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             АРХІТЕКТОР 

 

Андрій Бачинський 

м. Львів 

 

        Хочу чудити чудеса 

 

Сашко повернувся зі школи засмучений. 

 Що сталося? – запитав тато. – Двійка? 

Сашко похитав головою. 

 Ні. Класна керівничка домашню роботу дала. 

Тато всміхнувся. 

 Хіба це проблема? Ти ж знаєш географію. 

 Не з географії. Треба написати нарис – ким я хочу стати після 

школи. 

Сашко важко зітхнув і попрямував у свою кімнату. Тато провів його 

здивованим поглядом. 

 Обідати будеш? – запитав навздогін. 

 Нема апетиту, – буркнув син у відповідь. 

 Тоді, може, поговоримо? 

 Про що? 

 Про твою майбутню професію. 

 Ну тату, я ж досі не знаю чого хочу і чому присвятити своє 

життя. 

 От і спробуємо разом розібратися. Зрештою, тобі вже 

п'ятнадцять. Треба потрохи визначатися.  

Хлопець кивнув на знак згоди.  

Проблема Сашка була в тому, що усі науки в школі він засвоював без 

особливих зусиль. Як точні, так і гуманітарні предмети давалися однаково 

легко, і жоден він не ставив вище над іншими. Якихось особливих захоплень 

чи хобі теж не було. Тож і визначитися з майбутнім йому було важко… 

 

Сашко сів за стіл, батько розмістився на дивані навпроти. Якийсь час 

він дивився як син виймає з рюкзака підручники й зошити, як порпається в 

шухляді стола у пошуках якогось приладдя. Усе це він робив повільно, без 

настрою і з явною байдужістю. 

 Тебе так схвилювало це домашнє завдання? – спитав тато. – Не 

переживай, щось вигадаєш і напишеш. 

 Та напишу. Але вигадувати не хочеться. Якось неправильно все у 

мене. Інші хлопці вже мріють як стануть програмістами, лікарями, 

дальнобійниками, пілотами, музикантами, художниками. Щось роблять для 

цього, займаються у гуртках, мистецьких школах, відвідують курси, 

готуються до дорослого життя, освоюють початки майбутніх професій. А я 



 

 

просто ходжу в школу і просто добре вчуся. А ким стати – не знаю. 

 Але ж не може бути, що тобі взагалі нічого не подобається, – 

заперечив тато. 

 Та подобається. Я багато чого люблю. Але воно все таке різне і 

непоєднуване, що з того не можна сформувати схильність до якоїсь однієї 

професії. 

 Аж так усе складно? 

 Аж так, – важко зітхнув Сашко. 

 Тоді давай перерахуємо твої уподобання і спробуємо знайти щось 

спільне для них усіх. 

 Типу звести до спільного знаменника? 

 Саме так, – погодився тато. 

 Ти це серйозно? 

 Чому ні? Серйозно. Починай. 

 З чого починати? 

 Та байдуже, хоч за алфавітом. 

 Ну... я люблю, наприклад, малювати. 

 Тобто, міг би бути художником, так? 

 Так, але не тільки, бо ще я люблю майструвати різні моделі з 

металевого конструктора, вирізати фігурки з дерева, подорожувати і вивчати 

історію різних народів і культур, програмувати на комп'ютері. І взагалі – я б 

не проти бути чарівником і чудити чудеса. Ну, і де я візьму таку професію, 

щоб усе це охопити? 

Тато широко всміхнувся. 

 Маєш рацію. Чудити чудеса – такої професії точно немає. 

Принаймні у нас. Хоча... 

 Він голосно плеснув себе долонями по колінах і вигукнув: 

 Знаю! Я знаю таку професію! 

 Та ну? – здивовано підвів брову Сашко. – Це ж яка? 

 А ти згадай, про які чудеса тобі відомо з історії. 

 Хіба що в казках чи давньогрецьких міфах, – скривився Сашко. 

 Щодо давньогрецьких — тепло. Але не в міфах. 

 Тоді не знаю, – розвів руками хлопець. 

 Ні-ні, згадуй. 

 Та не знаю я. Хіба... оті сім чудес світу. 

 Ну от! А ти – не знаю.  

 Так то ж теж напівміф. 

 От і ні. Давні греки називали чудесами світу надзвичайні 

споруди, котрі вражали своїми неймовірними розмірами і оригінальною 

формою. Деякі з них і за нинішніми технологіями нереально важко 

збудувати, не те що три-чотири тисячі років тому. 

 Але ж їх не існує. 

 Так, більшість уже, на жаль, зруйновано. Пожежами, війнами, 



 

 

землетрусами. Збереглася лише Єгипетська Піраміда Хеопса. Інші чудеса 

античної архітектури ми знаємо лише з описів і залишків руїн. Та навіть вони 

вражають.  

 А до чого ти їх згадав? 

 Згадав, бо усе це – дійсно чудеса, але створені людьми. І хоча, 

наприклад, перше чудо ми називаємо пірамідою Хеопса, за іменем фараона, 

для якого вона була збудована, цю неймовірну споруду висотою у майже 140 

метрів спроектував і збудував біля чотирьох з половиною тисяч років тому 

архітектор. Звали його Хеміун. Наскільки цінною і важливою вважалася його 

праця, говорить хоча б те, що з давньої історії Єгипту збереглися імена лише 

правителів і архітекторів. Більшість з них були не просто зодчими, але й 

філософами, поетами і жерцями, як автор першої відомої піраміди Джосера – 

архітектор Імхотеп, чи важливими державними діячами як Інені чи Сенмут.  

Другим чудом світу називають Висячі сади Семіраміди, котрі 

вавилонський цар Навуходоносор звелів збудувати для своєї дружини, яка, 

живучи у пустельному Вавилоні, сумувала за зеленими лісами рідної Мідії. 

Цей неймовірний план (який, здавалося б, під силу хіба чаклунам-чародіям) 

теж змогли втілити в життя архітектори, які спроектували зрошувальні 

канали, що подавали воду до гігантської штучно створеної піраміди, на 

чотирьох ярусах якої росли дивовижні квіти, кущі і дерева. 

 Величний Храм грецької богині Артеміди в Ефесі, статуя верховного 

бога античної Греції Зевса Олімпійського, Мавзолей у місті Галікарнас, 

гігантський Колос на острові Родос і Маяк на мисі Фарос біля Александрії в 

Єгипті, – усі ці чудеса архітектури давно вже зруйновані, а пам'ять про них 

живе й досі, прославляючи своїх творців – архітекторів. 

Але й не тільки в Античній Греції творилися архітектурні чудеса 

минулого. Древнє місто інків Мачу-Пікчу в Перу, Велика Китайська стіна, 

Римський Колізей, мавзолей Тадж-Махал в Індії, печерне місто Петра в 

Йорданії – кожна культура й цивілізація створила й залишила для нащадків 

свої геніальні пам'ятки зодчества. 

 Так, але це було давно, тисячі років тому, – заперечив татові 

Сашко. – Тоді не було техніки, технологій, і кожна більш-менш нестандартна 

будівля могла вважатися чудом. А чим тепер особлива ця професія, коли 

навколо будують суцільні безбарвні пісні бетонні коробки? Це ж так нудно! І 

для чого тоді усе те, що я вивчаю на уроках – всі ті математики-хімії-фізики, 

не кажучи вже про географію чи історію? 

 Талант сучасного архітектора якраз і полягає у тому, щоб 

використовувати усю силу сучасних наук і технологій для будівництва 

чогось оригінального й цікавого. Хіром, творець першого храму в Єрусалимі, 

Фідій, автор статуй Зевса і Афіни, Марк Вітрувій – ці генії минулого 

надихають сучасних зодчих, котрі вчаться у них і навіть кидають виклик, 

намагаючись перевершити. Бо архітектура – це мистецтво, 

найдемократичніше і найдоступніше з усіх мистецтв. Творіння архітектора 

не заховаєш у музей чи в закриту приватну колекцію, як картину художника, 



 

 

і не замкнеш у чотири стіни театру чи філармонії, як голос видатного тенора. 

Щоб побачити Мону Лізу великого Леонардо, треба купити квиток у Лувр і 

вистояти чергу. Врешті картину ти побачиш, але через товсте броньоване 

скло і ще й з-за спин сотень туристів, яким вдалося протиснутися перед 

тобою. А до Ейфелевої вежі ти можеш підійти впритул і навіть погладити й 

притулитися до неї. 

Завдяки архітекторі кожне місто має неповторне обличчя й характер. І 

якщо архітектор справжній митець, його творіння навіки стають символом 

міста, навіть якщо сам архітектор чужоземець. Відомі візитівки Києва – 

Андріївську церкву і Будинок з Химерами – збудували італієць Франческо 

Растреллі та поляк Владислав Городецький. А теж італієць Павло Римлянин і 

поляк Зигмунт Горголевський збудували символи Львова – чудові ренесансні 

костели і Театр опери та балету. 

І якщо я вже згадав про театр, то нинішні архітектори намагаються не 

відставати і будувати сучасні театри, які б не поступалися шедеврам 

минулого. Сіднейська опера є не менш відомою та впізнаваною, ніж 

Міланська Ла Скала, Віденська чи Паризька Гранд-Опера.  

Емпайр Стейт Білдінг у Нью-Йорку, велетенські вежі-близнюки в 

Куала-Лумпур, найвища споруда світу Бурдж Халіфа у Дубаї – ці 

архітектурні шедеври є не лише символами, що прославляють свої міста, але 

й символізують розвиток і процвітання цілої епохи. Навіть такі вершини 

науково-технічної думки людства як космічний центр на мисі Канаверал у 

США і Великий адронний колайдер у Швейцарії є перш за все втіленням 

сучасного архітектурного генія. 

Давньоримський зодчий Марк Вітрувій говорив, що архітектор 

повинен бути грамотним, умілим рисувальником, вивчати геометрію, 

усебічно знати історію, знатися на музиці, мати поняття в медицині, 

юриспруденції, розумітися в астрономії і небесних законах... 

І це, зверни увагу, він говорив ще дві тисячі років тому. Повір, відтоді 

нічого не змінилося. До справжнього архітектора досі такі ж високі вимоги. 

Адже й сьогодні архітектор є не лише людиною яка проектує для нас дах над 

головою, під яким ми ховаємося від дощу, вітру і холоду, але й творцем 

усього видимого простору, що нас оточує.  

Архі – старший, тектор – будівельник. У 

цьому грецькому словосполученні захований 

великий зміст. Бо «старший будівельник» – це і 

художник, який малює проект майбутнього 

творіння, і історик, що втілює проект згідно 

вимог стилю й епохи. Він і геолог, який вивчає 

можливість і способи будівництва на певній 

місцевості, і математик, що розраховує усі 

фізико-хімічні параметри зведення фундаменту й стін, і програміст, що за 

допомогою комп'ютерних графічних програм моделює майбутню споруду. А 

на додаток – ще й економіст, котрий повинен прорахувати можливість і 

доцільність втілення тих чи інших архітектурних задумів. 



 

 

Тож як бачиш, сину, професія архітектора хоч і важка, але одночасно 

неймовірно цікава й багатогранна. І якщо ти в майбутньому таки захочеш 

стати архітектором, усі твої знання з різних галузей наук лише допоможуть у 

тому, щоб бути творцем не безбарвних пісних бетонних коробок, як ти 

щойно висловився, а творцем справжнього вічного мистецтва, втіленого у 

камені. 

 

Сашко підійшов до вікна. Вони з батьком мешкали у самому центрі 

столиці, на останньому поверсі старого будинку на вулиці Лютеранській. 

Хлопець дивився на сірі дахи столітніх київських будинків і зелене подвір'я 

перед ними, а в уяві бачив якогось поважного дядечка з борідкою клином і в 

крислатому капелюсі, котрий тримав розгорнутий у руках великий аркуш 

паперу з кресленням і щось завзято пояснював будівельникам, що оточили 

щойно викопаний ними котлован... 

Сашко трусонув головою, проганяючи видіння і знову визирнув у 

вікно. З-поміж верхів'їв дерев до нього загадково всміхалася і, здається, 

навіть підморгувала, голова фантастичної тварини, що сиділа на даху 

будинку навпроти на пагорбі і разом з не менш фантастичними подругами-

химерами стерегла його – свій будинок, творіння дивовижного чудодія і 

архітектора Владислава Городецького... 

 

 



 

 

                     БАЛЕРИНА 

 

Лариса Омельченко 

м. Підгородне 

Дніпропетровської обл. 

 

        Десять братів і одна балерина 

 

Семирічна Марійка мріяла стати балериною – звідтоді, 

як побувала з бабусею в театрі. Театр – це велична будівля з 

просторим холом всередині, з широкими сходами, що ведуть до глядацької 

зали. М’які крісла й прикручені до спинок ромбики з номерами місць… 

Балкони, оркестрова яма, декорації на сцені: все вражало незвичністю, 

новизною!.. 

Вистава розпочалася. Вони з бабусею сиділи в першому ряду. Марійка 

бачила все-все, помічала навіть те, що не стосувалося сюжету. Ось танцівник 

зробив складний поворот, аж на сцені здригнулася дерев’яна дошка. Ось 

балерина, витягши носочок, граційно тупнула ніжкою, і в цю мить дівчинці 

здалося, що в повітря піднялася невидима цівочка пилу… Важливо було все. 

Дійство зачаровувало!.. Марійка не все зрозуміла із сюжету, але танець, 

танець!.. Він манив і розбурхував уяву. 

– Я хочу бути балериною, – сказала опісля бабусі. 

І бабуся, яка понад усе любила свою онучку, повела її в балетну студію.  

Це виявилося нелегкою працею. На сцені артисти балету так легко 

пурхали, що, здавалося, чарівна музика сама здіймала їх у танці!.. Раніше 

Марійка думала: головне – правильно накласти грим, закрутити волосся 

гулькою, закріпити прикраси довкола неї, не туго й 

не слабо зашнурувати корсет (такий сценічний 

одяг), надійно зав’язати стрічки балетного взуття – 

пуантів…І все – ти вже готова до виступу. Лише 

слухайся музики, лети під її чарівні звуки!.. Слухай 

крики «браво!» – на свою честь, а у фіналі не 

забувай кланятися й дякувати глядачам за квіти… 

Марійка всім серцем полюбила майбутню 

професію. На заняттях студії викладачі показували, що таке «пірует», 

«батман», «фуете»… Вчили правильно харчуватися, щоб маленькі балерини 

не набирали зайву вагу, але й не виглядали худими. У танцівниці балету має 

бути фізична витривалість, і при цьому – артистизм. Глядач не повинен 

відчувати, що їй нелегко, вона має велике навантаження організму… Марійка 

старалась, як могла. 

Але балет – важка справа. А дівчинка ще маленька… Через певний 

проміжок часу відчула, що більше не може жити в такому темпі, не хоче 

трудитися, втомлюватися. Балетне дійство, подумала Марійка, краще 

споглядати із театральної зали… 



 

 

Бабуся не перечила онучці. Що ж, хай шукає своє, пробує себе в різних 

заняттях, приміряє різноманітні захоплення. Потім, коли виросте, легше буде 

обрати професію… 

Ввечері Марійка вклалася до ліжка, обгорнулася м’якою ковдрою і вже 

зібралася до сну, аж раптом почула чиюсь розмову!.. Здригнулася: вона ж у 

кімнаті одна, хто це може тут говорити?! Але не злякалась, і не погукала 

бабусю. Завмерла, прислухалася, й почула таке… 

Десятеро братів говорили між собою. П’ятеро з них жили разом, на 

правій Марійчиній ніжці, інші п’ятеро – на лівій. 

– Хоч ми й втомилися, – навперебій заговорили двійко високих 

братиків, що жили на різних ніжках, – але ж ми проти її рішення, правда?.. 

– Так, я особисто проти, хоч і витримую велике навантаження, – 

зізнався найбільший на правій ступні братик, з зовнішнього боку якого 

проступив мозоль. 

– І я працюю не менше, але відмовлятися від танцю не хочу, – 

підтримав його однаковий за розміром братик, тільки з лівої ступні. 

Притулився своїм мозоликом до братового мозоля… 

– І ми, і ми проти! – Пропищали брати меншого зросту. – У нас тільки-

но почало виходити, ми так старалися, а вона… 

– А Марійка хоче забрати у нас мрію! – В розмову вступили мізинчики 

– брати-близнюки, які близько зустрічалися, лише коли юна балерина 

переплітала в танці ніжки… 

– Чому вона приймає рішення, не порадившись із нами?! – «Старший», 

той, що найбільший, так розсердився, аж мозоль йому занив… 

– Адже ми їй не чужі, – підтвердив його думку однаковий з ним брат-

близнюк. 

– А що б вона сказала, якби ми її не слухалися, витворяли, що хотіли?! 

– Перейшли на крик височенькі з обох ніг, що все робили разом: і 

розмовляли, і танцювали… 

– Ставимо на голосування: хто за те, щоб залишитися в балетній студії? 

Підніміть свої фаланги! – Мізинець з лівої ноги досі й не здогадувався, що 

має здібності організатора. 

– Я буду рахувати! – визвався його близнюк з правої ноги. Він 

пригадав школу й уроки математики, куди ходив разом з Марійкою. 

 Збори братів закінчилися. Всі одноголосно були за те, щоб їхня 

господиня не кидала балетну студію… 

– Марієчко, прокидайся, пора до школи! – 

бабуся ніжно торкнула за плече. 

– Доброго ранку, бабусю! – Дівчинка потяглася в 

постелі, напружила пальчики на ніжках, і раптом щось 

пригадала… – А ти поведеш мене сьогодні в балетну 

студію? 

– Навіщо? Ти ж більше не хочеш займатися 

балетом. 

– Бабусенько, я передумала. Вибач, будь ласка. 



 

 

Братики хочуть, щоб я танцювала! І я теж цього хочу. 

 Здивована бабуся знизала плечима: у Марійки поки що не було 

жодного братика, та й сестрички теж… Усміхнена онучка більше нічого їй не 

сказала. Лиш, сидячи на ліжку, витягла ніжки вперед і зробила гімнастику. 

Відчула: брати задоволені!.. І гімнастикою, і її життєвим рішенням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

БДЖОЛЯР-ПАСІЧНИК 

 

Любов Яковенко 

м. Харків 

 

Як Мишко «мертву голову» переміг 

 

Мишко мріяв стати пілотом, або моряком, чи насамкінець, 

бізнесменом. А татові дуже хотілося, щоб він перейняв його справу. Та 

Мишко навіть трішки соромився того, чим займався його батько. Он у 

Миколи тато – ветеринарний лікар, нещодавно він їх цуценяті життя 

врятував. Мама Олесі – педіатр, в неї Мишко сам лікується. А в Сергієвого 

батька взагалі найчудовіша професія. Він – далекобійник, величезні фури по 

країні водить, а інколи й за кордон. Та й бізнесменом непогано бути, – 

мізкував собі Мишко. – Взагалі нічого робити не треба: керуй собі та й годі! 

А в Мишка тато – бджоляр-пасічник. Жодної романтики! Щоправда, 

від тата завжди пахне медом і ще чимось невловимо приємним. Певно, 

квітами, – міркував собі хлопець. Але Михайлові все ж більше подобався 

запах машинного мастила. Коротше, Мишкові не вдавалося похизуватися 

перед однолітками чимось незвичайним. А так хотілося… 

Михасів татусь аж ніяк не переймався синовими тривогами. Навпаки 

він говорив про себе: 

– Я й лікар, і ветеринар, і бізнесмен одночасно. 

– Еге ж, – подумки сперечався з ним син, – і космонавт з моряком! 

Взагалі Мишко любив бувати в тата на пасіці. Перед входом на пасіку 

вони ретельно мили руки. І, боронь Боже, квітковим милом! Краще 

звичайним, дитячим. Щоб бджоли Мишкові руки з квітами не переплутали! 

На голову у Мишка є справжній капелюх пасічника – з сіткою, щоб бджоли 

не вжалили. 

– Як у якоїсь пані – з вуалеткою, – підсміювався над собою хлопець. 

Але зняти цю «прикрасу» не наважувався – з бджолами жарти погані! Вже 

підходячи до пасіки, Мишко почув бджолине гудіння. Над пасікою крутився 

великий бджолиний рій. Раптом найбільша бджола впала на товсту яблуневу 

гілку, а інші зібралися навкруги, утворивши величезний живий клубок. 

– Матінко Божа! – сплеснув у долоні тато, – і як це я проґавив? Молода 

матка вилетіла й рій за собою вивела. Добре, хоч в своєму садку сіла. Зараз 

спробую молодий рій до нового вулика пересадити. Швидше, сину, неси 

коробку, а я розбризкувач з водою візьму, щоб вони трішки охолонули! 

Однією рукою тато почав поливати рій холодною водою, а іншою 

тримав коробку під гілкою з роєм. Раптом він одним невловимим рухом 

змахнув рій в коробку і швидко закрив її кришкою – жодна бджола не 

випорснула! 

– Ого! – захоплено вигукнув Мишко. – І як це тобі вдалося? 



 

 

– Жодних див! Під струменем води бджоли стали важкими й 

неповороткими. Та головне, що сама матка впала в коробку й не злетіла 

вгору. 

– А якби злетіла, то що було б? – Зацікавився хлопець. 

– Бджоли податися б далі в мандри. Десь у лісі могли б оселитися, чи 

інший пасічник спіймав би. 

– Ти прямо, дресирувальник комах! В цирку не кортить працювати? 

– Е, ні! То зовсім інша справа. А я на своїй ниві справжній 

професіонал, куди там тим циркачам?! 

– А й правда, – погодився Мишко. Цікаво виходить, – міркував 

хлопець, – матка у бджіл ніби як командир. 

– Так, справжній командир. Буває, що їх до ста тисяч у вулику живе! 

– Нічого собі! І вона справляється?  

– Так, бо вона їх мати і королева. Всі бджоли їй підкоряються. 

– А батько в бджілок є? 

– Є, звичайно. Його трутнем називають. 

– О, знаю-знаю: трутнями у людей нероб дражнять. А чому так? Хіба 

трутні нероби? 

– Ну, якоюсь мірою нероби. Бо вони тільки для продовження роду 

потрібні. А так трутні нічого більше й не роблять, лише їдять та 

відпочивають. Та не поспішай їм заздрити: восени бджілки трутнів з вулика 

назовні виганяють. А без жала та хоботка вони на вулиці швидко гинуть. Так 

повелося! 

– Тату, а чому ти в бджолярі подався, адже ти в минулому був 

військовим? – задав несподіване питання Мишко. 

– Тут нічого дивного немає. Бути військовим непросто: постійні стреси, 

тривоги, недосип. А на пасіці майже санаторій. До речі раніше старі козаки, 

котрі йшли на відпочинок, часто вибирали собі життя на пасіці. Це давало їм 

спокій і налаштовувало на філософські роздуми. До речі, у лісових бджіл 

менше шансів на виживання. Адже медок багато хто полюбляє. Той же 

ведмідь, коли знайде борть, не заспокоїться, поки його повністю не зруйнує. 

А пасічник любить своїх бджілок і не дасть їм загинути передчасно. Ну, то 

добре, я сьогодні на полювання збираюся. Зі мною підеш? 

– На ведмедя? З рогатиною? Залюбки! 

– Не на ведмедя, звичайно, і без рогатини. Але треба відігнати нічних 

метеликів «мертва голова». Бо внадилися мед красти. 

– Добре, тату, звичайно я з тобою. 

Мишко відповідально підготувався до «полювання»: хто його знає, як 

піде – а ну, як та «мертва голова» за пазуху заповзе?! Мишко аж здригнувся 

від своїх фантазій! По столу бігав місячний зайчик. Хлопець схилився 

головою на стіл, пильнуючи за ним… 

Аж раптом трапилося щось незвичайне: стіл став величезним, просто 

гігантським, стільці також, а сам Мишко раптом злетів під самісіньку стелю і 

позирав на цю чудасію згори! За спиною тріпотіли легкі крильця. Мишко 

зрозумів, що він – це не він, а звичайнісінька бджілка. Він навіть знав, що її 



 

 

(чи його?) звати Майя. Чому Майя, він і сам не знав, але був у цьому 

впевнений. То хто ж він: Майя, чи Мишко? А що, як він трутень? Бджілка 

позирнула на своє черевце і заспокоїлася, бо жало було на місці. Пора й на 

ночівлю. Всі заразом бджілки ніколи не сплять: треба й гігієну підтримувати, 

й молодь годувати, й вулик провітрювати – роботи на всю добу вистачає. 

Тільки-но сонечко зазирнуло до вулика, як прокинулася вся бджолина 

сім’я. Майя з самого ранку хутко взялася до роботи: її першими обов’язками 

була робота годувальниці для личинок. Он вони в своїх комірках сидять – 

товстенькі білі черв’ячки – свою порцію їжі чекають. Майя знала, що їх треба 

годувати сумішшю меду з пергою. Робочих бджілок годують шість днів, а 

трутнів – сім. Потім годувальниця закоркує комірку восковою кришечкою. А 

личинка сама собі сплете кокон і перетвориться на лялечку. Ще декілька днів 

– і з кокона вибереться чудова молода бджілка. А ось майбутню бджолину 

матку, треба весь тиждень годувати виключно маточним молочком! До 

годування королеви Майю ще не допустили – молода, хай ще на робочих 

бджілках тренується… 

За тиждень бджілка вже перейшла до інших обов’язків – тепер вона 

виділяла віск та будувала стільники. Чим довше жила Майя в вулику, тим 

більше обов’язків засвоювала: через декілька днів вона вже приймала нектар 

від бджілок та утрамбовувала пилок… 

І ось вона доросла вже до медозбірні. Як бджілка про це взнала? Зовсім 

просто. Одного чудового дня Майя подивилася на чудернацький таночок 

бджілки-розвідниці. Ще вчора він здавався їй суцільною за гадкою, а сьогодні 

Майя зрозуміла, що на сусідньому лузі розквітли чудові квіти, повні нектару. 

Й там ще нікого немає – ні бджіл з чужої пасіки, ні нахабних ос, ні важких 

велетнів джмелів. Майя весело знялася в повітря і чи не вперше відправилася 

в політ.  

Та й натомилася ж Майя на цих тяжких медозборах! Але прийшов час 

переходити до інших обов’язків. З сьогоднішнього дня вона – охоронниця. ЇЇ 

робота тепер не така вже й важка, але дуже відповідальна. Зранку разом із 

по другами їй довелося боротися з грабіжницею-осою. По други допомогли – 

спіймали злодійку, ще й нажалили. Жива, але паралізована, вона лежала на 

дні вулика. Три бджілки тягли їх до виходу! Адже, оса майже вдвічі більша 

за них! 

Іноді їй здавалося, що колись щось в її житті було не так. Наче вона 

була великою істотою з двома ногами та без крил, та й ім’я мала інше. Але за 

роботою ці дурниці вивітрювалися з пам’яті швидше, аніж вона здатна була 

їх зрозуміти… 

Настав вечір. Майже всі бджілки повернулися до вулика. Але 

охоронниці повинні й вночі вартувати. Тож Майя сіла біля входу в 

будиночок і пильнувала, щоб жоден злодій до нього не втрапив. Раптом 

поряд м’яко прошелестіли крила й коло льотка заклякло страховисько. На 

Майю зі спини мандрівниці дивився грізний череп. 

Жоден охоронець навіть не ворухнувся. Адже від цієї істоти пахло їх 

мамою! Одна лише Майя якимось сьомим відчуттям розуміла, що це не 



 

 

бджолина королева, але вона також не зрушила з місця, доки це страховисько 

не зникло в льотку. Сторо жа спокійно походжала біля входу в вулик, та Майї 

не сиділося. Вона не витримала й вповзла до будиночка. 

Метелик «мертва голова», а це був саме він, спокійно сидів біля 

стільників та з апетитом наминав мед! На очах спустошувалися стільники – 

вже з десяток були пустими. Але ж… від метелика так пахло мамою! 

Та раптом щось пронеслося в голові бджілки й наче полуда впала з її 

очей! Це не матка, це зовсім не їх королева, це – звичайний злодій, вартий 

покарання! Бджілка задзижчала голосніше й загрозливо виставила своє жало. 

Стривожившись, метелик втратив можливість виділяти запах бджолиної 

королеви й інші охоронці теж побачили, кого вони впустили в свою домівку. 

Без жодних вагань вони спільно накинулися на грабіжника. Бджоли падали 

мертвими, але на їх місце ставали інші… 

Ось і все. Майї доручили виконати останню місію – викинути 

нахабного грабіжника з дружньої домівки. Бджілка з останніх сил підтягла 

важкого злодюгу до краю будиночка, не втрималася і… полетіла разом з ним 

додолу. 

Мишко прокинувся від гуркоту й з подивом роздивлявся навколо себе. 

Він помацав себе – ані крилець, ані жала не було. Та й меблі були великими й 

відповідними його зросту. Хлопець зрозумів, що це він гепнувся уві сні зі 

стільця. Але чому він не в ліжку? 

– Полювання! Як же він міг заснути? Сьогодні ж вони з татом мали 

полювати на нічного метелика, того злодюжку, що краде мед у бджіл на їх 

пасіці!  

Хлопець перевів погляд на підлогу. Під стільцем лежав нічний метелик 

«мертва голова». Крила в нього аж лисніли від меду. Хлопець відразу згадав 

усі свої пригоди. Тепер він зрозумів, як втрапляв метелик в бджолиний 

будиночок. Тато має про це знати, адже він ніяк не міг второпати, чому 

охоронці пропускають метелика в свою домівку! 

– Доброго ранку, соню-фасоню! Ти все проспав! 

– А ось і ні! Я був робочою бджолою й прожив усе її життя. У вулику 

дуже цікаво! Але я бачив там і млявих бджілок. А вони також, як і люди, 

хворіють? 

– На жаль, хворіють. Але я їх досить успішно лікую. 

– Як ветеринар! – підхопив Мишко. 

– А мед, прополіс та перга допомагають вилікувати людські хвороби. 

– І тоді ти стаєш трішки лікарем для людей! 

– Так, синку. А на минулому тижні я підписав дуже вигідну угоду про 

поставки меду з нашої пасіки до самої Франції! 

– Ого! І ти став справжнісіньким бізнесменом! – Не втримав 

захоплення Мишко. 

– То що, цікава в мене робота? – Хитро блиснув очима тато, ховаючи 

посмішку в вусах. 

– Дуже цікава! А можна мені моїх друзів до пасіки привести? Хай 

позаздрять – ніхто з них не має тата з такою цікавою професією! 



 

 

– Звісно, приводь. Може, в майбутньому ми з усім твоїм класом 

медовий бізнес налагодимо… 

Тепер Мишко точно знає, яку професію обере, коли виросте. Звичайно 

ж, він стане бджолярем, як тато, бо цікавішої професії на всьому світі немає! 

 



 

 

БІБЛІОТЕКАР 

 

Геннадій Горовий 
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Буденна історія 

 

Ця історія трапилась одного звичайного вечора, в 

одній звичайній бібліотеці. Все почалося з того, що 

чепурна книга міфів та легенд під назвою «Герої 

античного світу» ніби як пожаліла скромного пісенника 

– «Котику-воркотику». 

– Як же тобі, напевне, сумно небораці? Тебе майже ніколи не виносять 

з бібліотеки. Отак і проживеш усе життя, не бачивши світу. А от я вже де 

тільки не була. 

Пісенник справді був дуже скромний і тому промовчав. Зате озвався 

гонористий томик поезії: 

– Подумаєш, була вона... Тебе беруть байдики, аби яскраві малюнки 

роздивлятися. А от я простеляв стежку між закоханими серцями. Бувало, 

люди не наважувалися зізнатися в почуттях своїй симпатії. Тоді на допомогу 

приходив я. Скільки пар поєднав, не злічити. 

– Хе, почуття, – пхикнула здаля «Британська енциклопедія». – Знання, 

ось за чим читачі приходять до бібліотеки в першу чергу. В мені зібрана вся 

найзначуща інформація про людей, події та явища. І про більшість із вас, між 

іншим, ані слова у жодному із моїх тридцяти двох томів. 

Що тут почалося: пригодницькі романи гуртом заявили про важливість 

прищеплення любові до книги у легкій розважальній формі, збірники цитат і 

афоризмів кричали про ерудованість; про свою важливість запевняли 

мемуари, художні атласи, науково-популярні книги... І лише пошарпаний 

Буквар із надірваним корінцем, зітхнувши, подумав, що аби всіх тих зазнайок 

прочитати, треба спочатку вивчити літери. 

Перепалка ставала дедалі гарячішою. Роман «Айвенго» так 

розхвилювався, що замалим не впав із полички. Раптом усіх перекричала 

українська народна казка «Ходить гарбуз по городу»: 

 – Сюди хтось іде! 

 Враз настала тиша, хоч мак сій. Усім бо добре відомо, що книжки 

ніколи не розмовляють у присутності людей. Хіба при бібліотекарях, так на 

те вони й бібліотекарі. Кому ж іще пожалітися на пошарпану обкладинку чи 

напіввідірвану недобросовісним читачем сторінку? Бібліотекар, як ніхто 

інший, зрозуміє, пожаліє та допоможе. 

До зали увійшла, тримаючи під лікоть високого ставного чоловіка, 

старенька бібліотекар Килина Семенівна. 



 

 

– Як ти змінився, Олеже, як змінився. І як тобі пасує цей костюм, 

краватка... А раніше, пам`ятаю, ти визнавав самі подерті джинси. 

Молодий чоловік розсміявся: 

– Джинси, Килино Семенівно, я й понині шаную. А що подерті були, то 

зі скейту постійно падав на віражах. Повірте, подертими тоді були не тільки 

штани, – і без переходу завважив. – Треба ж, у вас тут майже нічого не 

змінилося: ті ж столи, шафи і, звісно, стоси книжок. 

Підійшовши до шаф, він почав навмання вихоплювати книги. Перша 

виявилась ну зовсім маленькою. По центру білої обкладинки був зображений 

нотний стан, якого торкало лапкою руденьке кошеня. 

– Гей, це ж пісенник «Котику-воркотику»! Я розучував по ньому перші 

мелодії. Моя мама так хотіла, щоб її син був акордеоністом(.)… А тут у нас 

що? «Герої античного світу»! Килино Семенівно, я ж у третьому класі 

просто-таки зачитувався цими історіями – Одіссей, Персей, Ясон, Ахіл і, 

звичайно ж, Геракл. 

Щось тріпотнуло в книжних серцях. Вони впізнали у гостеві свого 

давнього друга Олега Скорохвата, який раніше частенько забігав до їхньої 

оселі. Книжки любили Олега. Він брав їх у різні цікаві місця, на кшталт 

міського парку, ставився із повагою, ніколи не псував, не загинав кінчики 

сторінок, як це полюбляли робити інші відвідувачі бібліотеки. Та що казати, 

не раз він допомагав Килині Семенівні приводити зіпсовані книжки до ладу: 

підклеював, якщо міг – затирав чиїсь замітки на полях... З ним було добре. Та 

одного дня він пішов і більше не приходив. Килина Семенівна сказала, що 

Олег закінчив школу і тепер поїхав до іншого міста здобувати вищу освіту. З 

тих пір спливло кілька років, і ось, схоже, він повернувся. Радості книжок не 

було меж. 

А хлопець тим часом, у свою чергу продовжував радіти кожній 

знайомій з дитинства книзі. 

– Очам не вірю, поетичний томик – «Зорі вечорові»! У десятому класі я 

нишком вчив із нього вірші, аби потім читати Богданці. 

Погляньте-но лишень – «Айвенго»! А чи знаєте ви, Килино Семенівно, 

що саме завдяки прочитаному в цій книзі, я виграв у радіо-вікторині 

наручний годинник? 

А ось і гордість нашої бібліотеки – «Британська енциклопедія»! Свого 

часу я зміг подужати хіба чверть, але й прочитаного стало – здобути друге 

місце на обласній студентській Олімпіаді. 

Обійшовши по колу всю залу, він знову спинився перед поличками 

дитячої секції. Раптом його увагу привернула одна із книг на найнижчій 

поличці. 

– Та це ж Буквар! Той самий! Він був першою моєю книгою, 

відновленою власноруч. Привіт, друже. Бачу, ти хоч і в літах, але ще 

тримаєшся. 

– Я пам'ятаю, як ти його лагодив, – усміхнулася Килина Семенівна. – 

Вперше бачила, щоб хтось спромігся так замурзатися клеєм. До речі, у моїй 

кімнатці чекають вправних рук декілька вельми пошкоджених книг. Не 



 

 

хочеш допомогти, як у старі добрі часи? Заразом розкажеш про своє життя-

буття. 

– Звісно, ходімте, – повернувши Букваря на поличку, Олег злегка 

поплескав його по корінцю. – Радий був зустрітися, друже. Не сумуй, ще 

побачимося. 

– Я теж був радий зустрітися, друже, – прошелестів Буквар. 

І хоча сказано це було дуже тихо, Олег, який вже було зробив кілька 

кроків до виходу, здивовано озирнувся. 

– Знаєте, Килино Семенівно, мені здалося, начебто Буквар відповів. 

– Хто зна, – примружилася хитро старенька бібліотекар. – Може й 

відповів. Ходімо вже, нашої допомоги чекають хворі книжки. Між іншим, я 

запросила на завтра до бібліотеки першокласників з твоєї колишньої школи. 

В нас буде день знайомства із книгою. Ти не хочеш виступити перед ними як 

наш давній читач? Це ще більше зацікавило б дітей. 

Вони перейшли до сусідньої кімнатки. А книги подумали: «І чого це ми 

здійняли такий ґвалт? Кожну з нас по-своєму цінують і люблять. То навіщо 

сваритися?» 

– Вибач мене, будь ласка, звернулася книга міфів та легенд до 

пісенника. Я взаправду була не права. 

– І ти мене пробач, – перепросив у неї томик поезій. 

– Ми всі повели себе не кращим чином, – сказала «Британська 

енциклопедія». – Добре, що маємо відданих друзів-читачів, які нас і 

відремонтують, і помирять раптом що. 

– І бібліотекарів, – додав Буквар. – Не забувайте про бібліотекарів. Бо 

саме вони допомагають зрозуміти людям важливість читання. 

І всі книжки з ним охоче погодилися. Бібліотекар – це справді 

надзвичайно важлива професія. 

 

 

 



 

 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ 

 

Галина Максимів 

м. Долина, 

Івано-Франківська обл. 

 

       Захисник – означає миротворець 

 

Захистити найдорожчих. Мені завжди хотілось 

захистити їх. Від проливного дощу і від грому, від вітру 

і морозу. Мені хотілось захистити їх від злих людей, від 

лютих чудовиськ. Останніх я боялася. Адже боялася 

темряви... 

Вже згодом, через багато років я зрозуміла, що в темряві нема тих 

страхів, які я уявляла. Але були не уявлювані, а реальні речі. Наприклад, 

зброя. 

Давно, багато тисячоліть тому, як тільки Бог створив Адама і Єву, він 

дав у їхнє розпорядження рай. Вони там жили спокійно і мирно. Але 

трапилося непоправне: злий дух у зміїній подобі нашептав Єві, що вона має 

скуштувати яблуко з одно дерева. А те дерево росло посеред раю. І Бог 

заборонив першим людям до нього навіть наближатися. Та Єва послухала 

лихої поради. Зірвала вона яблуко. Скуштувала і Адама пригостила. Бог 

вигнав непослушників за ворота раю на пустинну і непривітну землю. 

Перші люди спочатку дуже бідували, а потім навчились сіяти, орати, 

зерно молоти і хліб пекти. Іще вони собі роздобули міцні палиці, щоб 

захищатись від звірів. А потім побачили, що їхні врожаї на полі розкрадають 

птахи. 

В Адама і Єви були сини. Одного звали Каїн, а другого Авель. Каїн 

змайстрував якогось одного дня лук і витесав гострі стріли. Він був 

войовничим, емоційним і трохи заздрим. На полі його брата Авеля були 

більші врожаї. Він багато молився, а іще більше працював. Каїн незлюбив 

брата. І вбив його. 

Очевидно, що в обох братів були діти. Бо було плем’я войовників і 

було плем’я захисників. Якби Каїн не вбив Авеля, ми б мали іншу історію. 

На нашій планеті не було би нищівних війн. Не було б мільйонів 

безневинних людських жертв. У війнах гинуть дорослі і діти. Коли 

припинитися війна? Очевидно, тоді коли люди стануть захисниками, а не 

завойовниками. 

Захищати – не означає вбивати. Захищати – не означає зазіхати на 

чуже. Захищати – означає зупинити того, хто зазіхає. Що було б якби люди 

вмить кинули зброю на землю? Якби перестали ворогувати, сперечатися, 

ненавидіти? Імовірно, у світі би щезло зло і залишилось поміж людьми, 

племенами і народами мир та спокій. Ми повинні до цього прагнути. 

А поки що на сторожі миру бачимо наших миротворців, наших 

захисників. Мені завжди хотілось потрапити до їхніх рядів. У книгах, які я 



 

 

читала, було багато сміливих лицарів. Вони захищали свої країни, замки, 

королів і королев. Після того, як я переглянула фільм «Марс атакує» і 

«Чужий», я надто прагнула захистити нашу рідну планету від прибульців. 

Я собі уявляла, що десант прибульців захоче викрасти наше 

найдорожче. А найдорожчим і незамінними є наші рідні, наші батьки, дідусі, 

бабусі, сестрички і брати. 

Ну, а потім не хочеться прибульцям віддавати нічого. Шкода звісно і 

книжок, адже прибульці очевидно, не вміють читати, тож книги можуть 

спалити. Не шкода щоденника, в якому купа домашніх завдань записано, та 

ще й зауваги вчительки, що я неуважна на уроках. А як бути уважним, коли 

мріється вже очолити боротьбу проти прибульців, очолити повстання проти 

завойовників і окупантів. Я мріяла мати гарну і зручну форму. І бути 

невразливою до лазерної зброї. 

У фільмі «Марс атакує» прибульців земляни перемогли класичною 

музикою. А ми б їх перемогли співом наших рідних українських пісень. 

Вчителька не хоче розуміти моїх мрій, тож пише у щоденнику ще одне 

зауваження. А вдома мама читає щоденник і хвилюється. Будьте уважними і 

слухайте вчителів на уроках, щоб батьки вдома не переживали за ваші 

оцінки. А професія військовослужбовця потребує уважності і зосередженості, 

добрих знань, фізичної підготовки, кмітливості і рішучості. 

Потрібно прагнути одного: оминати небезпеку. Залишатись живим і 

неушкодженим. Захищати – означає оберігати. Берегти. Дорожити. Вірити. 

Перемагати війну. Ставати миротворцем. 

 

 



 

 

 

                           ВЧИТЕЛЬ 

 

Любов Відута 

м. Львів 

 

                 Як народжуються мрії 

 

Вже майже проминула зима… Дівчинка стоїть біля 

вікна і дивиться на майбутній спортивний комплекс, що 

зводять біля школи. На будівельному майданчику 

завершуються роботи. Кінець робочого дня. Залишилося 

всього троє будівельників. Сутеніє… Раз по раз з-поза 

недобудованої стіни визирає оранжева безрукавка будівельника і Яринка 

вгадує, котрий із них цього разу з’явився в полі зору – низенький товстун, 

худорлявий вусань чи третій, найкумедніший із них, котрий увесь час 

розмахує руками, наче диригент у оркестрі. 

…Надворі морозно. Лютий місяць. Біля школи ще досить снігу. А 

стежка позаду школи така сковзка, наче ковзанка – діти постарались. Хоч би 

мама йшла іншою стежкою – тією, що перед школою. Її розчистили, тому йти 

безпечніше, не підсковзнешся. О, цікаво. Під будовою зібралися 

будівельники. Чекають когось, щось обговорюють. Один, отой кумедний, 

навіть підстрибує – гріється, мабуть. Холодно. А в класі тихо, тепло, 

затишно. Сьогодні вівторок. Дівчинка прислухалася. От-от у їх маленькому 

шкільному спортзалі розпочнуться заняття у старшокласників – 

баскетболістів. А поки з другого поверху ще не чутно стукоту м’ячів і 

веселого гамірного тупотіння. Тиша і спокій. Її однокласники вже давно 

розійшлися по домівках. Навіть заняття у групі продовженого дня 

закінчились. У класі нікого, крім неї. 

Вчителька Богдана Андріївна вийшла ненадовго – понесла в 

учительську журнал. Парти порожні. На вчительському столі двома рівними 

купками лежать перевірені зошити. Яринка замислилась і неуважно стежила 

за тим, що відбувається на вулиці. Аж раптом якийсь хлопчак 

старшокласник, побачивши її у вікні, непомітно підкрався і вигулькнув 

просто перед її обличчям по той бік віконного скла. Вона стрепенулася, 

сахнулася, комок підкотився до горла і застряг, заважаючи дихати, серце 

злякано застукотіло. Так часто-часто, як у курчаток, що їх вона ловила 

минулого літа у бабусі на леваді. Обіймала виловлені маленькі пухнасті 

грудочки, торкалась ними щоки, цілувала і відпускала. А тепер сама відчула 

себе зляканим пухнастиком. Ніс старшокласника розпластався по склі і 

Яринка розсміялася. Страх кудись зник. За мить по ту сторону вікна теж вже 

нікого не було. Напевно, то був хтось із тих бешкетників-старшокласників, 

котрі займаються баскетболом. 

– Яринко, одягайся! Додому пора, – Богдана Андріївна зайшла в клас, а 

з нею до дівчинки повернулися сміливість і впевненість. 



 

 

Яринка кивнула головою і почала одягати чобітки і курточку. Теплі 

тапочки, у яких вона ходила в класі, поклала у торбинку для перезувного 

взуття. Торбинку почепила на Гвіздок і закрила дверцята шафи. Богдана 

Андріївна допомогла їй одягти наплічник і Яринка ненадовго затрималася, бо 

ніяк не вдавалося засунути замок теплої зимової курточки. Нарешті замок 

піддався і Яринка підняла голову, щоб подивитися, чому вчителька мовчить і 

не квапить її.  

– Ходімо, – Богдана Андріївна поправила на ній її улюблену сіреньку 

шапку з величезним білим бомбоном і взяла за руку. 

– До побачення, – попрощався з ними шкільний сторож. 

– На все добре, – відповіла вчителька. 

– До побачення, – одночасно з нею відповіла сторожеві Яринка. 

Сьогодні її мама знову не змогла вчасно її забрати зі школи. Знову 

маму затримали на роботі. Додому дівчинку вела вчителька. Яринка йшла 

мовчки. А якщо б зараз поруч із нею йшла мама, то дівчинка неодмінно 

розповіла б їй про те, який чудовий день вона провела сьогодні у школі. І 

мама знала б, що до них у клас приходила письменниця.  

Така звичайна, навіть трохи схожа на маму. Вона розповідала про свої 

книжки, про те, які книжки любила читати у дитинстві. А ще читала 

оповідання, казки, віршики. Навіть підказувала, як легко і швидко можна 

вивчити великий вірш. Усім було весело – діти грали в ігри, вчилися самі 

писати вірші. А ще вдосталь насміялися. Бо хіба не смішно, коли тобі 

читають вірш про те, як зі столу втікає ковбаса? Виявляється, є вірші, 

оповідання і казки про пироги, сардельки, шоколадки… Та про що завгодно! 

Навіть про старий пень, котрий полюбляє співати… 

Пошвидше б до мами! Яринка несе додому кольорову книжку, 

підписану письменницею. Мамі сподобається. І татові теж сподобається. 

Коли він повернеться, читатимуть разом. Тато зараз далеко, на сході України. 

Але навесні обіцяв повернутися, а тато завжди дотримує слова. Тож Яринка 

так чекає весни, як та ластівка, віршик про яку є у книжці. 

Біля переходу вони з Богданою Андріївною зупиняються – на 

світлофорі загорілося червоне світло. Яринка тримається за руку вчительки і 

думає, про що б ще розповісти мамі. Мабуть, про те, що сьогодні вони на 

перерві грали в резинки із Соломійкою і Наталею. І про те, що навчилася 

декількох слів від Анельки, котра не може розмовляти, як усі, зате вміє 

розмовляти по-особливому, жестами. Вона така хороша! З нею усі 

товаришують. Яринка сама вчитиметься і маму навчить розмовляти так, як 

Анелька. І тата теж навчить… 

Ось вже й зелене світло на переході. Треба йти. Додому вже недалеко. 

Добре, що Богдана Андріївна живе у сусідньому під’їзді. Якби не вчителька, 

Яринка й досі б чекала маму в школі. Богдані Андріївні зателефонувала 

мама. Вона теж вже близько біля дому. Вчителька підбадьорливо 

усміхнулася дівчинці. 

А Яринка вирішила, що обов’язково розповість мамі, що сьогодні нарешті 

зрозуміла, ким хоче стати. Яринка буде вчителькою, як Богдана Андріївна. 



 

 

Це її велика-велика мрія. На уроці, коли вони розповідали про мрії, Юрко 

забажав стати прикордонником, Соломійка – тенісисткою. Марічка з 

Мартусею ходять на гімнастику, тож мріють стати відомими гімнастками. 

Славко сказав, що, коли виросте, стане президентом. Наталя буде 

бухгалтером, як її мама. Анелька мріє бути письменницею. А якщо стане 

письменницею, то писатиме книжки, які полюблять діти, бо ж вона така 

вигадлива! Яринчина ж мрія особлива. Вона хоче стати вчителькою. Такою, 

як Богдана Андріївна. І коли вона в класі про це сказала, то раптом всі теж 

захотіли стати вчителями... 

Славко розповідав, що якось вони разом із татом посадили аж три 

дерева. То він міг би бути вчителем з природознавства. Наталя могла б стати 

вчителькою математики, – міркувала дівчинка. 

– Поглянь, Яринко, чи не мама це? – вивела її із задуми Богдана 

Андріївна. 

– Мамо, мамо! – гукнула Яринка і кинулася обіймати маму, що майже 

одночасно з ними підійшла до під’їзду. 

Мама дякувала вчительці, а Яринка горнулася до мами і не відпускала 

руку Богдани Андріївни. Усі прощалися до завтра. 

А вдома Яринка щебетала, наче весняна ластівочка, оповідаючи мамі 

про сьогоднішній день, про письменницю, про придбану книжку, про те, що 

сьогодні у неї з’явилася велика мрія. У неї буде найкраща, найважливіша, 

найдобріша професія – вона стане вчителькою. Мама гладила Яринчині 

золотисті кіски і раділа. 

На їх підвіконні у вазонку розквітли три крокуси – жовтий, білий і 

фіолетовий. Отже, весна вже близенько. І зустріч із татом теж. 

 

 

 



 

 

 

            ГЕОЛОГ 

 

Анна Багряна 

м. Скоп’є, 

Республіка Македонія 

 

        Таємниці землі 
 

           Про вченогоприродознавця і філософа 

                                                            Володимира Вернадського (1863-1945) 

 

Того року літо видалося теплим, однак і щедрим на дощі. Семирічний 

Володя гостював із батьками у родичів на Полтавщині. Зацікавлено 

роздивлявся хати-мазанки, гарно вбраних людей, які живуть у гармонії з 

природою, зі своєю рідною землею, заворожено спостерігав за їхнім побутом, 

слухав українські народні пісні. Ні в Харкові, де він жив із батьками й 

сестрами, ні в Петербурзі, де народився і провів перші чотири роки свого 

життя, ні в Києві, де мешкала його бабуся, не почувався так добре, як тут, у 

селі.  

Хлопець вийшов надвір і на повні груди вдихнув запах омитої дощем 

землі. Вмить відчув, що земля – це теж жива істота. Що вона дихає так само, 

як дихають люди. І так само радіє, коли втамовує свою спрагу. І так само, як 

люди, має свої таємниці.  

Володі закортіло бодай краєм ока зазирнути вглиб землі, спробувати 

розгадати якусь із таємниць. Він підійшов до найближчої грядки, відгонув 

рукою широке листя гарбуза, поклав руку на вологу землю. Так і є: дихає, 

пульсує. Неймовірно! Цікаво, а чи може земля відчувати біль? Коли їй буває 

боляче?.. Почав обережно вигрібати пальцями ямку. Зверху ґрунт був 

мокрим і м’яким, однак глибше ставав усе твердішим і сухішим. Раптом 

хлопець наштовхнувся нігтями на невеличкий камінь, вирив його з землі й 

почав захоплено роздивлятися, ніби то був якийсь дорогоцінний скарб.  

– Синку, що ти тут робиш? – почув за своєю спиною здивований голос 

батька.  

– Шукаю таємниці, – відповів хлопець. – Знаєш, тату, що земля – жива, 

і вона теж дихає, як людина?  

– Знаю, – втішено усміхнувся Іван Васильович. – Бачу, ти вдався у 

мене.  

– Тату, – не вгавав Володя. – А як можна розгадати таємниці землі? 

– Для цього треба стати вченим. Є ціла наука про землю – геологія, яка 

займається вивченням земної кори, корисних копалин, гірських порід і 

мінералів. Насправді цій науці вже близько тисячі років, а може, і більше, 

адже людину з давніх давен цікавили таємниці землі, – почав пояснювати 

Володі батько, який, хоч і був за професією економістом, ще з дитинства мав 

неабиякий інтерес до природничих наук.  



 

 

– Я хотів би стати таким ученим, – мовив хлопець. – Але не знаю, чи 

личить мені присвячувати своє життя копанню в землі... 

– Геологія насправді – дуже поважна наука, якою можуть займатися 

лише шляхетні люди. Повір, ця професія цілком личить синові дворянина, і 

навіть – синові самого гетьмана, – загадково усміхнувся батько. 

– Гетьмана? – загорілися очі в хлопця. 

– Саме так. Адже один із синів гетьмана Кирила Розумовського свого 

часу став видатним геологом. Уяви собі, наш, український вчений Григорій 

Розумовський прославився на весь світ тим, що відкрив новий мінерал. І цей 

мінерал потім назвали його прізвищем, а отже – прізвищем самого гетьмана 

Війська Запорозького! 

– Як цікаво! – вигукнув хлопець, подивившись на камінець, який кілька 

хвилин тому викопав пальцями із землі. – Може, і мені пощастить зробити 

якесь важливе відкриття. Наприклад, дізнатися, чи земля відчуває біль і що 

потрібно зробити, щоб вона ніколи не страждала від нас, людей... 

 

Володимир Вернадський народився в Санкт-Петербурзі, де на той час 

працював його батько. В історію світової науки увійшов як видатний 

вчений-природознавець, геолог, засновник геохімії, біогеохімії, радіогеології 

та космізму, а також філософ, мислитель, громадський діяч. 

Закінчив фізико-математичний факультет Петербурзького 

університету. Працював у лабораторіях Італії, Німеччини, Франції, Англії, 

Швейцарії. Був академіком Петербурзької академії наук, професором 

Московського університету. 1918 року став одним із засновників Української 

академії наук і її першим президентом. Збагатив світову науку важливими 

ідеями в галузях мінералогії і кристалографії. Працював над проблемами 

радіогеології – науки про радіоактивні властивості нашої планети. А також 

створив учення про ноосферу, в основу якого поклав ідею про гармонійне 

співіснування людини і природи. 

У своїх спогадах вчений написав так: «Я вірю у велике майбуття і 

України, й Української академії наук». 

 

 



 

 

 

               ГІРНИК 

 

Роман Росицький 

м. Зборів, 

Тернопільська обл. 

 

Про підступного Метана, катання на Бабі Язі  

та дивні перетворення 

 

Мій тато працює під землею. Нічого незвичного у цьому нема, адже 

одні люди мають роботу на землі, як от Тарасиків тато, інші – над землею 

(Настин тато пілот, який на своєму Ан2 фермерам допомагає), то чому б і під 

землею комусь не працювати? Ви скажете, що над землею мають роботу 

одиниці, але то не зовсім так. Онде у Миколки тато кранівник і він щодня на 

двадцятиметрову висоту піднімається, а у Марійки тато працює електриком, 

то він на такі високі стовпи видирається, що ого-го. Є, звичайно ж, і льотчики 

з космонавтами, але вони ближче до неба працюють. Ну, мені так здається. 

У мого тата непроста і дуже відповідальна робота. Якби не він і його 

товариші, ми б не мали у домі електрики. Та й не тільки ми – вся країна не 

мала б. І тоді моїй мамі і всім іншим мамам довелося б руками прати одяг, 

прасувати його важкою праскою. Ну, знаєте, є такі старовинні праски, 

всередину яких засипають розжарене вугілля… Ой, насправді лишився б 

увесь одяг непрасованим, бо звідки б тоді вугілля взялося? Його ж у шахтах 

добувають такі люди, як мій тато. Їх ще називають гірниками. 

Тато каже, що під землею дуже цікаво. Як у казці. От ви чули, певно, 

про Бабу Ягу? Чули. А мій тато навіть катався на ній. Скажете, не може 

такого бути? Мій тато ніколи не бреше. Він справді катався на Бабі Язі. Мало 

того, вона їм навіть допомагає пробивати шпури. Ну, то такі отвори, куди 

закладають вибухівку, щоб гірську породу роздробити. Не вірите? А 

даремно. У мого тата навіть фотографія є, де він летить на мітлі, яку йому 

Баба Яга позичила політати. 

Правда, мама каже, що то так називається канатно-крісельна дорога, по 

якій шахтарі забоєм катаються, але то мама думає, нібито я можу злякатися. 

Але я не боюся. 

Ще тато розповідав про підступного Метана. О, то дуже небезпечний 

звір, який приходить до нечемних дядьків, які люблять курити чи граються 

сірниками. Він одразу ж кидається на цигарку чи запалений сірник. Але тато 

казав, що його не потрібно боятися. Бо хто не курить, на того ніколи той 

Метан кинутися не зможе. А ще його наближення можна почути. Тато чув не 

раз його тихе шипіння у підземних забоях. 

Окрім того, їх там охороняє електрослюсар. Він слідкує, щоб жодна 

іскорка не стрибнула з електричних дротів, навіть коли Метана поблизу нема. 

Ще тато казав, що той Метан ховається на дуже великій глибині – у тисячу і 

більше метрів. Тато і його товариші спускаються на такі глибини. Я питав, чи 



 

 

йому не страшно, але він тільки усміхався і казав, що людина завжди чогось 

боїться, а варто їй тільки поглянути в очі страхові, як він одразу кудись 

пропадає. І я вірю татові, бо зовсім недавно теж дивився в очі своєму 

страхові, коли вийшов на подвір’я уночі. А хто не знає, як воно страшно – 

ходити у темряві? От і мені було страшно, але тільки першу хвилину. Далі 

стало навіть цікаво. Страх і справді кудись пропав. 

Вчора тато розповідав мені про гірничі професії. Спочатку я думав, що 

мій тато просто собі шахтар чи гірник, а він у мене, виявляється, прохідник. 

Тобто він пробиває своїм товаришам дорогу крізь товщу землі, ставить 

кріплення, щоб порода не обвалювалася. Від його надійної роботи залежить 

життя його товаришів.  

Мама любить підсміюватися з тата, коли він приходить з роботи, каже, 

що він собі очі чорним олівцем підмалював. Ну, багато жінок має таку 

косметику, щоб очі підводити, а у тата цей чорний контур під очима є щодня. 

Він зникає тільки тоді, коли тато йде у відпуску, і ми всією сім’єю їдемо 

відпочивати на море. 

Я довго не міг зрозуміти, чому воно так, а коли запитав у мами, то вона 

довго сміялася. Виявляється, то вугільна пилюка в’їдається у тіло, і відмити її 

дуже важко. А на морі, коли ти купаєшся щодня у солоній воді, чорний 

обідок навколо очей зникає. 

Коли ми були у бабусі в селі, я бачив, як вона палить у грубці вугіллям, 

яке видобув з-під землі мій тато. Чесно кажучи, мені стало шкода того 

вугілля, бо ось воно згоріло і лишилася від нього купка золи. Але тепло, яке 

воно дає, допомагає зварити обід, зігріти оселю в холодну пору року. 

А ще мені мама сказала, що вугілля використовується на заводах як 

сировина, з якої роблять дуже багато корисних і потрібних людині речей: 

ліків, пластмас і навіть тканин. І я собі подумав, що всі чорні тканини 

зроблені з вугілля, яке видобуває мій тато і його товариші по роботі. А про 

активоване вугілля я знаю давно. Мені мама давала його від отруєння. І 

вчителька у школі розповідала про чудові властивості того вугілля. 

Вчора до нас у школу приходили з районного будинку дитячої 

творчості. Розповідали про гуртки. Ми з моїм товаришем Сашком вирішили 

записатися до гуртка юних спелеологів. Дуже цікаво подивитися, що ж там, 

під землею є, а то у шахту нас не беруть, скільки я тата не просив. Кажуть, 

що небезпечно. Може, вони думають, що ми будемо бавитися з сірниками. 

Але ж ми з Сашком ніколи такими дурницями не займалися. Ну, та нічого. 

Керівник гуртка пообіцяв, що ми поїдемо на змагання у вересні. А там 

потрібна каска і ліхтарик на чоло. Тато мені обіцяв віддати свій старий. І 

каску обіцяв. 

Я не хвалитимусь перед товаришами татовою каскою, але гордитимусь 

обов’язково, адже він у мене найкращий у світі. Він – гірник. Він – 

прохідник. 



 

 

 

ДВІРНИК 

 

Олена Швець-Васіна 

м. Дніпро 
 

Непомітне золото 
 

– Кузю, Кузю! – Лесик вискочив з під’їзду, та його улюблене кошеня 

Кузя наче крізь землю провалилося. 

Двір був порожній. Навіть бабусь на лавчині, в яких можна було 

спитати куди побігло кошеня, не було. Від безвиході Лесик заплакав. 

– Не рюмсай!!! – почув хлопчик за спиною. 

Від несподіванки Лесик перестав плакати й озирнувся. На нього 

дивилась мітла двірника Петра Івановича! Двірника, якому хлопчик часто 

казав, що скоро його замінить робот. 

– Мене Дряпкою звати, – посміхнулась мітла. 

– Кузя пропав… – знову захлюпав носом Лесик, – а якщо він побіг на 

проспект а там машин скільки… 

– Знайдемо твого малого, – заспокоїла Дряпка, – пішли! 

Та Лесик зробив лише кілька кроків, як його ледве не збив з ніг 

величезний котяра. Десь за гаражами неподалік почулось грізне собаче 

гарчання. 

– Знову ти, Васько, бешкетуєш! – грізно насупила брови мітла, – Я ж 

тільки двір підмела, а ти он купу торішнього листя порозгрібав та порозкидав 

повсюди!  

– Та собака перший мене зачепив, я й тікав від нього, – винувато 

опустив очі кіт, зиркаючи десь в небо. 

– Ну гаразд… З тобою ще Іванович побалакає!.. Ти малого не бачив на 

проспекті? 

– Ні… – кіт позіхнув, – може, горобчик Цвінька щось бачив. 

– Цвінько, Цвінько, де ти там?! – гукнула мітла. 

– Він за гаражі дременув… – зацвірінькав дорослий горобець, 

приземлившись на лавчину. 

– А там Рябко хазяйнує! – перелякано наїжачивсь кіт. 

– Біжимо! – наказала Дряпка. 

Вони добігли до заростів кропиви. Й Лесик перелякано зупинився. Він 

згадав, як у бабусі в селі його боляче подряпала кропива, наче ошпарила 

кип’ятком. 

– Косю! Косю, де ти там?! – покликала мітла. 

– Я тут! – поряд з’явилась Коса. Вона раз-другий крутнулась, й кропива 

лягла, пропускаючи Дряпку й Лесика далі. 

– Допоможіть! Рятуйте! – Лесик почув голос Кузі десь вгорі. 



 

 

Хлопчик підняв голову й побачив котика на гаражі. Здоровенний 

собака став на задні лапи й гавкав, розбризкуючи слину злості. Здавалось, от-

от – і він схопить бідненького Кузю за хвостика. 

– Не можна так з малими! – гаркнула Дряпка. 

– Та я тільки хотів допомогти йому злізти! – Рябко сів й приязно 

махнув хвостом, – мене ж ще малим двірник Іванович колись з цього гаражу 

зняв… 

– А мені лапу вилікував, коли мене дверима придавило… – муркнув 

Васько. 

– Він знайшов мою маму… – додав Цвінька, – Як я з гнізда випав… 

– А я з нього сміявсь… – Лесик винувато опустив очі, притискаючи 

Кузю до грудей. – І з вас… – хлопчик винувато поглянув на Дряпку й Косю, 

– Казав, що вас потрібно здати до музею… А ви ж робите наш двір таким 

чистим! 

– Звичайно… – посміхнулась Дряпка. – В жодній комп’ютерній грі 

немає мітли… 

– Й коси не знайдеш! – дзенькнула Кося. 

– То виходить, ми всі, й Іванович, нікому не потрібні?! – кашлянула 

Лопата, підійшовши до гурту. 

– Ні! – гаряче заперечив Лесик, відчуваючи ласкаве муркотіння свого 

маленького друга Кузі, – Як би не ви… 

– Робота замість мене вже змайстрував? 

Хлопчик обернувся. Двірник Петро Іванович стояв поряд й посміхався 

у вуса. 

– Двірники незамінні! – посміхнувся й собі Лесик. – Не все те золото, 

що сяє… 

 



 

 

ДРЕСИРУВАЛЬНИК 

 

Ярина Коваль 

м. Львів 

 

Білий танець 

 

Рута вже знає, що саме скаже Левко наступної миті: «У справжніх 

професіоналів не буває нещасних випадків». Він так говорить щоразу, коли 

йому щось не вдається. А останнім часом йому не щастить. Принаймні, він 

так вважає. А тому постійно повторює цю фразу не так для інших, як для 

себе. 

Руті трохи смішно. Бо насправді Левко – дуже успішний 

дресирувальник. Про нього знімають сюжети для теленовин, пишуть в 

газетах. І завжди – захоплено. Але Левко якогось дня раптом почав 

сумніватися у власних силах. 

Коли ви сумніваєтеся у собі, що ви робите? Втікаєте кудись у 

закапелок і тремтите, щоб вас не знайшли? Плачете? Стаєте агресивним? 

Левко не робить нічого. Він просто повторює: «У справжніх професіоналів 

не буває нещасних випадків». І повторює багато разів поспіль.  

« І що це йому дає?» – думає Рута. Бо їй справді цікаво зрозуміти. Адже 

добре знає – нещастя може статися з кожним. З нею, наприклад, уже сталося. 

Коли ще зовсім маленькою залишилась сама. Могла 

загинути. Але Левко не дав – взяв її виходжувати 

додому. 

Рута – це левеня. Тобто вже левиця, яка 

достатньо доросла, щоб виступати у цирку і мати на 

все власну думку. Такою вона сама себе бачить. А 

Левко і справді мудрий дресирувальник, бо її чує. 

Як чує вподобання усіх її приятелів, з ким творять 

циркове дійство. Хоча таких у Рути небагато – 

семеро. Та й то не всі щирі. 

Цезаря, скажімо, Рута не любить. Надто вже 

він підступний. Тільки й чекає, щоб Левко 

наблизився до нього ближче, ніж на два метри, щоб 

стрибнути і уп’ястися у дресирувальника зубами. Й 

інколи Левко таки від Цезаря страждає.  

Директор цирку уже не раз говорив Левкові: «Віддай Цезаря в зоопарк. 

Бо колись це закінчиться бідою». Але Левко не хоче. «Ну і що, коли Цезар 

трохи дикун? – каже. – Такі леви в цирку теж потрібні. Адже – як і всі дикуни 

– енергійні та рухливі, вони на багато що спроможні. Навіть те, як під час 

вистави огризаються, шиплять і розчепірюють кігті, стрімко викидаючи 

вперед лапу, глядачі теж люблять». 



 

 

Рута на Левка не шипить. Іноді, звичайно, вона з ним свариться. Але 

Левка Рута дуже любить. Бо Левко – добрий. Вона не раз чула, як Левко 

казав іншим людям: «Я намагаюся не ображати моїх левів – я з ними дружу». 

Рута знає – серед усіх її приятелів саме вона Левкові – друг 

найбільший. А як найбільший друг повинна усе зробити, щоб Левко знову 

повірив у себе. 

Левиця замислилась. Що ж трапилось, що Левкові так на душі хижо? 

«Рууута, – почула вона раптом чийсь тоненький голос. – Руууута». 

«Хто тут?» – здивувалася левиця. І раптом помітила маленьке кумедне 

мишеня у смугастих шортиках, яке щосили махало їй лапкою.  

«Хто ти і що тут робиш?» – здивувалася Рута. 

«Я – Мур, – відказало мишеня. – І прийшов по допомогу». 

«По допомогу? Від мене? – ще більше здивувалася Рута. – Та й хіба 

мишенят називаються Мурами?» 

«Мене назвали. Щоби був безстрашнішим, ніж є насправді. Але про це, 

як захочеш, можемо поговорити пізніше. А зараз мусимо поспішати». 

«Куди поспішати? У мене немає часу на дурниці». 

«Це не дурниці, – мишеня затараторило. – Ти єдиний лев, з яким 

можемо про це поговорити. Я народився і живу у цирку. Тут народилися мої 

батьки і бабця з дідом. Ми любимо цирк і любимо всіх, хто тут працює. Але, 

здається, вже скоро любити нам не буде що – цирк закриють». 

«Закриють?» – від подиву Рута аж рот відкрила. 

«Так. А хіба ти нічого про це не знаєш?» 

«Ні, між левами я про це нічого не чула. Але ж тоді куди підуть усі 

циркові артисти?» 

«Якщо чесно, не знаю. Але думаю, гарячих оплесків точно вже ніхто не 

подарує». 

Рута любила оплески. Всі леви любили. І навіть Цезар. Цей гучний звук 

від сотень людських долонь завжди підтверджував тільки одне – усі 

учасники лев’ячої команди молодці, ними захоплюються, і хочуть бачити їх 

знову і знову. А ви хіба не любите, щоб вас любили? 

То що це означає – хтось невідомий просто так відбере від них цю 

любов, яку вони власною працею заробили? І що з ними буде? Як будуть 

жити? Де? Разом чи окремо? І найголовніше – де буде Левко, невже вони 

ніколи більш його не побачать? 

Від цієї думки Рута аж з місця зірвалася й нервово затарабанила 

хвостом по підлозі. 

«Про Левка подумала?» – підморгнуло їй мишеня. 

«А ти звідки знаєш?» 

«Я все знаю, – Мур спробував прибрати загадкового вигляду. – Адже 

недаремно спостерігаю за всім, що відбувається на арені. Ну і, звісно, в 

репетиційних залах. Це тільки ти думаєш – ніхто не бачить, як сильно ти 

Левка любиш. Як ластишся до нього, як задоволено помуркуєш, коли він 

ляскає тебе по спині. Замість пестощів, бо ви, леви, терпіти не можете, щоби 

хтось раптом зважився попестити вашу спину. Навіть якщо це й Левко – 



 

 

природа сильніша. Думаєш, я сліпий? Не бачу, як ти напружуєшся, коли 

хтось Левкові демонструє свій норов? Як ти завжди готова кинутися за нього 

в бійку?» 

Якби Рута вміла червоніти, вони би почервоніла. Бо думала, про її 

таємницю дотепер ніхто не знає. Як вона любить і як не хоче, щоб котрийсь 

інший лев припав до серця Левкові більше за неї. Адже Левко став для неї 

усім – мамою, татом, учителем, другом, тим, кому довіряла максимально. І 

тепер його втратити назавжди? 

«Але що я можу зробити?» – рикнула розпачливо, аж у сусідній кімнаті 

усі притихли. 

«Я чув, – сказав Мур, – буде комісія сьогодні увечері на виставі. Те, що 

покаже Левко, їх цікавить найбільше. Але Левко вирішив – цирк закривають 

через нього. Він чув, як двоє членів комісії говорили про талант і бездарність, 

про потребу постійно показувати щось нове. А Левко чомусь думає, що 

здивувати комісію уже нічим не зможе. Відтак впав у відчай. Тому тільки ти 

можеш ситуацію врятувати, щось придумати, щоби ваш виступ сьогодні став 

справді бомбезним». 

«У справжніх професіоналів не буває нещасних випадків», – Левкові 

слова вирвалися з Рути несподівано навіть для неї. Вона зрозуміла, що 

справді злякалась. Але чому він так говорить? Набагато краще сказати: «У 

справжніх професіоналів усі випадки щасливі». Звучить веселіше, більш 

життєствердно та оптимістично. А Рута хіба не професіонал своє справи? 

За цю думку вчепилася і страх почав відступати. Але ж усе-таки що 

робити? 

«А що б ти найбільше хотіла, якби була людиною?» – це мишеня своєю 

несподіваністю подобалося їй все більше і більше. 

«Я про це ніколи не думала… Але напевно, якби була людиною, 

жінкою, хотіла б, щоб Левко запросив мене до танцю. Я бачила по телевізору 

– люди якось по-особливому це роблять». 

«Я маю іншу пропозицію, – маленький Мур був не за віком дорослим. – 

Ти його запроси. Під час вистави. Люди би назвали це «Білим танцем». Левко 

мудрий. Він відчуває вас всіх, і тебе у цій ситуації він теж відчує. Обережно 

поклади лапи йому на плечі, слухай музику і спробуй у такт разом із Левком 

зробити кілька кроків. Ти ж бачила як люди танцюють. То повтори – ти 

зможеш». 

«Ти справді у це віриш?» 

«Я вірю, що коли чогось дійсно прагнеш, неможливого не існує. А ти, 

як і я, щиро хочеш, щоби цирк продовжував жити». 

 

…Леви в цирковій програмі виступали останніми. Всі основні вміння 

вже були показані. Навіть Цезар сьогодні дивував працездатністю та 

добротою. І раптом Левко відчув, як хтось легенько штовхає його під коліна. 

«Руто, ти що? Зараз не час для ігор» 



 

 

Але левиця не відступала. Лагідно муркала, терлася Левкові об руки. А 

тоді, коли зазвучала повільна мелодія, стрімко підвелася на задні лапи. 

Передні, як учив Мур, поклала Левкові на плечі. Їхні погляди зустрілись. 

«Я знаю, ми ніколи не танцювали раніше, – казала Левкові очима. – 

Але ти не хвилюйся, я зумію. Чуєш, яка гарна мелодія? Не стій, зроби разом 

зі мною під неї кілька кроків». 

Левко на якусь мить застиг. Рута була левицею, що за час їхнього 

спільного буття ніколи його не підвела. Але що відбувається зараз? Та ще й 

під час такої важливої вистави? Він дивився Руті в очі і відчував, що зараз 

діється щось таке, що змінює хід визначеної історії. Для нього, для левів, і 

для цирку в цілому. 

Рута хитнулася в такт музиці, він теж хитнувся. Рута ступила вперед, 

він відступив назад. Рута знову зробила крок, він підхопив, відчуваючи як 

його затоплює хвиля піднесення. Левко був мудрим дресирувальником. Він 

зрозумів, що Рута робить. 

Люди в залі не дихали. Всі знали – такий безпосередній контакт з 

хижаком найбільш небезпечний. Але для Левка Рута була не хижаком, а 

маленьким левенятком, яке він врятував колись від смерті. Левко дивився в 

очі левиці і бачив там тільки відданість і любов. Питав себе, як міг маючи 

таку Руту, втратити віру в себе? 

Але зараз це було неважливо. Важлива була музика і цей танець. 

Танець, придуманий не Левком. 

Коли музика вмовкла, зал ще якусь мить перебував в заціпенінні. А 

тоді всі встали. Цирковий номер за участі Левка і однієї з левиць – став 

першим таким у його країні.  

«Лев-ко! Лев-ко! Лев-ко!!!» скандували глядачі, щосили ляскаючи у 

долоні. 

А найгучніше скандували ті, від кого залежало, чи цирку бути. 
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   Сумно без тигра… 

 

Мені наснився сон. 

Напередодні мені подарували чорну 

футболку з мордою тигра. Давно хотілося. 

Об’ємний три-Де принт. Тигр шкіриться, немов 

живий! Я так мріяв похвалитися друзям, що навіть уві сні, не чекаючи ранку, 

вбрався у обновку і помчав на ріг Паркової. Між кінотеатром і міським 

парком на розі наше постійне місце зустрічі. 

Але дорогою помітив, що тигр з футболки зник. Наче й не було! 

– Чого киснеш, лимон з’їв? – здивувався друг Богдан. Уві сні було 

сонячно, наближалося літо і днинка намічалася най-най-пригодницька. 

– Тигр змився, – розчаровано відповів я. 

І розповів про свою втрату, не відчуваючи безглуздості того, що 

відбувається. Сон є сон! 

Але Бодя взагалі не второпав, про що мова. 

– Який був звір? З нового блокбастера про фантастичних тварюк? Я ж ще 

не бачив! Як, кажеш, називається? 

– З якої фантастики, звичайний тигр! 

– Та не мотай кишки! Кажи нормально, як він виглядав? 

– Як тигр! Хижак, схожий на лева, тільки без гриви і смугастий. Пащека 

– отака! Язик, ікла... 

– Вперше чую, – знизав плечима Бодя. – Смугасті леви, треба ж таке... А 

ти в нас фантазер! 

Навіть для марення прикол видався дивним. І викликав невідв'язне 

занепокоєння. 

Ми зайшли до супермаркета. Я шукав будь-якої картинки з тиграми, 

хотів довести Боді, що його жарт невдалий. Та ані у відділі пазлів, ані в 

книжковому, ані в іграшках, ані на календарях, обкладинках зошитів і 

блокнотів як навмисне не трапилося жодної золотаво-смугастої хижої кішки 

із джунглів. Містика! 

Сон потихеньку скидався на фільм жахів, коли гарячково шукаєш ключ 

або іншу найпотрібнішу річ, від якої залежить порятунок життя. 

Блукаючи в лабіринті полиць та рядів, я нарешті запитав консультанта. 

Той витріщився на мене, так само, як Бодя, та присягнувся, що ніколи не 

бачив таких тварин навіть намальованих. Якщо це щось новеньке, отже, поки 

що не завезли. Навідайтеся на тому тижні. 

– Я ж казав, не буває! З тебе морозиво! – зрадів Богдан до того нахабно, 

що я обурений підскочив у ліжку й прокинувся. 



 

 

У реальності друзі зацінили три-Де принт, як мені бажалося. Проте коли 

я розповів нічне видіння, як ми шукали хоч найменшу згадку про тигрів, а ті 

немов стерлися з світової історії, Бодя ошелешив мене ще більше, ніж уві сні. 

– Дався тобі той тигр. Субота не щодня, ходімо, потиняємося! 

– Ти ж тільки уяви, ВСІ тигри раптом зникли! Не просто вимерли, а 

випарувалися з людської пам’яті. Ніхто-ніхто не знає, що тигр не вигадка. А 

я ж бо пам’ятаю... 

– І що? Нащо вони взагалі потрібні? У нас тигри так чи так не водяться. 

Існують вони десь чи ні, мені яка різниця? 

– Ну, як же... – знітився я. – Це ж тигр... гарний звір. – Я мигцем зиркнув 

на футболку, спробував уявити замість тигрячої морди левову. Або ікла 

ротвейлера. Теж непогано, але щоб зовсім... назавжди... Ні, так не хочу. 

Особисто мені не вистачатиме тигра. Навіть тигрових смужок на дивані (у 

нас такий плед смугастий, мамин улюблений). 

Гуляти якось швидко перехотілося. Поки ми вешталися в парку накрапав 

дощик. Потім гримнуло по-справжньому, потемніло, і ми розбіглися. 

Вдома я пошукав, де живуть тигри і скільки їх лишилося. Нібито кожен 

представник вимираючого виду на суворому обліку, та цифру з'ясувати 

важко. Адже розмноження в національних парках і зоопарках, одна справа, а 

дикий звір в природі – зовсім інша. І як рахувати, коли є аж сім підвидів 

тигрів! Я й не знав, що їх стільки різних... 

Амурський, бенгальський, китайський, суматранський, балійский, 

яванський і туранський. 

І знову лише гарні назви. Реальність звучить гірше. Яванських, 

балійских, туранських тигрів більше в природі не існує, вони цілковито 

винищені. Лишається чотири види. 

Як виявилося, тигр – найбільша з диких кішок, більший і сильніший за 

лева! Отож, а всі гуртом торочать: «Цар звірів», «цар звірів»!.. 

Грива і грамотний піар, ось вам увесь «цар»! Насправді, лев ледачий та 

сімейний, замість нього левиці полюють, а самець тільки їсть і спить 

двадцять годин на добу. Тигр – гордий одинак, набагато активніший і 

хитріший. 

Бенгальського чи індійського тигра подекуди звуть «королівським». Це 

теж піар, напевно, через відомого в світі Шер-Хана, грозу індійських 

джунглів. Проте північний вид, амурський, більш гідний «корони». 

Амурський тигр найбільший за розміром, набагато спокійніший і краще 

уживається із людьми. 

Справді, тигри – далека екзотика. А хто ж у нас найбільший дикий звір? 

Ведмідь? 

Я думав, бурі ведмеді не живуть в Україні (окрім зоопарків), та 

помилився. 

Двічі помилився. 

По-перше, ми маємо більше трьохсот ведмедів, які живуть та 

розмножуються у дикій природі, в Синевирському національному парку. Оце 



 

 

круто! В Карпатських лісах біля озера Синевир можна зустріти ведмедя! 

Пішов ти чорничку збирати з кошиком, а тут із-за кущів... ВЕДМІДЬ! 

Але найбільший в нас, хоча і не хижак, виявляється, зубр! Європейський 

бізон вище і крупніше ведмедя, важить до тонни! Я гадав, зубри тільки в 

Білорусі живуть, але ж Полісся у нас спільне. Тож в Україні власних зубрів 

розводять і охороняють. А в нашому степовому біосферному заповіднику 

Асканія-Нова вільно бігають ланами стада американських бізонів, яких давно 

нема в самій Америці! 

У вечірніх новинах знову розповідали, що десь кити викидаються на 

берег, і взагалі, як мало китів залишилося в океані. Я чіпляв виделкою по 

одній локшині та почувався рибиною, яка з огидою ловить черв’яків, хоча 

воліла б поласувати гарячою яєчнею... Та під водою ніхто нічого не смажить, 

навіть не здогадується, що це можливо. 

От якби цілковито зникли не тигри, а чізбургери й чіпси, ото Бодя 

покрутився би! А я йому такий: «Не галасуй, з голоду однаково не помреш!» 

– Тату, ким треба бути, щоб ухвалити закон про заборону полювання на 

гренландських китів? 

– Генеральним секретарем ООН. 

– Він тільки виголосить промову та підпише. А хто насправді цим 

займається? 

– Екологи, напевно. Й активісти руху «зелених». 

– А для еколога яка освіта потрібна? 

– Тобі нащо? Нарешті вибрав, чим займатимешся в житті? 

– Не знаю... ось, розмірковую. 

Батько відірвався від екрану, зацікавлено глянув на мене та пересунувся 

ближче. 

– Ти це серйозно? 

– А чом би й ні? – я наїжачився, почувши сумнівну поблажливість в 

батьківському тоні, ніби я щойно видав проект експедиції до іншої 

галактики. 

Зараз тато нагадає, як у три рочки я мріяв бути пожежником, щоб 

керувати найгучнішою яскравою машиною, яка плює на правила і 

світлофори. 

Але почув інше: 

– Гадаєш, кожен еколог їздить до Арктики рятувати китів, а між 

експедиціями влаштовує марші з гаслами на захист природи? Це така ж сама 

рідкість, як суперзірки серед акторів. Зазвичай акції «зелених» набагато 

скромніші, їх мало хто помічає і ще менше до них прислухаються. 

– Припустимо. Але десь на це вчаться? 

– Майже в кожному інституті нині є кафедра екології. Це наука про 

рівновагу видів, найближча до біології. Але в своєму популярно-

журналістському розумінні, це охорона всієї природи від одного виду: 

нерозумної людини. Зручно, що можливості цієї діяльності широкі. Для 

екології цінні фахівці з економіки, будь-яких природничих наук: географи, 

ботаніки, гідрологи. Також педагоги, соціологи... Як скрізь знайдеться місце 



 

 

юристам і комп’ютерним операторам. Освіта може бути будь-якою, аби ти 

мав бажання втрутитися в запеклу битву. І це найголовніша проблема... 

– Тоді чому проблема? Справа ж добра... 

Батько уважно глянув на мене. 

– Ти справді хочеш захищати природу? Добре. Та чи варто заради цього 

ставати чиновником? Романтики в цьому, я вже сказав, небагато, грошей – 

ще менше. Хочеш влаштовувати в сусідньому парку акції, пояснюючи 

людям, чому сміття потрібно кидати в урни? А пластик зберігається 

століттями, тому їм не можна засмічувати узбіччя доріг? 

– Це ж правда! Так дивно, що це треба пояснювати дорослим людям! 

– Та я ж не проти. Справа шляхетна, хоча й тяжка. Але щоб виправдати 

звання захисника природи досить вступити в громадську організацію, стати 

активістом. Ще важливіше самостійно боротися: не завдавати шкоди 

навколишньому світу і пояснювати це сім’ї, друзям, власним дітям... У тебе 

ж якось свідомість прокинулася! Чому саме професія – еколог? Подумай, 

можна ж... 

– Я зрозумів, тату. Ось і думаю. 

– Що ж, якщо це твій шлях – рушай. Та усвідом зараз, що екологія з 

таких професій, котрі не робота, а спосіб життя. Напрямків у неї багато. Для 

основної спеціалізації шукай те, що тобі найближче. 

– Я ще не настільки зорієнтувався, щоб вибрати. 

– Вибрати загальний напрямок, вже половина справи! – батько дав мені 

жартівливого запотиличника як схвалення моїх думок, які мали набути ладу. 

Перед сном, ще не переодягаючись, я став перед дзеркалом в позі 

супергероя. І підморгнув тигру на футболці: 

– Не бійся, котику! З великої моєї ласки я збираюся врятувати цей світ. 

Коли вже вирішив, я від свого слова не відступлюся! 

Мені здалося, паща трохи ощирилася, і тигр глузливо зблиснув очима: 

– Гай-гай, рятувальнику... пуп не розв’яжеться? 

Я глянув на своє відображення, вже без жартів оцінюючи власні сили. 

– Намагатимуся. Зроблю, що зможу. 

– Нехай щастить. 

Я не зрозумів, хто саме висловив мені друге за день схвалення. Ясно 

тільки, що три-Де принт тут ні до чого. Та своє рішення я відчув, ніби уклав 

угоду в присутності свідків. 

Можливо, дотриматись її буде важче, ніж увійти до виконавчої ради 

ЮНЕП (програми ООН з навколишнього середовища). 

Але ж я обіцяв, що намагатимуся... 



 

 

 

                ЕЛЕКТРИК 
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   Про незвичайного електрика 

 

Жила у нашій квартирі така собі електрична 

лампочка. Звичайна лампочка, яка освітлювала 

коридор. Освітлювала не те, щоб не яскраво, але в 

міру своєї потужності і сили – на сімдесят п'ять ват.  

Ви запитаєте, що означає сімдесят п'ять ват? 

Я відповім: це більше сорока, але менше ста. А 

конкретніше? Ну тоді так: чим більше цифра на 

лампочці, тим яскравіше вона світить. Ну і повік її 

тим коротше. Але це я зараз знаю. Після одного 

випадку. 

Якось лампочка перестала працювати. Бабуся сказала, що вона 

«захворіла». У нашому коридорі стало темно. Коли мама збиралася на 

роботу, то вона напотемки шукала свої туфлі, пальто і сумку. І сварилася, що 

нікому замінити лампочку. Ну так, нікому. Наш тато – геолог, і зараз в 

експедиції. Тому дома тільки я, мама і бабуся, яка говорить, що наша сім'я, не 

враховуючи мого тата – її сина, жіночий батальйон. 

Ну тут бабуся лукавить. Вона одна за батальйон. Така у нас бойова. Всі 

продавці її знають. І сусіди по будинку теж. І двірники. І діячі з адміністрації 

району. Нікого не боїться.  

Ну ось, а з електричним струмом в неї проблема. Я її питаю: «Бабуся, 

ти ж все знаєш, чому боїшся?» А вона, хитра, відповідає: «Я зі школи не 

розумію, що таке електричний струм. Це ж не голкою візерунок вишивати, 

струму не видно, ось і лячно». А у самої з фізики гарна оцінка була. Я її 

табель бачила. «І до того ж, – додає вона, – я маленького зросту, і навіть 

якщо на табуретку встану, до лампочки не дотягнуся». 

– А, – відповідаю я радісно, – я теж маленька. Значить, мама мусить 

лампочку міняти.  

Мама у мене висока. А на підборах взагалі вище всіх. Ось так і 

зробимо. Поставимо табуретку, а на неї маму на самих високих підборах. Так 

вона і дотягнеться. А ми з бабусею будемо її за ноги внизу тримати. Тільки 

мама чомусь на цей варіант не погодилася і сказала, що викличе електрика, 

тому що їй набридло у пітьмі пальто і сумку вранці шукати. Тому вона, 

недовго вагаючись, зірвала на дверях під'їзду оголошення про те, що ваш 

електрик завжди прийде на допомогу.  

– А хто такий електрик? – запитала я. 

– Це дядечко, який лагодить поломку в електриці, – відповіла мама.  



 

 

Я уявила собі такого здорового дядечку-забайдебуру, з якимись 

вустюкуватими інструментами, назви яких я не знала. 

Але прийшов за викликом зовсім не дядечко. Коли бабуся відкрила 

двері, то на порозі стояла тітонька, дуже симпатична, в джинсах і сорочці в 

клітку. В руках у неї була валізка «під крокодила». Я чому знаю: тато моїй 

мамі сумку з такої ж шкіри з Парижу привіз. Сказав, що дуже дорога. Мама 

його довго цілувала і обіймала. Але я думаю, що це не за сумку, а просто так. 

Тому що вона мого тата дуже любить. 

– А хіба бувають жінки-електрики? – тільки й запитала моя бабуся. 

– Бувають, зараз все буває, – відповіла та. 

– А посвідчення у вас є? – знову запитала моя бабуся.  

– Є, – відповіла жінка і показала бабусі якусь книжечку. 

Потім вона попросила дати табуретку, видрібцем залізла на неї, стала 

міняти лампочку і сказала: «Кепська справа!» Виявилося, що у нас перегоріла 

і лампочка, і патрон. Я подумала, як це патрон може перегоріти? У моєї мами 

на роботі є патрон. Вона весь час каже: мій патрон поїхав у відрядження. Або 

– мій патрон любить, коли в справах порядок. Виявилося, що патрон – це 

спеціальне місце, куди лампочку вкручують!  

Добре, що у жінки-електрика запасний у 

валізці був. А ще тітонька відремонтувала 

бабусі стару настільну лампу під зеленим 

абажуром на вигнутій ніжці. Він бабусі від її 

бабусі дістався і багато чого пережив. Ну, так у 

нас в родині кажуть. Тепер знову ця лампа в 

кімнаті світити буде. А ще тітонька підкрутила 

всі болти в старих розетках і сказала: «А де ж 

ваші чоловіки?» Бабуся зітхнула й сказала, що 

наші чоловіки в Африці золото шукають.  

– Ум-м, – відповіла тітонька-електрик, – 

золото – це добре. Тільки з електрикою вам 

потрібно серйозно розібратися.  

Тут вже я сказала: «Розберемося!» 

Так у нас знову з’явилося світло в 

коридорі. І тепер мамі буде зручно на роботу 

йти. А мені не прийдеться навпомацки свій 

велосипед шукати. Але є в мене тепер мрія. Я 

про неї нікому не розповідаю. Думаю, а раптом 

все сміятися будуть. Хочу бути електриком. 

Гарною такою жіночкою й з маминою 

крокодилової сумкою, де інструменти лежати 

будуть. Щоб усіх дивувати і електрики не боятися. А фізику я теж вивчу, як 

моя бабуся! 

 

 



 

 

ЗВАРЮВАЛЬНИК 

 

Юрій Ключ 

м. Апостолове  
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Чарівна маска дідуся Мирона 

 

Дитячий велосипедик Рулик бавився на пасовищі. За пустощами він і 

не помітив, як зачепився за металевий шворінь, до якого на ланцюгу 

припинали норовисту козу Білку. Рулик крутнувся кілька разів в повітрі й 

гепнувсь на землю. Коза з перебитим ланцюгом зраділо чкурнула на город 

діда Мирона ласувати капустою. Велосипедик хотів встати, але не міг, його 

рама лопнула. Він гірко заплакав. 

– Догрався… – ліниво гавкнув пес Шарко, підбігши до Рулика. – А 

завтра з міста приїздить Сашко. На чому ж він кататиметься… 

Велосипедик згадав, скільки пригод вони пережили минулого літа з 

онуком діда Мирона й з досади ще більше розплакавсь. 

– Ти краще Білку з городу перейми, – до них підійшов дід Мирон. – 

Аніж базікати пустобрехом… 

Шарко зраділо рвонув на город. А дідусь взяв велосипедика на руки й 

пішов до гаража. 

– Нічого, нічого, малий… – втішав велосипедика дідусь, – Зараз ми 

тебе підлікуємо й будеш гасати, як новенький. Я ж зварник, хоч і колишній… 

– Зварник? – перелякано запитав велосипедик. – Ти мене звариш і з’їси 

замість борщу?! 

– Не тебе, а твою раму! – кашлянув 

дідусь, розчиняючи гараж. – І їсти не буду, бо 

варитиму без чавунця й печі… 

– А як? – здивувався Рулик. 

– Тоді слухай. – дідусь дістав 

невеликого металевого ящика з дротами. – Це 

зварювальний апарат. 

На кінці одного з дротів був маленький 

рогачик. 

– А це електрод. – Дід Мирон вставив в 

рогачик шматок дроту наче скупаний в білій 

глині. – Він і буде варити без чавунця й 

пічки. – Дідусь одягнув на обличчя чорну 

маску з темним склом посередині. – Тільки 

не дивись, не лови вогняних зайців, а то вони 

можуть і покусати. 

– Добре, – погодивсь Рулик. 

Йому дуже хотілось вилікуватись й 

гасати селом та степовими дорогами разом з Сашком, хоч і дуже кортіло 



 

 

роздивитись – злих вогняних зайців він не бачив жодного разу в своєму 

житті. 

– Зайці! – гаркнув дідусь, і Рулик перелякано заплющив своє око-фару. 

Було зовсім не боляче, чулось лише, як шумів ящик та щось 

потріскувало, наче дрова на вогнищі. Велосипедик на хвильку розплющив 

око й на мить побачив, як стрибали сліпучо яскраві іскри-зайчики, схожі на 

тих, котрі стрибають навколо бенгальських вогнів, що їх запалюють на 

новорічні свята. 

–Зайці! Зайці! – закричав дід Мирон й велосипедик знову заплющив 

свою фару. 

За кілька хвилин відремонтований Рулик вже весело бігав двором й на 

віддалі спостерігав, як дід зварював ланцюг кози Білки. 

Коли дідусь скінчив, велосипедик підкотив до нього: 

– Дідусю, а вогняні зайці не такі вже й страшні… 

– Вони добрі й давно вже служать людям… 

– Без них і я бігати вже не зміг би…– Добрі то добрі, тільки не 

люблять, коли їх роздивляються зблизька… Бо як вскочать в очі та й 

засліплять! 

– А як же ти? – здивувався Рулик. 

– У мене ж є чарівна маска, – посміхнувся дід Мирона, взявши до рук 

маску із дуже темним склом. 

– А як називається той прилад, яким ти мене лікував? 

– Називається він зварювальним апаратом. 

– То ти – лікар? 

– Ні, я не лікар, – засміявся дідусь. – Я – зварювальник. Точніше, 

працював колись зварювальником. А тепер я на пенсії. 

– То така професія? – не вгавав велосипедик. – Знаєш, вона набагато 

краща, ніж професія лікаря. 

– Насправді, зварювальник може працювати лікарем. Тільки лікує він 

не людей, а поламані речі. От, як ти, наприклад. Хм, щось я забалакався з 

тобою. Ти біжи, гуляй. А мені треба ще хвіртку відремонтувати. 

Дідусь пішов, а Рулик весело підстрибнув й подався з двору. 

«Обов’язково розкажу Сашкові, що його дід – зварювальник! – думав 

велосипедик, виробляючи викрутаси стежкою. – Він сильніший за того злого 

дідугана, з котрим любить гратись малий в інтернеті. Бо той дід руйнує, а 

зварювальник – створює й допомагає. Може, Сашко, коли подорослішає й 

порозумнішає, теж стане зварювальником?» 



 

 

КВІТНИКАР 

 

Наталія Дев'ятко 

м. Дніпро 

 

Квіткова королівна 

 

Кожен день народження мою маму намагаються здивувати. Одного 

разу їй подарували справжню черепаху. Тваринка прожила у нас років п’ять, 

поки мій двоюрідний брат Славко не виканючив нашу Тортилу, а на його 

думку, новітнє перевтілення когось із ніндзя-черепашок. Я так і не зрозуміла, 

кого саме, але Тортилі живеться в нього і зараз дуже добре. 

Цього ж року подруга принесла мамі справжнє диво – орхідею ніжно-

фіолетового кольору. Називалася квітка фаленопсисом, мала довге листя 

темно-зеленого кольору та багато коріння, що зеленими змійками визирало з 

прозорого горщика. А найголовніше – це високий квіт, схожий на півмісяць. 

Аж п’ятнадцять дивовижних квітів! Щоправда, розпустилася поки лише 

половина, але все було попереду. 

Ми довго зітхали навколо орхідеї, сперечалися – це хлопчик чи 

дівчинка. Бо орхідея ніби вона, а горда назва – фаленопсис – начебто він. 

Зійшлися на тому, що це квітка, тому дівчинка, і зробили з нашою красунею 

фоток сто. Мої подружки з френдстрічки зеленіли від заздрощів. Орхідея 

була справді розкішною, і всі це визнавали. 

Перший захват минув. Орхідея поселилася на вікні, звідки її було добре 

видно з будь-якої точки кімнати. Одна за одною розпускалися квіти. 

Я бігала до орхідеї кожного ранку, щоб першою побачити, чи не 

розкрилася за ніч чергова квіточка. Мені здавалося, що моя квіткова 

королівна радіє таким вітанням і теж чекає, коли я прокинуся. 

Оскільки у мами було багато роботи, відповідальність за полив нашого 

дива поклали на мене. Я кип’ятила чайник, бо у нас вода річкова, жорстка, а 

це для орхідей не корисно, так просто з крану не візьмеш. Тоді чекала, доки 

вода вистигне і стане просто тепленькою. Наливала у спеціальну посудину і 

занурювала туди горщик із квіткою. Рівно на півгодини, навіть таймер 

ставила, чітко виконуючи вказівки маминих подружок. 

Все було начебто добре. Всі квіти розпустилися, що стало приводом 

для чергового селфі і зливи захоплених коментарів. Фотка, де квітуча гілка 

замінила мені корону, зайняла почесне місце у моєму профілі. 

Орхідея поквітла ще місць, а тоді одна за одною квіти підсохли і 

відпали. Я засмутилася, та це ж лише перше цвітіння і попереду ще багато 

радісних хвилин милування дивовижним подарунком. 

Але щось було не так... Я не розуміла, що саме, й відчувала неспокій. 

Моя королівна не росла: у неї не з’являлися зелені пуп’янки на корінцях, як 

про те писали в інтернеті, і зовсім не збільшувалося листя. А на минулому 

тижні два листка швидко пожовкли, зморщилися і теж відпали. 

 



 

 

У суботу до нас у гості приїхала Кіра, старша сестра невгамовного 

Славка. Кіра була старша від мене на чотири роки і вже перейшла до 

десятого класу. Їй багато чого дозволяли, тому я з заздрістю дивилася на її 

пофарбоване у чорний колір волосся. 

Нині Кіра захопилася готикою, і це не могло не позначитися на її 

зовнішності. Хоча практика показувала, що за півроку імідж і захоплення 

Кіри, найімовірніше, кардинально зміняться. У її класі навіть жартували, що 

ніколи не знаєш, якого кольору вона прийде завтра. 

– І де твоя квітка? Покажеш, Настю? – ледь не з порогу зажадала 

побачити орхідею гостя. 

– Орхідея відквітла, – зітхнула я. – Я оце хотіла той пагін, на якому 

були квіти, зрізати. Та поки не зрозуміла, як це правильно зробити. 

– І скільки вона квітла? 

– Два місяці. 

– Дивно. Зазвичай фаленопсиси квітнуть не менше трьох, – Кіра 

замислилась. – Добре, що ти нічого не чіпала. Той пагін називається 

цвітоносом, і ми зараз глянемо, чи є там сплячі бруньки. З них іще можуть 

вирости квіти. 

– Ти розумієшся на орхідеях?! 

– Трошки, – всміхнулася двоюрідна сестра. – То показуй вже свою 

розпіарену на весь інтернет королівну. 

Ми підійшли до підвіконня, де поряд із іншими горщиками сиротливо 

примостилася орхідея. Я з сумом помітила, що новий листочок почав 

в’янути. 

Кіра рішуче взяла горщик і роздивилася орхідею з усіх боків, 

замислилась, посумнішала. З її вигляду я розуміла, що щось явно не так, і 

сама занепокоїлася. 

– Неси газету, – наказала Кіра. – Зараз подивимося, що трапилось. 

Вона витягла орхідею з горщика разом із подрібненими шматочками 

кори, якими було засипане коріння квітки. Почала обережненько 

розплутувати коріння, звільняючи від кори. Та швидко лайнулася, 

побачивши серед коріння пластикову конструкцію. 

– Глянь, Настю, що ці негідники, які мають квітами опікуватися, 

вигадали. Неси ножиці, вату, спирт... А ще, чи є у вашій господі кориця або 

зеленка? 

– Кориця є, – швидко відповіла я. 

З зеленкою у мене були свої непрості стосунки: зідрані коліна і 

подряпини, особливо коли ганяєш по двору зі Славком і можеш невдало 

приземлитися, завжди замазувалися зеленкою, яка потім так погано 

змивається. Якщо ж зеленка знадобилася для квітки, то це вже точно 

серйозно. 

Я принесла все необхідне, і з моєю допомогою, коли треба тримати 

квітку, щоб не поламати листя, Кіра розпочала операцію порятунку. 

Спочатку вона розрізала пластикову конструкцію, бо виплутати її з коріння 

було неможливо, і витягла разом із нею великий шмат вогкого моху. 



 

 

– Це сфагнум, – пояснила Кіра. – І, як кожен мох, гарно тримає воду. 

Орхідеї привозять з-за кордону, це довга дорога. І щоб менше їх поливати, 

ось таку гидоту й вигадали. А такі ігри для орхідеї смертельно небезпечні. 

– Але ж орхідеї з тропіків, там постійно йдуть тропічні зливи, – 

здивувалася я. 

– Тільки дощ падає зверху і болота не утворює. Орхідеї у природі 

ростуть не в землі, а на трухлявих деревах, звисають із них своїм квітом. 

Вони корінням і дихають, не лише п’ють воду. І якщо надовго залишити 

квітку у воді, коли поливаєш, вона може захлинутися. 

– Я таймер на півгодини ставлю, – зауважила я. 

– І це правильно, розумнице, – всміхнулася подруга. – А ось цей корінь 

бачиш, що вилазить із горщика? – вона торкнулася довгого крученого 

корінця, що нахабно стирчав із горщика. – Це термометр. Ним орхідея 

вимірює температуру повітря у кімнаті. 

Кіра таємничо стишила голос. 

– А іноді мені здається, що корінням вони і думають. Це їхній мозок. 

Вони розумні! 

– Та перестань! – розсміялася я. 

Розповідаючи про мешканку тропічних лісів, Кіра уважно обслідувала 

коріння, особливу увагу звертаючи на те місце, де тривалий час був вогкий 

мох. Вона продезинфікувала ножиці спиртом й обрізала все сухе коріння і те, 

де, на її думку, почала заводитися гниль через надмірну вогкість. Всі зрізи ми 

щедро посипали корицею, теж для дезинфекції поранень. 

– Слідкуй за нею: якщо листя або коріння почнуть сохнути або в’янути, 

одразу телефонуй. Можливо, ми видалили не всю гниль. Хоча... – вона 

зітхнула. – Якщо гниль поселилася там, де росте листя, квітку вже ніщо не 

врятує. Але я сподіваюся, що моху позбулися вчасно. 

Ми переставили квітку на підвіконня, прибрались на столі і вирішили 

почаювати "за здоров’я" моєї красуні. 

Кіра розповіла, що у неї теж є орхідея – жовта у коричневу плямочку. І 

вже другий раз квітне. Тільки Славкова сестра не настільки щедро ділиться 

своїм життям з інтернетом. 

 

На щастя, моя красуня вижила. За кілька тижнів у неї на пару 

сантиметрів виросло листя, і нині воно гігантське, з’явилися молоді корінці, а 

одного ранку зі сплячих бруньок почали рости нові гілочки з квітами. 

За півроку Кіра подарувала мені білу орхідею, сортову, з закругленим 

листям, посаджену не в кору, а в кульки, які регулюють водний баланс, що 

дуже зручно спекотним літом. Тепер моїй красуні не буде сумно, бо в неї теж 

є подружка. Може, й справді, потай від нас вони спілкуються між собою?.. 

А тої ночі я довго не могла заснути, все думала про орхідеї і людей, які 

ставляться до квітів лише як до джерела прибутку. Я б так ніколи не 

вчинила! 

 



 

 

Зараз на моєму вікні живуть не лише орхідеї. І ці незвичайні рослини – 

моя гордість, про них я можу розповідати годинами. 

На вихідних ми разом із Кірою ходимо у Ботанічний сад, де 

познайомились із фахівцями, які розуміють мову рослин. Це – квітникарі. Ми 

їм допомагаємо і нас дуже хвалять. Кіра сказала, що тепер остаточно 

визначилась із вибором професії. Вона вчитиметься на квітникаря. А я ще 

подумаю... Мало що у житті буває... 



 

 

КОНСТРУКТОР КОСМІЧНИХ ЛІТАЛЬНИХ 

АПАРАТІВ 

 

Наталя Федько 

м. Вінниця 

 

Конструктор космічних літальних апаратів: хто 

він? 

 

– Мамо, ти обіцяла мені, що розкажеш… про тих 

дядь… Літакоробів!  

– малий Андрійко вмостився на ліжку з урочистим 

виглядом філософа. 

Мама хлопчика, Дана Вікторівна, посміхнулась. 

Це ж вона завела в родині традицію – у кожний 

вихідний день розповідати про якусь професію. 

– Андрійку, «літакороб» – цікаве слово, але 

неправильне. Людей, які створюють літаки, космічні 

кораблі та ракети, називають «конструктори космічних літальних апаратів». 

– Так апаратів багато? Я знав тільки про літаки, – здивовано мовив 

Андрійко. 

– Зараз космічних апаратів дійсно багато. Є прилади гігантські (як, 

наприклад, космічна станція), а є – ті, що скромні за розміром… Зараз важко 

навіть уявити, що людство менше, ніж сто років тому, жило без літака, 

гвинтокрила, космічних ракет. Починалася ера «знайомства з Космосом» 

досить складно. Люди хотіли літати, як птахи, але не знали, як подолати силу 

земного тяжіння… Ти ж знаєш, чому кинутий на землю предмет (ложка, 

пенал) падає? 

– Так, ти мені пояснювала. Так діє гравітація! Сила земного тяжіння! –  

чотирирічний мислитель сяяв від гордості. 

– Розумник! Сила земного тяжіння – то справді важлива штука. Вона діє  

на все. Люди століттями вигадували, як би «домовитися» з силою тяжіння, 

подолати опір повітря…. І полетіти над землею. 

– От здорово! 

– Важливо знати, що першими мрійниками, які плекали ідеї польоту в 

Космос, були українці. Найпершим винахідником, який склав схему 

реактивного літального апарату, був Микола Кибальчич. Сталося це в 1881 

році. Сумно, що це відкриття молодий вчений описував у стінах в’язниці. 

– А за що дядю арештували? 

– Кибальчич був революціонером. Його мрією було подолання 

імперського режиму. Цей сміливець керував виготовленням снарядів… Його 

життя обірвалося рано – вченого стратили. 

– Важко робити літаки, коли навкруги – багато поганих людей. – 

Андрійко замислився. 



 

 

– Так… Але іншому видатному вченому з України – Костянтину 

Ціолковському – пощастило більше, ніж революціонеру Кибальчичу. Саме 

він запропонував ідею використовувати ракети для польотів у космос. 

– Про цього дядю я чув! 

– А зараз я розкажу про Юрія Кондратюка – не менш талановитого 

нашого співвітчизника. Найбільша загадка і найбільше досягнення цього 

бентежного мрійника – в тому, що він у своїх проектах ніби «зазирнув у 

майбутнє», випередив час. Здібний юнак 1916 року закінчив Полтавську 

гімназію зі срібною медаллю. Він прагнув здобути вищу освіту, тому 

вирушив до Петрограду й вступив до політехнічного інституту… Але з 

першого курсу хлопця примусово мобілізували до армії. Юрій пережив 

багато випробувань, до навчання так і не повернувся. Але він створив наукові 

праці, в яких описував можливість створення міжпланетних баз на орбітах 

штучних супутників нашої планети – Землі та її «сусіда» – Місяця. 

– А Кондратюк довго прожив?  

– Ні. Він загинув у Другій світовій війні. 

– Ти сказала бази… це щось таке, як гаражі для машин? 

– Трохи схоже. Але складніше…. Ще важливою особливістю праць  

Кондратюка є турбота про екіпаж космічного корабля. Тобто, учений 

вигадував різні технологічні хитрощі для посилення безпеки людей, які 

полетять у Космос! Цікавою є конструкція крісла, розроблена 

Кондратюком… Не дивно, що планом польоту на Місяць, розробленим 

вченим, скористалися американці, здійснюючи космічну програму 

«Аполлон». 

– Але ж полетіти глибоко в небо – це страшнувато, – замислено мовив 

Андрійко. 

– Як ти цікаво зауважив – «глибоко в небо»… Справді, політ над землею 

на дельтаплані або дирижаблі – не дуже високо – це одне. А політ у 

космічний простір – це інше. Особливо, якщо на далеку відстань від Землі 

летить в космічному апараті людина... 

– А так можливо? 

– Задуми про вихід на позаземні орбіти могли б ще довго лишатися 

задумами. Могутній поштовх до їх здійснення зробив Сергій Павлович 

Корольов – конструктор, вчений. Його можна назвати «батьком» практичної 

космонавтики. З юності Сергій виявляв неабиякий інтерес до 

конструкторської діяльності. Відомо, що у двадцять років юнак збудував 

власний планер, а трохи пізніше – сконструйований ним безмоторний 

літальний апарат зробив вперше «мертву петлю». Та на цих експериментах 

молодий учений не збирався зупинятись. Мрією Сергія Павловича було 

створити такий апарат, який полетів би у відкритий космос. Задуми 

конструктора обірвав несправедливий арешт. 

– Оце так лихо. За що? 

– Про ті страшні часи я тобі розповім іншим разом... Коли Сергій 

Павлович повернувся з табору, то відразу включився в роботу над 

створенням ракетного двигуна, який зміг би подолати земне тяжіння. Згодом 



 

 

«народжений» Корольовим космічний апарат вийшов на орбіту Землі. 

Ракетоносії, сконструйовані нашим співвітчизником, були надзвичайно 

довершеними для того часу. Під керівництвом геніального вченого створено 

космічні кораблі «Восток» та «Восход». У цих кораблях уже передбачалася 

присутність пілота. І політ людини у простори Космосу таки відбувся! 

Людину цю звали Юрій Гагарін. Той тріумфальний політ Гагаріна в 1961 

році став найяскравішою новиною в усьому світі. 

– А Україна – космічна держава? 

– Так. І для цього багато зробив ще один українець – Михайло 

Кузьмович Янгель. Якраз він створив найпотужніші ракети, які можуть 

літати у найдальші куточки Сонячної системи. 

 – Недавно я чув про космічні супутники… 

 – Я тобі поясню, що це. Штучні супутники виконують «шпигунську» 

роботу в космосі: фотографують з різних відстаней і ракурсів зірки та інші 

космічні об’єкти.  

– А як фотографувати, якщо фотограф не сидить всередині супутника? 

– Цей літальний апарат керується з Землі. Всі необхідні програми вчені  

задають йому ще тоді, коли супутник готується до своєї мандрівки. За 

схожою схемою працюють і міжпланетні зонди… Пілотів у цих апаратах 

немає. 

– Але ж багато, дядю, у Космос літають? 

– Багато, синку. За останній час космонавтика просто «розцвіла». Люди 

вже побували на Місяці, збираються полетіти на Марс. Я тобі все це покажу 

через Інтернет. Надзвичайно цікаві дослідження планет Сонячної системи. 

Науковці посадили апарат навіть на астероїд. Завдяки сучасним технологіям 

вчені можуть створювати легкі та міцні матеріали для виготовлення 

космічних літальних апаратів. Багато уваги приділяється безпеці пілотів. Як 

ти знаєш, у космічному кораблі після старту панує особливий стан – стан 

невагомості. 

– Так. Це коли все здається легеньким – і люди, і речі. 

 – Отож! Коли плаваєш у повітрі, як пір’їнка… Бачу, тебе цікавить 

Космос і все, що з ним пов’язано. Хочу тобі сказати, що стан невагомості – 

це аж ніяк не жарт. У відкритому космосі дрібниць немає – кожна деталь 

важлива. Інженери створюють невеликі за розміром, надійні двигуни, які 

працюватимуть навіть у складних умовах. Такий двигун не вийде з ладу, 

якщо температура повітря різко знизиться або підвищиться. Інші елементи 

космічного корабля – кабіна, сидіння для пілота, зв’язок – теж створюються з 

урахуванням всіх можливих складнощів. 

– А як з ними розмовляють? 

– Сучасний зв'язок – то просто чудо з чудес. Ось зараз я тобі увімкну 

звуки з Титана, супутника Сатурна. 

Дана Вікторівна знайшла в Інтернеті записи посадки апарата на 

поверхню далекої «землі». Андрійко так здивувався, що забув навіть щось 

сказати. Каміння, яке так добре видно, шелест чужої планети привели його у 

незвичайний стан. 



 

 

– То це ми чуємо дихання тої «землі»? 

– Так. Це Титан, супутник Сатурна. 

– Здорово! 

– Я й сама захоплююсь, дивлячись на витвір людини… Для дослідження 

Космосу важливі також орбітальні станції. Вони знаходяться на орбіті нашої 

планети – Землі. Це своєрідні «гуртожитки», де живуть дослідники. Вчені 

спостерігають за Космосом: планетами, зірками, галактиками. Щоб 

дослідники зручно почувалися на станції, до них присилають з Землі 

обладнання, їжу та інші важливі речі. Щоб екіпаж міг відпочити, побачитися 

з рідними людьми, йому на зміну прилітає новий. 

– Це ж ми скоро будемо знати все про Всесвіт? 

– Ну, про все говорити зарано, але будемо знати дуже багато. Ось ще 

покажу тобі фото, які зробив космічний телескоп «Хаббл». 

Мама Андрійка показала синові неймовірно прекрасні зображення 

далеких світів. Розповіла, як далеко вони знаходяться від Землі. 

– Як виросту, я обов’язково стану конструктором таких складних 

космічних апаратів, – мовив Андрійко. 

Дана Вікторівна усміхнулась. Минулого разу її син сказав, що коли 

виросте, стане геологом… 

 

 

 



 

 

                   КРАВЕЦЬ 

 

Людмила Сердюковська 

м. Дніпро 

 

   Найзвичайнісінький кравець 

 

Чому мені так не пощастило? Чого саме я? У 

всіх тата як тата: будівельники, менеджери, 

поліцейські, коротше – нормальні справи, чоловічі. А 

в мене хто? Кравець. Нитки, ножиці, голки... 

Денис ішов до батька в ательє і невдоволено 

буркотів собі під ніс. На віку туди не потикався би. 

Від одягу батькового виробництва давно відмовився. 

Навідріз кинув: не треба мені цього самопалу! Правда, 

не батькові у вічі, лише матері. А сьогодні вона 

відправила нові джинси підшити, насварила: 

 Май же совість, не хочеш татові речі носити – не носи. Та віддавати 

кудись штани підшивати – то вже занадто. Давай, підтюпцем до ательє. 

Ательє. І сміх, і гріх – перероблена «хрущьовка» на першому поверсі 

п’ятиповерхівки, вся якась занехаяна через ті клапті, обрізки... Батько сам 

вічно в налиплих нитках, і тітка Алла, помічниця, теж. Як пташники з 

курника у пір’ї, а вони – у нитках, у слідах од крейди. Знову ж – ані вивіски, 

ані ґанку годящого – «шарашкіна контора». 

Батько, побачивши його, радісно підскочив. Тут же ойкнув, схопився за 

спину: радикуліт. Це професійне, вже давно. Денис пригадав з образою: ще 

як малий був, то з іншими хлопчаками батьки виходили, м’яча ганяли, 

футбол-волейбол, ще там ігри якісь. А батько вже тоді за поперек хапався. 

Тільки за м’ячем нахилиться – тут же охає, вбік відходить: 

– Даруй, Дениско, знов спину прихопило. Давай сам чи з хлопцями, а я 

так просто подивлюсь. 

Правда, тоді він не ображався. Батько був уболівальником 

першокласним, усіх звеселяв, тільки й чути було його бадьорі гукання. 

Все почалося, коли перейшов до гімназії. Стали знайомилися, 

придивлялися одне до одного. На перерві один з хлопців, Тимко, завів 

розмову, ким у кого батьки працюють. Сам перший гордо повідомив: 

– Мій тато банкір, замдиректора банку. А мама не працює, 

господарство веде. 

Підключилися інші: 

– Мій будівельник. У нього бригада, ремонти в квартирах роблять. 

– У мого крамниця: диски, запчастини до автівок. 

Тоді звернулися до нього: 

– Ден, а в тебе? 

– Мама – головний бухгалтер на фірмі. – Тут він чомусь знітився, 

запнувся. – А батько одяг шиє. 



 

 

– В смислі, шиє? Модельєр? Дизайнер? 

– Ну так, ніби. Сам шиє на замовлення, ще перекроює речі, коли треба. 

Тимко презирливо пирхнув: 

– Кравець, чи що? Типу як швачка, тільки що мужик? 

Денис почервонів, мовчки кивнув. Інший хлоп гиготнув, штурхонув у 

плече: 

– Все ясно. І швець, і жнець, і на дуді грець... 

Спочатку з нього кпили всі, кому не ліньки. Намагався спокійно 

відповідати: нормальна робота, чого причепилися? Тоді почав 

відгаркуватися, замкнувся. А через деякий час усі якось заспокоїлися, 

відчепилися. Тимко взагалі став чи не ліпшим другом. Та злість на ті кпини 

не минулася. Хіба лиш не на однокласників – на батька. Правду сказати, чи 

то серйозний фах для чоловіка? Ні тобі поваги, ні статусу. Водій, і то краще. 

Тож навіть зараз, коли батько підскочив до нього: от молодчина, що 

завітав, Денис відсторонився, кинув прохолодно й недбало: 

– Батя, джинси підіб’єш? 

Батько поправив спадаючі окуляри: 

– Звичайно, синку. Так, зараз гляну, що ти приніс. Ага, ясно, Next, 

покрий вільний. А ну, приміряй. Тут лише на півгодини праці, підождеш? 

Поки батько працював, Денис повільно походжав по ательє. Давно не 

заходив сюди, роздивлявся, мов уперше. Зупинився поруч із полицею з 

книжками. 

– Батя, а нащо тобі атлас анатомії людини? 

– А без нього ніяк. Коли не знати, як людське тіло влаштовано, як же 

на нього одяг шити? Я цей атлас іще замолоду напам’ять вивчив. 

Денис пробіг очима по корінцям: «Всесвітня історія костюму», «Dior 

словник моди», «П’ятдесят суконь, які змінили світ». Треба ж таке, тут у 

нього ціла бібліотека! 

Погляд упав на стойку з одягом, за виглядом було ясно: це на підшив, 

на переробку. 

– А чому ти старі речі перешиваєш? Брав би лише замовлення на нові. 

Батько відповів, не піднімаючи голови: 

– Речі підновляти – то праця, звичайно, не сама творча, але теж 

потрібна. Це переважно тітка Алла робить, але і я можу, що тут такого? Ми з 

нею шуткуємо: не переробити, а підлікувати. Ніби як одежина захворіла, а ми 

її лікуємо. 

Денис збрижився: 

– Цікаво вам з лахміттям вовтузитись. 

Підійшов до швейної машинки у кутку, старої, з ножним приводом. 

Підняв чохол, провів рукою по чорному плавкому корпусу. Добре пам’ятав, 

ще з дитинства, як та стояла у них удома, йому так подобався її ритмічний 

стукіт. Грався поруч із татом іграшковим потягом, а машинка стукотіла 

замість коліщат. 

– Татку, а чого ти цей мотлох не викинеш? Ти ж на ній уже не шиєш. 

– Ти що, Денисе, то ж талісман. Знаєш, як вона мене рятувала! 



 

 

Батько ніби не помічав його буркотіння, відійшов убік, уважно 

роздивився сина в уже підшитих джинсах. Хитро прискалив око: 

– Слухай, а нумо їх цікавіше зробимо. Ти хлопчина молодий, ще 

наносишся простого та класичного. Дивись, я тобі тут кишені накладні 

зроблю, і тут нашивку з заклепками. Не сподобається – все відпорю. Ще 

можна потертості, розриви... 

Денис засумнівався, із жалем провів рукою по новому, ще 

неприм’ятому джинсу: 

– А раптом спартачиш? 

Батько зітхнув: 

– Не спартачу. Не сподобається – обіцяю, такі ж нові купимо. Ти йди, 

синку, йди, я їх увечері додому принесу. 

Вже на виході Денис звернув увагу на прозорий пакет з етикетками. 

Дістав одну, роздивився. На чорному тлі сріблясті літери: D.E.M. 

– Це що? 

– Ти навіть не знаєш? – батько гірко всміхнувся. – Моя етикетка. 

Фірмовий знак для усіх речей, які я шию. До речі, це перші літери наших 

імен: D – це ти, Денис, E – мама, Еліна, ну і я – M, Микола. Це ми з мамою 

придумали, ще давно, коли ти тільки народився. До речі, в суботу ввечері у 

палаці молоді буде показ, і мої кілька моделей беруть участь. Хочеш, 

приходь подивитись. 

– Там видно буде, – Денис непевно махнув рукою. Хоч би джинси не 

зіпсував. 

 

* * * 

Вранці зустрів Тимка біля шкільного ґанку. Той останнім часом корчив 

із себе справжнього піжона. Знався на брендах, модних тенденціях. Ще здаля 

помітив Дениса, закричав: 

– Нічого собі, де ти такі джинси урвав? 

Денис напружився, геть як тоді, коли зайшлося про фахи батьків. Зараз 

на глум візьме, точно візьме. Похапцем проторохтів: 

– Та не знаю, мати в якійсь інтернет-крамниці знайшла. 

Тимко роздивлявся його з усіх боків: 

– Слухай, це круть! Такі заклепки я в останній колекції Just Cavalli 

бачив. Це ж тренд, must have! Ти, здається, починаєш тямити, що до чого. До 

«Плазми» в суботу з нами підеш? 

До цього клубу Денис мріяв потрапити з хлопцями вже давно, та його 

ніяк не кликали. І ось нарешті! Лише справжньої радості чомусь не відчував. 

У голові крутилися дивні думки – чи то розчарування, чи сором. Що ж це 

виходить, у нього ніби як своєї думки немає? Приятелеві повірив одразу: 

коли Тимко сказав, що джинси круті, отже, так воно і є. А у батькові, який 

стільки років шиє, засумнівався. 

Вдома підійшов до матері: 

– Ма, а чого тато вирішив стати кравцем? То ж така справа, як би 

сказати, не чоловіча. Ну, не для чоловічого характеру. 



 

 

Мати обурено сплеснула руками: 

– То це у батька не чоловічий характер?! Та він міцніший і гостріший, 

ніж ті голки, котрими шиє. От слухай, що я тобі розкажу. Ми з ним у 

паралельних класах навчалися. І скільки його пам’ятаю, він завжди щось 

шив, під партою, на перервах копирсався. І ніхто з нього не сміявся, так у 

нього це спритно виходило. 

 А у п’ятому класі пішов розподіл на уроках праці, хлопчики – до 

станків, дівчата – до швецького класу. То він ходив до директора, просив, 

щоб йому дозволили з дівчатами шити. Не хочу, каже, дарма цілу годину 

витрачати. І це в радянський час! Дванадцятилітній хлопчик! Навіть 

молодший, ніж ти. І переконав директора, дозволили йому. А ти кажеш, 

характер не той. 

Трохи помовчала, щось пригадуючи, тоді продовжила: 

– А наприкінці дев’яностих вони з приятелем ательє відкрили. Велике, 

з красивою вивіскою. Набрали швачок, кравчинь. Батько шиттям керував, 

друг продажами, організацією. Замовлень було – греблю гати, колекцію 

велику зробили, до Києва збиралися з показом їхати. А тоді сталася пожежа. 

За ніч згоріло ательє, разом із тканинами, з технікою, з готовою колекцією. 

Казали, то конкуренти підпалили, але так і не довели. 

Друг усе кинув, поїхав закордон. Батько погорював-погорював, а тоді 

почав усе спочатку, на старій хатній машинці. Тобі тоді лише два рочки було, 

я у декреті. А він днями й ночами шив, аби сім’ю прогодувати. Згодом уже 

винайняв приміщення, тітку Аллу взяв у помічниці. Лише вивіску досі 

вішати не хоче, аби те, перше ательє не згадувати. І ні в яких показах участі 

не бере, так собі шиє потихеньку. 

От нещодавно на нього постійні клієнтки напосіли: ну що ж ви, пане 

Миколо, ховаєтесь? У вас такі речі унікальні, фасони, покрий оригінальний. 

Ледве його вмовили зробити кілька моделей для весняного міського показу. 

Ти, до речі, підеш? Цієї суботи ввечері. Батькові буде приємно, він же тебе 

запросив. 

Денис мовчав. Знову набігли спогади. У дитинстві йому дуже 

подобалося дивитись, як батько шиє, зметає деталі майбутньої одежини. 

Голка з ниткою в його руках була справжнісінькою рибкою. Спритно пірнала 

й виринала, в тканину – з тканини. І він годинами міг за цим споглядати, а 

тато щось розповідав, якісь казки, історії. Слова забулися, а от голка-рибка 

запам’яталася. 

Денис похитав головою, ніби обтріпуючи спомини. Про що він взагалі 

думає? Його хлопці до «Плазми» запросили, він стільки про це мріяв! Радіти 

треба. А до батька якось іншого разу завітає, то ж не останній показ. 

 

* * * 

У суботу перед клубом вони зустрілися з Тимком. На тому була нова 

куртка, класнюча та суперова: зі стібаної плащівки двох кольорів, білого й 

темно-синього, з косими зіперами та яскраво-червоною підкладкою. Денис, 

наслідуючи друга, захоплено присвиснув: 



 

 

– Ну ти стиляга! Кажи, де знайшов? 

– Де знайшов, там вже нема. Ручна робота, у єдиному примірнику. 

Модельєр один шиє, можу зарекомендувати. Тільки до нього так просто не 

потрапиш, запис на місяць уперед. Ось, диви. 

Тимко взяв куртку і тицьнув пальцем у фірмову етикетку. На 

яскравому підбою виділявся чорний прямокутник з трьома сріблястими 

літерами: D.E.M. 

Денис стояв мовчки і не міг одвести погляду від етикетки. В голові 

промайнуло: ось зараз я скажу, що це мій батько шиє, його фірмовий знак, 

навіть перша літера на честь мого імені. Й більше ніхто, ніколи не зважиться 

насміхатись! І не назве негідною, не чоловічою професією. Тому що він 

справжній майстер своєї справи. Та раптом промовив геть інше: 

– Тимко, слухай, я сьогодні до клубу не піду. Оце згадав, батькові дещо 

обіцяв. 

Тимко скорчив невдоволену мармизу: 

– Батькові обіцяв? Замість клубу?! Чекай, це отому, який звичайний 

кравець? 

Денис обернувся і пішов геть. За кілька кроків зупинився, через плече 

глянув на розгубленого піжона у татовій куртці й відказав лунко і чітко: 

– Саме так. Найзвичайнісінький кравець. 

 

 

 



 

 

                              КУХАР 

 

Олег Майборода 

м. Кам’янське 

 

                   Сюрприз для шефа 

 

Ця історія трапилася одного погожого ранку, на 

кухні ресторану «Зеленій папуга», коли його шеф-кухар 

Маркіян Сільвестрович пішов на базар по свіжі продукти. 

Сковорідка, яка висіла на гакові над плиткою, раптом 

зіскочила і впала просто на стіл: 

– Гу-уп! Сьогодні у шеф-кухаря День народження! I ми, тобто увесь 

посуд, повинен його привітати. 

– Як же ми його привітаємо! – задзеленчали тарілки з ложками, а разом 

з ними усі каструлі, ножі і навіть дерев’яна копистка. 

– Ми тільки кухонне начиння! 

– Отож бо й воно, що кухонне. У кого будуть які пропозиції?  

– Я пропоную зробити для нього салат! – обізвався ніж з широкою 

ручкою. – Це буде смачно і корисно – вітаміни все ж! 

– Тобі аби тільки щось різати… – заперечила терка. Я б натерла для 

нього картоплі і зробила деруни. З’їсть шеф-кухар деруни, та ще й зі 

сметаною, скаже: – Оце так смакота!  

І тут сковорідка знову взяла слово: 

– Все це дуже добре, але ж День народження без пирога не свято.  

– Точно! – загомоніли всі…  

Коли Маркіян Сильвестрович повернувся з базару, на столі вкритому 

білесенькою скатертиною, на нього чекав великий духмяний пиріг.  

– Хто ж це для мене сюрприз зробив? – здивувався шеф. А посуд: – 

Дзень-дзелень, дзень-дзелень! З Днем народження, Маркіяне 

Сильвестровичу!...  

Як же все таки приємно робити приємне іншим. 

 

 



 

 

                          ЛІКАР 

 

Тетяна Череп-Пероганич 

м. Київ 

 

          Мої мама й тато – лікарі! 

 

Мама Сергійка лікарка. І він її безмірно любить. Та й 

чи може бути інакше – адже вона завжди готова прийти на 

допомогу іншим. 

 

Ото якось трапилося таке. Були вони на дачі, у селі. 

Пізно полягали спати, як хтось постукав у вікно. 

– Хто там запитала мама? 

– Відчиняй, Ніно, я сусідка, неподалік живу. У нас з кішечкою лихо, 

впився кліщ. А ветлікар до друзів на весілля поїхав… 

– Але ж ти людей лікуєш? – запитав спросоння Сергійко. 

– Я, синку, лікар – а покликання лікаря не дати померти нічому 

живому. Піду хоч гляну. А як вдасться, то й допоможу… 

 

Хутко кофтину на плечі – і до сусідів рятувати кішечку. Через півроку 

у тваринки з’явилися, такі ж гарненькі, як вона сама, сіамські кошенятка. 

Одного з них передали господарі Сергійковій мамі, на знак вдячності, за те, 

що відвела тоді від тваринки біду.  

 

Єдине, що інколи не подобається хлопчику, так це те, що мама 

практично завжди в роботі. Але інколи він може бути поруч і не без 

задоволення спостерігати за її професійною діяльністю та маминих колег. 

 

Ось, приміром, Юрій Іванович, допомагає діткам з’являтися на світ, а 

їхнім ненькам завжди бути здоровими. Гінеколог – так написано на дверях 

його кабінету, де постійно черга жінок різного віку.  

 

– Один з кращих фахівців своєї справи, – якось сказала мама. – Коли 

Юрій Іванович захворів, то до нього в палату була не менша черга, ніж до 

кабінету. Проліковані ним пацієнти йшли відвідати свого рятівника. 

 

Ще Володя товаришує з лікарем «швидкої допомоги» Дмитром. Він не 

так давно працює в цій лікарні, але хлопчик з ним потоваришував неабияк. 

– Чому ти став лікарем? – запитав. 

– Бо мріяв про це з дитинства. Дідусь хворих лікував. Був мені за 

приклад… 

 



 

 

Про свого старшого друга Сергійко навіть у газеті читав, як він в 

позаробочий час врятував життя літньої жінки, якій стало погано на 

автобусній зупинці. 

 

– Ти повівся, як справжній лікар, – спробував похвалити його якось 

хлопчик. 

– Так, як лікар. Але в першу чергу, як людина. Ніхто з нас, ким би він 

не був, не має бути байдужим до чужої біди. Хіба б ти не спинився? Не 

допоміг, будучи тоді на моєму місці? 

 

Хлопчик ствердно закивав у відповідь головою – звичайно б він 

допоміг, як допомагає його мама, і гінеколог Юрій Іванович, і Дмитро… 

 

До речі, тато у Сергія теж лікар – військовий, про нього хлопчику 

хочеться розповідати без кінця, але не можна – військова таємниця. А він же 

татів син – син героя, уміє тримати язик за зубами. Татуся бачить ще менше, 

ніж маму, але як же він любить і пишається своїми батьками! 

 

Якось вчителька сказала, що до їхнього класу вона запросила цікаву 

гостю, лікаря-терапевта Ніну Василівну Чумак.  

 

– Так це ж моя мама! – аж підскочив з місця від несподіванки Сергійко. 

І чекав цієї зустрічі, мабуть, більше, ніж його однокласники. 

А скільки нового про маму він дізнався, коли вона прийшла на урок. 

Особливо вразили вдячні відгуки пацієнтів, які вчителька зібрала в пресі і 

зачитала. 

– А якби повернути прожите назад, чи б поміняли зараз свої 

вподобання щодо вибору професії? – запитала по закінченню розмови у мами 

класний керівник. 

– Ні, ніколи, – почув відповідь, у якій ні 

на секунду не сумнівався. Бо йому навіть важко 

уявити свою маму не в білому халаті і без 

фонендоскопу, яким вона слухає хворих. 

Додому поверталися разом. Міцно тримав 

матусю за руку. Сьогодні їх день, вони 

вирішили завершити його в кафе, де готують 

смачні вишневі штруделі. 

– Коли я виросту, то буду лікарем, як тато 

і ти! 

– Мені це приємно чути, – сказала мама. – 

Є мета – йди до неї. Наразі ти маєш добре 

вчитися. Лікар повинен бути освіченим не лише 

в своїй професії. Адже лікує щодня разом з 

хворобами й людські душі – цікавими 

розмовами, мудрими порадами, щирою любов’ю. 



 

 

ЛЬОТЧИК 

 

Володимир Кільченський 

м. Дніпро 
 

Я – пілот 
 

Привіт! Будемо знайомі. Я – пілот цивільної авіації, офіцер запасу у 

званні капітана військово-транспортної авіації. Вирішив розказати вам, юні 

друзі, про професію льотчика більше детально. Адже завдячуючи літакам і 

людям, які їх пілотують, людство має змогу дуже швидко переміщуватись 

між країнами і континентами. От, скажімо, вранці ви п’єте чай у Львові чи 

Дніпрі, а повечеряти можете в Пекіні або й у Північній Америці. 

Мало хто замислюється над тим, скількома вміннями й знаннями треба 

оволодіти, щоб здійняти у повітря величезну залізну «птаху», на борту якої 

знаходяться десятки, а то й сотні людей.  

Уявіть: повітряний корабель швидко несеться високо в небі, за бортом 

температура повітря доходить до сорока градусів зі знаком «мінус». Повітря 

розріджене настільки, що ним і дихати без скафандра неможливо. Наче в 

калейдоскопі з’являються і зникають гори, ріки, пустелі. Необхідно уважно 

стежити за різноманітними приборами, але й про пасажирів пілоти повинні 

дбати. 

У великому й затишному салоні літака пасажири мають почуватися 

наче вдома. Про це турбується весь екіпаж. Це і командир, і бортінженери, 

які уважно слідкують за роботою двигунів, і штурман, і бортпровідники. 

Але бувають випадки, коли техніка не витримує поганих погодних 

умов і тоді життя багатьох людей залежить від знань, рішучості та 

наполегливості екіпажу. І мені, і моїм друзям доводилось побувати в таких 

важких і несприятливих умовах. Зараз про один із таких випадків, що стався 

із одним моїм товаришем, я хочу вам розповісти. 

 

Літак важко відірвався від злітної смуги на материку і взяв курс на 

Північний полюс.  

Все йшло добре. Пілоти вели надійний Ан-26 відповідно курсу, 

вносячи до нього корективи, пов’язані зі зміною магнітного поля Землі, а 

полярники видивлялися в ілюмінатори на краєвиди, які вони не будуть 

бачити протягом року. Рівномірний рокіт двигунів додавав впевненості у 

виконанні завдання. Незадовго попереду екіпаж побачив прибережжя 

Північного моря, а надалі – засніжену льодяну безкінечність. 

Командир літака виконував політ, уважно слідкуючи за повітряними 

масами, що постійно рухались і змінювались. Щоправда, найближчі 

метеостанції обіцяли гарну погоду на всьому маршруті, аж до самого 

полярного аеродрому в місці базування українських дослідників. 



 

 

Вони рухались у повній темряві. Легко дзижчали десятки складних 

приладів, що визначали місцезнаходження літака. Зеленим світлом 

заспокійливо мерехтіли різноманітні лампочки... 

Але старші покоління пілотів стверджують: «Арктика 

непередбачувана». Зірки, які привітно мигкотіли у верхнє плексигласове 

покриття літака, поступово згасали, ховались у хмарах. Втім, льотчики та 

штурман не хвилювались, вони лише уважніше «прикипіли» до приладів 

навігації. 

Дедалі погода гіршала. Несподіване вторгнення теплих повітряних мас 

в Арктику накоїло лиха: літак почав вкриватись кригою. Крига збільшувала 

масу літака і він почав знижуватись. Крім того, із-за намерзання криги 

відмовили навігаційні системи і пілоти не могли визначитись із своїм 

місцезнаходженням. 

Командир літака оголосив екіпажу про особливий стан польоту. 

Використовуючи звичайнісінький магнітний компас, екіпаж вів літак до 

кінцевої мети... 

Відповідно розрахункам, до заданої точки посадки залишалось лише 

якихось сто кілометрів, але ж їх треба було подолати! Радіозв’язок з 

полярним аеродромом не працював, тож доводилось робити окремі 

розрахунки. Коли, відповідно обчислювань, треба було заходити на посадку, 

екіпаж не зміг почути сигналів радіомаяків. На виклик диспетчерська служба 

не відповідала. 

Командиру довелось прийняти рішення: знизитись до безпечної висоти 

польоту і підготувати літак до виконання посадки на лід. Бортінженер 

доповів про вихід із зони обледеніння. Машина, полегшено зітхаючи, почала 

«скидати» з себе кригу. Поступово звільнились і антени радіоприймачів і 

екіпаж почув голос диспетчера: «41447! Чекаю повідомлення про ваше 

місцезнаходження! Аеродром готовий прийняти машину!» Наче по команді, 

члени екіпажу зітхнули з полегшенням. Політ мав закінчитися благополучно. 

Відчули радість і прилади. Наче скеровані силою волі командира, 

стрілки зайняли свої місця на відповідних шкалах. Не блимали тривожно 

лампочки. Тепер вони заспокійливо горіли ясним теплим світлом. 

І знов почувся голос диспетчера: «Ви на курсі. Посадку дозволяю!» 

Командир доповів: «Висота триста... Є контакт! До посадки готовий!» 

Уважно прислухаючись до впевнених вказівок командира, екіпаж 

злагоджено виконував свою роботу. Ще мить – і небесна машина, 

підкорюючись волі людей, м’яко торкнулась колесами льотної смуги самого 

північного аеродрому планети. 

Літак звернув із льотної смуги і, уповільнюючи хід, тихо котився поміж 

створеного полярниками «живого коридору». Хтось махав руками, хтось 

кричав, сміявся, аплодував... А сльози на очах наймолодшого члена екіпажу 

розчулили самого командира. Тільки вже за декілька годин літак знов 

здійнявся в небо... Курс на Південь – додому! 

Думаю, тепер ви зрозуміли, що у нас, пілотів, у житті буває багато 

складних, небезпечних, вирішальних польотів. Але то є наша професія – вже 



 

 

за день, або за тиждень ми знов і знов злітаємо у небо, підкорюємо 

безмежний простір і час, а силі розуму підкорюється складна й велика 

машина. І нехай на нас чекають нові труднощі! Задоволення від безпечно 

виконаного польоту важить набагато більше, ніж розуміння, що попереду 

багато складнощів та труднощів. 

В усьому світі поважають фахівців Повітряного Флоту України, 

визнають їх такими, які люблять свою професію, мають високий вишкіл 

пілота та особисте відчуття відповідальності за виконання найскладніших 

завдань. І ми гідно несемо звання українських пілотів. 

Якщо ви, мої юні друзі, побажаєте – будь ласка, приєднуйтесь до нашої 

дружної родини. Повітряний Флот України чекає на вас! 

 



 

 

               МЕТАЛУРГ 

Тимур Литовченко 

м. Київ 

 

                Непробивні 

       (скорочений варіант) 

 

Розпашілий від жару жовтавий злиток виповз 

на гігантський прокатний стан і зупинився. Негайно 

поперек нього почала рухатися довжелезний газовий 

різак, полум’яний язик якого сантиметр за 

сантиметром відгризав призначену для 

прокатування порцію металу. 

Не приховуючи вдячності, начальник 

прокатного цеху подивився на Сашка Наконечного – 

оператора, котрий керував роботою різака. Це 

добре, що робітник зараз повністю зосереджений на роботі – отже, все буде 

виконано на належному рівні. Добре, що разом з іншими Сашко залишився в 

місті, а не дременув хтозна куди. А міг би, зважаючи на ситуацію… 

Протягом двох місяців – з 13 квітня по 13 червня Маріуполь прожив 

під владою ДНР. Прекрасно розуміючи, що це за «щастя» й не бажаючи його 

повторення, люди почали як поодинці, так і цілими родинами залишати 

місто, коли виникла загроза повернення міста під контроль Донецької 

народної республіки. Водночас було досить багато й таких, як-от Сашко. 

Достатньо для того, аби оперативно сформувати ударну бригаду, здатну 

виробляти високоякісний прокат, навіть працюючи в екстремальних умовах. 

– Є! – обернувшись до свого напарника Антона Кравчуна, Сашко 

кивнув і зайнявся кристалізатором, де формувалася в злиток наступна порція 

розплавленої сталі. Що ж до Антона, то він натиснув кнопку на пульті 

керування, і відгризена газовим різаком порція розжареного металу поповзла 

рольгангом безпосередньо до кліті прокатного стану. Ще декілька секунд – і 

злиток затиснули обжимні валки. За деякий час із протилежного боку кліті 

почав виповзати тонший і водночас ширший злиток, який світився вже не 

яскраво-жовтавим, а темно-помаранчевим сяянням. Антон перекинув 

тумблер на пульті керування, порція металу поповзла у зворотному напрямі, 

й усе повторилося знов. 

Так тривало, аж доки злиток не перетворився на сляб – прямокутну 

металеву смугу темно-вишневого кольору. Андрійович уважно оглянув його. 

Що ж, принаймні згори та з торця, оберненого до них, ніяких тріщин, рисок, 

скошених кромок, поясків, хвилястостей, розшарувань та інших видимих 

дефектів не було… Водночас невідомо, що скаже відділ контролю. Можливо, 

при пильному обстеженні на цьому чи на якомусь іншому виробі й буде 

виявлено якийсь брак, а тоді… 

– Як вважаєш, Антоне, є тут дефекти чи ні? – звернувся начальник 

прокатного цеху до робітника. 



 

 

– Ображаєш, Андрійовичу, – відповів той впевнено. – Все зроблено як 

слід, на найвищому рівні. Лялечка! 

– Ну, то дивіться мені! Бо інакше… 

– Інакше що, премії нам не бачити, еге ж? 

Начальник прокатного цеху подивився на робітника оцінюючим 

поглядом. Хтозна чому він не полишив Маріуполь з початком шаленого 

наступу військ ДНР! Можливо, очікував їхнього приходу як манни 

небесної?.. Можливо, храбрився перед собою, перед своєю сім’єю та перед 

усіма іншими?.. Можливо, свято вірив, що занадто ще слабкі українські 

збройні сили якимсь незбагненним дивом таки утримають місто в своїх 

руках?.. 

Щодо самого Андрійовича, то начальник прокатного цеху не міг 

полишити свій рідний комбінат «Азовсталь» просто тому, що… не міг його 

полишити! Він з дитинства знав, що в світі немає кращого заняття, ніж 

професія металурга. Розумів, чому ще древні люди наділяли ковалів та 

металургів магічними здатностями. І справді, розплавити звичайне на вигляд 

тверде каміння, щоб згодом перетворити його на податливий розжарений 

метал, який застигав і перетворювався на бронзові, чавунні або ж сталеві 

інструменти, здатні кришити те ж таки 

каміння – хіба це не магія?! 

Тому й вивчився на інженера-

металурга, а згодом пішов працювати на 

металургійний комбінат, наслідуючи приклад 

батька й діда. Ну, то хіба ж міг він кинути 

таке чудове підприємство?! Як же він 

житиме без цього чудового комбінату, на 

якому керує прокатним цехом… 

Тим паче, що керівництво області вирішило будь-що утримати місто 

під владою України. Для того й дав завдання виробити якомога більше 

товстих слябів високої якості. Андрійович знав, з якою метою вони роблять 

цей прокат. От тільки говорити про це робітникам не можна… На перший 

погляд, і Сашко, й Антон, а також інші робітники здаються надійними 

хлопцями, проте всяке може бути. Як-то кажуть, чужа душа – темний ліс. 

Тим паче невідомо, кому вони передадуть слова Андрійовича надалі… Отже, 

він підтвердив: 

– Інакше нас усіх не тільки премії позбавлять, але й додатково 

оштрафують. 

– Та ну?! – здивувався робітник, який не повірив у подібну можливість. 

Бо зрізати премію за брак – то одне, а штрафувати зовсім інше. 

– Ну гаразд, гаразд, жартую! – посміхнувся Андрійович і додав суворо: 

– Але найменші дефекти тут неприпустимі. Тож нам доведеться працювати в 

три зміни, аж доки в найкоротший термін не виконаємо спецзамовлення. 

Зрозуміло? 

– Та зрозуміло, нема базару! – кивнув Антон і клацнув якимсь 

тумблером на пульті керування прокатним станом. Готовий сляб поповз 



 

 

іншим рольгангом у бік проміжного складу. Після остаточного охолодження 

його якість проконтролюють, щоб далі або перемістити на склад готової 

продукції, або повернути на переділ. А там… 

«Цього разу не про гроші йдеться. Від якості слябів, можливо, 

залежить життя всіх маріупольців», – сказав головний металург. От тільки 

знати про це ні Антону, ні Сашку, ані решті робітників не варто. Нехай собі 

спокійно працюють, нехай катають двохсот міліметрові сляби… 

 

* * * 

Півтора десятки бронетранспортерів ДНР, підтримані кількома 

танками, розвернутися в бойовий порядок і тепер сунули на Маріуполь. Хоча 

навіщо такі приготування?! Адже перед цим смугу їхнього наступу ретельно 

переорали «гради». А після них не виживає ніщо. А якщо якимсь дивом хтось 

із українських вояків і виживе, то чинити спротив все одно не здатен. 

І тепер дорога на Маріуполь відкрита – хоч голими руками місто бери! 

Тож навіщо в бойовий порядок лаштуватися?! Могли би і парадною 

колонною в переможене місто увійти. 

Як раптом… 

– Ах ти ж!.. 

Це були останні в житті слова, сказані командиром першої з БМП, 

враженої влучним пострілом з гранатомету. Слідом за першою БМП були 

підбиті не тільки ще чотири інших, але й парочка танків. 

Зрозумівши, що українські бійці не просто дивом вижили на 

переораній «градами» смузі, але тепер огризаються гранатометним вогнем, 

війська ДНР поспішно розвернулися й відступили. 

Потім «гради» ДНР повторно переорали смугу запланованого 

наступу… 

І все повторилося знов: хтозна яким чином, але українські вояки не 

тільки вижили під вогняним шквалом, але знов відкрили вогонь з 

гранатометів по військам ДНР! 

Наступ на Маріуполь захлинувся. 

 

* * * 

А чи знаєте, в чому полягав секрет неймовірної стійкості українських 

військ, яким не могли зашкодити вогняні шквали з ДНРівських «градів»?.. 

Все дуже просто: зведені на передньому краї оборони міста бліндажі 

були споруджені в дуже оригінальний спосіб – їх перекрили товстелезними 

двохсот міліметровими слябами, виробленими на металургійних комбінатах 

міста! Одна така металева смуга здатна спокійно витримати понад півтора 

десятки прямих влучань реактивних снарядів «градів». Себто, бліндажі на 

підступах до міста стали практично непробивними. 

Спробуй-но зламати таку оборону! 

Втім, краще навіть не пробувати… 

 

Київ, 9 квітня 2017 року 



 

 

                  МЕХАНІК 

 

Сергій Коловоротний 

м. Київ 

 

                Машина часу 

 

Цю дивовижну знахідку Павлусь зробив 

абсолютно випадково. Він погнався за Персиком – 

улюбленим котом матусі, і забіг у комору. Кіт 

прошмигнув під вішалки, і сховався в найдальшому 

кутку. Там, де Павлусеві було важко його знайти. І 

довелося витягувати старі кошики, татів акордеон, 

непрацюючий пилосос, і навіть дитячий велосипедик 

Павлуся. 

І ось тут хлопчик побачив цю валізку. Таку 

акуратненьку, чорненьку і блискучу. Може, Павлусь і не звернув би на неї 

уваги, якщо б вона була звичайної, прямокутної форми. Але цей чемоданчик 

був зовсім не схожий на інші. Він прикував увагу хлопчика так, що той 

навіть на якийсь час забув про кота. 

Павлусь обережно підняв його. І зрозумів: всередині щось є. І щось 

дуже серйозне, і дуже важке, напевно, навіть металеве. Хлопчик обережно 

поставив його на місце, потягнувся відкрити, але вчасно зупинився. Знахідка 

була дуже незвичайною. А раптом його відкривати не можна? Раптом це 

якийсь секретний прилад? 

У цей момент кіт Персик сам вистрибнув з укриття і побіг на кухню. А 

Павлусь поклав на місце старі речі і, з деяким жалем, закрив двері комори. 

Пізніше, за вечерею, йому не сиділося на місці. Він весь час 

підскакував, погано слухав дорослих, і в кінці – трохи не перекинув тарілку з 

супом. 

– Що з тобою? – здивувалась мама. 

– Напевно, щось не поділив із друзями на вулиці! – висунув свої 

припущення тато, відірвавшись від газети, і відсьорбуючи зі склянки чай. 

Але Павлусь мовчав. Таємниця палила його зсередини. Він не знав, чи 

варто було говорити про це, і чи можна було розкривати свою знахідку. Але 

мовчати далі не було сил! І він наважився запитати: 

– Тато, а що це стоїть у нас у коморі, за пилососом? 

– А що там стоїть? – здивувався тато. 

– Якийсь чорний чемоданчик... 

Папа потер собі лоба, намагаючись зрозуміти, про що йде мова. І 

раптом згадав: 

– А, ось ти про що! Це... це... Як би тобі пояснити. Це така... машинка 

часу! 

Мама від несподіванки впустила ложку і з підозрою подивилась на 

тата. 



 

 

Павлик від подиву також відкрив рот. Від такого зізнання у кого 

хочеш, можуть вирячитись очі і відкритися рот! 

– А як... вона працює? – запитав здивований Павлик. 

– Я покажу, – відповів тато. – Обов’язково покажу. Закінчиться 

тиждень, будуть вихідні дні. У суботу я витягну цей чемоданчик, і ми... 

ненадовго повернемося в минуле! 

Чи треба говорити про те, як Павлик чекав суботи! Хлопчик поводився 

дуже добре, не хуліганив, і не сперечався з мамою. Не ганявся за Персиком, 

який щомиті з острахом поглядав на Павлика, і не наближався занадто 

близько. А одного разу йому навіть наснився сон: ніби в 

них на балконі приземлився шпигунський гелікоптер, і 

люди в чорних масках залізли до їхньої комори та 

викрали заповітну валізку! 

Павлик прокинувся в суботу схвильований, і 

відразу кинувся до комори. Відкинувши білизняного 

кошика, хлопчик побачив дивну валізку і зітхнув з 

полегшенням. 

Папа дотримав слова! І ввечері, коли зібралась вся 

сім’я, тато витяг із комори чорну валізку і, ретельно 

витираючи пил, почав її відкривати. 

З валізки на світ з’явився дивний апарат. Павлусь 

здивовано роздивлявся його, абсолютно не розуміючи, що це таке і як це 

працює. У ньому було безліч металевих барабанчиків, кнопок. Зверху були 

два великих коліщатка. Від апарату йшов електричний шнур. 

Мама з радістю заплескала в долоні. Але тато ніби нічого не бачив і не 

чув – він зосереджено схилився над апаратом, і щось тихо наспівував. 

– О-о-о, – протягнув він. – Давно я його не включав. Дуже давно! 

Мабуть, забув все, чого мене навчив дід Павло! Та нічого. Зараз спробую 

згадати... 

Слідом за апаратом, на світло з валізки з’явився дивний металевий 

диск, схожий на спортивний прилад. 

Павлусь узяв в руки диск і покрутив його в руках. На ньому виявився 

напис олівцем. Павлик спробував прочитати, але розібрати каракулі не зміг. 

Проте, йому здалося, що там було написано його ім’я. І це ще більше 

зацікавило його. 

– Отже, – сказав тато. – все зрозуміло! То що ж, спробуємо! 

Він узяв в руки диск, і відкрив його. З диска випало коліщатко з 

тонкою напівпрозорою стрічкою. 

Мама на кілька хвилин вийшла з кімнати і повернулась в із білим 

простирадлом. 

– Відмінно, Марічко! – усміхнувся тато. – Це саме те, що потрібно! 

Павлусь нічого не розумів. Перед ним тепер на табуретці височів 

апарат, вершину якого увінчало коліщатко зі стрічкою. Тато, спритно 

перебираючи пальцями, відкривав і закривав металеві засувки, пропускаючи 



 

 

крізь них тонку стрічку. Нарешті кінець стрічки опинився в самому низу, де 

тато закріпив його в нижньому колесі. 

Потім він включив апарат у мережу, а мама вимкнула в кімнаті світло. 

– Фух, – сказав тато. – Здається, все готово. Головне, щоб не підвів 

апарат. Стільки ж років минуло! 

У цю мить апарат голосно заторохкотів, і на білому простирадлі, що 

мама дбайливо пришпилила на стіну, замиготіли якісь тіні. 

– Чекайте, – швидко сказав тато, – зараз наведемо різкість... 

Він покрутив якесь коліщатко, і Павлусь побачив на екрані... кіно. 

Справжній фільм. Як у справжньому кінотеатрі! 

Хлопчик, наче зачарований, дивився на те, що відбувалось на екрані. А 

тато й мама тицяли пальцями в екран і голосно реготали. 

– Дивись, Сашко, це ж наш дядько Матвій! Ти подивись на його 

зачіску, а які тоді в нього були вуса! А це – тітка Тамара! Здається, це була 

риболовля? Дивись, якого вони тоді спіймали сома! 

– Напевно, чудова була юшка! – замріяно простягнув тато. 

– О, боже! Дивись, адже це ти! 

– Де? Де? – Павлусь схвильовано дивився на екран, але ніде батька не 

бачив. 

– Та ось! Ось же! – гаряче промовляла мама. 

Але нічого, крім гори одягу на березі річки, Павлусь не бачив. 

– Та де ж?! Де?! 

І тут побачив, що з одягу стирчить маленький носик. 

Тато засоромився, але прокоментував: 

– Тоді тато і мама пішли купатися. Роздяглися, склали одяг в одну 

купу. А щоб я не замерз, мене поклали в центрі. 

– А ти взяв і ... підмочив свою репутацію! – сміялася мама. 

Павлусь теж засміявся. Він навіть не замислювався, що тато теж колись 

був малюком! 

Кадри змінювались. Літо переходило в зиму, зима – на весну. На плівці 

з’явився старий будиночок у селі. Двором бігали кури, поважно рухались 

качки. Літня жінка – татова бабуся, – мазала стіни саморобною глиною, 

зробленою з коров’ячих «коржів». А на лавочці сидів старенький дідусь, 

заклавши ногу за ногу, і курив скручену з газети цигарку. Він дивився на 

Павлуся просто і відверто, злегка примруживши очі від їдкого диму. Дідусь 

говорив, але цього не можна було почути. Тому що кіно було німе. 

– У те літо ми в останнє бачили твого діда? – запитала мама батька. 

– Так, то була остання зйомка... 

У цей момент в апараті щось голосно тріснуло, і він перестав торохтіти. 

У кімнаті потемнішало. 

Батько заметушився і забурмотів щось, намагаючись знову включити 

апарат. Він був дуже засмучений. 

– Напевно, лампа розжарення лопнула... Ех, віджив своє апаратик! 

Добре, хоч встигли подивитися, – сказав він, і голос його затремтів. 

І Павлусь побачив, що татові очі якось дивно заблищали. 



 

 

– Дякую, синку, – тихо промовив він. 

– За що? – здивувався хлопчик, який нічого не зрозумів. Але тато 

замість відповіді, обняв Павлуся, і притиснув його голову до грудей. 

Щось гаряче розлилося в цей момент в грудях у хлопчика. Йому 

нестерпно захотілося знову побачити і старенький будиночок в селі, і річку, і 

доброго дідуся – його чисті, ясні очі, скромну посмішку. Від якої хотілося 

радіти життю і бігти на край світу. 

Але апарат мляво мовчав. І в цей момент Павлик зрозумів, що повинен 

обов’язково стати механіком. Добрим механіком! Він полагодить цей апарат. 

І інші теж. Щоб люди завжди могли повернутися в минуле, зустрітися там із 

собою та своїми рідними і зберегти у своїй душі щось дуже важливе! 

 

 

 

 



 

 

                                                         МОДЕЛЬЄР 

 

Світлана Талан 

м. Сєвєродонецьк, Луганщина 

 

                                                  Сукня для подруги 

 

Богданка з Оленкою товаришували ще з дитячого садочка. Коли 

дівчатка пішли до школи, то сіли за одну парту. Подруги разом йшли до 

школи і поверталися, разом виконували 

домашні завдання і разом гуляли у дворі.  

Мама Богданки шила замовникам 

одяг, а також Богданці та Оксанці сукні, 

спіднички та кофтинки, але різні, щоб 

подружки не були схожі між собою, мов 

клони. Богданка любила допомагати мамі, 

вигадуючи щось нове, неординарне. У неї це 

добре виходило і мама дивувалася, як доньці 

вдається так уміло підібрати колір тканини, 

щоб пасувало замовнику, як дівчинці 

вдається креслити ескізи одягу та вдало 

підбирати до нього аксесуари. Останнім 

часом Богданка почала ще й допомагати мамі обирати тканини, до них – 

відповідні нитки та ґудзики. 

– Напевно, коли виростеш, то будеш швачкою, як я? – якось запитала 

мама дівчинку. 

– Ні, я буду модельєром одягу! – сказала Богданка. – Хочу сама 

створювати нове вбрання, щоб люди йому раділи. 

– А ти знаєш, що бути дизайнером-модельєром нелегко? 

– Чому? 

– Потрібно завжди слідкувати за модою і бути в курсі новітніх 

напрямків, бути оригінальною, – сказала мама. – Але це ще не все. Щоб 

брати участь в елітному показі за існуючими правилами потрібно 

представити від 4 до 60 ансамблів, до того ж, вони повинні бути до 80% 

зроблені руками! 

– Так, – зітхнула дівчинка, – це нелегко. 

– Обрана тобою професія, Богданко, то довгі безсонні ночі за роботою, 

– сказала мама, – тому подумай про свій вибір: чи готова ти до такого? 

Дівчинка пообіцяла подумати, бо у неї ще був час, щоб зробити свій 

вибір… 

 

Богданку та Оленку називали «нерозлийвода», бо вони ніколи не 

сварилися і навіть зовні були чимось схожі: обоє білявки, одного зросту і 

подібними гарними посмішками. 



 

 

Так було до того часу, поки у п’ятому класі з’явився новачок. Батьки 

Тараса переїхали і перевели хлопчика в їхню школу. Саме у них, у 5-Б класі 

першого вересня учні вперше побачили Тараса. Високий, стрункий хлопець 

одразу прикував до себе увагу дівчаток класу, але вже за тиждень вони із 

заздрістю спостерігали, як новачок пішов зі школи разом із Оксанкою. 

Богданка побачила їх разом і щиро пораділа за подружку. Вона 

наздогнала Оксанку і Тараса, щоб разом йти додому. Тарас ніс наплічник 

Оксанки, а коли з ним порівнялась Богданка, запропонував понести і її 

наплічник. 

Наступного дня Богданка йшла до школи сама. Перед початком уроків, 

вона спитала подружку, чому та її не зачекала. 

– Якось так вийшло, – невпевнено сказала Оксанка, але дівчинка 

вперше за роки їх дружби відчула у її словах якусь прохолоду. 

Того дня зі школи Богданка пішла сама, не дочекавшись подруги, а 

оглядівшись, побачила, що вона попрямувала додому разом із Тарасом. 

Дівчинці було трохи неприємно, бо вона зрозуміла, що Оксанка її 

приревнувала до Тараса, хоча добре знала, що Богданці вже чотири місяці 

подобається хлопець із паралельного класу. 

– Нічого, мине трохи часу і наша дружба з Оксанкою продовжиться, – 

заспокоїла себе дівчинка. 

Але вона помилилась – подружка від неї з кожним днем віддалялась. 

Разом із Тарасом Оксана займалась у гуртку латино-американських танців. 

Вони танцювали у парі. Богдана переймалася, що так прикро руйнується їх 

дружба, але всі намагання зруйнувати стіну, яка стала між подругами, були 

марними.  

У січні танцювальна пара Тараса та Оксани виграла місцевий конкурс і 

їм доручили захищати на змаганнях честь області. 

– Оксанко, вітаю тебе! – сказала їй Богданка, щойно дізналася новину. 

– Навіть не знаю, що робити, – пожалілася дівчинка. – У Тараса є новий 

костюм, а у мене вже старий, а ще й пляму на ньому поставила, нічим не 

виводиться. До конкурсу лишилося два дні, а я без танцювальної сукні! 

Можна було б замовити по Інтернету, але за такий короткий термін я не 

встигну її отримати! – у розпачі схлипнула Оксана. 

– Не хвилюйся! –заспокоїла її Богданка. – Заходь до нас після занять і 

ми щось придумаємо. 

Коли Оксана прийшла, мама зняла мірки для сукні й Богданка швидко 

приступила до роботи.  

– А встигнете? – ледь не плачучи, спитала Оксана. 

– Встигнемо! – запевнила її Богданка. 

Цілий вечір дівчинка креслила на папері ескізи, радилася з мамою, 

конструюючи підходящу модель. Наступного дня мама купила тканину і 

взялася до роботи. Після школи Богданка не йшла, а бігла додому, щоб 

допомогти мамі. Ввечері прийшла до них Оксанка. 



 

 

– Приміряй! – радісно запропонувала Богданка, 

подаючи сукню. 

– Яка краса! – захоплено промовила Оксанка. 

Сукня для подруги й справді була пречудова! 

Рожевого кольору, з напівоголеною спиною, внизу 

пишна, з воланами, прикрашеними мереживом, вона так 

пасувала дівчинці, робила її ще стрункішою. 

– Дякую вам! – Оксанка обняла маму Богданки. – 

У вас золоті руки! 

– Не мені дякуй – Богданці, – посміхнулась жінка. 

– Це вона сконструювала модель, підібрала колір та 

тканину. 

Оксанка підійшла до Богданки, взяла її за руки, 

подивилася прямо в очі. 

– Вибач мені, Богданочко, – попросила вона, – мені соромно за свої 

вчинки. Ми будемо знову дружити, як раніше? 

– Звичайно! – посміхнулась дівчинка. 

Коли Оксанка пішла, мама спитала доньку: 

– Ну що, не передумала бути дизайнером-модельєром? 

– Навпаки, – відповіла Богданка. – Я хочу дарувати людям красу, 

одягаючи їх у красиві і модні речі! 

– От і добре! – посміхнулась мама. Вона обняла Богдану і сказала: – 

Сподіваюсь, доню, ти станеш справжнім модельєром, якщо не уявляєш себе 

поза цією професією. 

 

 

 

 



 

 

МУЗИКАНТ 

 

Ольга Полевіна 

м. Кропивницький 

 

Пісенька за два сольді... 

 

Ніна йшла вулицею, витираючи сльози. Уроки в школі ще не 

закінчилися, але вона просто не могла залишатися в класі. Напевно, класний 

керівник прийде ввечері до них додому, аби з’ясовувати, чому вона втекла. 

Мама почне разом з нею допитуватися... А що скажеш? Що її зрадила нова 

подруга? 

Та хіба вона була подругою? Так, сиділи за однією партою. 

Світлана попросила її, аби вона дала їй списати завдання з англійської. 

Ніна не відмовила. Їм поставили завдання розповісти про композитора 

Моцарта. Ніна вчилася в музичній школі і про Моцарта знала достатньо, щоб 

скласти зв'язну розповідь з того словникового запасу, яким володіла. 

Світлану викликали першої, вона бадьоро переказала списане і отримала 

відмінну оцінку. Наприкінці уроку викликали Ніну, і вона, зрозуміло, 

переказала майже те ж саме. Марина Віталіївна сказала, що вона списала у 

Світлани, і поставила їй «одиницю». А Світлана спокійно сиділа, дивилася на 

вчительку чесними блакитними очима, і не заперечувала, що списано саме в 

неї. 

У Ніни перехопило подих від такого бридкого вчинку. Вона пильно 

подивилась на Світлану, сподіваючись, що та все ж таки зізнається. 

Марні сподівання!.. 

На перерві Ніна підійшла до неї: 

– Як ти могла таке вчинити?.. 

– А навіщо мені «одиниця»? – знизала плечима Світлана. – Щоб вдома 

влетіло? 

– А як же я? – задихнулася Ніна від такого нахабства. 

– А ти ще напишеш! – засміялася Світлана. 

Ніна відчула, що ще трохи – і розплачеться. Не хотілось ганьбитися 

перед однокласниками-недоброзичливцями. Вона схопила сумку і вибігла 

геть. 

Дівчинка ненавиділа свій новий клас. Навчалась у цій школі майже рік, 

але так і не зуміла завести друзів. 

 

Травнева вулиця потопала в бузку – кущі росли біля кожного будинку. 

Аромат квітів розлився в повітрі. Але Ніна його не помічала – і сонця теж. На 

душі було похмуро, холодно, і жити не хотілося... 

На розі розташувалися музиканти: білява дівчина і два хлопця – один із 

гітарою, другий – зі скрипкою. Звучали інструменти, а білявка співала. 



 

 

«Студенти консерваторії», – здогадалася 

Ніна. На цьому місці часто виступали вуличні 

музиканти, збираючи великі натовпи. У 

розкритий футляр від скрипки люди кидали 

дрібні гроші, але не заради цього вони грали. 

Ніна знала, що в консерваторії скоро іспити, і 

таким чином хлопці, не без користі для себе, 

обігравали програму. 

Музика зупинила Ніну. Дівчина співала 

італійською, щось ніжне, трохи сумне, але мелодія зачаровувала... Ніна 

зрозуміла тільки слова: «два сольді» – дві дрібні італійські монети. Про що 

була та пісенька? 

Ніна обперлась об стовбур дерева неподалік і заслухалась. 

Як білявка співала!.. Легко, дзвінко, довірливо! Немов звертається до 

Ніни, тільки до неї однієї... 

 

Ніна із задоволенням співала в хорі, вчилась грати на фортепіано, 

музика супроводжувала її з самого дитинства. Але ця пісня немов пронизала 

її. Мелодія летіла вгору, і Ніна, піднявши голову, раптом збагнула, що стоїть 

сліпучий травневий день, пахне бузком, і сонце сліпить очі. 

Її сльози висохли. Мелодія немов забрала її образу і гіркоту. На душі 

стало легко. 

Оцінку вона виправить! Ось зараз напише нову розповідь англійською 

– про цю пісню. Про те, що музика – це диво. Вона здатна творити дива. Вона 

повертає радість. Слухаючи її, розумієш, що потрібно відокремлювати 

важливе від дрібниць. Дурниці це – Світлана і «одиниця» в журналі. Світлана 

ніколи не буде вчитися краще за неї, і брехня ось-ось розкриється. 

Ніна тепер їй не допомагатиме. Учителі ще не знають, як багато вміє 

Ніна. Адже вона завжди добре вчилась! А Світлана... Нехай їй щастить! 

Ніна посміхнулася від цієї думки. 

Вона раптом зрозуміла, ким хоче стати в майбутньому: музикантом. 

Щоб люди слухали її музику, світліючи обличчями. І це – можливо. Після 

закінчення музичної школи вона піде до музичного училища і з радістю буде 

займатися музикою. Усе життя. 

 

«Ця ж бо пісня за два сольді, за два гроша, / З нею мріють люди тільки 

про хороше», – тихенько став підспівувати білявці високий чоловік похилого 

віку, який зупинився поруч. 

«А, ось про що пісня!» – зраділа Ніна. Треба знайти ноти і вивчити... А 

ще – треба приділяти більше уваги роботі з інструментом. 

«Всього лиш два сольді, сеньйори!» – наслідуючи його, доспівала 

білявка і вклонилась. Юрба зааплодувала. 

Ніна йшла додому, сховавши обличчя в гілку бузку. 



 

 

У неї було відчуття, що в її житті зараз трапилось щось надто важливе. 

І що в порівнянні з цим Світлана, контрольна і навіть неприємна розмова 

вдома!.. 

А пісня незримо летіла за нею слідом... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОВІДНИК ПОТЯГУ 

 

Валентин Бердт 

м. Харків 

 

Шлях без кінця і краю 

 

Пригадуєте ось цей популярний рядочок із задачок у підручнику з 

математики? «З пункту А до пункту Б вирушив пішохід...» і так далі. Так от, 

віднедавна я зробив відкриття про те, що у світі є такі шляхи, котрі ніколи не 

закінчуються, стільки б ви не подорожували. Ви не ймете віри? Я вас добре 

розумію, бо я б так само засумнівався, коли б мені почали розповідати про 

шляхи, котрі не мають кінця-краю. Але одного сталося неймовірне: я 

подорожував нашою країною. Чи не раз я перетинав рідну землю від краю до 

краю і щоразу усе відбувалося б начебто вперше. Хоча, я подорожував одним 

і тим сам маршрутом. Дива та й годі. 

А історія мого відкриття розпочалася з… таткового відрядження. 

Сталося це на початку літніх канікул. 

Моя мамця працює провідником 

фірмового швидкісного потягу «Нічний 

експрес» Харків-Ужгород. Через те ми з 

татком часто-густо залишаємося на 

господарстві вдвох. Оскільки у мами 

нетривалий відпочинок між рейсами. 

«Що вдієш, синку? Дорога кличе, – 

мовить вона, коли настає час вирушати в 

черговий рейс, а мені шкода з нею 

розлучатися. Дарма, що вона швидко 

повернеться і знову ми будемо разом, але прощання перед дорогою – це, я 

вам скажу, момент щемливий. Змалечку траплялося таке, що й плакав: не 

хотів відпускати маму. Татко втішав, мовляв, не встигну й помітити, як 

спливе дві доби, і наша матінка знову загосподарює на кухні. 

Авжеж, звідколи став ходити до школи, то мить розтавання обходилася 

без сліз, бо за словами батьків я в школі подорослішав. Мабуть через те вони 

наказували мені купувати хліб та картоплю, дозволяли користуватися 

газовою плитою, щоб самостійно розігріти обід. А найбільшим доказом мого 

дорослішання став ключ від квартири, який з купою настанов вручили 

батьки. Оскільки додому я повертаюся обідньої пори, а вони – ввечері. 

Раніше, ще в першому класі, на прохання батьків, двері мені відмикала 

старенька сусідка. Вона розігрівала їжу на плиті та наглядала за мною, щоб, 

часом, не байдикував і сідав виконувати домашнє завдання. І от, коли сусідка 

перестала мене контролювати я відчув, що дійсно таки подорослішав. Так от, 

невдовзі після мого дорослішання і сталася історія з відрядженням. Хоча, 

нічого надзвичайного: татко і раніше мусив їздити у відрядження, але він 



 

 

завчасно погоджував на роботі у які саме дні має бути поїздка і домовлявся 

так, щоб його відрядження припадало на час маминих вихідних. 

– На кого ж ми полишимо дитину? – панічно сплеснувши в долоні, 

захвилювалася мама. 

– Як на кого? Адже маємо доволі надійних кандидатур: сусідка, 

хрещений з хрещеною, твій брат, моя тітка, – татко почав загинати пальці 

п’ятірні. 

– Не знаю, як тобі, а мені вже соромно звертатися у таких справах. 

Лишень уяви собі, як ми їм обридли з цим проханням за стільки років. 

– Що ти пропонуєш? – з ледь відчутним у голосі нервуванням, 

поцікавився татко. 

– Пропоную тобі відмовитися від відрядження і бодай раз за останні 

десять років пожертвувати роботою заради сім’ї.. 

О! Розпочинається. Я страшенно не люблю коли татко з мамкою 

влаштовують дискусії. Чому не люблю? Бо вже наперед вивчив репліки, 

запитання, аргументи й доводи. І, навіть, знаю, чим все це закінчується. Усе 

це напрочуд легко запам’ятовується, бо тем для дискусій всього кілька: одну 

я вже назвав, друга – одвічне питання, хто так швидко витратив гроші, а 

третя – «Коли вже ти збриєш бороду?». 

Але цього разу трапилося те, чого аж ніяк не міг передбачити і мій 

прогноз дискусії виявилося хибним. 

– А чого б тобі не взяти Дмитерка з собою в рейс? – запитав татко. – 

Певен, що хлопець буде в захваті. 

– Але чи буду в захваті я, у той час коли навідаються ревізори. 

– А ревізори не люди? 

– Так, люди, але мають жити за інструкціями, згідно з якими у купе 

провідника не повинно бути сторонніх осіб. 

– Так ти їм скажи, що рідна дитина – це абсолютно не стороння особа. 

Оце так поворот! Ніяк не сподівався, що диспут перейде у зовсім іншу 

площину. Від хвилювання у мене сперло дихання. Чия візьме? Ну, таточко, 

давай, штурмуй неприступну фортецю. Ти повинен перемогти, бо я мені вже 

вчувається перестук вагонних коліс і маряться краєвиди за вікном потяга. 

– Слухай. А може ти візьмеш хлопця у відрядження? 

– Я не проти, – охоче погодився батько. – Але ж чи буде йому цікаво 

днями тинятися по офісах та годинами просиджувати у приймальнях високих 

посадовців. Інша річ у тебе: невпинний рух вперед, гамірлива та строката 

публіка. Наш Дмитерко хоч світ побачить. Нажаль, нам нічого йому 

запропонувати на літні канікули. 

– Ну що ж? Нехай буде по-твоєму. Але вразі ревізорської перевірки 

суму накладеного штрафу я стягну з твої получки. 

Ура! Ура! Ура! Наша взяла. Та й хто б міг сумніватися, що у цій 

дискусії татко не переможе. Я схилився над планшетом в іншій кімнаті і, 

приховуючи радість, вдавав, що нічого не чув. 

– Лаштуйся. Завтра в дорогу, – мовила мамця, увійшов до мене в 

кімнату. 



 

 

– Що? – я здивовано глипнув, але не стримав радісну усмішку. 

 

Такою я нашу маму ще не бачив. Справжня генеральша: у формений 

одязі з погонами, емблемами, білій сорочці з чорною краваткою, а на 

чепурній зачісці – пілотка з кокардою. До неї, як ми до вчительки, постійно 

звертаються із запитаннями та різними проханнями пасажири: то вікно не 

відчиняється, то через скільки годин буде Київ; одному принеси кави, 

іншому чаю. І це безугавно. А ось у когось розболілася голова. Запитують, чи 

є у вагонній аптечці пігулки анальгіну. 

Водночас мама встигає слідкувати за купою приборів, час від часу 

доповідати телефоном начальнику поїзда про стан справ, слідкувати як 

працюють кондиціонери, а під час зупинок перевіряє справність габаритних 

вогнів та інших систем вагону. Я і гадки не мав, що вагон – це такий 

складний механізм!.. Через те, щоб стати провідником пасажирських вагонів, 

слід навчатися не один місяць на спеціальних курсах. А я думав, що все 

доволі просто – сів та й поїхав. 

Непомітно плине час. Швидко змінюються краєвиди за вікном. Ще 

кілька годин тому були безкраї степи, а вже вдалині гори маячать. Чудуюся 

як швидко ми перетинаємо країну. З кожним кілометром змінюється не лише 

краєвиди, а й говір пасажирів, які підсідають на зупинках до нашого вагону. 

Ледь не кожен намагається мене чимось почастувати. Людей розчулює 

присутність молодшого провідника і вони вже не так сердито перекидаються 

між собою фразами. 

Нарешті ми приїхали до Ужгорода. Чесно кажучи, я стомився і вже без 

захвату та хвилювання очікував на зворотній шлях. Що там цікавого? Знову 

те ж саме? Це схоже на те, як на уроках вчителі нам влаштовують 

повторювання пройденого матеріалу. 

Оце так професія! Від нудьги померти можна на другий день. 

Бідолашна ненька тримається вже п'ятнадцять років! Навіть уявити жахливо! 

За кожним разом одне й те ж самісіньке: ті ж станції, ті ж краєвиди, перевір 

яке працює та чи інша система, прибери у вагоні, допоможи зійти одному, а 

іншому підійнятися сходами до вагону. Словом, суцільна одноманітність. Я б 

не витримав і зійшов з поїзда на одній із станцій, щоб ніколи не повернутися 

назад до вагону. 

Але стався якийсь парадокс. Коли ми вирушили в дорогу, я, рятуючись, 

від нудьги, прилип до вікна. Переді мною розгорталися незнайомі краєвиди, 

наче я їхав вперше. 

На зупинках у вагон входили пасажири усміхнені, невеселі, жартівники 

і серйозні, модники і просто зодягнуті селяни, у вагоні пахло то духмяним 

сіном, то вишуканими парфумами. Словом, я не впізнавав вже уторований, 

як мені здавалося, маршрут. 

– Дмитерку, нумо швидко віднеси на 46-те місце нитку з голкою, – 

завдання мами відволікло від ґаджета. 

– Нехай возять з собою, – неохоче підводжуся. 

– Не бурчи, а допоможи людям. 



 

 

Швендяю коридором і міркую собі: може ми не в тому напрямку 

поїхали? Машиніст переплутав і потягнув поїзд не на Харків а куди-інде, бо 

щось все навколо і за вікном в новинку. 

– Ой, який ти молодець, що мамці допомагаєш От спасибі тобі, – 

доброзичливо зустріла мене в купе жінка, поруч якої сиділа дівчинка. Я так 

прикинув, вона не старше за п’ятикласницю. 

– А у нашої Мирослави відірвався ґудзик. Говорю їй, що це, мовляв. 

дрібниці, приїдемо до родичів там усе й полагодимо. 

– Мамо, можна й без подробиць, – засоромилася дівчинка. 

Але рум’янець не довго палахкотів на її щоках, бо її увага 

перемкнулася на мене. 

– Канікули? 

– Як і в усіх. 

– Класно тобі. 

– Чому? 

– Катаєшся собі з краю в край. Прикольно. 

– Нічого прикольного. 

– Принаймні краще, ніж вдома сидіти. 

– Краще. 

– А хочеш я тобі нашу гору покажу, ми зараз її минатимемо, – наче 

спохватилася Мирослава. 

– Я на них вже встиг надивитися. 

– Затям, однакових гір не буває. Вони, як люди. У кожної свої 

особливості. Ось бачиш, – дівчина схопила мене за руку, щоб підвести 

ближче до вікна. – Ота, що на видноколі. Звідси її недобре видно, але ж яка 

красуня! Лишень поглянь. Це вона тільки на вигляд така горда, мовчазна. 

Серйозна, а насправді красивішої місцевості не має на світі. А ще вона 

окутана такими легендами! Кожна з них – окремий пригодницький фільм. 

Сідай поруч, – Мирослава посунулася на сидінні. – Хочеш розповім? 

Я глипнув на її матір: вона закінчувала пришивати ґудзик. Значить ще 

маю час і примостився поруч Мирослави.  

– Старі люди подейкують, що у тій горі за давніх часів поховали 

дівчину. Її обдурили, сповістивши, про те, що коханий леґінь загинув і вона 

наклала на себе руки…Ночами, коли періщить, не вщухаючи злива, можна 

почути, як гора тяжко зітхає. То, кажуть, на могилі сумує юнак, який 

повернувся з походу і не застав коханої… 

Слідом за сумною оповіддю Мирослава повідала веселу історію, а 

потому ще кілька пригодницьких, слухаючи я аж кулаки стискував так 

переживав за козаків, яких заточили у в’язницю, розташованої в самому серці 

гори. 

«Оце дива! – думав я собі. – Стільки вона знає цікавих легенд свого 

краю». І я вже по–іншому, наче вперше споглядав краєвиди, котрі 

пропливали за вікном. За кожним деревом мені вздрівалася маловідома 

минувшина, назва кожної станції говорила до мене тисячами голосів, які 

свідчили про неймовірну історію краю… 



 

 

Мати нам принесла тістечка і чаю, але ми до них і не доторкнулися, бо 

слідом за легендами почали розповідати один одному про шкільні пригоди. 

Чимдалі у мене виникало таке враження, наче я знайомий з Мирославою з 

дитячого садочку.  

– Як вже виходите? – жалкуючи, запитав я, коли мати моєї супутниці 

почала лаштувати валізи. 

– Майже приїхали. Незабаром Луцьк. То краще завчасно зібратися. 

– Шкода, – лишень і мовив наостанок. 

– Не сумуй, – співчутливо мовила Мирослава – Адже ми зможемо 

спілкуватися і далі, скажімо на «Фейсбуці» чи інших мережах. Мене просто 

знайти. Ось запам’ятай або запиши… 

Коли за вікном розтанув вокзал Луцька, то я відчув, що у вагоні якось 

спорожніло, стало незатишно і сумно. 

– Чому носа похнюпив? – намагалась підбадьорити мати. 

– Просто замріявся. 

– Про що ти мрієш? 

– Про нову зустріч з Мирославою. 

– Мирославу неодмінно зустрінеш і не тільки її. Дорога за кожним 

рейсом щедро дарує чимало нових друзів, знайомств, цікавих розмов – все це 

збагачує душу і серце. Через те відчуваєш себе часткою великої сім’ї. Бо для 

провідника за час рейсу усі пасажири стають родичами. Ніщо так не єднає 

людей, як спільно пройдений шлях. 

– Мамо, ось погляньмо. Дивлюся і не впізнаю місцини, яку ми минали, 

коли їхали до Ужгороду. 

– Тобі не здається. Це є насправді, бо шляху ніколи нічого не 

повторюється. Кожен рейс – це як відтинок життя. Ти його проживає сповна, 

а потому, коли настає час вирушати в дорогу наче знову народжуєшся і все 

навколо стає іншим, новим, навіть столітній дуб на станції Рябинівка 

видається іншим, незвичайним. Через те задається, що ти йдеш шляхом, який 

не має кінця краю. І радість бентежить серце від нових зустрічей, відкриттів, 

знайомств. 

Договорити нам не дала зупинка: мамця мусила йти зустрічати 

пасажирів. Потому я допомагав розносити газети, а стомившись під вечір 

знову прилип до вікна, спостерігаючи, як за обрій ховається сонце. Я 

згадував десятки назв міст і сіл, багатьох пасажирів, які привітно усміхалися 

до мене. 

Звісно ж, що не один раз пригадав нашу розмову з Мирославою. Все це 

дарувало приємне і ледь щемливе відчуття. Приємне, бо я справді став 

багатший на друзів, а щемливе через те, що не відомо чи зустріну в житті тих 

людей, з якими подорожую в одному вагоні нині? Але чого сумувати? Адже 

новий рейс знову щедро обдарує враженнями, відкриттями, знайомствами. Бо 

шлях для провідника ніколи не закінчується, він не має кінця краю. 

Коли ми їхали в ранковому тролейбусі додому, я прихилився до мами і 

тихо, мовби таїну, прошепотів: «Коли я виросту, то стану провідником, бо 

хочу йти шляхом, який не має кінця і краю». 



 

 

                 СЛЮСАР-САНТЕХНІК 

 

Еліна Заржицька 

м. Дніпро 

 

    Як у старого Крана голова розболілася 

 

– Плюх! – простогнав старий Кран. – Як мене болить 

голівонька... Плюх-плюх! 

– Чому болить? – зацікавився його родич – довгошиїй Душ. – То, 

мабуть, ти замість гарячої холодну воду даєш. 

– Та ні. Воду я даю ту, що треба. Але мій маленький хазяїн завжди так 

погано мене закручує. Іноді буває сильно-сильно, аж зуби скреготять, а іноді 

так, що з носа тече, – поскаржився Кран. – Ух-плюх-плюх! 

– Не скигли. Краще обв’яжи голову хустинкою – це добре допомагає, – 

порадив йому добросердний Душ. 

– Вже пробував. Аніякого полегшення, – зітхнув Кран. 

– Тоді треба негайно звертатися до Майстра, – повчально задзюркотів 

Душ. – А поки що терпи! 

– Та я вже тер-плюх! – розридався бідолаха. 

У цей час матуся суворо наказала синові: «Треба негайно вимити руки. 

Дивись, які вони брудні!» 

Хлопчик підійшов до кранів, крутонув старий Кран і... на його рученята 

ринув потік гаряченної води. 

– Ой, пече! – заквилив хлопчик. – Мамо, допоможи… 

Мати миттю опинилася біля кранів і негайно перекрила паруючий 

потік. А потім викликала Майстра-Слюсаря. Цей поважний чоловік уважно 

оглянув хворого, глибокодумно почухав потилицю і зняв з плеча велику 

чорну сумку. Поставив її на стілець, який завбачливо принесла до ванної 

мама, відкрив змійку і дістав плаский дерев’яний ящик. 

– Це що, ящик із піратськими скарбами? – поцікавилось хлоп’я, яке 

уважно спостерігало за Слюсарем із-за маминої спідниці. 

Майстер хитро підморгнув малюкові. 

– Ну, мабуть, для декого це і є справжні скарби. Тільки не піратські, а 

слюсарні. Підходь ближче, не соромся, – запропонував він. – Будемо разом 

«лікувати» вашого хворого. 

– Це я хворий, – закопилив губи хлопець. – Он, який в мене палець 

обпечений. 

– Я ж це ненароком зробив, – почав виправдовуватися старий Кран. 

Але замість його голосу люди почули шипіння, а з кранового носика 

виповзла цівочка пару. 

– Ой! – злякався хлопчик і відскочив від Крана подалі. 

Але Майстер заспокійливо кивнув, відключив воду і відкрив той 

дерев’яний ящик, який насправді називається планшетом для інструментів. 



 

 

Чого тільки у планшеті не було! Щітка, шкребок очищення напилків, 

викрутка, зубило, ножівка, кліщі, плоскогубці, лінійка, розсувний ключ, 

накидний ключ для круглих гайок, ручні тиски, плаский і круглий напилки, 

молоток... 

Але Слюсар не дав помічникові часу помилуватися прекрасними 

металевими скарбами. Він почав працювати, водночас пояснюючи, що 

робить. 

– Вчися, друже, колись та згодиться! Хвороба у вашого карна легка, на 

кшталт людської застуди. Всього то й треба, що поміняти прокладку. Вона 

гумова і, якщо необережно відкривати кран, зношується. Треба її замінити. 

Ось, я знімаю з крана червону пластикову «шляпку», викруткою відкручую 

гвинт, що знаходився під «шляпкою», знімаю «баранець». Під ним 

знаходиться маленька кругленька гумка з дірочкою в середині. Це – 

прокладка. 

– Ой, а стара подерлась! – зауважив хлопчик. 

– Нічого, я поставлю нову і кран одразу одужає, – посміхнувся Слюсар. 

Він поставив нову прокладку і повернув на місце всі зняті деталі. Потім 

повернув всі інструменти на свої місця у планшеті і сказав весело: 

– Хазяїне, приймайте роботу. 

Хлопчик сторожко наблизився і підставив кінчик пальця під тоненький 

струмочок. 

– Усе гаразд! – радісно вигукнув він. 

– Фур-фур! Усе гаразд! – погодився з ним старий Кран. – Як добре 

почуватися здоровим! 

– Дякуємо, – посміхнулась мати. – До побачення! 

– Бувайте! – Слюсар хитро підморгнув. – Думаю, що ми з вами тепер 

нескоро побачимось. У вас же учень мій залишається. То, при потребі, він і 

сам впорається. 

– Ой, що ви! – Хлопчик набурмосився. – Я ще не той... не зможу так 

вправно. Я ще маленький, тільки до третього класу ходжу. А у вас он, 

скільки інструментів. Я навіть не всі їх назви знаю. І що ними робити треба. 

Мені ще вчитись і вчитись... 

– Правильно мислиш, друже! – Слюсар подружньому поплескав 

хлопчика по плечу. – Щоб бути вправним Майстром, треба добре вчитись, не 

лінуватись і мати бажання зрозуміти мову хворих речей. 

– Я обов’язково вивчу мову хворих речей, – пообіцяв хлопчик і 

подорослому потиснув руку Слюсаря. 

Майстер пішов, а хлопчик пішов готувати уроки. Адже для того, щоб 

стати справжнім Майстром, необхідно добре вчитись. Ви згодні? 

 

 



 

 

СТОЛЯР 

 

Марія Карп’юк 

м. Київ 

Криворучко 

 

Очі мружилися від яскравого сонця й дорожнього пилу, який вже 

наповнив ніс, а тепер намагався пролізти й між віями. Славко двічі чхнув. 

– Скільки я тобі казала – не висовуйся у вікно, коли їдемо, – мамина 

рука торкнулася хлопчикового плеча. – Вже тринадцять – дорослий парубок. 

І не клацай паском безпеки. Пам’ятаєш, що сталося минулого разу? 

Славко пам’ятав – він зламав на паскові застібку. Це треба було 

вмудритися! Незграба ще той. Завжди у нього все валиться. Навіть у школі 

прозвали Криворучком. Вдома теж тільки зітхали – стільки посуду 

переколошматив. Але й крім цього підліток мав причину для кепського 

настрою. Ще б пак, нещодавно розбив смартфон, і батьки видали натомість 

стару чорно-білу «цеглину». А тепер везуть його у село – з купою книжок на 

літо. 

– Канікули не для байдикування і соцмереж, а для активного 

розумового відпочинку, – сказав тато. – І фізичного – допомагатимеш бабусі 

з дідусем. Може, хоч чогось навчишся. 

Дідусь минулої осені майже зовсім осліп – ні лікарі, ні знахарі не 

допомогли. А до того викладав столярне ремесло в училищі. Студенти його 

страшенно любили і часом навідувались – допомагали з городом і в хаті. 

Найчастіше – височенний юнак Микола. 

– Що, помічник приїхав? – усміхнувся він, відірвавшись від косіння 

трави. 

– Ага, – похмурий Славко копнув камінця. 

– А книжок скільки! – сплеснула руками бабуся. – Дідусь дуже 

любить, щоб йому читали. Оце вже наслухається… 

– Угу, – Славко геть скривився. 

– Хм, – насупився Микола і потер підборіддя, – ну, я все одно 

приходитиму. 

 

*** 

Ех, гарно на свіжому повітрі в тіньочку під хатою. 

– Сюди ще крісло-гойдалку – і можна раювати, – сказала бабуся. – 

Шкода, що дідусь так і не зробив – усе іншим допомагав. А тепер і не 

зробить, – зітхнула. 

Тільки не було часу відпочивати. Треба поратися на городі, з курми, 

носити воду, колоти дрова. Сільське життя зразу позначилося на слабких 

м’язах підлітка – тіло боліло від маківки до кінчиків пальців. Роботу можна 

лишити й Миколі, але падати лицем у грязюку не хотілося. Ще подумає, що 

Славко лінтюх чи слабак. Та хай і заповзятий, тільки-от нічого не виходило 

як слід: на граблі наступив, воду розлив, курчат мало не почавив. А як 



 

 

замахнувся сокирою, так по пеньку і попав. Аж коти і собаки порозбігалися 

від біди такої. 

– Іди вже краще до хати, поки не зарубав тут нікого, – сказав Микола, 

і хлопець поплентався з подвір’я. 

Але у хаті не краще, бо довелося читати – ух, не любив Славко цього 

діла. А тут ще й уголос – дідусеві. Добре, що хоч книжка цікава «Дон Кіхот з 

Ламанчі». І ось хихикає дідусь з божевільних вигадок лицаря-дивака, регоче 

Славко, балансуючи на двох ніжках стільця, ніби у кріслі-гойдалці. І навіть 

бабуся не стримує сміху, зайшовши до кімнати. 

– Тільки не розхитуйся на стільці, – попередила бабуся. – Він 

старший за твою маму. Можеш зламати. 

Так-так, звичайно! А поки Славкові з вуха вилітали бабусині слова, то 

він так розгойдався, що… Трісь! Бах! І підліток уже на підлозі, а обидві задні 

ніжки розламані. 

– Ти не забився? – злякався дідусь. 

– Ой, лишенько, – вигукнула бабуся. – З тобою все гаразд, Славо? Я ж 

просила… 

Славко піднявся, потираючи вдарену спину: 

– Клятий стілець. Труха. Час його на дрова пустити. 

– Припни язика, – обірвала його бабуся, – дідусь змайстрував його, 

коли був твого віку. А ти що? Криворукий… 

– Маріє, не чіпай хлопця! – підвищив голос дідусь. – Він не винен. 

Бабця перекинула рушника через плече і вийшла.  

– Нічого страшного, синку. То лише старий стілець, – сказав дідусь, 

але хлопець побачив, що тому неприємно. І винен саме він, Славко. 

 

*** 

Підліток досиджував під сливкою решту дня, мусолячи одну й ту 

саму сторінку книжки. Там насупленого хлопця і знайшов Микола: 

– Що трапилось? 

– А те, що я нездара. Ні на що не годен. Руки не з того місця виросли, 

– лаяв себе Славко і розповів про негаразд. Про прикре шкільне прізвисько 

теж не забув. 

– А полагодити стільця хочеш? – спитав Микола. 

– Хочу, але толку? Тільки гірше зроблю. Навіть на трудовому 

навчанні сміялися з того, що я навирізував із дееспе... 

– То було на трудовому навчанні. Ходімо, – Микола плеснув підлітка 

по плечу. – І «постраждалого» прихопи! 

За півгодини вони були у майстерні училища, де Славків дідусь 

учителював до хвороби. Пахло деревом і лаком. На столах – інструменти, на 

станках – дерев’яні дошки. Микола допоміг зробити заміри ніжки, показав, 

як треба вирізати й шліфувати. Спершу було складно – гірш, як у школі. 

Хлопець навіть устиг зіпсувати кілька заготовок. Але помалу робота все ж 

просувалася. Зрештою, приклеївши і закріпивши ніжки шурупами під 



 

 

наглядом старшого товариша, Славко кілька разів пройшовся згори 

морилкою і лаком. 

– Нормально, будуть з тебе люди, – виніс вердикт задоволений 

Микола. 

А як зраділа бабуся! І дідусь теж полапав, то сказав: 

– Добра робота. 

– То, може, ти й сусідці нашій поможеш? – спитала бабуся. – У неї з 

шафою лихо – двері вивалюються. 

Славко і Микола тільки перезирнулися. 

 

*** 

Зовсім скоро Славко зміг обходитися без Миколиного пильного ока і 

робив усе сам. До кінця літа в селі не лишилося й хати, де хлопчина б не 

полагодив стола чи тумбочки і не чув би про себе, що він гідний нащадок 

дідуся.  

Тільки-от цього підліткові було недостатньо. Після роботи й читання 

він кудись ішов з Миколою і постійно з ним шепотівся. Бабуся аж 

затривожилася, що її мусив заспокоювати дідусь: 

– Облиш їх. Славкові треба цікава компанія, а не лише з нами сидіти. 

Тим часом дні невпинно збігали, і нарешті приїхали батьки. Тільки де 

хлопчина? Нема та й нема. Вже й пообідали, і бабуся з дідусем все-все 

розказали про онукові успіхи, а підліток досі не прийшов і телефон в хаті 

лишив. Аж ось відчиняються двері й на порозі Славко – з кріслом-гойдалкою. 

То ось що були за секрети! 

Мама тільки рота роззявила з несподіванки. 

– А ми тобі смартфона купили нового – броньованого. Щоб не 

розбив, – вимовила вона, отямившись. 

Що було далі – історія мовчить. Тільки відтоді однокласники 

називають Славка не Криво-, а Золоторучком. 

 



 

 

              ХІМІК 

 

Лариса Ніцой 

м. Київ 

 

      А я буду хіміком 

 

Колишуться очерети на тому березі 

ставка. З очерету вигулькнула качка, 

поплавала трохи плесом, попірнала і знову 

заховалася. Розгулявся вітерець. Літній. 

Теплий. Гладь ставка густо вкрилася дрібними хвильками. Якщо довго на 

них дивитися, починає ряботіти в очах. Максимко заплющив очі, а потім 

подивився на небо. Воно було таке ж синє, як вода в ставку. Якби не смужка 

городів, що притулилася між ставком і небом, вони б злилися в одне ціле і 

важко було б розділити, де небо, а де вода. Городи плавно піднімалися до 

хат. Біля однієї виднівся високий стовп з розлогим гніздом, у якому на одній 

нозі завмер лелека. Ось птах змахнув крильми і полетів до ставка, покружляв 

над водою, над дітьми, що лежали на березі, і повернувся до гнізда. 

Максимко провів його поглядом. 

– Розім’яв крила, – озвалася збоку Оленка, теж задивившись на лелеку. 

– Звідки ви взяли, що то він? – усміхнувся Миколка, який засмагав 

поруч із друзями на піщаному березі. – Може то вона, лелечиха? 

Максимко влігся спиною на гарячий пісок, блаженно розкинув руки: 

– Як тут добре! 

– Краще, ніж у місті?  

– Умгу! – муркнув Максимко, – краще в сто разів! 

Оленка і Миколка задоволено перезирнулися. Максимко з мамою 

недавно оселилися в їхньому селі. Вони були з переселенців. Коли на сході 

почалася війна, Максимковий татко пішов добровольцем на фронт, захищати 

Україну. Він загинув у боях за Донецький аеропорт. А родина загиблого 

героя, яка мешкала в Макіївці, змушена була виїхати з рідного міста. Воно 

залишилося під владою ворогів на окупованій території. Дружина і син 

кіборга оселилися під Києвом у родички, бабусі Ганни, і зажили разом у її 

будиночку біля ставка. Благодатна природа і щирі сільські люди зцілювали 

зранені душі нових односельців. 

Максимко потягнувся на пісочку, піднявся на ліктях, і подивився на 

протилежний берег. 

– А що ото за будівлі на пагорбі? 

Хлопчик уже встиг заприязнитися з сільськими дітьми та подружитися 

з Оленкою і Миколкою. Вони допомагали йому вивчати місцевість. 

– То стара закинута ферма, – озвався Миколка. – До речі, її 

відновлюють. Знайшовся новий фермер. Мій брат працює там зараз на 

будові. 



 

 

– А моя мама, ветеринар, теж там працюватиме, – озвалася Оленка. – А 

твоя знайшла роботу? 

Дівчинка допитливо глянула на Максимка. В селі жили дружно і багато 

чого знали одне про одного. 

– Так, – кивнув Максимко, – не знаю, чи на фермі треба хіміки, вона в 

Київ їздить. У Макіївці мама працювала на коксохімічному комбінаті. Ну а 

тато, ви знаєте… 

Максимко зітхнув. Миколка швиденько підхопив розмову: 

– Хімік? А що вона робить? 

– У мами була лабораторія. Різні колбочки, скляночки, реактиви, 

аналізи, досліди… 

– Ого! А нащо це? – здивувалася Оленка 

– Ну, заводи часто мають шкідливі викиди в повітря чи у воду. Мама 

могла дослідити, які це шкідливі речовини, чи не перевищують вони норму. 

– А можуть хіміки щось намішати і створити якусь безпечну суміш, 

наприклад розчинник без запаху? – запитала Оленка. – У нас раніше в школі 

ремонт робили, то запах фарби довго вивітрювали. А цього року фарба була 

зовсім без запаху! 

– Так, це і є робота хіміків, – кивнув Максимко. 

– Ой як цікаво! – друзі знову вляглися на пісочок. 

Літнє сонечко дарувало дітям засмагу.  

– Завтра ще прийдемо на берег?  

– Я обіцяв бабусі допомогти на городі, – озвався Миколка. – Але то 

зранку. На ставок зможу прийти після обіду. 

– А я тим часом вдома поприбираю! Зроблю приємне мамі, – 

засміялася Оленка. 

– А моя мама каже, що я повинен надолужувати шкільну програму, бо з 

нашими переїздами трохи відстав, то ж я почитаю! – знайшовся Максимко. 

– Отож зустрічаємося завтра на цьому місці. 

 

*** 

Наступного дня в селі стався переполох. Зранку до бабусі Ганни 

прибігла сусідка. 

– Ганю! Твій онук живий?! – гукнула з порогу. 

– Та тю на тебе, Оляно! Що ти таке кажеш? Живий, снідає он. А що 

сталося? 

– На ставку вся риба спливла пузом догори! Діти ж цілими днями у 

воді плещуться, і твій Максим теж, то я й подумала… 

– А ти не думай поганого, – розсердилася бабуся Ганна. – У нас усе 

добре! 

– Ну то я побігла! – крутнулася бабуся Оляна. Вона була напрочуд 

жвавою бабцею. 

Бабуся Ганна озирнулася на Максимка. 

– Що сьогодні робитимеш? 

– Читати багато. 



 

 

– Правильно, онучку, читай. Та не купайтеся сьогодні, хтозна, що там з 

тією рибою. 

Максим узяв книжку, приліг у холодочку під горіхом. А по обіді, як і 

домовлялися, рушив на ставок подивитися, що там сталося. Дорогою 

зустрівся з Миколкою і Оленкою. 

– Хух, ледве впорався на тому городі! 

– Я теж у хаті попрацювала, – засміялася Оленка. – А ти що робив?  

– А я розуму набирався, – відповів Максимко, – Ви новину чули?  

– Яку новину? 

Друзі саме підходили до берега. 

– Оцю, – і Максимко кивнув на воду. 

Вздовж берега плавала нежива риба. 

– Ого! А що це?! – здивувалися друзі. 

– Хто зна! 

– Це якийсь браконьєр! – озвався Миколка. – Є такі електровудки. 

Вони заборонені, бо та вудка дає розряд по воді і вбиває все живе навколо, 

всю флору і фауну. А браконьєрові що, рибу визбирав і поїхав додому. 

– Але ж чомусь не визбирав, плаває вздовж берега, – здивувався 

Максимко. 

– Може його хтось налякав і він не встиг? – припустила Оленка. 

– Щось я не хочу плавати, – відвернувся Миколка. 

– Я теж, – скривилась Оленка. 

Цього дня, друзі знайшли інші заняття, ганяли м’яча, їздили 

велосипедами на будову, а потім повсідалися на зупинці і теревенили, 

зустрічаючи з роботи Максимкову маму. Вийшовши з маршрутки, тітонька 

Ірина всміхнулася до дітей: 

– Ну що, друзята, набігалися, наплавалися? 

– Набігалися, тільки не плавали. Ой, у нас такі новини! В селі завівся 

браконьєр! Мабуть усю рибу в ставку винищив! 

– Хм, невеселі новини. 

– Але ми грали в м’яча, ганяли велосипедами на будову, там Миколчин 

брат працює! 

– Цікаво було? 

– Ага! 

– Оце вже кращі новини, – засміялася Максимкова мама. – У мене 

завтра вихідний, разом і поплаваємо! Візьмете мене до своєї компанії? 

– Атож, – пообіцяли діти. 

*** 

Наступний ранок почався так само, як попередній. До бабусі Ганни 

прибігла сусідка, бабуся Оляна. 

– Ганю! У тебе всі живі? – гукнула з порога. 

– Та що ж таке! – вдарила руками об поли бабуся Ганна. – Олянко, ти 

про щось інше говорити можеш? 

– Можу. Ти новину чула?  

– Знову?! Яку новину? 



 

 

– Усі сусідські каченята полягли і не дихають! І в Зеленьків, і в 

Ткаченків, і в Бабаків. 

– Лишенько! – сплеснула бабуся Ганна в долоні. – Як же це сталося? 

Це ж усе моя вулиця, наші городи виходять до ставка. 

– Не знаю! – здвигнула бабуся Оляна плечами, – Щось непевне з тим 

ставком відбувається! Вчора риба, сьогодні каченята. Поплавали – і лапки 

відкинули. Ну я побігла! 

Бабуся Ганна безпорадно озирнулася на Максимка та свою невістку 

Ірину. 

– Може не ходіть сьогодні на ставок?  

– Але ж це цікаво, бабусю! Ми у воду лізти не будемо! – вигукнув 

Максимко 

– І я обіцяю! – підняла руку, наче дівчинка, Максимова мама. 

З друзями зустрілися на дамбі. Вздовж ставка походжав сільський 

голова. Навколо нього уже зібрався натовп людей.  

– Петре Васильовичу, що це відбувається?! – шуміли люди. 

– Тихо, тихо! – заспокоював їх сільський голова, – будемо розбиратися. 

Миколка, Оленка, Максим і тітонька Ірина підійшли до натовпу. 

– Може це шкідливі викиди якогось виробництва? – припустила 

Максимова мама. 

Односельці озирнулися на її голос. 

– Та де ж тут виробництво? З одного боку село й городи, з іншого боку 

ліс.  

– А ото що на пагорбі? – запитала тітонька Ірина. 

– То ферму відбудовують. 

– У будь-якому випадку, треба взяти аналіз води, подивитися що там у 

ній, наполягала Максимкова мама. 

– То це ж треба десь хіміка шукати, лабораторію, – забідкався 

сільський голова. 

– А тітонька Ірина і є хімік! – подали голос діти. 

– Що, справді? – запитав голова. 

– Так! 

– А що для аналізу треба? Якісь прилади? 

– Для початку треба звичайний бутель, щоб набрати води, – засміялася 

Максимкова мама. 

Принесли бутлика, набрали води. Сільський голова викликав водія, 

посідали в авто і поїхали в місто, до Максимкової мами в лабораторію. 

Приїхали до двоповерхової будівлі, пройшли довгим коридором, зайшли в 

просторий кабінет зі стелажами, наче в бібліотеку, тільки замість книжок на 

полицях стояли різні чудернацькі склянки з різнокольоровими рідинами, 

колби, прозорі трубочки, скляні спіралі, химерної форми баняки, підписані 

прямо по склу або з наклеєними паперовими надписами. 

– Сідайте отут, – тітонька Іра показала всім на диванчик біля дверей. 

Петро Васильович, тримаючи бутлик з водою, слухняно сів на диван, 

біля нього умостилися діти. Максимкова мама одягла білий халат, забрала в 



 

 

чоловіка бутля з водою, підійшла до високого столу і почала приготування. 

Дістала штатив з отворами, наче стільники, вставила в них штук десять 

пробірок, попередньо спеціальним олівцем написала на кожній пробірці 

цифру, пронумерувала. Дістала з шухляди величезну, сантиметрів тридцять, 

піпетку з поділками. Ого! Діти ще такої не бачили. Тітонька Ірина тим часом 

набирала піпеткою воду з бутля і розливала по пробірках. Слідкуючи за 

поділками, відміряла точну кількість. 

– Так цікаво! – прошепотів Миколка. 

– Ага! – кивнув сільський голова. 

Не зважаючи на те, що він був дорослим чоловіком, Петро Васильович, 

наче школяр, захоплено слідкував за дійством. 

– А я в школі хімію не любив, – пожалкував він. 

Тим часом Максимкова мама одягла рукавички, підійшла до полиці, на 

якій було написано «реактиви», і дістала пляшечки з різними рідинами. 

Поставила їх на столі біля пробірок з водою, стала по черзі відкручувати і 

піпеткою капати реактиви у пробірки. 

В одній пробірці вода стала фіолетова, в другій – малинова, в третій – 

лимонна, у четвертій зашипіло, з п’ятої пробірки пішов їдкий запах і дим, у 

шостій пробірці запінилося і забулькало… 

– Ох, нічого собі! – як заворожені, слідкували діти за рухами тітоньки 

Іри, – ніби чаклунка!  

– Оце-то хімік! – видихнув Петро Васильович. 

Максимкова мама тим часом увімкнула витяжку і їдкий запах одразу 

кудись подівся, зняла рукавички, помила руки, увімкнула ноутбук і швидко 

стала набирати текст, поглядаючи на свої досліди. Клацнув принтер – і видав 

друкований аркуш паперу. 

– Ну от, готово! – сказала тітонька Іра, протягуючи аркуш сільському 

голові. 

– І що це? – перепитав Петро Васильович, розглядаючи надрукований 

висновок з хімічними формулами. 

– Це результат аналізів. У ньому зазначені хімічні елементи, які 

виявлені у ставковій воді. Деякі з них утворюють отруйну речовину, її вміст 

присутній у воді. Простіше сказати, це отрута проти щурів. Тепер її не 

використовують, але раніше нею часто боролися з гризунами. Якимось 

чином отрута потрапила в ставок, тому загинула риба і каченята. Добре, хоч з 

дітьми нічого не сталося! 

– Може отрута потрапила у воду вже після того, як діти купалися? 

– Мабуть так і є, а то були б нам непереливки! 

Повертаючись автом додому, Петро Васильович сидів на передньому 

сидінні поруч із водієм і всю дорогу ламав голову, звідки в ставку взялася 

отрута? А діти, умістившись на задньому сидінні разом з тітонькою Ірою, і 

досі були під враженням від побаченого в лабораторії. 

– Я теж хочу бути хіміком! – заявила Оленка. 

– Ага, і мені сподобалося! – підтримав Миколка. 

Максимко з гордістю подивився на маму, а та засміялася і всіх обняла. 



 

 

 

*** 

Наступного дня уся сільська громада була задіяна на пошуки та 

вирішення головоломки: звідки у воді взялися отруйні речовини. Шукали 

недовго. Виявилося, що екологічна біда має свої витоки з ферми: 

будівельники ненароком перевернули якусь стару бочку, що зберіглася ще з 

попередніх часів. З бочки висипався неприємного запаху порошок. Його 

швидко змили водою. Порошок розчинився і разом з водою увібрався в 

ґрунт. Усі й забули вже, однак отруйна речовина з ґрунтовими водами 

проникла в ставок і накоїла біди. 

– Теж мені, будівельники, – сварили чоловіків екологи, які приїхали 

рятувати водойму. 

– Та ми гарні будівельники, дивіться які стіни рівні збудували. 

– От і будували б свої стіни, отруту для чого чіпали? Катастрофу нам 

тут екологічну влаштували! Якби не Ваш хімік, знаєте, скільки б ще біди 

скоїлося! Люди б не знали, що у воді отрута, користувалися б нею. Гляньте, 

через вас фауна загинула! 

– Та ми ж не спеціально, чухали голови будівельники. – Ви он з 

хіміками порадьтеся, як отруйну речовину знешкодити. 

– Та ми радимося! – бурчали екологи. 

Друзі сиділи на березі. Літній вітерець бавився їхнім волоссям, колихав 

очерети на протилежному боці, вкрив ряботинням плесо водойми. 

– Шкода ставка, – зітхнула Оленка. Екологи кажуть, треба час на 

знешкодження отрути. 

– Я мабуть буду екологом, – несподівано заявив Миколка. 

– Ти ж учора хотів бути хіміком, – засміялася Оленка, – а позавчора 

будівельником! 

– А що я винен, що мені все подобається? Ти ким будеш, Максимку? 

– Ще не знаю, може, як тато, військовим. 

– А я буду, як твоя мама, – замріялась Олена. – Спочатку вчитиму 

хімію в школі. Потім піду вчитися далі. Бути хіміком – це такі величезні 

можливості! Нахімічу нові сполуки чи матеріали, яких ще сьогодні немає. Ви 

знаєте, що багато тканин, з яких ми сьогодні шиємо одяг, придумали хіміки. І 

екошкіру на заміну справжній шкірі, щоб не вбивали тварин, – хіміки 

придумали, навіть кока-колу і багато іншого, про що ми навіть не 

задумуємося, придумали вони. 

А ще я прочитала, що є фармацевтична хімія – це коли придумують 

ліки і вивчають їхній вплив на організм. Є агрохімія, яка вивчає взаємодію 

ґрунту, рослин і добрив. Є токсикологічна хімія, яка вивчає утворення 

шкідливих речовин.  

Ой, тих хімій є так багато! Миколко, якщо ти станеш будівельником, то 

сучасні будівельні матеріали придумані за участі хіміків! А якщо ти станеш 

екологом, то навіть екологічна хімія є! Уявляєш? Думав, що ти – еколог, а 

виявляється, ти – частково хімік. Без хімії сьогодні нікуди.  

От чудова професія, еге ж? 
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Юрій Ключ 
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Скарб старого злодія 

Детективна казка 

 

Калоші Зіна та Інна дрімали на ганку. Пострілом рипнула хвіртка. В 

сусідньому будинку вже давно ніхто не жив. Зарослим бур’яном подвір’ям 

крався до дверей літній чоловік. З важкою сумкою через плече. Довго 

возивсь із замком, поки, нарешті, відчинив двері. 

– Це злодій… – озвалась калоша Інна. 

– Який там злодій… – позіхнула Зіна, – злодій виносить з хати, а не 

заносить… 

– Кажу тобі – злодій!.. Гайда перевіримо… 

Калоші стрибнули з ганку й побігли на сусідське подвір’я. 

– Та тихіше… – зашипіла Інна, пробираючись крізь зарослі кропиви. 

Калоші прослизнули в будинок й зачаїлися поряд з кімнатою, в котрій 

чоловік збивав старий тиньк зі стіни. 

– Я ж казала! – переможно прошепотіла Інна. – Це злодій, він шукає й 

хоче вкрасти скарб! 

– Скарб? – здивувавсь Зіна. 

– Скарб... 

– Тоді краще забиратись швидше, щоб не було пізно… 

– Пізно… 

Калоші відчули, як хтось відірвав їх від підлоги. Вони обернулись – це 

був Стілець. Він, шкутильгаючи на одну ногу, поволік зляканих Зіну та Інну 

на горище. 

За калошами грюкнули двері, й запала гнітюча тиша. На горищі стояла 

напівтемрява. Світло падало тільки з маленького, зарослого павутинням, 

віконечка. 

– Пропали… – шморгнула носом Зіна, – ми ніколи звідсіля не 

виберемось! 

– А він таки знайшов скарб, – протиснувшись до віконця, повідомила 

Інна. 

– Нам капець!!! А вона знову за скарб! – заревла, не стримуючи сліз, 

Зіна. Вона пробралась до віконця й поглянула вниз. 

Чоловік щось розмішував в кориті. 

– Хоче замазати стіну, щоб було все шитокрито, й ніяких слідів… 

– Яка різниця тепер, – тяжко зітхнула Зіна.  



 

 

– Кульгавий не дасть! – калоші не помітили, як до них підійшла дірява 

Парасолька. 

– А ми не дамо кульгавому! – твердо сказала Інна. – Тільки б вибратись 

звідси… 

– Як? – Зіна штовхнула двері. Та вони прочинились лише на вузеньку 

щілину. 

– Я допоможу. – Парасолька просунула свого гострого носика в 

щілину.  

Смикнула ним за гачок, й двері розчинились. 

– Рятуйте… – почулись знизу ледь чутні голоси. 

Зіна з Інною скотились сходами, за ними ледь встигала Парасолька. 

Вони забігли в порожню кімнату. 

– Рятуйте… – долинуло з закіптюженої пічки. 

Парасолька зазирнула в піддувало. А Зіна з Інною вискочили на пічку й 

почали відтягувати чавунні кружки. Геть замазані в сажі з пічки вилізли 

невеличка гладенька Дошка з ручкою та Ковшик. 

– Ой, спасибі! Ой, спасибі! – заторохкотіла Дошка. 

– Нас сюди запхнув кульгавий Стілець,– винувато опустив очі Ковшик. 

– Ви самі не кращі за нього! – сердито пирснула Інна. – Бо допомагаєте 

злодію красти скарби! 

– Хто це злодій? – Дошка невдоволено надула губи. – Я нічого не 

краду, лише рівняю розчин, щоб стінка була рівною і красивою! 

– Той розчин накидаю я, – ображено зронив Ковшик. – Кидаю швидко і 

в ціль. Ще ніхто на мене не казав «злодій». Тільки ви! 

– Злодій – ваш господар! – Зіна спересердя навіть штовхнула Дошку. – 

Скарб знайшли вже!! Зараз сліди замажете! 

– Й все звернете на кульгавого! – додала Інна. 

– Точно! 

Всі перелякано озирнулись. 

– Вони друзі старого злодюги! – Кульгавий з ненавистю зиркнув на 

Дошку й Ковшика. – Ловіть цих злодюжок, дівчатка! 

Дошка з Ковшиком кинулись навтьоки. Стілець хотів схопити їх та 

зачепився за цвях на підлозі й впав. Їм таки вдалося б накивати п’ятами. 

Однак Інна зробила підніжку Дошці, а Ковшик послизнувсь і спотикнувся 

через Зіну. 

– Що тут коїться?! – на порозі стояв літній чоловік , тримаючи в руках 

відро з цементним розчином. 

Інна з Зіною перелякано позадкували в куток. Парасолька притислась 

до стіни, не зронивши й пари з уст. 

– Іди геть!!! – Кульгавий мужньо кинувсь на старого. 

Та чоловік підняв відро й Стілець, вдарившись об нього, розсипався на 

дзуськи. 

Зіна з Іною перелякано тремтіли, чекаючи смерті. Та дідусь 

посміхнувся. Взяв калоші в руки й примостився на підвіконні. 

– Не вбивайте… – рюмсала Зіна. 



 

 

– Для чого? – посміхаючись, запитав старий. 

– Бо злодії завжди прибирають свідків… – відповіла Інна. – Я в 

інтернеті читала… 

– Й ми нікому не скажемо про скарб… – зронила нарешті й собі 

Парасолька. 

– Я не злодій, – примружив старий добрі очі, – Я звичайний штукатур, 

а рівняльна Дошка та Ковшик – мої помічники… Ми тинькуємо стіни 

будинків і вони починають всміхатись й жити… А не стоять, похмуро 

вмираючи… 

– Перший раз чую про таку роботу, – підозріло зиркнула Інна. – 

Хлопчик, що живе в нашому будинку, мріє стати програмістом, щоб мама не 

сварила його за сидіння за комп’ютером. 

– А його однокласниця – дизайнером одягу, – кинула Зіна. 

– Кожному своє… – почухав потилицю чоловік. 

– А скарб, за яким полював Кульгавий? – наважилась підійти ближче 

Парасолька. 

– Кульгавий був нікому не потрібний... На ньому й посидіти 

неможливо… Коли б відремонтували будинок, його б просто викинули, от і 

вигадував нісенітниці… 

– А як же скарб? – не вгамовувалась Інка. 

– Ось весь мій скарб… – старий простягнув свої мозолясті руки. 

Раптом від стіни відваливсь шмат старого тиньку. Й на підлогу впало 

кілька старовинних золотих монет. 

От тобі й нудна робота штукатура… 
 



 

 

 

ЯСКРАВА РОДЗИНКА У ПОДАРУНОК 

Майже різдвяна історія для тих, хто прочитав наш збірник 

 

Олена Лань 

Чехія, м. Прага 

 

                       Дворовий 

 

Дворовий терпіти не міг людей. Усіх. Хоча міг з 

легкістю приймати їхню подобу та ставати для них 

видимим. Але усі ці незграбні руки, ноги та дубові 

спини здавалися йому такими незугарними, що він 

волів залишатися змією. Змією з головою півня. Не те, 

щоб дуже гарно, зате як зручно! Можна так зловісно кукурікнути комусь у 

вухо, що й інвалід поставить рекорд з бігу на некороткі дистанції. Особливо 

вночі. Або навпаки – летиш на роботу? А ось тобі зашморг з хвоста за литку! 

Політай! Низенько... 

Ні, ніхто нічого не ламав, – крові дворовий не любив. Він же не 

перевертень якийсь. Але міський провулок, у якому споконвіку жила ця 

магічна істота, мешканці витирали собою регулярно. Правду кажучи, вони ж 

його і загиджували, жбурляючи під ноги усе, що тільки можна: папірці, 

жуйки, пластикові пляшки. Дарма, що поруч смітник. То за що їх було 

любити духові, який вважав цю маленьку сліпу криву вуличку своїм домом? 

Ніколи не зачіпав він тільки двірнички Марійки. Його заспокоював 

вранішній шурхіт її мітли або ж тюкання важкої залізяки, якою вона 

сколювала лід. Навіть пісок, яким вона щільно посипала ожеледицю, і який 

згодом обов’язково перетворювався на рідку багнюку, його не дратував. 

Робота в неї така. Сама сипле, сама прибирає.  

Його єдиним другом був дідуган-злидень, що жив неподалік під 

мостом, у коробці міського бомжа. Бомжа міліція прогнала, а коробки та 

лахи після нього лишила. Злидні також були з магічних істот, приносили в 

дім бідність та нещастя. Тож логічно, що маленький дідуганчик у лахмітті 

теж не любив людей та залюбки допомагав дворовому їм капостити.  

 

Марійка жила зі своїм восьмирічним сином Федором у однокімнатній 

квартирі, на другому поверсі «хрущовки». Одразу напроти розкішного 

особняка новітніх багатіїв Сидорівих. З їхнього вікна відкривався чудовий 

вигляд на охайне подвір’я, відгороджене від решти провулку високим 

парканом. Вище обійстя захищали від заздрісних поглядів густі крони дерев. 

Час від часу дворовий також з цікавості підповзав до цього дому та 

заглядав до подвір’я крізь шпарину біля самої землі. Далі йому вхід був 

заказаний. Особняк охороняв дворовий. Пухнастий такий, діловий, – 

Євстахій. Так подвір’ям і шмигав: там щось підкрутить, тут налагодить. 



 

 

Госпо-оодар! Тьху! І чого метушитися, якщо хазяїн так чи інакше електрика 

чи столяра може викликати? Гроші-то є. Не те, що в Марійки… 

Ні, в гостях у неї дворовий ніколи не був. Ще бракувало! Але її 

домового знав. І виглядав Мефодій кепсько. Майже лисий, худий. До речі, 

куди це він зібрався, та ще й з вузликом на плечі? – здивувався дворовий, 

спостерігаючи як Мефодій рішуче чимчикує в бік автобусної зупинки. 

– Агов, чоловіче! – півень-змія звісився просто перед обличчям 

домовичка зі стовпчика зі знаком «Тупик». 

– А, чорт тебе забирай! – підскочив домовий. – Налякав. 

– Не дочекаєшся, – вишкірився дворовий. – Далеко зібрався? 

– Переїжджаю я, – набурмосився Мефодій. 

– Тобто? – півень-змія стік по стовпчику на гарячий асфальт. 

– Набридло все, сили нема. В холодильнику – миша повісилася, малий 

– недомитий та нестрижений та ще й всю хату подертим картоном завалив. 

Не пройти. Вже миша дверима намагалася пролізти, заледве виштовхав. 

Дворовий замислено звісив гребінець на бік. Він дізнався про цю 

слабкість Федора від злидня. Хлопчик дуже любив малювати, а грошей на 

фарби та папір у матері не було. От і дер все, що вдавалось знайти. 

Дідуганову коробку також роздер. Та ще й міст балончиками розписав. Якісь 

дорослі хлопці малювали графіті та повикидали у смітник напівпорожні 

бляшанки з барвами, а той підібрав. Злидень так орав, ледь не тріснув. 

Заспокоївся тільки, коли вкрав у малого останні 50 копійок: «Нехай тепер 

голодний у школі сидить!» 

– Та й Марійка ця, – Мефодій роздратовано перекинув вузлик на друге 

плече. – Минулої зими пити почала. Перед малим встидається, то як 

перемерзне на вулиці після прибирання, – одразу біжить до нової подружки. 

А та, відьма, тільки підливає. 

– Справді відьма? – уточнив дворовий. 

– По-моєму, так, але слабенька, увесь талант пропила, – домовий 

спустив вузлик на землю. – Словом, прощавай, – він простягнув колишньому 

сусідові облізлу ручку. 

– Як це «прощавай»? У них же без тебе все остаточно шкереберть піде. 

Дім без магічного господаря не тримається. 

– А мені все одно! – домовичок зірвався на злий крик. – Подивись на 

мене. Я власного відображення у дзеркалі боюся! Ти ж знаєш, що домові 

виглядають так, як виглядає їхній дім. З Євстахієм вже соромно у одному 

провулку жити. Кудлатий, як лев. А Я ТЕЖ ПОЖИТИ ХОЧУ! І взагалі – 

святе місце пустим не буває. Он твій дружок вже туди переїжджає. 

Дворовий різко озирнувся, крутнувшись на кінчику хвоста. Злидень 

справді чимчикував до «хрущовки» з незвично задоволеною мармизою. 

– Гей, ти куди? – дворовий і забув, що Мефодій стоїть з простягнутою 

рукою.  

– У Федька-хулігана жити буду, тепер він у мене пострибає, – старий 

гидко захихотів. 



 

 

– А воно тобі тра? – дворовий і сам не розумів, чому йому так не 

хочеться, щоб злидень в’їжджав до квартири Марійки. 

– Ну, так не завжди ж мені під мостом жити? – дідуган потер сухенькі 

ручки. – А там, може й Євстахія з теплого місця посуну. Тільки треба 

подумати, як це зробити.  

– Ну, прощавайте, хлопці, – Мефодій закинув за спину свій вузлик. – 

Може, ще колись побачимося. – З-за рогу показався автобус, і домовичок 

щодуху припустив на зупинку. 

 

Останні теплі дні осені минули доволі спокійно. Дерева причепурилися 

барвистим мереживом. Воно кольоровою зливою падало у провулок. Марійка 

шурхотіла мітлою зранку до вечора, згромаджуючи листя у колоритні купки. 

Діти та вітер залюбки розкидали їх знову, і двірничка сердито махала обом 

вслід обшарпаним знаряддям своєї праці. Обом – щоб хоч душу відвести. 

Федір взяв за манеру ранком обережно визбирувати з цих куп 

найгарніші листочки і цілими днями сидіти вдома, малювати. Навіть до 

школи не ходив. Виходив, ніби до школи, а потім одразу вертався, коли 

матері вже не було.  

– А та дурепа навіть не перевіряє, був її синочок у школі чи не був, – 

пліткував злидень, коли приходив в гості до дворового. – Та й що вона 

зробить? Батька-то нема. А талант до малювання у малого від неї, від матері. 

Я знайшов у шафі її альбоми, коли шукав, де мишей розмістити, – дідуганчик 

зайшовся сміхом. 

Дворовий змовчав, тільки нервово «притакнув» хвостом. 

 

– Знаєш, сім’ї чоловік потрібен, справжній, – сьогодні злидня тягнуло 

на філософію. – От як той Сидорів. Носиться зі своєю донькою, як з писаною 

торбою. Особистий шофер возить її щодня то до художньої школи, то до 

музичної, а вчора, бачу, – пуанти через плече. Ще й танцює! Але я їх дістану! 

Зарядили дощі. Федько промочив ноги і сидів вдома з високою 

температурою. Марійка теж кашляла, але смітники тягала, як має бути. 

Одного разу іржава ручка контейнера відірвалася, двірничка спробувала 

схопити його за дугу, але та також з тихим шарудінням відійшла від стінки. 

За мить увесь смердючий вміст глибокого ящика вивалився у калюжу. 

– Фу! Розвели бруд, і за що вам тільки гроші платять? – буркнула літня 

жіночка, намагаючись обійти гидотну купу. 

Марійка винувато завмерла, а потім раптом чкурнула з провулка, 

стримуючи ридання. 

– А прибрати?!! – неслося їй у спину. 

Дворовий спостерігав за усім від порогу будинку, де на весь під’їзд 

кашляв Федір. Раптом, ледь не йому по хвості, повз протупотіли двоє 

сумнівних типів. 

– Так, мамка кудись побігла, а щеня з дому не виходило, – тихо сказав 

один з них. – Краще б пішло до школи, але нічого. Навряд чи хто 

поцікавиться, що з ним сталося. А потім і з мамкою розберемося. 



 

 

Дворовий нашорошив гребня. 

– Яка в них квартира? 

– Четверта. 

– Точно. Виламуємо замок, малому – по голові, фотографуємо все, що 

буде видно з вікна. А головне, дивимося куди і коли возять дівчисько. Нам за 

неї стільки грошей відвалять, дім грабувати не треба. 

– Та пам’ятаю я! – огризнувся другий. 

Слони потупотіли нагору, змія поповзла за ними. У дверей Марійчиної 

квартири задоволено усміхався злидень. 

 

– Привіт! Ти чого тут? Я придумав, як їх дістати! І хуліган мені за 

коробку відповість, – злидень світився щастям, навіть якось підріс у 

передчутті чужої біди. Але від того виглядав ще огидніше. 

 

– Перебір, друже, – тихо спробував вкоськати його дворовий. – Вони ж 

малого зараз до смерті заб’ють. Ти ж злидень, – не упир якийсь. 

– Та яка різниця? Чим більше біди в хаті, тим мені краще. А тому 

Сидоріву НІЧОГО в житті буде не треба, якщо з його принцесою щось 

трапиться. Я в тому впевнений. А з нею ОБОВ’ЯЗКОВО щось трапиться. Я 

про це потурбуюся. Гаплик їхньому щастю! – дідуганчик зареготав. 

 

Замок у дверях жалібно заскреготав, і вони прочинилися.  

– Мамо? – з надією запитав дитячий голос. А от те, що було далі 

дворовий пам’ятав уривками. Тільки відчув, що почав стрімко рости, а за 

мить відповів лагідним жіночим голосом: 

– Так, синку, це я, не вставай, дяді помилися квартирою… 

Дві бандитські усміхнені мармизи… Злидень вилітає з відритого 

вікна… Потрощені меблі… Крім ліжка малого… Сковорідка гуде від удару о 

чоловічу потилицю… Око запливає синцем… Федір зривається з ліжка: «Не 

рухайте! Це моя мама!» Намагається прикрити собою. Ооо-оой…. Краще б 

не заважав. Табуретка розбивається вщент о чоловіче чоло… Слабка жінка? 

Ну-ну… Десь тут має бути телефон. Номер… Та звідки я знаю, який у міліції 

номер?! Я ж ДВОРОВИЙ! 

– Федірку, виклич, будь ласка, міліцію, а я їх зв’яжу. От і молодець. 

Що, вже приїхали? Я піду їх зустріну. Там все і розповім, а потім – ти. Я 

одразу на роботу піду. Добре? 

 

Наступного дня у двері Марійки тихенько застукали: 

– Пані Маріє, – це я, Ваш сусід, Сидорів. Відкрийте, будь ласка, – жінка 

перелякано зазирнула в «очко». Ніби справді сусід. А то вчора повернулася 

додому вночі, а таа-ааа-ам…. 

У житті горілки більше до рота не візьме. Син розповідав, що вона тут 

вдень з бандитами билася. А вона нічогісінько не пам’ятає! А якби з 

Федірком щось сталося?! 



 

 

На порозі стояв високий чоловік із букетом квітів в одній руці і тортом 

в іншій. З-поза його спини виглядала дівчинка, поруч сопів Мефодій. 

Євстахій сердито тримав облізлого домового за вухо. Правда, останніх 

господиня побачити не могла. 

– Можна зайти? 

– Звичайно, тільки у мене не прибрано… 

«Не прибрано» було сказано дуже і дуже м’яко. Меблі вщент 

потрощені. Крім одного ліжка, з якого зірвався червоний від сорому хлопчик. 

– Нічого-нічого, я саме про це і прийшов поговорити. А це моя донька, 

Марічка. Ваша тезка. 

– Доброго дня, – дівчинка привітно усміхнулась. 

– Я хотів Вам подякувати. За все, що ви зробили для моєї сім’ї. 

Марійка ніяково знизала плечима. 

– Ті злодії в усьому зізналися, – на вилицях чоловіка забігали жовна. – І 

в тому, що планували вкрасти мою доньку… – Марічка заспокійливо взяла 

батька за руку. – Розумієте, крім неї, в мене нікого нема. Її мама від нас 

пішла, і якби не ви… Просто не знаю, як вам дякувати… А це все, – він 

показав на зруйновану кімнату, – дрібниці. Ми це відремонтуємо, і меблі я 

вам нові куплю. І ще…– він нагнувся і підняв з підлоги картон з малюнком 

Федора. – У вас дуже обдарований син. Я бачив його роботи і раніше. Під 

мостом. – Хлопчик став густо-бурячковим. – Я показав їх директору 

художньої школи, до якої ходить донька. Федору дадуть стипендію. Їздити 

буде моєю машиною з Марічкою, бо це далеко, через ціле місто. 

 

День був холодний, ще не ламкий, але вже якось по-особливому 

прозорий. Федір зняв гумові рукавиці, викинув брудну мокру шмату і 

розпакував новесенькі фарби та ґрунтовку. Перед ним стояв великий іржавий 

смітник. Той самий. На тротуарі вальяжно розвалився дворовий, поруч, 

сердито підтиснувши під себе босі ноги, сидів злидень. 

З півгодини вони мовчки спостерігали за тим, як юний художник 

перетворює діряву залізну коробку на футуристичний замок. Ритмічно 

шурхотіла мітла. Мати схвально поглядала на сина. Ніби все. Федір 

задоволено відступив назад. 

– Е! Хлопче! А зсередини? – обурився дворовий. – Це буде мій дім! 

Мені що – на брудному спати? Чуєш, чи ні? 

– Даремно надриваєшся, – єхидно цвіркнув крізь зуби злидень. Він і 

досі був злий на дворового, хоч формально вони і помирилися. – Люди нас 

ніколи не чують. Хіба знову Марійкою станеш. А що – тобі пасувало! 

 

Федір завмер, ніби прислухаючись, і тихо прошепотів: «Треба ще 

всередині помалювати», – хоча було помітно, що йому дуже шкода витрачати 

на це видані в художній школі барви. 

 

– Ха! – переможно ляснув хвостом по асфальту дворовий. – НЕ ЧУЄ! 

Він же художник, а художники нас завжди чули! – Марійка уважно 



 

 

подивилася на те місце, де сиділи магічні істоти, та мотнула головою, 

відганяючи зайві думки, і знову заходилася замітати. Злидня перекосило. 

– Все одно вони тебе сміттям закидають, – мстиво процідив він. 

– Ага! Закидають! Я такий морок на цей смітник наведу, що до нього і 

близько з цими думками буде не підійти. 

– Ти ще на весь провулок морок наведи. 

– І наведу! – дворовий намалював хвостом у повітрі якийсь 

чудернацький візерунок, і коричнева купка, яку щойно навалив посеред 

вулиці бультер’єр, скочила до кишені його господаря, що і не думав 

прибирати за своїм пестунчиком. Чоловік кумедно заскакав на одному місці, 

емоційно поминаючи усі гілки родового дерева зубастого улюбленця. 

– Це МІЙ провулок, – задиркувато клацнув дзьобом дворовий. 

Покосився на замок-смітник і додав: – Ну, і ще Федорка... – прислухався до 

улюбленого шурхотіння і уточнив востаннє: – І Марійки, ясна річ… 
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