся, про съестные припасы во время сборов вообще никто 
не вспомнил… Не побеспокоились впопыхах-то …

- А что, в генеральной инструкции, - ехидно прищу-
рился Сёмка. - на этот счёт ничего не говорится?

- Нет. - серьёзно ответила Бэла Африкановна. - Про эту 
ерунду ничего. Там всё больше про канал… отчётность… 
заклинания…

- Но вы же всё-таки фея, - напомнил ей Сёмка. - Могли 
бы как-то… с помощью волшебства… наколдовать…

- Наколдовать могла бы, - кивнула фея. - Запросто!
Она взмахнула рукой, щёлкнула в воздухе пальцами. 
Раз! – блеснул на солнце серебристый тонкий крючок. 
Два! – фея вытянула из подола бушлата длинную 

крепкую нить.
Три! – одним движением Бэла Африкановна привяза-

ла крючок к нитке и забросила его через борт, в воду.
- Рыбы наловим. - объяснила она. - Ухи наварим. А 

Зинке потрохов накидаем, так сожрёт, не барыня.
Зинаида обиженно фыркнула и повернулась к фее 

хвостом.
Сёмка скептически ухмыльнулся. Наловит она, как 

же! У неё даже червяка на крючке нет, да и где их здесь, 
на яхте, накопаешь? И спичек, чтоб костёр разжечь, нет. И 
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котелка. Тоже мне, рыбачка!
- И-и-и-э-э-эх! – вскрикнула фея и резко дёрнула свою 

нитку.
Из океана в воздух взлетело огромное, серебристое, 

летучее, словно птица. Оно шлёпнулось на палубу и по-
скакало, извиваясь всем телом и беспомощно разевая 
круглый губастый рот.

- Тунец! – радостно объявила Бэла Африкановна и 
похлопала рыбину по толстому склизкому боку. - Краса-
вец!

- И как мы его есть будем? – поинтересовался Сёмка. - 
Сырым? Спички-то пропали!

- Есть?! – возмутилась фея. - Такого красавца?!
- А зачем же…
- Он нам для других дел нужен. Для опознания. - Бэла 

Африкановна освободила рыбину от крючка, пошарила в 
карманах бушлата, выудила сложенный в восемь раз тот 
самый портрет капитана, развернула, встряхнула и под-
несла к самому рыбьему носу. - Встречал такого? Призна-
вайся, как на духу!

Тунец шлёпнул губами, закатил глаза и замотал в из-
неможении головой.

- Не видел! – обрадовалась фея,- Значит, в океане его 
нет. Не утонул. А ты?

Она выкинула руку с рисунком в сторону пролетаю-
щего мимо белого альбатроса. В другой её руке тускло 
блеснула старая медная пуговица. Альбатрос шарахнул-
ся, закрутил длинным носом и быстро полетел от яхты 
прочь.

- Тоже не встречал. - Бэла Африкановна сунула пуго-
вицу и портрет в карман и довольно потёрла руки. - На 
небеса ещё тоже пока не отлетел. Жив он, жив твой отец! 
Найдём!

Сёмка и хотел бы поверить, и рад был бы надеяться, 
да только… Как его найдёшь-то, папу - такого маленько-
го, в таком большом, безбрежном океане. Тем более без 
карты. Это как иголку искать в стогу сена.
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- Ха! – возразила фея. - А если на это дело взглянуть с 
другой стороны? 

- Как это?
- Как в перевёрнутый бинокль. Смотрел когда-ни-

будь? Бинокль, если в него с одной стороны посмотреть, 
маленькое и далёкое сделает близким и большим. А если 
перевернуть – он большое уменьшит, превратит в кро-
хотное и несерьёзное. 

- И что? – не понял феиной премудрости Сёмка.
- Вот ты представь. Маленький – это на самом деле 

океан. Как будто на него в бинокль наоборот смотришь. 
Тьфу - не океан, а обыкновенная лужа. А на отца ты гля-
дишь в нормальный бинокль. И отец твой становится – 
ого-го! Огромным, отовсюду видным, как маяк. 

Сёмка представил. И без того высокий, папа вырос 
до неба. Упёрся головой в облака. Дунул громко в свою 
дудку. Улыбнулся оттуда, сверху, Сёмке. Протянул ему на-
встречу руки.

- О человеке же не по росту и размеру башмаков судят, 
а по его делам и подвигам. - нравоучительно добавила 
фея. - А отец твой – герой, это сразу ясно.

- Почему?
- Потому что у такого сына, как ты, другого отца быть 

не может. Найдём его. Обязательно найдём. Иначе зачем 
мы мучились, через канал проходили?

С этими словами Бэла Африкановна схватила их не-
состоявшийся обед за огромный серебряный хвост, под-
тянула его к самому борту и столкнула в океан, на волю.

- Иди давай, гуляй. А на ужин всякой мелочи наловим. 
Сеть у меня есть.

И достала из кармана свою старую плетёную авоську.
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ГЛАВА 3. ПИР ГОРОЙ – ДЫМ КОРОМЫСЛОМ.

Пир получился горой. И дым на яхте стоял коромыс-
лом.

Три раза забрасывала фея в океан огромную, как не-
вод, авоську. И каждый раз вытягивала её с отменным, 
богатым уловом: то с рачками-креветками, моллюсками 
всякими, ракушками, то с клубком буро-зелёных извили-
стых водорослей, говорят, они йодом богаты очень.

- Знатная жарёха будет! – радовалась Бэла Африка-
новна и в предвкушении облизывалась, громко стучала 
вставными зубами, потирала довольно руки.

- Ха! – усмехался Сёмка, мол, посмотрим-посмотрим, 
как это она свою жарёху делать будет без спичек да без 
огня.

Фея меж тем времени даром не теряла. Покопавшись 
за пазухой, она вытащила оттуда алюминиевую сково-
родку – единственную из оставшихся. Вывалила на неё 
всю добычу. Потом надёргала пакли из обшивки яхты, 
натащила какой-то трухи. Сложила всё это ровной гор-
кой. Сняла очки и, ловко поймав в линзу яркий и острый, 
как игла, солнечный луч, направила его в самую середину 
растопки.

И вспыхнуло пламя, и заплясало весело, зашипело, 
переливаясь фиолетово-красным.

- Ух, ты-ы! – восхищённо протянул Сёмка.
- Я их для того и ношу. - объяснила фея, водружая очки 

обратно на нос. - Чтоб в случае чего костёр развести, чай 
вскипятить, жарёху, вон, из не пойми чего приготовить. А 
так-то зрение у меня отличное. Триста двадцать восемь с 
половиной процентов. Вижу то, чего нет, не было и вооб-
ще на свете не бывает.

Бэла Африкановна помешала в сковороде палкой, 
почмокала губами и сняла свою стряпню с огня.

- Ну, всё. Готово. Прошу честную компанию к столу.
Компанию долго уговаривать не пришлось – хоть сто-

ла-то никакого в помине не было. Вот и пришлось всем 
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рассаживаться на канатах, бочках и прямо так, на палубе 
– где попало и как придётся.

- Ам-ам-ам…. - чавкал от удовольствия Сёмка, набивая 
до отказа рот и не успевая толком пережёвывать. Ничего 
вкуснее феиной жарёхи он никогда в жизни не пробовал.

- Пф-ф-ф! – плотоядно пыхтела Зинаида, вытягивая 
из панциря свою змеиную шею и выхватывая из сково-
родки лучшие куски.

- Эй, рептилия, соблюдай этикет! – ругалась на чере-
паху фея.

Сама-то она вела себя ничуть не лучше – черпала рач-
ков и моллюсков прямо так, пятернёй. Хватала их паль-
цами, роняла крошки, размазывала по подбородку жир. 
Да ещё утиралась подолом – фу-ты ну-ты!

Румпель – тот ловил еду на лету, всё, что ему фея с 
Сёмкой с барского стола бросали. А когда всё уже было 
съедено, подобрано и обглодано до последнего панциря, 
вылизал всю сковородку. Сыто икнул и завалился на спи-
ну, задрав к небу все свои четыре лапы – после ужина от-
дыхать.

А потом наступила ночь – высокая, тихая и звёздная.
- Учись, пока я жива, - сказала Бэла Африкановна Сём-

ке, ткнув пальцем в бездонное тёмное небо, - по небес-
ным светилам ориентироваться. Это тебе в жизни завсег-
да пригодится.

ГЛАВА 4. ГДЕ САДИТСЯ СОЛНЦЕ.

Они лежали рядом на палубе, уставившись в далёкое 
космическое пространство, и разглядывали жёлтые, бе-
лые, голубые точечки-звёзды. Звёзды перемигивались, 
заговорщицки улыбались и выстраивались в замыслова-
тые ребусы и фигуры.

- А вы сами-то умеете? – поинтересовался у феи Сём-
ка. - Ну… ориентироваться?

- Я?! – фея выпучила глаза, словно удивившись тако-
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му нелепому предположению. - Откуда?! Я ж в волшебной 
школе всегда двоечницей была. С первого класса.

Сёмка хихикнул, представив Бэлу Африкановну пер-
воклассницей – с шрамом около левого уха, в белых голь-
фах и с бантами в седых волосах.

- По пиротехнике зачёт никогда сдать не могла. - про-
должала саморазоблачение фея. - В зельях толком не раз-
бираюсь. Превращаться ни в кого, кроме жабы, не научи-
лась. Летать не умею. Только на два метра вперёд и вверх, 
не дальше. Неспособная я к наукам. И вообще, пришла 
пора тебе признаться.

- В чём?
- Обманула я тебя. Никакая я не фея.
- Ка-а-ак?! – Сёмка был совершенно ошарашен и сбит 

с толку. - А… а… кто же вы?
- Балда я. Недоучка. В волшебной школе-то я так и 

не доучилась. А диплом подделала. Авантюристка я. Ис-
кательница приключений. Тебя, вот, из дому вытянула. 
Отца искать потащила. А карту сберечь не смогла.

Фея тихо и жалобно всхлипнула. Сёмка печально 
вздохнул. За бортом плеснулась невидимая крупная рыба. 
Подул свежий, пахнущий солью и водорослями ветер. 
Небо затянуло белёсым полупрозрачным покрывалом.

- Вон, видишь, ковш на небе? – Бэла Африкановна вы-
терла непрошеную слезу и ткнула пальцем вверх.

Никакого ковша Сёмка не видел. 
- На самом деле это не ковш.
Ковш, не ковш, ерунда какая-то. Сёмке надоело слу-

шать фею, и он повернулся набок, готовый провалиться 
в сон.

- Это Большая Медведица, - продолжала рассуждать 
сама с собой фея. - Созвездие такое, нам когда-то в школе 
объясняли. От него по небу линию по линейке провести 
– упрёшься в Полярную звезду. А Полярная звезда куда 
указывает?

- Куда? – сквозь полудрёму переспросил Сёмка.
- Не помню. На какой-то полюс. Юго-Восточный, ка-
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жись... И вообще, лучше всего ориентироваться днём, по 
солнцу. Надёжнее. Вот, ты знаешь, где восходит и садится 
солнце?

- Где? – Нет, не даст ему фея поспать спокойно. 
- Солнце ВОсходит на ВОстоке. А если оно СЕло, то 

это, значит, будет СЕвер. Легче лёгкого запомнить. Или 
я что-то путаю? – Бэла Африкановна потёрла в задумчи-
вости лоб. - Вроде как если где ЗАря, то это ЗАпад. Тогда 
ВОсток будет…

- ВОсток – это где ВОда. - подсказал Сёмка.
Вода окружала корабль со всех сторон, до самого го-

ризонта. Получалось, куда ни ткни, везде был восток!
- А ещё бывает такое созвездие, называется Южный 

Крест. - продолжала разглагольствовать фея. - По нему 
тоже легко ориентироваться. Потому что один конец это-
го креста указывает на юг. Но какой именно?

- Может, мы лучше по компасу? – осенило Сёмку. - 
Так-то надёжнее будет.

- Точно! – обрадовалась фея и с силой хлопнула себя 
по лбу. - Конечно! Как я раньше-то… Конечно, по компасу 
надёжнее! Только вот компас…

Бэла Африкановна пригнулась к Сёмкиной голове и 
зашептала ему в самое ухо:

- Только компас-то остался в чемодане. А чемодан… 
Короче говоря, давай-ка спать! Утро вечера мудренее.

ГЛАВА 5. СЕРЕДИНА ОКЕАНА.

- В Африку поплывём! – радостно объявила Бэла Аф-
рикановна на следующее утро, сразу после диетического 
завтрака из водорослей и прочей морской чепухи.

- Почему? – удивился Сёмка.
- А куда ещё-то? – пожала плечами фея. - В Африке 

хотя бы тепло. Там твоего капитана искать будет проще. 
Во всяком случае, не замёрзнем. Заодно и бананов с коко-
сами поедим. И вообще... Кто здесь главнокомандующий 
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– я или ты?
«Вспомнила…» - неодобрительно подумал Сёмка.
- Свистать всех наверх! – громогласно объявила Бэла 

Африкановна.
Собственно говоря, никого свистать не пришлось. Все 

и так были наверху, на палубе – и Сёмка, и радостно за-
дравший уши Румпель, и вечно полусонная Зинаида.

- Р-р-р-ав! – только и сказал Румпель, ожидая даль-
нейших приказаний.

- Поворачиваем в Африку! У кого есть возражения?!
Возражений не было ни у кого. Была одна маленькая 

загвоздка – никто точно не знал, куда именно поворачи-
вать и в какой стороне эта самая Африка находится.

- Скорее всего, на юге, - высказал предположение 
Сёмка. - У нас всегда все летом из города уезжают на юг.

Впрочем, сам Сёмка на юге никогда не был и пору-
читься за свою гипотезу не мог.

- Африка больша-а-ая, - задумчиво протянула Бэла 
Африкановна. - Она, можно сказать везде. И на юге, и на 
севере, и даже на самом дальнем востоке.

В общем, по-феиному выходило, что в Африку можно 
попасть с любой стороны – и слева, и справа, и снизу, и 
даже, если изловчиться, сзади.

В итоге на общем совете приняли решение (совеща-
лись в основном Сёмка с Бэлой Африкановной; Румпель 
и Зинаида всё больше молчали - не умели по-человечески 
говорить). Решили плыть сначала всё время прямо. По-
том, в самой середине океана, повернуть налево. Там ещё 
чуть-чуть наискосок, потом взять правее, а оттуда уже 
дуть напрямик, никуда не сворачивая.

- Прямо в Африку и упрёмся! – уверенно объявила фея, 
поднимая свой внушительный зад с бочки и враскачку 
направляясь на нос «Папы Джо», к рулю.

- А как мы узнаем, где у океана середина?! – крикнул 
ей вслед настырный до неприличия Сёмка.

- Так и узнаем, - не оборачиваясь, парировала Бэла 
Африкановна. - До ква-кватора доплывём… то есть до 
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экскаватора… тьфу, эвакуатора!
- До экватора? – уточнил Сёмка. - Вы что, думаете, эк-

ватор прямо на воде нарисован? Или размечен, как до-
рожки в бассейне? Канат натянут, и буйки к нему прикре-
плены?

- Не боись! – отмахнулась от него фея и решительно, 
как заправский морской волк, вцепилась в руль. - Я в оке-
ане ориентируюсь, как твоя мама у себя на кухне. Африка 
большая, не промахнёмся!

Бэла Африкановна поправила на носу очки. Крутанула 
изо всех сил руль. «Папа Джо» качнулся, нырнул, взрезал 
носом волну и уверенно лёг на курс, надув паруса.

- Ура! – крикнул Сёмка.
И всё-таки они промахнулись…

ГЛАВА 6. НЕ СПИ, РЫБАК, ЗОРЬКУ ПРОСПИШЬ!

Фея, конечно, потом во всём обвинила Зинаиду – 
бесправную, безмолвную и беззащитную. А ведь сама на-
значила её вперёдсмотрящей!

- Тебе, Зинка, всё равно делать нечего, - заявила она 
черепахе в самом начале пути. - И где свой панцирь греть, 
тебе тоже без разницы.

В общем, определила Зинаиде место на самом носу у 
«Папы Джо». Усадила её у основания бушприта. Привяза-
ла суровой ниткой за ногу – чтоб ненароком волна её за 
борт не смыла.

- Всё время вперёд смотри, - напутствовала фея чере-
паху. - И что-нибудь важное не вздумай пропустить! Баш-
кой своей отвечаешь!

Смотрела Зинаида вперёд, смотрела. Таращила кру-
глые чёрные глаза, вытягивала чешуйчатую шею. А потом 
взяла и уснула. Черепаха есть черепаха – что с неё возь-
мёшь?

Вслед за Зинаидой задремал и Румпель. Завалился 
под лавку на палубе, прикрыл лапой морду, засвистел ти-
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хонько носом.
- Укачало мальца-а-а. - понимающе протянула фея. - 

Морская болезнь. С непривычки это бывает. Ты-то хоть, 
Сёмка, держись. Леера крепи. Паруса подтягивай.

Поначалу Сёмка держался. И крепил, и подтягивал, и 
прочие феины поручения выполнял. То воды ей прине-
сти. То стекло в очках протереть. То руль подержать, пока 
она валенок снимет.

- Нам теперь главное экватор не пропустить, - приго-
варивала Бэла Африкановна. - Ты, как экватор увидишь, 
сразу меня в бок толкай!

- Угу, - отвечал Сёмка. - Толкну, не сомневайтесь.
А потом и на него навалилась тяжёлая, туманная, лип-

кая дремота. Сел Сёмка у феиных ног, о борт облокотил-
ся…

Спал «Папа Джо».
Спала и фея. Храпела, как паровоз. Пугала пролетаю-

щих мимо чаек. И видела она во сне родную жаркую Аф-
рику, пальмы, бананы, разноцветных попугаев и длинно-
шеих, как мачты, жирафов. Сестёр своих – корабельных 
фей – видела, что вместе с ней с сосны вниз головой сви-
сали. Где-то они теперь? Разбрелись, поди, по всему бе-
лому свету. 

Сёмке снились мама и папа. Они все вместе, втроём, 
кружились на карусели. Мама весело смеялась, запроки-
нув голову и встряхивая пшеничными кудрями. И Сёмка 
смеялся. А папа щурил глаза и держал в руке дудку. Тру-
бил в неё победно: ду-ду-ду!

Румпелю, наверное, грезилась огромная сахарная 
кость. Знакомая подворотня, дружки-бродяги, наглые 
разбойницы вороны. И поскуливал Румпель, разгоняя во 
сне птиц, прядя ушами и подёргивая нервно лапами.

Одной лишь Зинаиде никакие сны не снились и не 
грезились. Спят черепахи крепко. Ничего во сне не видят. 
Ничего не слышат. Не чувствуют. Оттого всегда во всём и 
виноваты…

Кр-р-р-р-рах!!! 
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«Папу Джо» подбросило, толкнуло, отшвырнуло в сто-
рону и завалило набок.

Заскрипели мачты, затрещали рвущиеся от натуги па-
руса.

Как пушечное ядро, подбросило в воздух Зинаиду и 
притянуло обратно за ногу.

Черепаший панцирь грохнулся вниз и врезался Сёмке 
в левое ухо.

 Сёмка подскочил. 
- Авра-а-ал!!! – заголосила, проснувшись, Бэла Афри-

кановна. - Идём ко дну!
Но не таков был «Папа Джо», чтобы сдаться просто 

так, за здорово живёшь. Не лыком он был шит. Обшивка у 
него была крепкая, дубовая да ореховая.

Он застонал, заскрипел... рванулся, напряг все свои 
мачты и паруса, дёрнулся телом, поднялся, подпрыгнул, 
выровнялся - и лёг на курс, оставив айсберг (а это был 
именно он) далеко позади.

В общем, чудом не погибли.
- И откуда в африканских тропических водах айсберги 

завелись? – удивлённо заметила фея, стряхивая с головы 
шапку колючего льдистого снега.

- У нас теперь весь корабль как айсберг, - обвёл рукой 
пространство Сёмка. - Один сплошной лёд.

ГЛАВА 7. ЛЁД И ПУСТЫНЯ.

Лёд был везде: покрывал тонкой прозрачной глазу-
рью лавки и борта, свисал с мачт длинными тонкими со-
сульками, плавал глыбами в воде – вокруг яхты. 

И снег был везде. На руле, на палубе, панцире Зинаи-
ды, бескозырке Бэлы Африкановны. Фея вытряхивала его 
из-за шиворота, не переставая причитать:

- В чём дело? Откуда насыпало? В тропиках?! Ничего 
не понимаю…

Только Сёмка с Румпелем радовались снегу. Они игра-
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ли в снежки. Катались, как на катке, по обледеневшей па-
лубе. Сёмка вдобавок возил за собой на верёвочке Зина-
иду.

Черепаха пыхтела, упиралась всеми лапами, оставля-
ла на льду глубокие следы от когтей.

- И-и-и-и-и-их!!! – оттолкнувшись от левого борта и 
лихо балансируя на одной ноге, Сёмка ласточкой летел 
к правому. Потом опять отталкивался и – летел обратно. 
Румпель, осклабившись белозубой пастью, пытался ухва-
тить его за штанину.

- Баловники! – ворчала на них Бэла Африкановна, 
уворачиваясь от так и норовивших сбить её с ног тел. - 
Мешаете мне рулить...

Вдруг лицо ее приобрело сумасшедшее выражение и 
она молча показала пальцем вперёд.

Сёмка вздрогнул и в ужасе закрутил головой... Но 
никакого айсберга не было. Вокруг был океан, и ничего 
больше.

- Ослеп, что ли? Смотреть не умеешь! – Бэла Африка-
новна сложила большой и указательный пальцы на обеих 
руках кольцом и приложила к глазам на манер очков. - 
Вот как надо!

Сёмка сделал, как сказала фея. Поднёс кулаки к глазам 
– вроде как бинокль. Вытянул шею. И правда!

Далеко-далеко на горизонте показалась тонкая белос-
нежная полоска суши. Она росла, росла, приближалась с 
каждой секундой. Вот стали видны холмы, горы, долины 
– ослепительные… белые…

- Африка!!! 
Бэла Африкановна подпрыгнула от радости, посколь-

знулась, шлёпнулась, проехала на спине до самой кормы. 
- Впору вас, как Зинаиду, верёвкой за ногу привязы-

вать, - заметил Сёмка, с кряхтением помогая фее под-
няться. - А то этак за борт свалитесь. А я плавать не умею. 
Спасти вас не смогу.

- Научу, - пообещала Бэла Африкановна. - Я, знаешь 
ли, в волшебной школе первой пловчихой была. Можно 
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сказать, олимпийской чемпионкой. По стрельбе из лука 
тоже. И ещё по вольной борьбе.

Она встала к штурвалу, крутанула его слегка, вырав-
нивая курс.

- Африка! Африка! Родина моя! – приплясывала фея, 
правда, на этот раз осторожно, с опаской. - Вон, песочек 
белый. К пустыне, наверное, подплываем. Сахара называ-
ется. Мы там с моими сёстрами-феями…

Сёмка не успел узнать, что именно Бэла Африкановна 
делала со своими сёстрами в раскалённой от зноя Сахаре. 
«Папа Джо» на всех парусах влетел в небольшую тихую 
бухту и ткнулся носом в гладкий, покатый берег. И...

Перед ними вправду расстилалась пустыня – во все 
стороны, куда ни кинь взгляд. Ни кустика. Ни деревца. Ни 
единой, самой чахлой травинки. Только пустыня эта была 
вовсе не Сахара. 

- Здрасьте, приехали! – ахнул Сёмка.
До самого горизонта простирался снег, лёд... лёд, 

снег… опять снег… и ничего больше.
Сёмка подал фее руку, и они сошли на пустынный бе-

рег. Следом выпрыгнул Румпель, таща в зубах до смерти 
перепуганную Зинаиду.

- Где мы? – никак не могла прийти в себя фея. - Где 
пальмы? Где жирафы? Зебры? Львы и носороги? Мухи 
цэцэ, в конце концов?!

Ни мух, ни львов, ни жирафов поблизости не наблю-
далось. Вместо них из-за сугроба вышел… нет, не бегемот, 
не крокодил и не суетливая нахальная мартышка.

- Пингвин! – несказанно обрадовался Сёмка, увидев 
в этом пустынном краю хоть какое-то живое существо. - 
Ура!!! Пингвин!!!

Пингвин оказался важный, толстый, с белым животом 
и в торжественном чёрном фраке. Он обвёл всю компа-
нию внимательным взглядом. Склонил голову набок. И 
отчётливо и внятно произнёс:

- Здравствуйте.
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ГЛАВА 8. ГОВОРЯЩИЙ ПИНГВИН.

Сёмка первый раз такое слышал, чтоб пингвины 
по-человечьи разговаривали.

- Привет! – ответил он пингвину. - Меня Сёмкой зовут.
Фея, в отличие от Сёмки, появлению говорящего 

пингвина ничуть не удивилась – она за свою долгую вол-
шебную жизнь ещё и не такого повидала!

- Здравствуйте…- Бэла Африкановна склонилась в по-
лупоклоне. Говорящих животных она всегда уважала, не-
зависимо от их видовой принадлежности.

- Ко-ра-бле-кру-ше-ни-е, - по складам произнёс пинг-
вин и свесил вниз клюв, явно от такой длинной тирады 
утомившись.

- Преувеличиваете, - беспечно отмахнулась фея. - Не 
такое уж и крушение…

Не видал этот пингвин настоящих крушений! Конеч-
но, что греха таить, «Папа Джо» слегка из-за айсберга по-
страдал. Фок-мачта треснула прямо посередине. Бушприт 
оторвало вовсе. Кливер разметало в мелкие клочья. Но в 
целом… В целом он был ещё ого-го! 

- Семья, - невозмутимо продолжил пингвин светскую 
беседу.

В этот самый момент из-за сугроба, неуклюже пере-
валиваясь с боку на бок и покачиваясь на слабых ножках, 
выкатился целый выводок смешных пушистых серых 
комков.

- Пингвинятки! – умилился Сёмка. - Маленькие хоро-
шенькие пингвинятки!

За пингвинятами следовал ещё один взрослый пинг-
вин, поменьше первого. Видимо, пингвинова жена.

- Здравствуйте, - важно повторил первый пингвин, не 
сводя с Бэлы Африкановны внимательных чёрных глаз. - 
Ко-ра-бле-кру…

- Да нет же! – перебила его фея. - Говорю же вам, ува-
жаемый! Не кораблекрушение это! Так, потрепало чуток. 
Ничего страшного.
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- Семья,- словно не слушая фею, продолжил гнуть 
свою линию пингвин.

- Да, семья у вас большая! – вступил в разговор Сём-
ка. - Детей, поди, целый десяток. Как вы с ними со всеми 
управляетесь?

- Здравствуйте, - переведя взгляд на Сёмку, отвечал 
пингвин. - Ко-ра-бле-кру-ше-ни-е. Семья.

Бэла Африкановна и Сёмка переглянулись.
- Нервное потрясение, - высказала предположение 

фея. - Первый раз настоящих живых людей увидел. Вот 
и…

- Здравствуйте, - пингвин повернулся к ним спиной и 
сделал взмах коротким чёрным крылом, как бы пригла-
шая следовать за ним. - Ко-ра-бле-кру-ше-ни-е. Семья.

- Да веди уж давай, балаболка, - проворчала фея, на-
правляясь за пингвином. - Может, тут поумней тебя 
кто-нибудь отыщется.

И пингвин повёл.
Он вытянул струной длинное тело. Отвёл чуть назад 

крылья. Напружинился весь. И вдруг – пошёл, пошёл, по-
шёл, очень быстро семеня ножками, будто бы одетыми в 
белые пуховые штанишки. 

Заскрипел, захрустел под пингвиньими лапами снег.
- Пи-пи-пи-па-па... - запищали, запричитали малень-

кие пингвиньи дети и бросились вслед за отцом.
- Здравствуйте, - не поворачивая головы, кликнул их 

пингвин. - Ко-ра-бле…
Последние звуки отнёс налетевший ниоткуда ветер. 

Впрочем, словарный запас у пингвина был весьма небо-
гат. 

- Уйдёт! – заволновалась Бэла Африкановна, наблю-
дая за стремительно удаляющейся пингвиньей семьёй. - 
Догонять надо!

Сёмка не очень хорошо понимал, зачем им догонять 
эту бестолковую птицу. Но спросить не успел. Потому что 
фея подхватила лохмотья бушлата, нагнулась всем те-
лом вперёд и ринулась за пингвиньим выводком, сколь-
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зя галошами по протоптанной тропинке, как заправский 
лыжник.

- Р-р-р-ав!!! – радостно тявкнул Румпель и бросился 
за феей, только пятки засверкали.

Тут уже – хочешь не хочешь – Сёмке пришлось припу-
ститься за всеми. Оставаться одному (Зинаида не в счёт) в 
ледяной пустыне было боязно. Да и небезопасно.

Меж тем пингвинье семейство удалялось вглубь ма-
терика с неожиданной для таких коротколапых созданий 
скоростью. Все они лихо семенили ножками, забирались 
на крутые холмы, пулей скатывались со склонов, пере-
прыгивали расщелины, огибали ледяные торосы.

- Ох… ох…. - мучилась одышкой взмокшая от непри-
вычной гонки фея. - Подожди! Притормози! Эй, ты!

И тут пингвин исчез. И он, и его жена, и их малые дети 
– все до единого. Только что мелькали сквозь снежную 
пыль их чёрные спины. И вдруг – раз, и нет их. Как корова 
языком слизнула.

- Стой!!! – вне себя от бешенства завопила фея. - Куда?! 
Она взмахнула руками, пригнулась почти к самой 

земле и кинулась вдогонку за пингвинами, как реактив-
ная сверхзвуковая ракета.

Раз! – и чёрный бушлат Бэлы Африкановны тоже ис-
чез. Испарился, как будто его никогда тут и не было.

- Га-ув!!! – взвыл Румпель и вместо того, чтобы затор-
мозить, ещё шибче прибавил ходу.

Секунда – и пса уже нет, как будто он провалился 
сквозь землю.

Сёмку обуял ледяной, до костей пробирающий ужас. 
Что делать? Идти вперёд, в неизвестность? Поворачивать 
назад, в спасительное укрытие «Папы Джо»?

- Ау-у-у-у… - долетело откуда-то издалека, вроде как 
действительно из-под земли.

«Спасать их надо!» - подумал Сёмка.
- Как ты считаешь, Зинаида?
Зинаида заворочалась в кармане. 
- Ну что ж…
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Было очень страшно. И совершенно непонятно, как 
спасать, от чего спасать и что вообще там, впереди, при-
ключилось.

- Ау-у-у-у... - послышался снова слабый далёкий при-
зыв.

И Сёмка отважно пошёл на голос. Сделал шаг, другой…
Раз! – окружающий мир исчез. Испарились сугробы, 

небо, весь белый свет.
Сёмка летел в тёмную ледяную пропасть.

ГЛАВА 9. ХОЗЯИН ЛЕДЯНОЙ ПЕЩЕРЫ.

 Сёмка приземлился на что-то большое, мягкое и тё-
плое.

- Будешь так по мне скакать, - проскрипело большое и 
мягкое голосом Бэлы Африкановны, - получишь два наря-
да вне очереди.

- Р-р-р-ав! – поддержал фею Румпель, которому Сём-
ка, падая, заехал пяткой прямо в глаз.

- Где мы? – поинтересовался Сёмка, скатываясь с мо-
гучего феиного торса.

- Каракатица его знает! – отвечала фея. - Пещера ка-
кая-то…

Сёмка уселся рядом с Бэлой Африкановной и Румпе-
лем и огляделся.

Они, и правда, оказались в огромной пещере, стены, 
пол и потолок которой сплошь состояли изо льда. В цен-
тре пещеры тлели угли давно погасшего костра. В даль-
них углах царил мрак и что-то копошилось, вздыхало, 
охало, бормотало...

Пингвинов нигде видно не было.
- Предатели, - пробурчала фея. 
- А зачем мы за ними пошли-то? – спросил Сёмка. Он 

с самого начала не очень поддерживал эту идею.
- Я думала, он путное что затеял. Главное дело, поздо-

ровался, как человек. Семья, говорит, у него. А я семей-
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ных всегда уважала.
- Семья, - раздалось совсем рядом, с правого боку. - 

Здравствуйте.
Из темноты вышел давешний пингвин. Следом за 

пингвином, переваливаясь на кривых ногах и свесив 
руки почти до самой земли, шёл некто – весь покрытый 
совершенно белыми волосами и с коричневым, будто за-
горелым лицом. Одет он был в какую-то шкуру.

- Господи! – взвизгнула Бэла Африкановна и вжалась 
спиной в ледяную стену.

- Мамочки! – испугался Сёмка и попытался втиснуть-
ся между феей и стеной, чтобы укрыться от хозяина пе-
щеры.

В том, что это был именно хозяин, сомнений не было 
никаких. Шёл он уверенно. Глядел сердито. И направлял-
ся прямиком к незваным гостям.

- А-у-э, - приговаривал он с каждым шагом. - О-ы-у-
э-э.

- Р-р-р-р-р-р!!! – Румпель вздыбил на загривке шерсть 
и выскочил вперёд, загородив своим телом друзей.

- Ы-о, - сказало волосатое страшилище и останови-
лось, с интересом разглядывая собаку. 

- Р-р-ры, - кивнул Румпель и уселся совершенно успо-
коенный. Вроде как опасность миновала, и волноваться 
теперь совершенно не о чем.

- О-ы-у-э-э, - повторил хозяин и указал пальцем на 
Бэлу Африкановну и Сёмку.

«Чего это он в нас тут волосатыми пальцами тычет?» - 
недовольно подумал Сёмка.

А фея сморщила лицо и ладонь приложила к уху, буд-
то бы для того, чтобы лучше слышать:

- Не пойму. Что он там болтает? Румпель, переведи!
- Р-р-ра-рэ-ры-рэ-ро-рэ. - перевёл Румпель. - Р-р-ро-

ры-ру-рэ-рэ.
- Всё ясно. - понимающе кивнула фея. - Говорит, что 

он снежный человек. Приветствует нас на земле своих 
предков. Спрашивает, кто мы такие будем, как здесь ока-
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зались и куда путь держим.
- Ка-а-ак?! – вымолвил совершенно потрясённый 

Сёмка. - Бэла Африкановна! Вы что, понимаете собачий 
язык?!

- Немножко, - скромно потупилась та. - В волшебной 
школе у меня по собачьему языку твёрдая тройка с плю-
сом была. Единственная положительная оценка. Эй, Рум-
пель!

Пёс радостно поднял уши, готовый и дальше работать 
переводчиком.

- Скажи ему, что мы ищем пропавшего капитана Се-
мёнова, плывём в Африку. И спроси, далеко ли отсюда до 
Сахары?

- Р-р-ра-ры-ра, рэ-рэ-ро, ра-ры-ра, - тут же перевёл 
Румпель. - Р-р-рэ-ра-ра-ра.

- А-у-а-а!!! – отчего вдруг развеселился снежный че-
ловек. - А-ы-а!!!

Он схватил себя за мохнатые бока, согнулся пополам 
от смеха и даже, кажется, покрутил пальцем у седого ви-
ска.

- Всё ясно. - помрачнела фея, после того как Румпель 
протявкал ей подробный перевод. - Не Африка это. 

- Я подозревал,- кивнул Сёмка. - А что тогда?
- В Антарктиде мы. Промахнулись всё-таки маленько.
Сёмка только присвистнул. А Бэла Африкановна на-

бросилась с упрёками на безответную молчаливую Зина-
иду. Мол, она во всём виновата. Проспала середину океа-
на и когда налево надо поворачивать. И нечего, мол, было 
становиться вперёдсмотрящей, раз в навигации и лоции 
не соображаешь. Как будто не сама фея её на эту долж-
ность назначила.

- Здравствуйте, - прервал феину гневную тираду на-
стырный пингвин. - Ко-ра-бле-кру-ше-ни-е. Семья.

- Опять ты, балаболка, за своё! – Бэла Африкановна 
переключилась с черепахи на пингвина и сурово погро-
зила ему пальцем. - Ну, с тобой я ещё разберусь. Зачем нас 
сюда притащил?
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- Семья, - повторил пингвин и на всякий случай отсту-
пил от феи подальше.

И тут из темноты вышел выводок… нет, не пингвинят. 
На этот раз это было пять крошечных – мал мала меньше 
- копий снежного человека. Все от макушки до пяток по-
крыты белоснежными шелковистыми волосами. С шоко-
ладного цвета лицами. С длинными руками, свисающи-
ми до самого пола. 

Снежных детей сопровождала пышнотелая снежная 
женщина – с котлом в обнимку, в домашнем фартуке и 
с толстой белой косой, закрученной вокруг головы, как 
крендель.

- Ы-о! – кивнула она гостям. 
Снежные детёныши окружили Сёмку кольцом. Дёрга-

ли, трогали, тискали его, как игрушку.
- Ой! – хихикал Сёмка. - Щекотно! Отстаньте!
А самый маленький смотрел влюблённым взглядом 

на Сёмкину вязаную шапку с помпоном, широко раскрыв 
рот. Любовался ею, как небывалой диковиной.

И тут Бэла Африкановна и вытащила из кармана сло-
женный в восемь раз лист...

ГЛАВА 10. БЫЛ И УПЛЫЛ.

Фея развернула его, встряхнула хорошенько и ткнула 
им чуть ли не в лицо ошарашенному хозяину пещеры.

- Видали ли вы, я вас спрашиваю, этого уважаемого во 
всех отношениях человека?

- Ы-а-о!!! Э-о-о!!! А-ы-а!!!
Всё снежное семейство разом повскакало со своих 

насиженных мест. Пальцами стали в портрет капитана 
тыкать, головами дружно кивать, мычать что-то возбуж-
дённо и радостно. Самый маленький приковылял на кри-
вых ножках поближе и поцеловал листок в его середину. А 
снежная женщина портрет у Бэлы Африкановны отобра-
ла и сердечно к груди своей прижала.
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- Видели! – захлопала в ладоши фея. - Они его видели! 
Знают! Нашли!!!

Тут уж все так переполошились, что чуть даже с ума не 
сошли от радости. Сёмка от избытка чувств принялся бе-
гать, как полоумный, по всей пещере . Зинаида преданно 
бросилась за ним, но очень сильно отставала, и все посто-
янно спотыкались об её панцирь. Румпель скакал до по-
толка пещеры, задравши хвост. Фея танцевала вприсядку, 
выкидывая в стороны ноги, и непрерывно хлопала, хло-
пала, хлопала – так, что даже ладони покраснели и чуть 
дым от них не пошёл.

- Я же говорила! Я всегда говорила! Говорила я, Сёмка, 
или не говорила?!

Может, и говорила, Сёмка Бэлу Африкановну всё рав-
но не слушал. Он носился пулей по пещере, приплясывал, 
песни пел:

- По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там! На-
шли-нашли-нашли!

- Ну и где он? – фея хлопнула последний раз в ладоши 
и успокоилась. - Ведите нас к нему! Срочно!

- Р-р-ру-ры-рэ-ро? Р-р-ру! – перевёл Румпель снеж-
ному человеку.

Впрочем, перевода тут никакого и не требовалось. Тот 
и сам всё понял. Понял и головой печально закачал, раз-
вёл безнадёжно волосатыми руками.

- Ка-а-ак?! – вскричала Бэла Африкановна и топнула в 
гневе ногой. - Вы что, не хотите нас к нему вести? Где он? 
Признавайтесь!

Снежный человек только горестно вздохнул. Его жена 
смахнула слезу и вернула портрет Бэле Африкановне.

- Ы-о-у-у, у-у-э-о, о-о-о-ы-а-ы.
- Нет его здесь. - поняла фея. - Давно нет. Был и уплыл. 

Всё ясно.
Сёмка сел, где стоял, и заплакал. Румпель тоскливо за-

скулил. Зинаида горестно втянула голову в панцирь.
Снежный человек присел около Сёмки. Погладил его 

по голове. Вытер мохнатой рукой слёзы.
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- Э-а, - примостилась с другой стороны снежная жен-
щина, ласково обняла Сёмку за плечи и стала укачивать 
его, как маленького ребёнка. - Э-а, э-а-а. 

- Р-р-рэ-ра, - по привычке перевёл Румпель. - Р-р-рэ-
ра-ра.

Сёмка только махнул на него рукой и зарыдал ещё 
пуще и безутешнее. Горе его было так глубоко… так 
огромно и безгранично… он словно вновь потерял только 
что обретённого отца.

Он проплакал весь вечер. И так и уснул на заботливо 
подложенной под него шкуре дикого медведя – ничего 
не видя вокруг, всхлипывая и давясь рыданиями. Уснул и 
пропустил всю историю снежного человека, которую тот 
поведал Румпелю, Зинаиде и фее во тьме старой пещеры. 

Эту историю Бэла Африкановна потом, как могла, 
Сёмке пересказала. Конечно, со своими домыслами, ню-
ансами и всякими выдуманными подробностями.

ГЛАВА 11. ИСТОРИЯ СНЕЖНОГО ЧЕЛОВЕКА  
В ВОЛЬНОМ ПЕРЕСКАЗЕ КОРАБЕЛЬНОЙ ФЕИ.

- Он был для них словно божество, - начала свой рас-
сказ фея.

Было утро. Сёмка проснулся, умылся снегом, стёр с 
себя остатки вчерашней тоски. Поиграл с младшим из 
снежных детёнышей. Позавтракал мелкой сушёной ры-
бёшкой. И уселся к Бэле Африкановне поближе – слушать, 
как она всю историю снежного человека с ног на голову 
ставить будет.

- Огромный громила, - вещала трубным голосом фея. 
- Мудрый мудрец. Всезнающий знайка. Работящий работ-
ник. Всемогущая, если так можно выразиться, могучка.

- Кто? – не понял Сёмка.
- Отец твой, капитан Семёнов. Он дудел в свою дудку: 

ду-ду-ду. И для них это была самая лучшая в мире музыка.
- Для кого?
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- Тебе совсем мозги просквозило? – рассердилась Бэла 
Африкановна, выйдя из образа древней сказительницы. - 
Я тебе тут что рассказываю?

- Что? 
- Историю! Ту, которую мне снежный человек пове-

дал. В общем, встретились они на Памире… или в Гима-
лаях… в общем, в горах.

- Кто?
- Тьфу ты! – фея вскочила на ноги и в сердцах топнула 

валенком. - Вообще ничего рассказывать не буду, если ни 
бельмеса не понимаешь!

- Рассказывайте, Бэла Африкановна, - примирительно 
попросил Сёмка. - Я всё понимаю, кроме… причём здесь 
Гималаи? И где это?

- Гималаи – это далеко...
- В Азии? – подсказал Сёмка, вспоминая что-то из 

уроков географии.
- Какая разница? – фея поморщилась от его занудства, 

вздохнула, почесала в ухе и словно бы нехотя продолжила 
рассказ. - Никакой нет разницы, где они встретились, если 
сейчас снежный человек с семьёй здесь, в Антарктиде, а 
капитан Семёнов без семьи и вообще неизвестно где.

Бэла Африкановна замолчала.
- Это весь рассказ? – спросил Сёмка.
- Ты же мне всё время мешаешь! – раздражённо отве-

тила фея. - Перебиваешь, умничаешь, лезешь с глупыми 
вопросами.

- Не буду, - пообещал Сёмка.
И фея продолжила, время от времени прерываясь, 

чтобы почесать в ухе, или всхрапнуть минут пять, или 
рыбешку пожевать сушеную.

…В общем, по-феиному выходило, что началась вся 
эта история в горах. Снежный человек там жил. Питался 
гусеницами. Прятался ото всех. 

Снежный человек прятался, потому что на него все 
охотились, хотя и не верили совершенно в его существо-
вание. И только капитан Семёнов в него верил. Но не 
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охотился. Он на снежного человека случайно наткнулся, 
когда по гималайским джунглям в задумчивости бродил. 
Непонятно, конечно, как он вообще там оказался. Потому 
что где джунгли, а где море… 

- Где? – хотел спросить Сёмка, но не спросил, из сооб-
ражений собственной безопасности. Тем более, что фея 
на этот вопрос всё равно бы не ответила, потому что не 
знала.

Так вот, наткнулся капитан Семёнов на снежного че-
ловека и споткнулся, потому что тот на солнышке лежал, 
шкуру свою после дождика просушивал. 

- Ы-о-у! – сказал снежный человек капитану Семёно-
ву.

И капитан Семёнов всё понял, хотя до этого языка 
снежных людей совершенно не знал.

- Здравствуйте, - ответил он снежному человеку. - Я 
капитан Семёнов. Исследую мировое пространство. Да-
вайте дружить.

Снежный человек ничего против дружбы с капитаном 
Семёновым не имел. Но ему мешала очень большая пе-
чаль. Далеко-далеко в Кордильерах у снежного человека 
была жена. Её утащил колдун и прятал в дупле, подальше 
от людских глаз.

Где это, Кордильеры? – опять завертелось на языке у 
Сёмки. Но, к счастью, рот у него предусмотрительно был 
зажат его же собственной рукой.

- Кордильеры – это очень далеко, - как бы отвечая на 
невысказанный Сёмкин вопрос, задумчиво произнес-
ла Бэла Африкановна. - На другом конце Земли, совсем 
не там, где Гималаи. А детей их вообще растащили кого 
куда, не сыскать. Кто на Монблане куковал. Кто в снегах 
Килиманджаро. Один даже в жерле Везувия. Грелся там, 
горячие ванны принимал. В общем, разметало бедолаг по 
всему белу свету…

- Как это? – вырвалось у Сёмки, и он тут же снова за-
жал себе рот.

Но Бэла Африкановна на него внимания не обратила 



540

Победитель

– так была увлечена печальной историей любви и непро-
стой семейной жизни снежного человека.

По её версии выходило, что пока снежный человек 
на солнышке грелся, его детей увели то ли цыгане, то ли 
ведьмы. А может, работники зоопарка – для пополнения 
коллекции. Точно никто не знает.

И тогда капитан Семёнов сказал:
- Негоже детей оставлять без присмотра. Надо их спа-

сать.
- Ы-о-у-у-а, - согласился с капитаном снежный чело-

век. То есть, да, и жену тоже.
И отправились они в кругосветное путешествие – на 

корабле, который их ждал прямо в джунглях. Победили 
всех цыган и служителей зоопарков. Обхитрили колдуна. 
Перебили ведьм осиновым колом. И собрали на своём ко-
рабле всю снежную семью воедино, всех шестерых. Папу 
с мамой и четверых детей.

- Как четверых? – удивился Сёмка. - Их же пять! Я счи-
тал.

- Последний уже потом народился, на корабле, по до-
роге в Арктику. Капитан Семёнов их специально туда по-
вёз, на родину предков. Чтоб никто за ними не охотился 
и в клетку в зоопарке не сажал.

- Но мы же вроде в Антарктиде…
- Послушай, зануда…. - тяжело вздохнула Бэла Афри-

кановна, закатив к потолку глаза. - Арктика, Антарктида, 
какая разница? Всюду холодно. И снег везде один и тот 
же. Белый.

 В общем, из феиной истории следовало, что по до-
роге в Арктику у капитана Семёнова сломался компас, 
и он попал сначала в Бермудский треугольник, потом в 
магнитную бурю, потом в настоящую бурю, потом в кора-
блекрушение. В общем, чудом его разбитый корабль вы-
несло к пустынным антарктическим берегам. Навстречу 
капитану и снежным людям вышел пингвин. Тот самый 
– с белым животом и в чёрном фраке.

- Здравствуйте, - приветствовал пингвина капитан 
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Семёнов. - Гостей принимаете? 
- Пи? – не понял пингвин.
- У нас произошло кораблекрушение, - объяснил ему 

капитан. - И теперь снежный человек будет здесь жить. И 
его семья тоже.

ГЛАВА 12. ВЯЗАНАЯ ШАПКА.

- Здравствуйте, - услышав знакомые звуки, встрял в 
феин занимательный правдивый рассказ пингвин. - Ко-
ра-бле-кру-ше-ни-е. Семья.

- Вот-вот, - неодобрительно заметила Бэла Африка-
новна. - Это ж не пингвин. Это какой-то попугай. Научил 
его капитан Семёнов на нашу голову…

- И где он теперь?
Сёмка из феиного рассказа понял почти всё. А точнее, 

практически ничего. Какие-то Гималаи, Кордильеры, зо-
опарки, кораблекрушение, говорящий пингвин, снежный 
человек с женой и детьми. Всё это очень хорошо и инте-
ресно. Непонятно только одно – где теперь Сёмкин отец, 
отважный капитан Семёнов.

- Уплыл, сказали же тебе, - проворчала фея. - Вырыл 
им пещеру. Спичек оставил. Кое-каких консервов. Пока-
зал, как рыбу ловить на спиннинг. Есть научил по-челове-
чески, из мисок. Корабль, как мог, починил. И уплыл.

- Куда?
- Ы-о-о-о-у-а, - ответил Сёмке снежный человек. - О-о, 

э-а.
- Р-р-ры-ро-ро-ру-ра, - тут же перевёл Румпель. - Р-р-

ро-ро, рэ-ра.
- Ещё кого-нибудь спасти от чего-нибудь, - объяснила 

Сёмке фея. - Да и по сыну своему за столько лет соскучил-
ся…

- По мне?! – задохнулся от радости Сёмка.
- По тебе, по тебе, - скривила длинный нос фея. - Хотя я 

бы по такому зануде, как ты, ни минуты не скучала. Одна 
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морока с тобой. 
- С вами тоже, - обиженно буркнул Сёмка.
- Я тут вообще ни при чём. Вот выполню заявку от 

Бюро волшебных услуг. Всё, как положено, по разнарядке. 
Накладную отмечу в диспетчерской. Командировочные 
получу. И ф-ф-фить!

- Что ф-ф-фить? – не понял Сёмка.
- На покой уйду. Чай буду пить с бубликами и баранка-

ми. А вы сами, как хотите. У вас своя семья.
- Семья, - подтвердил пингвин, шаркнув ножкой. - 

Здравствуйте. Ко-ра-бле…
- Корабль! - спохватилась фея. - Пора нам и честь 

знать. Загостились мы. А у нас ещё путь дальний. 
- О-у-э-э-ы,- вздохнул снежный человек и крепко по-

жал Сёмке руку. - Ы-э, э-э-а-э.
- Передадим привет, передадим. Не сомневайтесь. 

- Всё-таки Бэла Африкановна была не без способностей 
и за это время вполне сносно научилась понимать язык 
снежных людей. - Нам главное догнать его. Вон он какой 
шустрый. Всю Землю исколесил и на второй круг нала-
дился. Ну, и мы за ним вдогонку. Так и будем друг за дру-
гом гоняться, пока не встретимся.

- А точно… встретимся-то? – заволновался вдруг Сём-
ка.

- Несомненно! Земля-то – она круглая. Не промах-
нёмся! 

- А-у, - самый маленький снежный детёныш прико-
вылял к Сёмке на своих смешных кривых ножках и про-
тянул ему какой-то круглый, бронзового цвета предмет. 

- Да это же…. - обрадовался Сёмка. - Это же компас! 
Моего папы, да?

Снежный детёныш ничего не ответил. Он замер, об-
няв Сёмку за ногу, и не спускал счастливых глаз с его вя-
заной шапки. 

И тогда Сёмка с головы своей шапку снял и на детёны-
ша её надел. Смешной получился детёныш – шапка чуть 
ли не половину его накрыла. Он спрятался в ней, как в 
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домике. Только пыхтел и хихикал довольно.
И помпон от его смеха подпрыгивал и качался.
- Ну, пошли, что ли, - промолвила Бэла Африкановна.
 И они пошли.

ГЛАВА 13. ОДНОФАМИЛЬЦЫ.

И вся честная компания потянулась гуськом по тро-
пинке в сторону бухты.

Первым шёл снежный человек. За ним его жена. По-
том Сёмка с Зинаидой в кармане и в окружении снежных 
детёнышей. Следом – фея, пингвин со своим выводком. 
Замыкал шествие Румпель. Он радостно вилял хвостом, 
подскакивал, вздымал вокруг себя клубы искристой 
снежной пыли.

Детёныши закидывали пса снежками и с визгом раз-
бегались от него во все стороны. 

Впереди замаячили знакомые очертания яхты.
- «Папа Джо»! – завопил Сёмка. - Ура! «Папа Джо»!
«Папа Джо» едва покачивался у самого берега, гордо 

устремив нос в открытое море, готовый в любой момент 
поднять якорь, надуть паруса, рвануть навстречу новым 
приключениям. Только сейчас Сёмка понял, как он соску-
чился по кораблю, бескрайним просторам, морскому ве-
тру, волнам.

- Заждался нас, старина, - чуть не расплакалась от из-
бытка чувств фея. - Ну что ж…

Провожающие обступили фею с Сёмкой плотным 
кольцом. Обнимались, целовались, дружески дёргали за 
носы и щипали щёки, ласково хлопали по затылку.

- Давайте хоть познакомимся напоследок, - предло-
жила фея. - Меня Бэла Африкановна зовут. Фамилия Мц. 
Вот этого…

Фея не глядя ткнула пальцем в Сёмкину сторону и по-
пала ему прямо в глаз.

- Его вот Сёмкой кличут. Фамилию забыла…
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- Семёнов, - подсказал Сёмка, прикрывая рукой слез-
ящийся глаз.

- В общем, неважно. Это вот Зинка бестолковая. А это-
го умнейшего пса Румпелем звать. Прошу любить и жало-
вать. Ну, а вас как по имени-отчеству и по батюшке?

Снежный человек и его жена в недоумении перегля-
нулись.

- Ка-а-ак?! – всплеснула руками ошарашенная фея. - 
Как же вы живёте? Без имени-фамилии, роду-племени?

Снежный человек пожал плечами. Его жена склонила 
набок голову.

- Значит, так! – Бэла Африкановна, как настоящий 
главнокомандующий, решила взять руководство в свои 
руки. - Имена мы вам сейчас дадим! Имён у нас – зава-
лись. Целая куча. Вот ты!

Фея поманила пальцем старшего из детей и склони-
лась к нему, чтобы рассмотреть получше.

- Ты будешь Толик. Ты! – она указала на следующего. - 
Тебя мы назовём Лёлик. Ты, стало быть, станешь… 

- Белый кролик, - хихикнул в кулак Сёмка.
- Балаболка хуже пингвина, - огрызнулась на него 

Бэла Африкановна и заграбастала в охапку сразу двух ма-
лышей. - Ты, стало быть, у нас станешь Савва. А ты - Ар-
темон.

- Фи! – скривился Сёмка. - Собачья кличка!
- Румпель – вот собачья кличка. - спокойно и терпели-

во, как недоумку, объяснила фея. - Ещё Шарик и Барбос. 
Других не бывает. Так, где-то тут ещё один затерялся.

Бэла Африкановна принялась крутить головой в по-
исках пятого, самого маленького детёныша. Но никого 
больше не увидела. Только вязаная шапка с помпоном 
бегала вокруг её валенок, путалась под ногами и издавала 
приглушённые невнятные звуки.

- А ты хитрец! – расплылась в улыбке фея, признав, 
наконец, под вязаной шапкой последнего малыша. - Зна-
чит, будешь Фалалей! Ну как, нравится тебе твоё имя?

- И-и-и! – пискнул из-под шапки новоиспечённый 
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Фалалей.
- Отличные имена! – ехидно заметил Сёмка.
- Замечательные, - согласилась с ним фея. - А папу мы 

назовём… назовём… ну, допустим, Иннокентий Африка-
нович.

- Вроде как ваш брат получается? – усмехнулся Сёмка.
- Просто однофамилец. - Бэла Африкановна сделала 

рукой широкий жест. - Фамилию свою я им тоже решила 
подарить. Берите. Мне не жалко! Хорошая, между про-
чим, фамилия. Звучная. Мц.

- А-ы-о! - почтительно и благодарно склонил голову 
Иннокентий Африканович Мц. 

Его жена подошла поближе его жена и принялась сму-
щённо ковырять пальцем фартук. 

- А как же! – радостно потрепала её по плечу фея. - 
Будешь Афродита! Афродита Ивановна! Не возражаешь?

Афродита Ивановна ничуточки не возражала. Тем бо-
лее и фамилия у неё теперь была очень красивая. Такая 
же, как у всего снежного семейства – Мц.

- Теперь вы!
Раздав имена снежному человеку, его жене и всем от-

прыскам, Бэла Африкановна переключилась на пингви-
нов. В тот день она была явно в ударе и щедра на имена, 
как никогда.

- Пи! Ти! Ми! - фея по очереди тыкала в пингвинов 
пальцем и издавала странные, непонятные звуки. - Ли! 
Би! Ди! Ри! Ви! Ки! Ни! Ши! Си!

К счастью, согласных букв в алфавите было навалом, 
поэтому и имён для пингвинов хватило с избытком.

Теперь они ходили кругами вокруг феи, важно тряся 
головами, и ежеминутно устраивали перекличку:

- Пи!
- Ди!
- Ши!
- Ти!
- Ми!
- Вот и славно! – удовлетворённо кивала Бэла Африка-
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новна. - Теперь все с именами. Проще будет дружить.
- Как будто без имён нельзя дружить, - пожал плечами 

Сёмка.
- Можно, - согласилась с ним фея. - Да только с имена-

ми-то легче!
- Почему?
- Потому что забыть труднее!
Сёмка, как всегда, в феиной премудрости ничего не 

понял. Он поднялся вслед за Румпелем на яхту. Подал 
руку Бэле Африкановне. С трудом затащил её на борт.

«На диету бы, что ли, села...» - мелькнула предатель-
ская мысль.

- Отдать швартовы! – весело крикнула Бэла Африка-
новна – Поднять якоря! Задраить люки! Открыть кингсто-
ны! Слушать в отсеках! Право руля! Семь футов под ки-
лем! Все на абордаж!

За минуту она выдала весь запас не вполне понятной 
ей самой морской лексики. «Папа Джо» снисходительно 
усмехнулся, кивнул, оттолкнулся от берега…

- Ы-а-а-о-а!!! – закричали провожающие. 
- До свидания! – отвечали им с корабля. - До свидания!
Говорящий пингвин Пи вместе с женой Ти и детёны-

шами Ми, Ли, Би, Ди, Ри, Ви, Ки, Ни, Ши и Си бегали ту-
да-сюда у самой кромки воды, расставив в стороны кры-
лья.

- Здравствуйте! – доносилось прощальное пожелание 
с берега. - Ко-ра-бле-кру-ше-ни-е…

- Тьфу на тебя! – бурчала фея. - Накличешь ещё, бала-
болка!

Толик, Лёлик, Савва, Артемон и маленький Фалалей 
подпрыгивали на своих кривых ножках, махали малень-
кими волосатыми ручонками.

Афродита Ивановна вытирала фартуком навернув-
шиеся слёзы.

Иннокентий Африканович сдержанно поднял правую 
руку и стоял так, устремив вверх сжатый кулак – до тех 
пор, пока яхта не скрылась из виду.
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Слегка потрёпанный , но бодрый и полный сил, «Папа 
Джо» устремил свой нос в безбрежный открытый океан.

ГЛАВА 14. ПОГОНЯ ЗА СОЛНЦЕМ.

- В Африку! - скомандовала Бэла Африкановна, лишь 
только студенистый белый туман накрыл антарктический 
берег вместе со всеми его снежными холмами, ледяными 
торосами, семейством Мц и пингвиньим выводком.

- Опять? – скептически поднял бровь Сёмка.
- Почему это опять? – фыркнула фея. - Мы там ещё не 

были.
- Может, и не надо?
Сёмка подозревал и очень опасался, что поиски Аф-

рики снова заведут их в какие-нибудь чужие непривет-
ливые дебри.

- А куда ещё-то? 
- Мало ли есть мест на свете…
- Аф-ф-ф! – тявкнул феин прихвостень. - Р-р-ры!
- Вот и Румпель говорит, в Африку! Двое против одно-

го! – обрадовалась поддержке Бэла Африкановна. - Зна-
чит, путём голосования…

- Зинаида за меня. - возразил Сёмка. - Двое на двое.
- Зинка твоя не в счёт. Она уже завела нас… тоже мне, 

штурман. 
Черепаха осторожно высунула голову из Сёмкиного 

кармана и показала фее язык.
- В Африке тепло. - продолжала настаивать фея. - Ба-

наны, кокосы, финиковые пальмы. Что, капитан Семёнов, 
дурачок, что ли, счастье такое упускать…

- Ну, хорошо, - согласился с последним доводом Сём-
ка. - А как мы её найдём-то?

- Африку?! Запросто!
- Ага! Один раз уже нашли!
- Тогда у нас компаса не было, а сейчас…
Точно! Как Сёмка мог забыть! Самый маленький детё-
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ныш… Фалалей… он же подарил на прощание! Сёмка по-
рылся в кармане.

- Вот!
- Что такое? Ничего не понимаю…. - Бэла Африканов-

на поднесла компас к лицу. Отодвинула его подальше. 
Потрясла около уха. Покрутила в руках. - Какой же это 
компас?

Сёмка пригляделся: на корпусе компаса по кругу 
были выписаны числа. От одного до двенадцати. Из цен-
тра выходила маленькая стрелка. Она указывала на циф-
ру «три».

- Это же часы! – догадался Сёмка.
- Сломанные. - разочарованно буркнула фея. - Даже 

большой стрелки нет.
- Но маленькая-то есть! И вообще! Это папины. Па-

мять!
Он отобрал часы у Бэлы Африкановны и спрятал их 

обратно в карман.
- Придётся ориентироваться по солнцу! – бодро объя-

вила фея. - Куда оно, туда и мы!
- Так оно целый день туда-сюда по небу колтыхается. 

За ним не угонишься!
- Уго-о-онимся. - пропела фея с плохо скрываемой 

угрозой. - Оно ещё не знает, с кем связалось…
Действительно, если бы солнце хоть немножечко до-

гадывалось… если бы оно хоть на мгновение могло пред-
положить… лучше бы ему вообще в тот день на небоскло-
не не появляться.

- Прямо руля! – громогласно провозгласила Бэла Аф-
рикановна и навалилась всем телом на штурвал. - Ложим-
ся на курс! Скорость двадцать пять узлов и четыре четвер-
ти! Подтянуть леера! Развернуть по ветру галф-топсель!

Знать бы ещё, что это такое!
Сёмка носился по кораблю, как полоумный. Что-то 

подтягивал. Что-то подправлял. Разворачивал. Повора-
чивал. Выслушивал потоки феиной брани, её упрёки и 
угрюмое ворчание.
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- Что ты развернул? Куда повернул? Видишь, фор-
стень-стаксель обвис? Лезь на фок-мачту, подтягивай!

- Я упаду! – испуганно открещивался Сёмка. - Там же 
трещина…

- Сейчас я тебе дам затрещину! Держи крепче!
Вручив Сёмке руль фея сама полезла на мачту. Вы-

соко, правда, залезть не получилось. Под феиным весом 
трещина в мачте сделалась больше… ещё больше… фок-
мачта покосилась… надломилась.

Бам! – фея шлёпнулась на палубу и тут же вскочила, 
потирая ушибленное место.

- Ну, обвис и обвис, ладно. - махнула беспечно рукой. 
- У «Папы Джо» парусов навалом. Сейчас ещё шибче пой-
дём! А ну-ка, папаша, вжарь!

И папаша вжарил. Так вжарил, что только ветер в 
ушах засвистел да Зинаида от качки под дальнюю лавку 
закатилась.

- Ур-р-ра! – вопила, перекрикивая ветер, Бэла Афри-
кановна.

- Ур-р-ра! – радостно скакал рядом с ней Сёмка.
- Р-р-ры-ры-ры! – довольно рычал и подпрыгивал 

Румпель. 
Солнце светило и подмигивало сверху, колобком ка-

тясь по безоблачному небосклону. Корабль летел за ним 
на всех парусах. Все были счастливы. За исключением Зи-
наиды, конечно. Она вообще не понимала, что здесь про-
исходит и куда её всё время тащат.

ГЛАВА 15. ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ФЕИ.

Так прошло несколько дней.
Каждый вечер утомлённое солнце падало за горизонт 

и отдыхало там от изнурительной, безумной и бессмыс-
ленной гонки. 

«Папа Джо» по ночам дрейфовал, покачивался лениво 
на волнах, набирался сил перед завтрашним днём.
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Сёмка лежал на палубе, глядя в бездонное небо. Рас-
сматривал звёзды. Мечтал. Скучал по маме, папе – неуло-
вимому капитану Семёнову.

- Мы его найдём? Как вы думаете, Бэла Африкановна? 
Эй, гражданка фея второго ранга! БАМЦ!

- Хр-р-р-р-р…. - безмятежно отвечала Бэла Африка-
новна.

Ничто на свете не могло нарушить её заслуженный, 
честный, заработанный упорным трудом сон.

- Найдём. - уговаривал сам себя Сёмка. - Должны най-
ти. Земля круглая. Правда же, Румпель? 

- Хр-р-ры! – всхрапывал Румпель, совершенно игно-
рируя Сёмкины душевные терзания.

- А ты что думаешь, Зинаида?
- Пф-ф-ф…. - выводила носом черепаха. У неё вообще 

с мыслительным процессом не очень хорошо дело обсто-
яло. А уж про капитана Семёнова она вообще ничего не 
думала. Не до того ей было. Всем известно, что у черепах 
на первом месте сон и еда.

- Найдём! – уверенно, чтобы не заплакать, выкрики-
вал в бездушное небо Сёмка и засыпал под жарким боком 
корабельной феи.

…Ранним утром солнце осторожно выглядывало с 
восточной стороны – надеялось проскочить по небу не-
замеченным.

- Р-р-р-р-ры!!! – встречал его появление бдительный 
Румпель.

- Прямо руля! – не успев продрать глаза, подскакивала 
фея. - Полный вперёд! Не отставать! Попутного нам ветра 
в спину!

- А позавтракать? – робко подавал голос Сёмка.
- В Африке завтракать будем! Там бананы, кокосы, 

финиковые пальмы!
Дожить бы до этой Африки. Сёмка потирал руками 

бурчащий живот и мечтал не умереть безвременной го-
лодной смертью.

И вот, на третьи сутки…
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- Земля! Ур-р-ра!!!
Далеко на горизонте показалась полоса суши - на этот 

раз зелёной, травянистой, покрытой буйной тропической 
растительностью.

- Ну! Что я говорила! – Бэла Африкановна стукнула 
себя кулаком в грудь и поглядела на Сёмку сверху вниз, 
с чувством незыблемого превосходства. - Не промахну-
лись! Африка! Африка! Родина моя! 

Она пренебрежительно махнула рукой в сторону 
солнца, будто бы отпускала его на все четыре стороны – 
за ненадобностью.

- Ладно, свободно, гуляй себе!
Солнце прищурилось, мигнуло на прощание, с облег-

чением закатилось за тучу и…
Всё вокруг мгновенно скрылось в непроглядной тьме. 

Только молнии сверкали, змеились по чёрному грозово-
му небу, прицельно били вокруг «Папы Джо», норовя уго-
дить в самую высокую мачту. 

Бэла Африкановна зарыдала в голос . 
- Что?! – испугался за неё Сёмка. 
- Это я! Я во всём виновата!
- Но почему?! При чём здесь вы?
- Я за ним гналась! Я его дразнила!
- Кого?!
- Солнце! Оно разгневалось и требует жертв! Прости 

меня, о светило! Прости недоучку и выскочку нераз-
ум-ну-ю! 

Было поздно. Молния ударила в фок-мачту. «Папу 
Джо» подбросило. Завалило набок. Швырнуло на рифы.

Всех разметало по палубе, поволокло от одного борта 
к другому, оглушило, накрыло завалившимся парусом.

«Папу Джо» накрыло волной. Поволокло в неизвест-
ность. И всё вокруг почернело...
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ГЛАВА 16. ЧЕМПИОНКА  
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА.

- Ку-ку! – раздалось сверху. - Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!
- Кукушка, кукушка. - проскрипело сбоку. - Скажи нам, 

сколько миль отсюда до человеческого жилья и где нам 
набрать спелых бананов и кокосов?

- Ку-ку! – ответила кукушка. - Ку-ку-ку-ку-ку!
- Дурья ты, кукушка, башка! Хуже нашей Зинки, чест-

ное слово!
Сёмка перевернулся с затёкшего бока на спину и от-

крыл глаза.
Он лежал на зелёной и мягкой траве. Над ним сияло 

безоблачное голубое небо. Ласково улыбалось солнце. Чи-
рикали птицы. Слабый ветерок шевелил ветви кустов и 
деревьев.

Бэла Африкановна сидела посреди поляны и пыталась 
поймать в линзу очков солнечный луч. Румпель носился 
кругами, подтаскивал ей щепки, ветки и прочий лесной 
мусор для растопки костра. Зинаида грелась на солнышке, 
сушила панцирь, раскинув в стороны лапы. «Папа Джо» с 
дырой в боку лежал на песке, словно выбросившийся на 
берег смертельно раненый кит.

- Выспался, лежебока? – фея отвлеклась от своего за-
нятия и направила солнечного зайчика прямо Сёмке в 
глаз. - А говорил, есть хочешь!

- Хочу! – подскочил Сёмка. - Очень хочу!
- Так ведь нечего!
- Как?! Вы же говорили… финики, кокосы…
- Ага! Кокосы… абрикосы… Всё до нас, наверное, съе-

ли!
- Но как же… как же…. - Сёмка почувствовал такой 

приступ голода, что аж в глазах потемнело и зазвенело в 
ушах и в голове.

- Не хнычь! Моряк ты или не моряк?
За столько дней плавания Сёмка, конечно, вполне уже 

стал моряком. Но даже морякам время от времени пола-
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гается что-нибудь на обед... и на ужин.
- На охоту пойдём! Дичи какой-нибудь подстрелим!
Бэла Африкановна покопалась в принесённых Румпе-

лем хворостинах. Выбрала одну – самую длинную и гиб-
кую. Выдернула нитку из лохмотьев собственного бушла-
та. Крепко привязала её к концам хворостины.

- Это будет лук.
Потом выбрала ещё несколько палочек – потоньше и 

покороче.
- Это будут стрелы.
- Ку-ку!!! – насмешливо прокричала с ближайшего 

дуба кукушка.
- А это будет дичь!
Не успел Сёмка возразить, как Бэла Африкановна 

подняла лук в сторону дубовой кроны, прищурила левый 
глаз, натянула тетиву…

Вжик! – стрела перелетела через дерево и упала дале-
ко позади него, не задев ни единого листочка.

- Ква-ква-ква!!! – донеслось из лужи на краю поляны. 
- Ква-ква-ха-ха-ха!!!

- Говорят, у французов первейший деликатес – лягу-
шачьи лапки.

- Фу! – сморщил нос Сёмка. - Я не француз!
- Будешь привередничать?
Вжик! – следующая стрела не долетела до лужи метра 

два и стоймя воткнулась в землю.  
- Пи-и-и-и-и!!! – зашлась от смеха водяная крыса, вы-

лезшая из своего укрытия полюбоваться на знатную фе-
ину охоту.

Вжик! – третья стрела пролетела высоко над крыси-
ной головой и бесследно исчезла в морской пучине.

- Не будет охоты, – философски заметила фея. - Что-то 
не везёт мне сегодня.

- Вы же вроде олимпийской чемпионкой по стрельбе 
были? – напомнил ей Сёмка.

- Злопамятный ты, как я погляжу, - недовольно про-
бурчала Бэла Африкановна. - Ну, наврала я тебе. Не по 
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стрельбе. И не чемпионкой. Двадцать восьмое место за-
няла на школьном шахматном турнире. Шахматистка я. 
Неужели не видно?

- Вообще-то не очень. А что же мы всё-таки будем 
есть?

- Зануда ты, - вздохнула Бэла Африкановна. - Зануда и 
обжора. Весь в свою черепаху. Ну да ладно. Пойдём.

ГЛАВА 17. КУДЫК КАК ОН ЕСТЬ.

Фея продиралась сквозь джунгли напролом. Позади 
оставалась широкая вытоптанная просека. 

- Куда мы… куда…. - пытался докричаться до феи Сём-
ка, едва поспевая за её широким командирским шагом.

- На кудыкину гору! – трубила Бэла Африкановна, не 
обращая внимания на отстающих.

- Зачем?! 
- Там кудык сидит! Он всё знает!
Она неслась, выпучив глаза, не разбирая дороги. Сём-

ка поначалу тоже бежал, переходя с трусцы на резвый га-
лоп. Потом устал. И плёлся теперь за ней, пошатываясь 
и спотыкаясь. Румпель еле перебирал ногами, поджав 
хвост и тихо скуля от усталости. Одной Зинаиде всё было 
нипочём. Она уютно устроилась в Сёмкином кармане и 
только изредка высовывала наружу голову – проверяла 
дислокацию, местоположение солнца и что вообще во-
круг происходит.

- Вперёд! – орала фея, грудью прокладывая себе доро-
гу сквозь чащу. - Вперёд! Полный вперёд!

Цепочка путешественников растянулась на добрую 
сотню метров. Бэла Африкановна впереди. За ней – запы-
хавшийся Сёмка. Замыкал колонну Румпель на разъезжа-
ющихся ослабевших лапах. Так они шли, шли, шли… 

Перевалили через холм. Спустились, спотыкаясь о 
корни, по колено увязая в песке.

Тут деревья вдруг сами собой расступились, поредели, 
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разбрелись по сторонам…
- Океан! – схватился за голову Сёмка.
Перед взором изумлённых путников раскинулась 

только что покинутая ими бескрайняя, равнодушная и 
грозная морская ширь. Океан грохотал, шумел, перели-
вался на солнце и грозно пенился.

- Это что же такое получается? – никак не могла взять 
в толк фея. - Значит, мы всё это время не вперёд шли, а, 
выходит, назад?

Сёмка устало пожал плечами.
- Развор-р-рачивай! – скомандовала Бэла Африканов-

на. - Ша-а-агом марш!!!
Вся процессия дружно развернулась и с той же скоро-

стью ринулась обратно – сквозь лесную чащу, через холм, 
кусты и непроходимые дебри.

Ровно через полчаса деревья снова почтительно рас-
ступились…

- Что такое?! – возмутилась фея. - Опять?!
Перед ними вновь раскинулся океан – беспокойный, 

безбрежный, синий.
- Поворачивай! – гаркнула фея. - Ша-а-агом…
На этот раз решили взять чуть правее. Протоптали но-

вую просеку, перевалили через холм… океан!
Раз пять или шесть меняли маршруты. Шли вдоль, по-

перёк, наискосок. И каждый раз неизменно проходили 
лес, переваливали холм и оказывались на заваленном бу-
реломом, морскими водорослями и ракушками песчаном 
берегу.

В конце концов, терпение Бэлы Африкановны лопну-
ло. 

Выйдя в очередной раз к океану, она грузно осела на 
песок и произнесла то, о чём все уже и так догадались:

- Сдаётся мне, это остров.
- Угу! – согласился Сёмка и рухнул рядом с феей без 

сил. В спину ему воткнулось что-то круглое, маленькое, 
как мячики для пинг-понга. 

- Ой-ой-ой!
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Все вместе подскочили, принялись разгребать, отгре-
бать, расчищать песок руками, лапами, носами – кто чем 
может.

- Всё ясно! – провозгласила Бэла Африкановна, сжи-
мая в руке продолговатое белое яйцо. - Мы в гнезде!

И тут на холме, на самой его высокой вершине пока-
залась исполинских размеров голова.

- Ай!!! – вскрикнул Сёмка и, одеревенев от испуга, 
прирос к месту. Он даже не успел толком представить, ка-
кую замечательную глазунью можно было бы из найден-
ных яиц приготовить. 

 Румпель спрятал морду в песок и затих, надеясь, что 
его не заметят.

 - Пх-х-х-х-х!!! – прошипела голова и высунулась из-за 
холма ещё больше.

Была эта голова как будто змеиная. Но почему-то с 
острым птичьим клювом. Шея вся в рыбьей чешуе. Глаза 
большие, чёрные, прикрыты кожистыми веками. Уши от-
сутствовали напрочь.

- Может, это и есть куд… дык? – задыхаясь от ужаса, 
спросил у феи Сёмка.

Но фея сидела в полном оцепенении и, по всей види-
мости, утратила способность говорить.

И тут подала голос Зинаида.
- Пх-х-х-ха!!! – вдруг словно засмеялась черепаха, тря-

сясь всем панцирем и елозя лапами. 
- Чокнулась! – вынесла вердикт Бэла Африкановна и 

без чувств свалилась на землю. 

ГЛАВА 18. ЧЕРЕПАШИЙ ОСТРОВ.

Бэла Африкановна лежала в полном беспамятстве.
Румпель скулил.
Зинаида вертела панцирем. Дрыгала лапами. В до-

вершение она дёрнулась всем телом, кубарем выкатилась 
из Сёмкиного кармана и чуть ли не бегом припустила на 
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холм, к безобразной змеиной голове.
- Стой! – закричал ей вслед Сёмка. - Куда ты?!
Зинаида неслась, быстро-быстро перебирая лапами и 

задрав кверху заднюю оконечность панциря. А ещё гово-
рят, что черепахи медлительные и неповоротливые…

- Стой! Она сожрёт тебя!!!
- Пх-х-х-х-х-х-х! – прошипела голова, вытянула шею 

навстречу Зинаиде. 
Сёмка закрыл глаза...
 Топ! Топ! Топ!– раздалось сверху. 
Сёмка зажмурился ещё крепче и втянул голову в пле-

чи.
Смеялась, вроде бы, Зинаида. Только теперь к её хри-

пловатому голосу как будто примешивались другие – ба-
совитые, тонкие, визгливые, скрипучие. Они хохотали 
словно бы хором:

- Пха-хи-хо-хе-хе-хе!!! 
Сёмка почувствовал, как над ним нависла тяжёлая, 

тёмная тень. Он приоткрыл глаза и вздрогнул.
Из-за холма, из-за самой его высокой вершины, не-

спешно перебирая слоноподобными ногами, выползала 
черепаха. Огромная, как танк. Ужасная, как горгона Ме-
дуза. Именно ей принадлежала эта страшная змеиная го-
лова. И сейчас она будто целилась клювом в Сёмку. 

- Хорошо сейчас фее, - позавидовал Сёмка. - Лежит 
себе в обмороке, отдыхает, этого кошмара не видит.

Но Бэла Африкановна очнулась и сидела на песке, по-
теряв дар речи от ужаса.... 

Черепахи наступали на них со всех сторон. Много, 
очень много черепах всех цветов и размеров. Огромные, 
чуть поменьше, совсем маленькие, крошечные, как тара-
каны. Полчища, сонмы, мириады панцирей, чешуйчатых 
ног, змеиных голов. Они шли рядами, колоннами, скреб-
ли по песку своими когтистыми лапами. 

- Всё из-за яиц, - трагическим голосом прошептала 
фея.

- Как это? – не понял Сёмка.
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- Кладка-то черепашья. А мы разорили. Всё теперь… 
Можно прощаться с жизнью…

Сёмка с жизнью прощаться не хотел. Он вскочил на 
ноги и приготовился защищаться. Одну руку выставил 
вперёд. Другую прижал к боку. Пальцы сжал в кулаки. 
Ноги согнул в коленях – для устойчивости.

- Пш-ш-ш-ха-ха-ха!!! – жутко захохотала огромная, 
видимо, самая главная, рептилия.

Зинаида явно чувствовала себя в своей тарелке. Ра-
довалась жизни, довольно и счастливо улыбалась, лезла с 
поцелуями к сородичам-черепахам.

Первый раз Сёмка видел её такой.
- Зин! А, Зин! Ты что, против нас?
Зинаида была не против и не за. Оказавшись в кругу 

своих родственников, она как будто попала в другой мир 
и забыла обо всём, что было до этого.

- Мы же твои друзья!
- Пха-ха-ха!!! – радовалась Зинаида.
- Пш-ш-ш-ш-ш-ш-ш!!! – шипела черепашья предво-

дительница, подползая ближе, ближе, ближе…
Права была фея. Придётся всё-таки попрощаться. С 

жизнью, солнцем, надеждой найти капитана Семёнова. 
Сёмка прижал кулаки к лицу и громко, отчаянно всхлип-
нул.

Черепахи окружили их плотным шевелящимся коль-
цом.

ГЛАВА 19. ПРОЩАНИЕ С ЗИНАИДОЙ.

Тут Бэла Африкановна собралась с оставшимся в ней 
духом и вступила в решительный бой.

- Вот!!! – вскрикнула она, выхватила из кармана своё 
единственное оружие и сунула его в черепашью морду. - 
Видала?!

- Пф-ф-ф-ф-ф…. - огромная черепаха сразу сникла, 
почтительно склонила голову. Такое сильное впечатле-
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ние произвёл на неё портрет капитана Семёнова.
Её многочисленные товарки запыхтели, зашипели, 

принялись что-то возбуждённо лопотать, обсуждать, друг 
другу доказывать.

- Знать бы, что они там балаболят…
- Рф-рф-рш, - выступил вперёд полиглот Румпель. - 

Рха-рхе-рхо.
- Поня-я-ятно, - кивнула Бэла Африкановна, выслушав 

подробный собачий перевод. - Опять опоздали. Уплыл 
три месяца назад. И нечего хныкать. Радоваться надо, что 
не съели нас и не задавили, как мокрых мышат.

- Я рад… д… ду… юсь. - зашёлся в пронзительных ры-
даниях Сёмка. - рад… д… д… д… дуюсь!!!

- Пх-пх-пх, - окружили его заботливые черепахи. 
Стали успокаивать, носом тыкаться, рассказывать на-

перебой. О том, как капитан Семёнов спас их кладку от 
наводнения. И от хищных чаек с альбатросами тоже. Хо-
роший был человек. Добрый. По семье своей скучал, по 
сыну. 

Сёмка опять всхлипнул.
Тут черепахи спохватились, засуетились, еды всякой 

натащили – путешественников кормить. Были среди их 
угощения спелые ягоды, сушёные коренья, какие-то тра-
винки, листочки, лягушачья икра, червячки.

Все ели, не привередничали. И на том спасибо, что с 
голоду не дали умереть.

- Пора нам, - утерев рукавом рот, поднялась Бэла Аф-
рикановна.

- Бывайте, - поклонился черепахам Сёмка. - И спасибо 
за всё.

Провожали их дружно. Можно сказать, всем остро-
вом. Довели до берега, где отдыхал раненый «Папа Джо». 
Притащили брёвен, веток, неизвестно откуда взявших-
ся крепких досок. Все вместе залатали дыру. Подлезли 
под яхту панцирями. Навалились, закряхтели, поднажа-
ли, сдвинули её с места. И так поползли – толкая, пихая, 
усердно работая лапами.
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Наконец «Папа Джо» достиг воды, поднял свой кор-
пус, нацелил нос в открытый океан.

- Ура!!! – запрыгал от восторга Сёмка.
- Все на борт! – отдала приказ Бэла Африкановна.
Через минуту почти все были на яхте: фея, Сёмка, 

дрожащий от радости Румпель… 
- Зина! Зин! Давай скорее! – позвал черепаху Сёмка. - 

Отплываем! 
Зинаида скакала по берегу, как только могут скакать 

черепахи, вертела хвостиком и никуда отплывать не со-
биралась.

- Отдать концы! – скомандовала фея.
«Папа Джо» шевельнулся, покачнулся, оттолкнулся 

всем корпусом…
- Нет! – закричал Сёмка. - Мы не можем! Зинаида! Зи-

ночка! Зинуля моя любимая!
- Остаётся она, - сказала фея. - С родичами своими хо-

чет жить, червяками и личинками питаться...
- Да я ж ей…. - Сёмка клятвенно прижал к груди руки и 

умоляюще посмотрел на удаляющуюся вместе с берегом 
Зинаиду. - Зинуля! Я ж тебе всё, что хочешь! Хочешь чер-
вяков, хочешь жуков, хочешь клубники со сливками!

Но Зинаида никакой клубники не хотела. Она выпля-
сывала на берегу в окружении остальных черепах. Лихо 
размахивала лапами. Счастливо и безмятежно улыбалась.

- Как же так?! – недоумевал и печалился Сёмка. - Зина! 
Ты же мой лучший, мой самый любимый друг!

- Ха! – насмешливо выдохнула фея.
Сёмка обиделся и надулся.
- Вот что я тебе скажу, - потрепав его по плечу, замети-

ла Бэла Африкановна. - Дружба и любовь – птицы свобод-
ные. Их насильно при себе не удержишь…

В подтверждение этих слов «Папа Джо» кивнул, ныр-
нул носом под волну, выпрямился, расправил все паруса.

- Думаешь, если друга в карман засунуть да за ногу ве-
рёвочкой привязать, он с тобой на всю жизнь останется? 
– продолжала фея, задумчиво покручивая штурвал. - Не-
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е-ет! Так ты любовь и дружбу не сохранишь!
- А как?
- Их, чтоб сохранить, отпустить на волю надо. Чтоб ле-

тели свободно, в небе лёгкими птицами парили. Вот тог-
да они к тебе сто раз ещё вернутся. Помяни моё слово!

Сёмка тоскливо глядел на стремительно уплывающий 
к горизонту остров. Маленькую точку, в которой едва уга-
дывалась его закадычная подруга Зинаида. Как это, инте-
ресно, она сто раз к нему вернётся? Вечно эта фея всякую 
чушь несёт.

Сёмка набрал полную грудь воздуха и тяжело вздох-
нул.

Отца он так и не нашёл. Друга только что потерял.
Печальное какое-то выходило путешествие.

ГЛАВА 20. КОРАБЛЬ НА ГОРИЗОНТЕ.

Так они плыли и плыли. День за днём. Неделю за не-
делей.

Ночью любовались звёздами. Каждое утро привет-
ствовали солнце. Ловили авоськой планктон и креветок. 
Пили дождевую воду.

Каждый день вспоминали Зинаиду. Как она смешно 
пыхтела и свистела носом. Как не вовремя заснула на вах-
те. Как скребла когтями по палубе, превратившейся в ан-
тарктических водах в каток. Сёмка скучал по ней. И Рум-
пель скучал. Фея фыркала, обзывала черепаху лежебокой 
и обжорой. Но тоже, по всему видать, скучала.

Иногда они натыкались на острова. Заходили в ма-
ленькие, бедные порты. Меняли улов на хлеб и рисовые 
лепёшки. Заводили разговоры с местными туземцами. 
Показывали всем портрет капитана.

- Пхень, мень, тянь, вань. - увидев знакомое лицо, ту-
земцы радостно кивали и тыкали в него пальцами. - Бунь, 
тунь, трень, брень.

- Уважаемый, говорят, человек. - поясняла Бэла Афри-
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кановна Сёмке. - Спас этих диких аборигенов от урагана. 
Зонтик подарил. Ветряную мельницу построил. Читать 
научил. Рожь и пшеницу сеять.

- Ого! – восхищался Сёмка. - Вы понимаете их язык?!
Фея лишь скромно пожимала плечами. Признаваться, 

что весь перевод ей, как всегда, нашёптывает Румпель, у 
неё не хватало духу.

- Спросите их, - подпрыгивал от нетерпения Сёмка. 
- Спросите, где он теперь? Куда направлялся? Когда они 
его в последний раз видели? 

- Месяц назад, - отвечали туземцы.
- Две недели назад...
- Неделю…
С каждой остановкой и новой встречей неуловимый 

капитан становился всё ближе, ближе, ближе.
Много интересного и удивительного узнали о нём пу-

тешественники.
На одном из островов им рассказали, как великий и 

могучий капитан одной рукой поднял дерево, придавив-
шее мышиное семейство. На другом показали тоннель, 
прорубленный им в скале. На третьем угостили испечён-
ными по его рецепту пирожками.

- Мы найдём его? Догоним? – теребил фею Сёмка. - 
Бэла Африкановна, как вы думаете?

- Я думаю… - многозначительно отвечала Бэла Афри-
кановна, не забывая энергично вертеть штурвал. - Я ду-
маю, что жизнь длинная. А Земля круглая.

- И…?
- И хватит отвлекать меня, зануда! Не то опять на ка-

кие-нибудь рифы с айсбергами налетим. Полный вперёд! 
Подтянуть леера! Развернуть лисель-шкоты!

…На исходе третьей недели они увидели на горизонте 
корабль. 

- Ура! – закричал Сёмка. - Это он! Я знаю! Это папа! 
- Не говори «гоп», - усмехнулась Бэла Африкановна, но 

на штурвал всё-таки налегла, крикнула грозно. - Полный 
вперёд!
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«Папа Джо» подпрыгнул, расправил плечи и полетел 
вперёд, едва касаясь днищем воды.

Свистел в ушах лихой ветер.
Обезумев от радости, носился по палубе Румпель.
- Ля-ля-ля! – пела фея. - Я мечтала о морях, о корал-

лах…
- Ура! Ура! Ура! – скакал вокруг неё Сёмка. - Быстрей, 

быстрей, быстрей!
- Не мешай. - отмахивалась Бэла Африкановна. - Весь 

обзор мне загораживаешь. 
Неизвестный корабль приближался с каждой секун-

дой. Он рос, рос, рос… Вот стали различимы прямые, 
стройные мачты… туго надутые паруса… маленькие 
окошки иллюминаторов вдоль борта… пушки… чёрный 
флаг с черепом и скрещенными костями…

Ба-бах!!! – бахнуло справа.
Бу-бух!!! – бухнуло слева.
- Полный наза-а-ад!!! – сиреной завопила фея.
Поздно.
Пушечные ядра дождём сыпались вокруг «Папы Джо». 

Разрывались. Грохотали. Поднимали фонтаны брызг. 
- Пираты!!! – голосила Бэла Африкановна. - Всё!!! Ко-

нец!!! Мы погибли!!!
Румпель выл.
Сёмка рыдал.
Пушки изрыгали ядра.
На борт пиратского корабля высыпали жуткие, злоб-

ные, кривоногие пираты. Они свистели, хохотали и 
улюлюкали в предвкушении близкой и лёгкой добычи.

Ба-бах!!! – взорвалось совсем близко, под боком у 
яхты.

«Папа Джо» покачнулся, накренился и испустил по-
следний тяжкий вздох.
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ГЛАВА 21. В ПЛЕНУ.

- Йо-хо-хо! – горланили пираты где-то наверху, над 
головой, по всей видимости, на палубе. - Йо-хо-хо и ве-
сёлый Роджер!

- Тьфу ты! Совершенно в ноты не попадают, - недо-
вольно проворчала Бэла Африкановна. - И какие против-
ные голоса у этих разбойников! Ты заметил?

Они сидели в трюме в кромешной темноте. Руки свя-
заны. Ноги связаны. У Румпеля ко всему прочему морда 
обмотана несвежей драной тряпкой.

- Йо-хо-хо!!! Сорок бочек арестантов!!!
Пираты галдели, свистели, стучали кружками, хохота-

ли, орали, пели, бранились и палили из всех пушек и пи-
столетов сразу. Гвалт стоял такой, что даже здесь, в погру-
жённом во мрак трюме, сводило челюсти и закладывало 
уши.

- Бежать нам отсюда надо, Бэла Африкановна.
- Ага! Со связанными ногами? И на чём? «Папу Джо», 

бедолагу, они подстрелили…
На этих словах фея то ли икнула, то ли всхрапнула, то 

ли приготовилась всерьёз разрыдаться. Сёмка тоже ти-
хонько всхлипнул.

- Что теперь будет-то? Нас убьют? Скормят акулам? 
Подвесят за ноги на рее?

- Поживём – увидим.
- Йо-хо-хо!!! Сейчас я вам здесь показать!
С грохотом откинулась крышка ведущего на палубу 

люка. Громко протопал по лестнице тяжёлый костыль.
В хлынувшем в трюм неясном свете вечерних суме-

рек появились кривые ноги, одна из которых заканчива-
лась гладко обструганной деревяшкой. 

Ноги спустились вниз. Показалось пузатое туловище. 
Голова в шляпе. Всё вместе это сложилось в тёмный силу-
эт весьма упитанного пирата.

Переваливаясь с боку на бок, пират проковылял к 
вжавшимся в кучу тряпья пленникам и остановился пе-
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ред ними.
- Хэллоу! Хау ду ю ду? 
- Чего-о-о? – возмутилась фея. - Что ещё за ду-ду-ду? 

Раздуделся!
- Я не дудьелся, - сказал пират с сильным акцентом. - 

Я спросить на иностранный язык, как ваш дела?
- Как наш дела… - проворчала Бэла Африкановна. - 

Плохо!
- Что случиться?
- Как будто сам не знаешь… Зачем вы подстрелили 

«Папу Джо»? Зачем взяли нас в плен? Для чего запихнули 
в свой вонючий трюм? Хоть бы прибрались, прежде чем 
приглашать даму… И что вы собираетесь с нами делать?

- Мы отдавать вас людоед, - широко осклабился пират. 
- Менять на мука, сахар и патроны. У нас кончаться. 

Людоед? Фея с Сёмкой чуть в обморок не рухнули от 
страха.

- Дяденька пират! – принялся умолять Сёмка. - Не 
отдавайте нас людоеду! Отпустите нас, пожалуйста! Мы 
папу моего ищем, капитана Семёнова. Нам очень надо 
его найти. Очень-очень!

- Папа…. - задумчиво повторил пират и голос его, ка-
жется, слегка потеплел. - Папа… Я сам быть папа…

- Поздравляю! – буркнула из своего угла Бэла Африка-
новна.

- Много лет искать свой дочка…
Пират нащупал в полумраке кучу ветоши и уселся на 

неё рядом с пленниками. Подпёр руками голову. Тяжело 
и надолго задумался.

- Мой дочка был красавица. На меня похож.
- Представляю себе… - усмехнулась фея. - И куда ж она 

подевалась?
- Похитил колдунья… или какой-то волшебница, что 

ли…
Он покопался в глубоком кармане, вытащил коробок, 

чиркнул спичкой.
Неверное, колеблющееся пламя осветило его чёрные 
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спутанные космы. Кривой, свёрнутый набок нос. Повязку 
на правом глазу. Шрам через всё лицо. Огромный кинжал 
за поясом.

Бэла Африкановна уставилась на пирата, широко рас-
крыв рот и не веря своим глазам.

- Па? – выдохнула она. - Папа?
Пират вздрогнул и едва не выронил спичку. Поднёс 

огонёк к лицу феи. Ахнул. Уронил-таки спичку на ветошь. 
Ветошь вспыхнула ярким пламенем. Затрещала огнен-
ными искрами. Сразу стало светло и жарко.

 - Спалить нас решил?! - закричала фея. - Кого потом 
будешь на муку и патроны менять?!

- Не менять! Нет никакой людоед! – радостно закри-
чал в ответ пират, топча огонь ногой, пиная его костылём, 
колотя по нему своей пыльной дырявой шляпой. - Я его 
выдумать!

- Зачем?
- Вас пугать!
- Ну, считай, что у тебя получилось, - буркнула Бэла 

Африкановна.
Тут пират как раз загасил пламя и, расчувствовав-

шись, бросился обнимать и целовать свою новоявленную 
дочку.

- Дочурка! Мой маленький дочурка! Нашёлся! Я так 
долго тебя искать!

Сёмка смотрел на эту неожиданную трогательную 
сцену совершенно потрясённый. Вот так дела! 

- Папуля! – кряхтела в жарких пиратских объятиях 
Бэла Африкановна. - Уймись! Рёбра мне переломаешь! И 
развяжи ты нас, наконец!

- Йо-хо-хо! – спохватился папуля-пират. - Пустой са-
довый башка! 

Он со звонко постучал себя кулаком по голове, выта-
щил из-за пояса огромный кинжал…

Раз! Два! Три! – несколько взмахов этого страшного 
резака, и все пленники освободились от пут.
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ГЛАВА 22. ПИРАТСКИЙ ПРАЗДНИК.

Милыми и славными ребятами оказались на деле эти 
разбойники-пираты. 

- Йо-хо-хо! Мой дочка нашёлся! У нас есть праздник! 
– громко объявил папуля-пират и в подтверждение своих 
слов три раза пальнул из пистолета в воздух.

И тут же на палубе появился целый котёл пшённой 
каши. Остатки запечённой бараньей ноги. Всякие фини-
ки-инжир-абрикосы. Пряники, мармелад, конфеты – пи-
раты, как оказалось, очень уж до сладкого охочи.

Все наперегонки угощали гостей. Подкладывали луч-
шие куски, чаю крепкого подливали. Откуда-то взялось 
кокосовое молоко.

- Никогда в жизни такого не пробовал! – прихлёбывал 
молоко Сёмка, и облизывался, и смотрел на происходя-
щее осоловелым от сытости взглядом.

А происходило на корабле самое, что ни на есть, неи-
моверное. Пираты плясали, водили хороводы и играли в 
ладушки – совсем как дети, честное слово. А один, ростом 
меньше всех и самый кривоногий, достал губную гар-
мошку и принялся выводить душещипательные мелодии, 
играть романсы и всякие лирические песни.

- Расцвели уж давно, - подпевала гармошке Бэла Аф-
рикановна и незаметно вытирала со щёк сентименталь-
ные слёзы, - хризантемы в саду…

С Румпелем пираты подружились больше всего. Игра-
ли с ним в догонялки, носились по палубе, бараньи кости 
ему на дальность в океан кидали. А он за костями в воду 
нырял и, весь мокрый, притаскивал их в пасти обратно.

- Ну, хватит! – рассердилась в конце концов фея, гля-
дя на такое легкомысленное поведение Румпеля. - Мы тут 
вообще-то по делу. Вот!

Она, как обычно, пошуршала в кармане. Вытянула по-
мятый, потёртый, местами промокший, но всё ещё впол-
не различимый портрет капитана Семёнова и протянула 
его своему папуле.
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- Видали?
Папуля-пират долго и задумчиво рассматривал пор-

трет, крутил его так и этак, переворачивал то обратной 
стороной, то вверх ногами.

- Никогда не видать.
Пожал плечами и вернул портрет.
Сёмка поначалу от такой невесёлой новости приго-

рюнился. Потом подумал немного, здраво поразмыслил 
и, наоборот, весьма обрадовался и оживился. Ведь если 
пираты не встречали капитана Семёнова, значит, и он их 
тоже не встречал. Не сражался с ними. Не был ограблен. 
Не попадал к ним в плен. Это же, получается, очень хоро-
шо! Просто даже здорово это выходит!

- Но очень много слышать… - продолжал папуля-пи-
рат свою неспешную, тягучую мысль.

- Что? – подскочил Сёмка, - Что вы слышали про моего 
папу? Где он? Как его найти?

- Местный пираты говорить. - с трудом подбирая сло-
ва, отвечал папуля. - Он вся поверес… перевес… перевос…

- Перевоспитывает он всех, - пришёл на выручку па-
пуле маленький пират с губной гармошкой. - Как встре-
тит кого из наших, сразу от дурных привычек отучает. 
Заставляет руки мыть и чистить зубы. На работу ходить 
велит, вместо того чтобы по морям шататься и разбойни-
чать.

- Старикашка Вилли уж каким злодеем был, а после 
встречи с этим Семёновым совсем с катушек съехал, - 
плаксивым тоном пожаловался сутулый тощий пират 
с перевязанной грязной тряпкой щекой. - Корабль свой 
продал, купил домик в деревне, сад-огород развёл, варе-
нье варит, ребятишек соседских угощает… Фу-ты ну-ты!

- А что у вас с лицом? – поинтересовалась у сутулого 
Бэла Африкановна. - Щека у вас, гляжу, какой-то дрянью 
обмотана.

Пират отвёл в смущении взгляд и принялся насвисты-
вать и ковырять пальцем дырку на штанах.

- Флюс у него, - объяснил за сутулого маленький. - Зуб 
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уже второй месяц болит. Что только мы не перепробова-
ли…

- Да-да! – вступил в разговор папуля. - Головой в океан 
макать, в уши дуть, коровий лепёшка прикладывать, зме-
иный яд через затылок втирать.

- Значит так. - Бэла Африкановна вытащила из карма-
на блокнот и карандаш и принялась там что-то делови-
то царапать. - С этим направлением в ближайшем порту 
обратитесь к доктору. Он ваш зуб вмиг вылечит. И чтоб 
никаких больше лепешёк, невежды!

- Будем исполнить! – папуля-пират глядел на фею со 
смесью глубокого уважения, умиления и какого-то дет-
ского восторга. - Что ещё приказать, мой дочурка?

- Ещё я вам прикажу… - дочурка вошла во вкус, упёрла 
руки в боки и вспомнила, что не так давно она сама была 
главнокомандующей. - Прикажу вам оставить своё раз-
бойное ремесло! За ум взяться! Делом заняться, в конце 
концов!

- Как так?! Каким ещё делом?! – среди пиратов разда-
лись ворчание и ропот. - Мы умеем только разбойничать 
и грабить! Других дел у нас нет.

- Сейчас я вам выпишу предписание. - Бэла Афри-
кановна вновь извлекла свой блокнот и что-то там бы-
стро-быстро накарябала. - С ним придёте в Африке на 
склад. Получите сто ящиков бананов, переправите в Ан-
тарктиду. В Антарктиде возьмёте двадцать бочек солёной 
селёдки, повезёте в Африку. Заодно и почту прихватите 
– газеты, журналы всякие, письма и телеграммы. 

- Зачем? 
- Почтово-торговый флот называется! Будете разные 

нужные товары и письма туда-сюда перевозить и людям 
помогать. Понятно?

- Ура! – хором завопили пираты и начали палить в 
воздух из пистолетов и пушек. - Йо-хо-хо! Тру-ля-ля!

- Гадость эту сейчас же всю выбросьте, - ворчливо до-
бавила фея, показав на страшное пиратское оружие. - И 
чёрный свой флаг снимите, чтоб людей не пугать. А нам 
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вообще-то пора.

ГЛАВА 23. «СТАРИНА ДЖО».

Пираты все указания феи выполнили честь по чести. 
Ножи и пистолеты в океан пошвыряли. На пушки навали-
лись дружно, покряхтели, поднажали и спихнули туда же, 
в воду. Потом маленький и кривоногий ловко, как мар-
тышка, забрался на фок-мачту и под всеобщее улюлюка-
нье и хохот содрал с неё грозный пиратский флаг.

- Ур-р-ра!!! – грянули хором пираты. 
Правда, теперь они и пиратами-то называться не мог-

ли, поскольку стали честными моряками – представите-
лями доблестного почтово-торгового флота.

- Айда с нами! – предложили они Сёмке и Бэле Афри-
кановне. - Включим вас в свою команду. На довольствие 
поставим. У нас как раз юнги и боцмана не хватает.

- Как-нибудь в другой раз, - пообещала фея. - А сейчас 
помогите-ка «Папу Джо» в чувства привести.

Все вместе прочесали океан вокруг корабля. Баграми, 
крюками, а то и просто вёслами подцепили всё, что оста-
лось от яхты. Вытащили добротные брёвна и доски, куски 
обшивки, мачт, обрывки парусов…

Бэла Африкановна так и разрыдалась, глядя на то, во 
что превратилась её любимая яхта. - Ох, «Папа Джо»… 
«Папа Джо»… «Папа Джо»…

- Ну-ну-ну, - папуля-пират смущённо чесал затылок, 
покашливал, хлопал фею по могучему плечу. - Простить 
мне, дочурка. Не хотеть. Не рассчитать. Не знать.

Но фея только грозила кулаком своему родному па-
пуле.

А потом «Папу Джо» починили.
Правда, многих кусков и деталей не хватило. Не до-

считались мачт, рей, киля, якорей, парусов… Но всё, что 
нашли, просушили, бережно обстругали, сколотили. И по-
лучился отличный, крепкий, надёжный, вместительный, 
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грузоподъёмный, удобный, манёвренный, быстроход-
ный…

- Плот! – изумился Сёмка, увидев результат всеобщего 
труда. - Бэла Африкановна, это же плот!

- Мы назовём его «Старина Джо»! – воскликнула Бэла 
Африкановна. - Он ещё ого-го, наш верный друг! Он по-
служит нам верой и правдой! 

- Ура!!! – закричали бывшие пираты и хотели по при-
вычке пальнуть из пистолетов в воздух. Но пистолетов не 
было, и они дружно и весело заплясали и захлопали в ла-
доши.

- Р-р-р-ав!!! – поддержал их Румпель.
«Старину Джо» приподняли, подтащили, выровняли и 

с весёлым всплеском спустили на воду.
- Ну, давай, родной, не подведи! – попросила фея, неу-

клюже карабкаясь на плот по шаткому трапу.
Сёмка с Румпелем соскочили вслед за ней. Установили 

посреди плота единственную мачту. Поперёк мачты при-
колотили рею. Привязали парус.

- Не уплывать, мой дочурка! – кричал с корабля папу-
ля и протягивал в сторону плота руки. - Вернись к меня!

- В другой раз! – отвечала ему Бэла Африкановна и, 
послав папуле воздушный поцелуй, зычно скомандовала. 
- Вёсла на воду! Полный вперёд!

- Не-е-ет!!! – рыдал на корабле папуля. - Дочурка! Я 
тебя не пускать! Я скучать! Вернись!

- Я вернусь! – махала рукой фея. - Найду капитана Се-
мёнова и вернусь! Обещаю!

Папуля продолжал реветь. Матросы принесли ему но-
совой платок размером с простыню, и он всхлипывал, ут-
кнувшись в него лицом и трясясь всем телом.

- Ну, чего размечтался? – прикрикнула Бэла Африка-
новна на Сёмку. - Была команда «полный вперёд». Вы-
полнять! А не то два наряда… восемь нарядов… двадцать 
пять нарядов вне очереди…

Сёмка принялся грести, изо всех сил налегая на вёсла.
Бэла Африкановна последний раз взмахнула рукой и 
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отвернулась от папули и от корабля, медленно удаляюще-
гося в сторону горизонта. В глазах её стояли слёзы.

ГЛАВА 24. ПЕРЕВЁРНУТЫЙ БИНОКЛЬ.

Небо было ясное. Солнце – жаркое. Море – тихое и 
спокойное. Ветерок дул несильный, но вполне достаточ-
ный, чтобы заставить «Старину Джо» мчаться вперёд, 
туго натянув единственный парус.

- Хорошо идём! – довольно потирала руки Бэла Афри-
кановна. - Ох, хорошо!

- Чему вы радуетесь? – не понимал Сёмка. - Корабль 
потеряли, Зинаиду упустили, капитана Семёнова не на-
шли…

- Всегда есть чему радоваться, - назидательно заме-
тила фея. - Ты бинокль-то свой почаще переворачивай. 
Помнишь, как я тебя учила? Плохое удаляй и уменьшай. 
Хорошее приближай и увеличивай.

Она растянулась на плоту, закинув руки за голову и 
мечтательно глядя в глубокое синее небо.

Сёмка подумал. Мысленно перевернул бинокль. И по-
степенно все его потери, разочарования, неудачи отошли 
на второй план, стали маленькими, далёкими и неважны-
ми. Остались только тёплое солнце, ясное небо, спокой-
ный океан, верные друзья рядом, на одном плоту, под са-
мым боком. И ещё надежда – что всё будет хорошо и что 
папа в конце концов непременно найдется.

- Хорошо? – спросил сам себя Сёмка, поразмышлял 
немного и сам себе ответил:

- Хорошо!
- Гав! – бодро и весело поддакнул ему Румпель.
Он всегда радовался, когда его друзья были в добром 

здравии и хорошем расположении духа.
Так они и плыли.
Бэла Африкановна мурлыкала про моря и кораллы.
Румпель жмурился от солнца и чесал лапой нос.
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Сёмка считал пролетающих мимо чаек.
- Раз чайка, два чайка, три… пять… восемь… девят-

надцать… бедный папуля…
- Опять?! – фея вышла из себя, подскочила, зачерпну-

ла пригоршню воды, плеснула себе в лицо, привела себя 
обратно в чувства и только тогда смогла продолжать. - Ты 
прямо какой-то маньяк… Найдём мы твоего папашу, не 
волнуйся, никуда он не денется!

- Да я не про своего…
- А как же… про какого ещё?
- Я про вашего папулю… как его там… мы даже имени 

его не спросили.
- Африкан, - уверенно заявила Бэла Африкановна. - По 

отчеству Никанорыч.
- С чего вы взяли?
- Так запомнить проще. Африкан Никанорыч. И зву-

чит красиво. И ничего он не бедный. Вон какое пузо отъел 
– как самый главный богатей.

- Всё равно бедный, - не сдавался Сёмка. - Так долго 
искал свою дочурку. А когда нашёл вас…

- Повезло ему, - гордо вздёрнула подбородок фея. - Он 
вообще, я заметила, везунчик.

- Вы его бросили.
- Куда бросила? Чего выдумываешь? Никуда я его не 

бросала! Вот ведь враль!
- Вы уплыли от него… оставили одного… а он так ску-

чал…
- Много ты понимаешь…. - буркнула фея и отвер-

нулась, моргая и украдкой вытирая слезу. - Не могла я 
остаться. У меня задание. Из диспетчерской. Я при испол-
нении. В командировке. В общем, отпустила я его.

- Кто кого отпустил… - ехидно заметил Сёмка. - Вот не 
признал бы он в вас свою дочурку, поджаривались бы мы 
сейчас на вертеле у людоеда. 

- Как это не признал бы? Мы ж с ним на одно лицо. 
Вон, даже шрамы одинаковые.

- Кстати, - заметил Сёмка, разглядывая уродливый 
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шрам на щеке у Бэлы Африкановны. - Давно хотел спро-
сить. Откуда это у вас?

- Акула, - неохотно проворчала фея.
- Какая ещё акула? 
- Да вот эта! – Бэла Африкановна махнула рукой ку-

да-то назад.
Сёмка повернул голову и задохнулся от ужаса. В ста 

метрах от плота из воды торчал страшный острый акулий 
плавник.

ГЛАВА 25. СТАРАЯ ЗНАКОМАЯ.

- Она самая, - радостно кивала фея. - Узнаю зверюгу. 
Видишь отметину на плавнике? Это я её укусила в же-
стоком неравном бою. Она бросилась на меня, когда я 
в шлюпке совершала своё второе кругосветное путеше-
ствие. Или, может быть, третье? Не помню… Была ночь. 
Сияли звёзды. И тут она выпрыгнула из воды…

- Она ещё и прыгает? – окончательно потерял самоо-
бладание Сёмка.

- Как кенгуру, - заверила его Бэла Африкановна. - 
Прыг-скок, прыг-скок. Этакая попрыгунья!

Меж тем попрыгунья-акула высунула из воды свою 
тупую морду и злобно сверкнула маленькими хищными 
глазками.

- Узнала! – весело закричала фея. - Узнала меня, шалу-
нья! Ишь, подмигивает!

- Вы, Бэла Африкановна, спятили? – стуча зубами от 
страха, поинтересовался Сёмка. - Она же нас сейчас со-
жрёт!

- Тебя, может, и сожрёт, - отмахнулась от него Бэла Аф-
рикановна. - А меня не посмеет. Это ж моя старая знако-
мая! Видишь, плавником мне машет, улыбается!

Старая знакомая приветственно оскалила пасть. Зу-
бов там было – рядов шесть. Или пятнадцать. Во всяком 
случае, так с перепугу показалось Сёмке.
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- Так вот, - невозмутимо продолжала свою историю 
фея. - В тот раз наша битва закончилась ничьей и бессроч-
ным перемирием. Я её укусила, она меня покалечила, на 
том и расстались друзьями.

Акула щёлкала зубами всё ближе и ближе. Глаза её го-
рели сатанинским блеском. Возможно, она забыла о пе-
ремирии. Или просто за давностью лет не узнала свою 
былую противницу. Но намерения у неё были явно не 
дружеские.

- Опомнитесь! – взывал Сёмка к феиному разуму. - 
Надо спасаться!

- Р-р-р! – в страхе рычал Румпель, вздымая на загрив-
ке шерсть.

- Как же её звали? – не обращая на них ни малейшего 
внимания, ударилась в воспоминания Бэла Африкановна. 
- Амалия? Афродита? Изольда? 

Хрясь! – то ли Амалия, то ли Изольда сделала резкий 
выпад и с громким треском откусила кусок плота в полу-
метре от феиной ноги. 

- Ты что?! – возмутилась Бэла Африкановна, отдёрги-
вая ногу. - Не узнаёшь меня? Это же я! У нас с тобой веч-
ный мир, Изольда!

Хрясь! – акула рванулась вперёд и откусила кусок пло-
та с другой стороны. 

Может быть, фея перепутала её имя, и звали акулу во-
все не Изольда, а, допустим, Пистимея. И акула из-за это-
го очень обиделась. Потому что каждый обидится, если 
вместо Пистимеи его вдруг обзовут не пойми как.

Или это вообще была другая акула, и Бэла Африканов-
на попросту обозналась. 

А скорее всего, акула просто давно не ела, проголода-
лась, увидела перед собой обед из трёх блюд и начисто 
забыла про всякие договора и перемирия.

- Глупое животное! – завопила Бэла Африкановна на 
акулу. - Я с тобой по-человечески, как с другом, а ты…

Шмяк! – в акулий нос полетела галоша с феиной пра-
вой ноги.
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Шмяк! – левая галоша попала акуле прямо в глаз и от-
скочила, не причинив ей особого вреда.

- Как же вы теперь без галош? – посочувствовал фее 
Сёмка. - Ноги промочите, простудитесь. 

- Сейчас мы все тут ноги промочим, - зловеще пред-
рекла вмиг опомнившаяся Бэла Африкановна. - Если не 
поднажмём как следует. По-о-олный вперёд!

Она схватила весло и начала грести… грести… гре-
сти… - как сумасшедшая.

Сёмке второй раз напоминать было не надо. Он бро-
сился на другую сторону плота и бешено заработал своим 
веслом – только брызги во все стороны полетели.

Перепуганный насмерть Румпель взвыл.
- Помогай лучше! – прикрикнула на него фея.
И Румпель заметался по плоту, то подгребая лапами, 

то поправляя парус, то бесстрашно колотя по воде перед 
носом акулы.

Плот летел вперёд, подскакивая на разыгравшихся 
волнах.

Акула летела за плотом, выпрыгивая из воды и плото-
ядно щёлкая зубами.

Расстояние между ними сокращалось с каждой секун-
дой.

- Изыди! – вопила на акулу Бэла Африкановна.
- Ах-ха-ха!!! – издевательски хохотала акула и яростно 

колотила по воде хвостом.
Она уже была совсем рядом. Сёмка мог в подробно-

стях рассмотреть её блестящую и гладкую сероватую 
кожу; острые, как кинжалы, зубы; шрамы, добытые в под-
водных боях; маленькие злобные глазки. В этих глазах 
читалась лютая, смертельная ненависть.

И тут Сёмка догадался.
- Это она! – в ужасе закричал он. - Это она проглотила 

моего папу!
- Не говори ерунды, - буркнула фея и вытащила из-за 

пазухи сковородку. - Он большой. Она бы подавилась.
Бам-м! – от звона у Сёмки заложило уши.
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Это Бэла Африкановна огрела сковородкой акулу, вы-
прыгнувшую чуть ли не на середину плота.

Но акула успела вцепиться зубами в основание мачты 
и перекусить её, как тонкий прутик.

Мачта со страшным скрежетом и скрипом завалилась 
набок.

Парус вздулся последний раз и накрыл весь мир тя-
жёлым белым покрывалом. Исчезли плот, пассажиры, из-
вивающаяся всем телом акула. У Сёмки потемнело в гла-
зах. Всё завертелось, закружилось, понеслось в бешеном 
круговороте и провалилось в тартарары... 

ЭПИЛОГ

- Приплыли. - раздалось над самым Сёмкиным ухом, 
и кто-то сильно и требовательно потряс его за плечо.

Сёмка открыл глаза и сел. 
Вокруг было темно. Только высоко в небе тускло го-

рели крошечные звёзды. В неясном свете фонаря смутно 
угадывалась пристань лодочной станции. Да на высокой 
привокзальной башне красным болезненным светом си-
яли видные отовсюду электронные часы.

07:00
Сёмка подождал, пока глаза привыкнут к темноте, и 

огляделся. Он сидел на дне утлой облезлой лодки, окру-
жённый частоколом криво сколоченных палок, перекла-
дин шкафов и ножек от табуреток. Сверху безжизненно 
свисали обрывки покрывал и занавесок, ленточки, ло-
скутки, верёвки, в общем, всякое тряпьё. Румпель свер-
нулся калачиком на корме, уныло опустив на лапы морду. 
Рядом, на прогнившей скамейке, примостилась фея вто-
рого ранга Бэла Африкановна Мц.

- Приплыли, - повторила она, подгребая к причалу по-
мятой алюминиевой сковородкой. - Все на берег! – и пер-
вая полезла на причал.

Для начала она закинула наверх правую ногу. Лодка 
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вздрогнула, оттолкнулась от сваи и уехала из-под Бэлы 
Африкановны. Фея зависла над водой - правая нога уже 
вышла на берег, левая всё ещё плыла в лодке.

- Помогите!– завопила она нечеловеческим голосом. 
Сёмка бросился ей на помощь - то пытаясь подтянуть 

лодку к берегу, то выталкивая фею на берег. 
Но сдвинуть с места Бэлу Африкановну не было ника-

кой возможности. Лодка дрейфовала всё дальше от при-
чала. Вместе с ней уплывала левая феина нога.

- Я упаду в воду! – верещала фея. - Утону! Я не умею 
плавать!

- Вы же олимпийская чемпионка по плаванию!
- Я давно разучилась! Помоги-ите!!!
И тут на помощь, как всегда, пришёл Румпель.
- Р-р-р-ав!
И он вцепился в феины штаны с лихой и разудалой 

решительностью. Перепуганная фея подпрыгнула в воз-
дух и вылетела на берег, словно пушечное ядро.

Румпель кубарем выкатился вслед за ней .
Сёмка ухватился за сваю, подтянулся ближе к берегу 

вместе с ощутимо полегчавшей лодкой. Лёг на причал 
животом, перекинул на него сначала одну ногу, потом 
другую. И тут же – тик-так, тик-так, тик-так – вдруг ожи-
ли в Сёмкином кармане, застучали колёсиками, отмеряя 
время, папины командирские часы.

В тот же миг краем глаза Сёмка увидел, как на привок-
зальной башне мигнуло, вздрогнуло, перелистывая циф-
ры, большое электронное табло.

07:01
- Пора! – объявила Бэла Африкановна и, не оглядыва-

ясь, потопала к выходу из парка.
…Возвращение было безрадостным и печальным.
Ещё больше постаревшая Бэла Африкановна грузно 

переваливалась с боку на бок, устало шаркала ногами, со-
слепу наступала в лужи оставшимися без галош валенка-
ми.

Румпель скорбно перебирал лапами, поджав хвост и 
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низко опустив голову.
Сёмка плёлся за ними и тяжело вздыхал, представляя, 

что ждёт его дома. Во-первых, за прогулы его обязатель-
но оставят на второй год или вообще отчислят из школы. 
Во-вторых, его побьёт Жорик Федоркин. Теперь уже точ-
но побьёт. Безотцовщина ты, Семёнов, скажет Федоркин, 
надо тебе за это дать в глаз. И будет, конечно, прав. По-
тому что Сёмкиного папу они так и не нашли. Вдобавок 
вся квартира разгромлена – ни мебели не осталось целой, 
ни покрывал, ни занавесок. Можно только догадываться, 
что скажет мама, когда вернётся из рейса. А вдруг она уже 
давным-давно дома? Неизвестно же, сколько они плава-
ли в океане – то ли одну минуту, то ли два месяца. Или 
даже целый год. С ума сошла, наверное, от горя.

- Наконец-то, - уныло бубнила себе под нос фея. - С 
возвращением тебя, дорогая Бэла Африкановна. Сейчас 
отчёт о выполненном задании сдам и…

- О каком ещё выполненном задании?! – возмутился 
Сёмка. - Ничего вы не выполнили! Зря только всю мебель 
переломали!

Они как раз подходили к Сёмкиному двору.
Румпель мечтательно втянул носом воздух, вспомнив 

сахарные кости и товарищей-бродяг.
Вот и родной, до последней скамейки знакомый двор. 

Песочница с забытым кем-то пластмассовым красным 
ведёрком. Кривые скрипучие качели. Старая развесистая 
липа. Окно на четвёртом этаже. В окне – совершенно це-
лые и невредимые мамины шторы, солнечно-жёлтые, с 
рассыпанными по ним фиолетовыми ирисами и малень-
кими голубыми незабудками.

- Сёма? – окликнули сзади. - Семён?
Сёмка вздрогнул от неожиданности и оглянулся.
Очень высокий худой человек с ярко-голубыми глаза-

ми и короткой рыжей бородой стоял посреди двора, под 
развесистой липой, и широко, счастливо улыбался. Кожа 
на его лице была красновато-коричневая, выдубленная 
солнцем и солёными морскими ветрами. Лоб перерезан 
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глубокими поперечными морщинами. Одет человек был 
в выцветшую, застиранную почти до дыр тельняшку; 
брюки-клёш с лампасами; белую фуражку с надраенной 
до блеска кокардой и форменный китель – тоже белый, 
с золотыми адмиральскими погонами и медными, по-
зеленевшими от времени пуговицами. Одной пуговицы, 
правда, не хватало, и на её месте торчали концы ободран-
ных суровых ниток. 

В левой руке человек держал маленький чемодан, в 
правой – серебристую, до блеска надраенную дудку.

- Папа?
Вместо ответа человек поднёс к губам дудку и протру-

бил весёлый и одновременно торжественный марш.
Ду-ду-ду-ду! – оглушительно прогремело на весь двор, 

эхом отскакивая от стен и пугая вмиг снявшихся с веток 
воробьёв и ворон.

- Папа!
Сёмка бросился со всех ног к рыжебородому человеку. 

Вцепился в него двумя руками. Уткнулся носом в пропах-
ший морем и солнцем китель.

- Папа!!!
Капитан дальнего плавания Семён Семёнов радост-

но рассмеялся, подхватил Сёмку на руки и подбросил его 
высоко-высоко – выше липы, крыш, облаков, до самого 
неба. 

- Гав!Гав! – весело подпрыгивал рядом Румпель.
- Кто это? – спросил папа, подхватив Сёмку обратно 

на руки.
- Мой друг. Бездомный пёс по кличке Румпель. Мы 

вместе тебя искали.
- Друг – это прекрасно! – воскликнул папа. - Только 

почему бездомный? Пусть с нами живёт! Думаю, мама 
будет не против.

- Ура! – обрадовался Сёмка. - Папа! Какой ты молодец! 
Я так по тебе скучал!

- И я скучал. - сказал папа. - Вот, подарок тебе привёз 
из дальних странствий.
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Анна Вер бовская

Он опустил руку в карман кителя и вытащил оттуда 
полусонную, еле шевелящую лапами черепаху.

- Напоследок решил заехать к старым знакомым на 
Черепаший остров, попрощаться. Смотрю: стоит одна на 
берегу, печально так вдаль, на горизонт, смотрит, вздыха-
ет. Дай, думаю, Сёмке своему привезу.

- Зинаида! – Сёмка изумлённо смотрел на черепаху с 
морщинистой шеей и когтистыми лапами и не мог пове-
рить своим глазам. - Моя любимая Зинаида! Ты всё-таки 
ко мне вернулась! Вот и Бэла Африкановна так говорила. 
Отпусти, говорила, если любишь. Тогда к тебе сто раз ещё 
вернутся.

- Бэла Африкановна? – удивился папа.
- Ой! – спохватился Сёмка. - Забыл тебя познакомить. 

Бэла Африкановна Мц, корабельная фея второго ранга, 
уполномоченный представитель…

Сёмка обернулся и сделал широкий жест рукой – мол, 
прошу любить и жаловать.

- Где же она? – спросил папа.
Двор был совершенно тих и безлюден. Бэлы Африка-

новны простыл и след. Она исчезла, будто её не существо-
вало вовсе.

- Наверное, получила расчёт и вернулась к своему па-
пуле, бывшему пирату Африкану Никанорычу, - предпо-
ложил Сёмка. - Она ведь ему обещала.

Он бережно опустил Зинаиду в карман. Взял папу за 
руку. И, сопровождаемые верным Румпелем, они пошли 
домой – где их давным-давно ждала с завтраком мама.
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Победитель

София Белова, 5 лет. «Длинноногий жираф».  
Студия живописи «Рассвет»
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