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ПОВІСТЬ-КАЗКА 
ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО 

ШКІЛЬНОГО ВІКУ

ЧАСТИНА ПЕРША
Через мальовниче старовинне містечко текла вузень-

ка річечка Синявка. Ажурний місточок з’єднував береги 
 Синявки і дві частини міста.

Так от. На лівому березі, якраз біля міського театру, 
жила гарненька дівчинка Соломійка.

Великі очі здовгими віями й неслухняні русяві кіски ро-
били дівчинку схожою на привабливу ляльку. Та от біда – 
Соломійка була ледача! І не просто ледача, а дуже ледача!

Через те й не видно було, що вона гарненька.
А як ви думали? Коли дівчинка – нечупара, то яка з неї 

красуня?
Спить у ліжку майже до полудня, потім протре кулачка-

ми очі й переходить на диван, бо там пульт від телевізора. 
Поснідає, візьме кошеня на руки і знову на диван!

- Соломійко, умийся, розчешися, ліжко застели! – каза-
ла мама.

- Зараз,- байдуже мугикала доня.
- Поглянь, Сергійко вже й зарядку зробив і на столі при-

брав,- втручався тато.
- Нехай,- казала Соломійка й перемикала програму.
- Поглянь, які чепурні й працьовиті дівчатка у сусідів. 

Чом же ти не як усі діти?
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- Не хочу бути, як усі! Мені нудно з вами! Краще нехай 
усібудуть, як я! – дівчинка хапала кошеня й накривалася 
пледом.

- Не чіпайте її, може, воно якось переросте,- зітхала ба-
буня.

Якось дівчинка прокинулась від незвичного шуму – на-
дворі гудів сильний вітер. Раптом

вікно з гуркотом розчинилося й до кімнати увірвалося 
прохолодне повітря з листям і тополиним пухом.

Соломійка злякано сіла в ліжку. На полиці з книжками 
сиділа красива й чимала пташка.

Золотаве пір’ячко на голівці було як дивна корона, а на 
грудях синій колір переходив у зелений і жовтий. Й усе 
переливалось, як на екрані телевізора.

- Не бійся,- мовила пташка,- я тебе давно знаю, бо давно 
живу на світі. І весь час дивуюся, чом ти живеш так неці-
каво?

Соломійка сторопіла: «Що це – пташка говорить?» 
Врешті отямилась і мовила стишено:

- Нудно мені, набридло все, а батьки хочуть, щоб я була, 
як усі діти. Щоб ліжко прибирала, щоб зарядку робила, 
книжки читала, гербарій збирала. А я не хочу!

- А що ти хочеш?
- Хочу багато мультиків і пиріжків з маком!
- О-о-о, важкий випадок!
Пташечка посиділа, подивилась на книжки й на іграш-

ки і знову заговорила, та щей віршами:
- Загадай одне бажання,
І, хоча не всім годжу,
А тобі я без вагання,
Просто так, допоможу!
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- Справді? – зраділа Соломійка. – Тоді нехай усі ста-
нуть такі, як я! Щоб не докоряли на кожному кроці, що я 
 ледача!

- Отаке бажання в тебе? Дивна дитина. Та коли я обіця-
ла, нехай буде так,- і вражена птаха пірнула у вікно.

А Соломійка, за звичкою, перебралась на диван й 
увімкнула телевізор. На екрані з’явилися смуги, затим – 
хвилі, а картинки не було.

«От, халепа!»- подумала дівчинка. – «Послухаю 
 музику».

Та плеєр мовчав, радіоприймач – теж.
- Татку! – гукнула Соломійка. – У мене нічого не пра-

цює! Ні телевізор, ні радіоприймач, ні плеєр!
- Ну то й що? – відказав тато. – Забавляйся з кошеням!
Здивована дівчинка зайшла до брата. Той сидів у кріслі 

й гортав якийсь кольоровий журнал.
- Сергійку! У мене в кімнаті не працює телевізор! І вза-

галі – нічого!
- Відчепись! – мовив хлопчик. – Бачиш, я зайнятий.
- Мамо! – закричала Соломійка. – Мамочко, я хочу їсти!
- Пошукай там що-небудь і йди собі, не заважай. – Ма-

туся знову устромила носа в новий детектив.
- Куди йти? – запитала дівчинка.
- Куди хочеш. Дай мені спокій!
Соломійка пішла до кухні, позаглядала в каструлі – по-

рожньо! Навіть хліба нема! І кран гарчить, ніби злющий 
пес – немає води!

- Татусю, мамочко, нема води, нема хліба – треба щось 
робити!

- Не переймайся, доню, не треба нічого робити! – мовив 
тато.
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- По радіо було повідомлення, що від сьогодні ніхто ні-
чого не робить,- і матуся замугикала популярну пісеньку.

Соломійка кинулась до вікна. Так і є!

Трамваї стоять, магазини зачинені, на вулиці ніякого 
руху! Двірники, слюсарі і навіть пожежники лежать на 
траві, спочивають. Діти не пішли в садочки й школи – 
вештаються у дворі з собаками й котами, сидять у пісоч-
ниці, гойдаються, бігають, лементують.

А їсти хочеться! Каші, хоча б і манної, якої зроду не лю-
била. Або ж бутерброда з маслом і сиром та чаю пахучого 
з лимоном. А нема ж ні хліба, ні води. Можливо, ще йні 
світла не буде, ні газу – нічого! Просто – кінець світу, та 
й годі!

Рипнули двері й зайшла бабуня. Ось хто все знає!
- Бабуню, що там на вулиці? Що взагалі коїться?
- А що, покидали бабці й няньки візочки з дітками та й 

граються у піжмурки!
- Бабуню, треба лікарів чи поліцію викликати!
- А поліціянти з лікарями у футбола грають! Нікому 

нічого не треба. Усім байдуже,бо тепер усі стали ледачі,  
як ти.

- Як я? – вражена Соломійка опустилася на стілець. – 
Так це ж я в усьому винна! Боже мій, що ж я наробила!

І пригадала дівчинка, яке бажання замовила дивній 
пташці й соромно стало їй до болю. Що робити, що? « А 
якщо я стану іншою, то й усі стануть, як я, бо таке було 
моє бажання! Тепер я знаю, що робити!»

Соломійка швиденько вмилася, заплела кіски, при-
брала ліжко. Підмела в кухні, полила квіти, нагодувала 
кицю. І, чи не вперше в житті стала варити кашу. Гречану, 
з маслом. Дивно, але каша вийшла добра, хоча й трішки 
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 підгоріла. Дівчинка й не помітила, як з’явилася вода, як 
запалила плиту. Бо, коли Соломійка взялася до роботи, 
взялися й усі – таке було бажання дівчинки. Щоб усі були 
такі, як вона!

Нагодувала усіх домашніх смачною кашею, чим стра-
шенно здивувала рідню, визирнула у вікно й полегшено 
зітхнула.

По вулиці бігали й дзеленькали трамваї, двірники зав-
зято прибирали, біля візочків з немовлятами сиділи дбай-
ливі няні й бабусі. Старшенькі дітлахи були в садочках і 
школах, а всі дорослі справно виконували свої обов’язки. 
Нарешті все стало на свої місця! Можна й відпочити.

Дівчинка пішла до своєї кімнати. І прямісінько до поли-
ці з книгами! Ось вона, ось! Велика, цікава, з яскравими 
малюнками, подарована батьками на день народження. 
Кілька місяців минуло, а Соломійка й не заглянула до неї.

Дівчинка відкрила книжку і вже не могла відірватися, 
гортаючи сторінку за сторінкою. Читання так захопило її, 
що й не зчулася, як до кімнати влетіла знайома пташечка.

- Добридень, Соломійко!
- Ой, це ти, люба пташечко! Як я тобі вдячна! Я так 

довго була нерозумна – сама собі дивуюся. Мені було так 
приємно, коли мої рідні дякували мені. Тепер буду завжди 
мамі допомагати. А читати – це так цікаво! Мені стало 
цікаво жити! Пригощайся, будь ласка!

Соломійка дістала насіння соняха, яке й сама любила 
лузати.

- Дякую, дівчинко. Я бачу, що тобі й справді подобаєть-
ся читати.

- Дуже подобається! Я ніби сама живу в тому, що напи-
сано.

- А хочеш іще одне бажання виконаю для тебе?
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- Хочу і буду тобі дуже вдячна!
- Ти кажеш, що ніби живеш у написаному. Коли ти така 

допитлива дівчинка, то й справді зможеш житии в цікавих 
казках, оповіданнях, переживати різні пригоди й випро-
бування. Ось тобі моя чарівна пір’їнка. Поклади її на сто-
рінку, яку читаєш, полічи до трьох і будеш там в оповідці 
з її героями. А захочеш повернутися – полічи у зворот-
ньому напрямку – три, два, один! Бувай, Соломійко! Та 
не забувай, що перше бажання – «щоб усі були, як ти»- 
діє! І ще – тебе не завжди зможуть бачити. Задля твоєї ж 
 безпеки ! Бувай!
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ЧАСТИНА ДРУГА
Життя Соломійки змінилося. Тепер це була справді гар-

ненька дівчинка. Ніхто на неї не гримав, не гнівався. Усі 
були задоволені й щасливі. Всі любили її, та й було за 
що! Соломійчина кімната завжди прибрана, квіти политі, 
киця нагодована. А на книжковій полиці рівним рядочком 
стояли найдорожчі друзі – книги.

Була субота. Мама з татом поїхали на ярмарок. Сергійко 
пішов на тренування, а бабуняв селі, на дачі. Соломійка 
сама вдома!

Дівчинка дістала з полиці казки. Згадала, як матуся чи-
тала їй на ніч. Які сни бачила Соломійка! А коли ще йжи-
ти в казці, в її чарівному світі, зустрічатися з її дивовиж-
ними мешканцями, допомагати їм,- це ж просто мрія! І 
вона може здійснитися!

Ось улюблена Соломійчина «Дюймовочка». Дівчинка 
погортала сторінки. Ось на малюнку велика бридка жаба 
зі своїм синочком пливуть до великого листка латаття. На 
листку – горіхова шкаралупка. Зараз, зараз дівчинка буде 
там!

Соломійка тремтячою рукою взяла чарівну пір’їнку й 
заплющила очі. Було трохи лячно, бо ще не мала подібної 
пригоди. Але ж, щоб дізнатися, треба спробувати!

Рішуче поклала пір’їнку в книжку й проказала:- Один, 
два, три!

У вухах загуло, вікно розчинилося,- й Соломійка зна-
йшла себе на березі річки, схожої на Синявку.

- Коакс, коакс, бреке-кекс!
Жаби швидко наближалися до зеленого листка латаття, 

на якому стояла горіхова шкаралупка з крихіткою Дюй-
мовочкою.



13

- Дивися, синочку, ось твоя наречена! Спить собі й не 
підозрює, яке щастя на неї чекає!

Стара жаба вихопила крихітку з колисочки й поставила 
на листок.

- Чекай, ми скоро повернемося за тобою!
Жаби попхали горіхову шкаралупку до свого житла в 

очереті, а Дюймовочка залишилась сама посеред річки на 
хисткому круглому листочку. Вона гірко плакала й трем-
тіла від жаху. А з нею плакала й Соломійка, бо згадала, як 
вона жаліла крихітку й не мала змоги допомогти. Але ж 
зараз вона зможе, зможе!

Дівчинка скочила на ноги й рішуче ступила в річку. Було 
досить глибоко, майже до пояса.

А для Дюймовочки – страшенна глибина!
- Зараз, маленька, почекай хвилинку, я тобі допоможу! 

Рибоньки, рибки, де ви? – Соломійка ступила ще кілька 
кроків. Та в каламутній воді нічого не було видно.

- Рибки, рибки, рибусеньки!
Та зелений плотик погойдувався на тому ж місці, а по-

творні жаби вже наближалися! Дюймовочка заламувала 
рученята й благала про допомогу.

- Карасики, рибоньки! – закричала Соломійка.
Раптом плотик гойднувся й зрушив з місця. Але жа-

ба-матінка пірнула й виринула майже біля листочка!
- Метелику, метелику, врятуй же крихітку! Гей, жабо, 

твого сина чорногуз украв!
Стара жаба кинулася від плотика до свого жабеняти, а 

листок поплив за течією! Соломійка ще встигла побачити 
білого метелика, що летів до крихітки, ноги її ковзнули 
в слизькому мулі й дівчинка з головою шубовснула в хо-
лодну воду! Та швидко запрацювала ногами й виринула, 
відсапуючись і хапаючи ротом повітря.
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- Мамо, мамочко! – заволала дівчинка.
Швидка течія підхопила її й понесла донизу. Попере-

ду плив круглий зелений листок, але на ньому нікого не 
було!

«Ой, що ж я наробила! Що буде з Дюймовочкою, коли я 
втоплюся? А яке горе буде для моїх рідних! І пір’їнка моя 
більше нічого не покаже…»

Пір’їнка! Чарівна пір’їнка!
- Три, два, один! – ледве вимовила дівчинка, бо добряче 

наковталася води.
В одну мить Соломійка опинилася вдома за своїм сто-

лом. Вона скочила на ноги, подивилася в дзеркало й по-
легшено зітхнула. Суха-сухісінька, світлі кіски стирчали 
обіч голови теж сухісінькі.

Згадала, що там, у казці, Дюймовочки вже не було на 
листку латаття. Може, впала у річку й потонула? Але ж 
білий метелик летів до неї! Значить, поки Соломійка бор-
салась у воді, метелик допоміг крихітці, а далі… Далі її 
підхопив жук і відніс на дерево!

Отак. Дюймовочку врятовано. Та ще попереду в неї ба-
гато страждань.

« Чому я не змогла допомогти? Хіба що жабу налякала, 
а сама у воду шубовснула. Мабуть, не можна втручати-
ся в казку і змінювати розвиток подій, адже казка давно 
написана від початку й до кінця,»- думала пригнічена ді-
вчинка.

- Соломійко! Донечко, час обідати! – почувся рідний го-
лос матусі.

« Як добре, що моя люба матінка поряд!»- Соломійка 
схопилася й побігла до кухні.

- Мамусю, як я тебе люблю! Хочеш, накришу салату?
- І я тебе люблю, дитинко. Богу дякую, що ти в мене 
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така розумниця. Але ж не можна весь час сидіти вдома. 
Піди погуляй з дівчатками після обіду.

- Піду, мамочко, просто книжка дуже цікава. Мамо, а 
кроти корисні?

- Кроти? Трохи шкодять, бо підгризають корінці, а вза-
галі – корисні. Хробаків нищать, землю розпушують. І 
все життя – під землею. Сонця не люблять.

«Боже мій! Усе життя не бачити сонця, неба, не чути 
пташок. Хоч він і корисний, але ж тримати крихітку Дюй-
мовочку під землею – жорстоко!»

Дівчинка мила посуд і роздумувала над трагічним ста-
новищем крихітної полонянки. Але ж казка має щасливий 
кінець. Одне лише забув казкар – повідомити маму Дюй-
мовочки, що з її донечкою все гаразд. «А якби моя матуся 
не знала, де я, то страждала б і плакала дні й ночі!»

Соломійка повернулася до своєї кімнати, знайшла кон-
верта й папір. Сіла й написала: «Люба тітонько! Ваша до-
нечка жива й здорова. Вона там, де багато сонця!» Вклала 
папірець до конверта й підписала. «Матусі Дюймовочки 
від Соломійки.»

Затим поклала чарівну пір’їнку на конверт і проказала:- 
Один, два, три!

Вона опинилася перед розчиненим вікном, де сиділа 
сумна красива жінка. Дівчинка поклала конверта на під-
віконня, полічила від трьох до одного й за мить сиділа за 
столом із книжкою, повною чудесних казок.

Після обіду Соломійка гуляла з подружками в місько-
му парку біля театру. Пограли в бадмінтон, пострибали 
зі скакалками. Світило тепле сонечко, щебетали пташки.

«Цікаво, звідки моя знайома пташечка прилетіла в мою 
кімнату? І чому саме до мене? Можливо, вона десь тут 
живе, має кубельце, маленьких пташенят. І спостерігає  
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за мною з тієї густої липи або з розлогого клена. От би 
знайти її!»

Дівчинці захотілось додому, до книжкової полиці, до 
чарівної пір’їнки. Вона попрощалася з подругами, що 
страшенно здивувалися, й побігла додому.

- Чом так швидко, доню? – запитала мама.
- Мені краще вдома, мамусю. Я вже настрибалась. – 

усміхнулась Соломійка.
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ЧАСТИНА ТРЕТЯ
Соломійка знала казку про Дюймовочку й розуміла, що 

все закінчиться добре. От якби вдалося потрапити в не-
знайомий світ! Цікаво, як там її зустрінуть?

«А спробую»,- подумала дівчинка й дістала книжку про 
тварин, подаровану братом Сергійком. Вона заплющила 
очі й розгорнула книжку. Навпомацки поклала чарівну 
пір’їнку:- Один, два, три!

…Соломійка сиділа на березі безкрайнього моря. Такої 
кількості води вона ще ніколи не бачила! Мов зачарована, 
дивилася на великі темнозелені хвилі, що накочувалися 
на берег і швидко зникали під новими гігантськими вала-
ми.

Море! Справжнє море! А казка, мабуть, про золоту риб-
ку! Та де ж старий із неводом?

Раптом хвилі розійшлися, і з глибини виринула вели-
чезна голова на могутній шиї, а за нею – гіганська туша з 
гребенястим хвостом чорного кольору!

Соломійка відсахнулася й кинулась геть від берега! Та 
згадала, що вона невидима й зупинилась. Чудовисько роз-
верзло пащу, в яку сміливо зайшла б корова, і ревнуло. 
Дівчинка зіщулилася й затулила вуха руками. Далі трохи 
осміліла й стала розглядати чорного ящура.

Десь вона його бачила!
«Матінко, так це ж Годзіла!» Та в книжці про нього ні-

чого нема. Соломійка уважно переглянула зміст. Цікаве 
кіно вибрала чарівна пір’їнка. Справді ж – кіно! Це Сер-
гійко поклав у книжку диск із фільмом про Годзілу!

Тим часом монстр повільно вибрався з води й почала-
пав до будинків, що виднілися неподалік. Це був літній 
дитячий табір.
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«Ой, що буде! Треба попередити всіх, поки лиха не ста-
лося!»

Дівчинка кинулася бігти й ненароком наступила на 
самісінький кінчик хвоста ящура. Той ревнув і змахнув 
хвостом, геть, як теля, що відганяє набридливих мух. Со-
ломійка полетіла вперед через голову чудовиська й гепну-
лась на батут, що був на спортивному майданчику.

«Шкода, що мене ніхто не бачить»,- подумала дівчинка. 
Схопившись, вона щодуху помчала в табір.

- Годзіла! Годзіла! Тікайте всі швидше! Він іде з моря!
Та в таборі нікого не було!
- Годзіла! – кричала Соломійка.
З прибудови біля воріт вийшов охоронець. Він потяг-

нувся, кілька разів нагнувся й розігнувся і врешті прислу-
хався.

- Годзіла, Годзіла! – почув дядечко, заклав пальці до вух 
й стріпнув головою.

- Ой, не треба було дрімати,- сказав сам собі, почухав 
потилицю й пішов до воріт.

Раптом кумедно позадкував й ледве не впав від неспо-
діванки.

- Ваше посвідчення, пане! Ку-ку-куди ви? – пробелько-
тів ошелешений дядечко.

Та ящур сунув, ніби танк, не звертаючи жодної уваги на 
переляканого чоловіка. Він почалапав туди, звідки смачно 
пахло, тицьнув носом у вікно, яке розсипалося на друзки. 
Голодний Годзіла просунув головув широкий отвір і захо-
дився шукати поживу.

Борщ, котлети й макарони зникли в диявольській пащі за 
хвилину. Гриміли, падаючи, порожні каструлі й кришки, 
та це його не лякало. Чудовисько зжерло нарізаний хліб 
і салат зі свіжої капусти, а потім ще йперсики і компот.  
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Понюхало напівпритомного кота. Форкнуло й витягло 
свою головешку з кухні.

«Боже, який ненажера!»- думала вражена дівчинка.
Затим Годзіла повільно розвернувся й, облизуючись, 

почалапав до моря. Чап-чалап, чап-чалап – земля двигті-
ла під важкими лапами, ніби від потяга. Охоронець, що 
прийшов було до тями, знову втратив свідомість.

«Нехай собі йде, але ж діти будуть голодні!»- думала 
Соломійка.

А дітей – уявляєте? – повезли до кінотеатру на показ 
фільму про Годзілу! Отакий збіг обставин! А коли автобу-
си з дітьми повернулися, то кухня булла порожня!

Директор табору негайно викликав швидку допомогу й 
поліцію. Бідолашного охоронця поклали на ноші, де його 
трясло й підкидало.

- Нічого, ми його поставимо на ноги. Спокій, спокій і 
спокій! – мовив лікар і швидка від’їхала.

А з поліцією прибув нишпорка з ученим собакою Хари-
тоном.

Прискіпливий детектив негайно розпочав слідство. Ви-
явилось, що не всі діти поїхали до кінотеатру. Четверо 
хлопчаків утекли в табірний сад і там собі валялись під 
черешнями.

- Так ось хто з’їв обід! – радісно вигукнув директор. – 
Розповідайте!

- Це нереально,- мовив нишпорка. Четверо хлопців з’ї-
ли вісімдесят літрів борщу, дві сотні котлет, сорок хлібин, 
гору салату, макарони, компот, фрукти. Цього не може 
бути! Подивіться на них – вони ж худі і плоскі, мов риби!

- Справді. Тоді хто? – розпачливо запитав директор.
- Ми їли тільки черешні,- промимрив Роман.
- Спокійно, панове. Слідство – моя справа. 
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Будемо шукати! – гордо проказав нишпорка.
Соломійка спостерігала за всіма, сидячи в їдальні за сто-

лом. Ніхто не звертав уваги на дівчинку, певно, її просто не 
бачили. Шкода було чотирьох шибеників, та й усіх голод-
них дітей. Тому вона голосно сказала:

- Тут був Годзіла. Це він з’їв увесь обід і пішов до моря.
- Хто сказав «Годзіла»? – нишпорка підозріло вдивлявся 

в усіх присутніх.
І тут всі разом заговорили, загомоніли, тому, що дивили-

ся кіно про Годзілу. Але ж не міг страшний ящур із фільму 
прийти до табору і зжерти все, що було в кухні!

- Харитоне, слід! – скомандував детектив, і всі розступи-
лися.

Вчений пес обнюхав кухню і кота, котрий вдруге пере-
лякався до нестями. Він вибіг надвір і потягнув за собою 
нишпорку в бік моря.

Коли пес дійшов до піщаного берега, всі побачили гли-
бокий рівчак і величезні сліди по обидва його боки. Рів був 
слідом від важкого й довгого хвоста ящура. Здавалося, що 
хтось протягнув товстелезну колоду від табору аж до моря.

Рятувальники надягнули акваланги. Харитон скавулів і 
бігав туди й назад вздовж берега. Детектив із фотографом 
щось занотовували до блокнота.

А дітей нагодували бутербродами з ковбасою і сиром та 
духм’яним чаєм з м‘ятою – для спокійного сну.

Соломійка знову сиділа на березі й дивилася на море. Ве-
личезне, бескрайнє, воно ховало чимало таємниць.

За деякий час аквалангісти вийшли з води й повільно 
пішли до табору.

«От буде пліток тепер! Наїде вчених, криміналістів, жур-
налістів! Треба повертатися!»- подумала дівчинка. 

«Три, два, один!»
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ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА
На годиннику була тринадцята.
Оце так екскурсія! За якусь годину – море, Годзіла, та-

бір! Нічого собі пір’їнка! І все набагато цікавіше, аніж 
фільми по телевізору! Соломійка й досі відчувала запах 
моря й прохолодний вітерець на обличчі.

Скоро обідня пора, прийдуть батьки і брат. Стомлена 
мама відразу почне готувати щось, аби нагодувати всіх.

Соломійка дістала овочі помила, приготувала салат. На-
чистила картоплі й задумалась.

«Як цікаво жити на світі, коли все робиш із радістю, 
без принуки. Правду казала бабуня – думай добре, говори 
добре і дій добре. То й буде добре і тобі й усім, що біля 
тебе.»

Аж ось і мама з татом. Трохи стомлені, з різними пакун-
ками. На кухні матуся розцвіла усмішкою:

- Донечко! Яка ж ти розумниця! – обняла, поцілувала, а 
татко підморгнув Соломійці й весело мовив:

- А я знав, що наша доня молодчина! Скоро й борщі 
варитиме!

Після обіду до Соломійки зайшов Сергійко.
- Слухай, вмикай телек! Там такі класні мультитки! 

«Пінгвіни з Мадагаскару» , «Смурфи», а далі – «Школа 
юного суперагента».

- Ой, Сергійку, якби ти знав, які в мене чудесні мандрів-
ки. Без телека! Суперагентам і не снилося!

- Що, нарешті за книжки взялась? Я ж тобі давно казав 
– читай!

- Читаю, читаю,- мовила сестра й зачинила двері перед 
носом брата.

«А якби взяти Сергійка в казкову подорож? Удвох, 
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 певно, було б цікавіше! Але ж пташка про це нічого не 
казала. А якщо спробувати? Я ж нічого поганого не роби-
тиму!»

Соломійка рішуче зайшла в кімнату брата. Сергійко від 
почутого зайшовся сміхом:

- Та ти ж фантазерка! То занадто ледача, то занадто ба-
гато читаєш!

- Сергійку, хіба ти не бачиш, що я стала зовсім інша? І 
це завдяки чарівній пташці! І казкові подорожі теж завдя-
ки їй!

- Бачу. Просто ти підросла й стала трохи розумніша. 
Але не зовсім – видумуєш нісенітниці.

Ну, добре, не ображайся. Коли треба буде – зателефонуй 
мені на мобільний зі своєї «казкової мандрівки»,- всміх-
нувся брат і надягнув навушники.

«Ну, що ж, колись ти зрозумієш, що я мала рацію». – по-
думала дівчинка й пішла до своєї кімнати.

Цікаво, що буде, коли чарівну пір’їнку покласти на кар-
тинку? Ось така гарна ілюстрація до народних казок. Ліс 
– густий, зелений, дрімучий. З галявиною і пеньком посе-
редині. На ялині сидить крук, блимає хижим оком. А що 
там далі, в гущавині?

Треба дізнатись! Отож, не вагаючись, Соломійка покла-
ла чарівну пір’їнку на малюнок.

Невеличка галявина дуже схожа на ту, де Соломійка з 
татом і Сергійком збирали суниці минулого літа. А зараз 
чималенько грибів, та яких же гарненьких! Ось лисички 
золотими рурками виглядають з-під суничних листочків. 
Тугі боровички ростуть поодинці, чи по двоє у м’якенько-
му моху, а сироїжки розкидані по всій галявині й на сонці, 
і в затінку.
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Соломійка обережно вкладала гриби до кошика шапин-
ками донизу, щоб не кришилися. Ото буде печеня!

- Кар! Кар! Кар! – величезний крук налякав дівчинку. 
Вона здригнулася й сіла на пеньок. З гущавини вийшла 
старезна бабця, зігнута в три погибелі, з хижим гачкува-
тим носом . Вона дуже накульгувала, стогнучи й охкаючи 
з кожним кроком. В пелені фартуха бабця несла зілля – 
корінці, трави, квітки майже чорного кольору.

- Що, заблукала? – бабця глянула на дівчинку, посміхну-
лася беззубим ротом.

- Зі мною підеш. Давно вже чекаю на тебе!
Вона міцно вхопила Соломійку за руку й потягла в кущі.
«Невже баба Яга?»- думала Соломійка.
Та скоро впевнилася у своїх підозрах, бо за ялинкою 

стояла хатка на курячих ніжках, латана й перхняблена, як 
і її господиня. Двері відчинилися й поперед дівчинки вле-
тів до хати великий чорний крук.

- Добридень! – мовила Соломійка.
- Хе-хе! Звичайно, добрий! Бо від сьогодні буде в мене 

помічниця! Зілля збирати, в пучки в’язати, сушити, відва-
ри варити. Навчу тебе в ступі літати, та й будемо творити 
зло на Землі! Удвох нам буде легше й надійніше. Бо я вже 
дуже стара. В колінах скрипить, руки тремтять, очі не ба-
чать, вуха не чують, в попереку стріляє і ниє. Тіло моє 
геть не слухається.

- Бабуню, а ви не пробували робити добро? Воно по-
вертається до того, хто робить, як і зло, то й хвороб у вас 
поменшало б,- спробувала Соломійка вплинути на стару.

- Що? Нерозумне дівчисько! А хто мені робить добро? 
Джерело моє загатили, ялинки повирубували, гриби, яго-
ди – витоптали, конвалії і первоцвіт – вирвали! Сміття в 
ліс понаносили, звірят розігнали, а птахи самі відлетіли!  
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І я повинна радіти? Зачарую, зурочу всіх, хто до лісу хо-
дитиме! Поки й сили стане! І ти будеш мені допомагати! 
А не схочеш – начувайся!

Соломійка не на жарт перелякалась, але ж пам’ятала, 
що зможе повернутись додому миттєво.

А баба Яга розійшлася – далі нікуди! Вкинула зілля в 
дерев’яний цебрик, вхопила рогача й дістала величезного 
чавуна з окропом, взяла дві ганчірки.

- Дивись і запам’ятовуй!
Стара вхопила важкенного чавуна, щоб залити зілля, та 

так і стала, мов укопана:
- Ой! Ой горе мені! Ой, рятуйте!
- Що? Що з вами, бабуню?
- Візьми чавуна у мене з рук! Ой лишенько, та швидше, 

бо горе буде!
Соломійка вхопила ганчірками чавуна й поставила на 

підлогу. І звідки й сила взялася!
А стара стояла зігнута й не могла зрушити з місця!
- Ой, поперек! Моя спина! Ой, що ж буде зі мною?
- Видно, бабуню, велике зло ви задумали, що так вас 

прихопило! Стійте спокійно, я допоможу вам.
Соломійка робила бабці массаж, розтирала поперек, а 

та лише кректала, але терпіла.
Дівчинка бачила, як матуся допомагала боротися з ра-

дикулітом своїй мамі, рідній бабусі Соломійки, й відмін-
но впоралась.

- А зараз лягайте в ліжко, а я чай заварю.
З печі на ліжко плигнув чорний кіт й умостився бабці 

на поперек.
- Ой, молодець котику, грій спину бабуні, я швидко!
Дівчинка вхопила відро й вийшла з хати. «От би зараз в 

аптеку! Старенькій ліки потрібні. 
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Якесь розтирання на хворе місце. О, згадала!»
Соломійка дістала мобільний телефон і набрала номер 

брата. І Сергійко взяв трубку!
- Сергійку, не питай ні про що! Сходи в аптеку, візьми 

протипоперекін і протискрипін в колінах! Візьми при-
ймач, батарейки, купи бубликів і печива, сідай на мопед 
і приїзди на галявину, де ми суниці збирали. Пам’ятаєш? 
Я чекаю!

Дівчинка намочила віника, зняла павутиння, підмела в 
хаті. Заварила чай і напекла млинців.

- Візьми варення в коморі на полиці,- тихенько мовила 
бабця.

Соломійка обернулася до старої і… не впізнала її!
- Це ви, бабусю Ягусю?
З ліжка дивилася старенька добрим лагідним поглядом. 

Усміхнені очі були в дрібненьких зморшках, як у Соло-
мійчиної прабабуні.

Удалині щось задеркотіло. «Синій коник». – подума-
ла дівчинка. Так називав Сергійко свого мопеда. Вона 
вийшла з хати й подалася на галявину.

- Соломійко! Я тут! Я все привіз! – За плечима брата 
був чиималенький наплічник. Коли підійшли до хатки на 
курячих ніжках, хлопчик ледве не впав від здивування:

- Що це?
- Справді те, про що ти подумав. Хата баби Яги.
- М-м-м…
- Не мукай, у хаті справжня баба Яга. Але хвора, потре-

бує допомоги. Тож будь чемний.
- Доброго здоров’я, бабуню!
- Ходи здоровий! – Баба Яга приязно всміхнулась.
Сергійко почав вивантажувати гостинці. Чого тут 

лише не було! І печиво, й бублики, і пиріжки з капустою!  
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І приймач, і батарейки, й мобільник! А ще – ліки й окуля-
ри для бабці.

Хлопчик налаштував приймача на пісенну хвилю, й 
старенька геть розчулилась:

- Як же гарно! Які ж ви хороші діти! Якби ж усі були 
такі, як ви, то й не робила б я нічого поганого!

- А ви й не робіть, бабуню,- мовила Соломійка. – Ми в 
школі поговоримо з учнями і ніхто більше не буде лісові 
шкодити. Сміття приберемо, джерела розчистимо. А вас 
проситимем, щоб визбирали лікарські рослини. Наша ма-
туся в аптеці працює, й хворі будуть дуже вдячні вам.

Лице бабусі Ягусі стало кругленьке, рум’яне, мов пирі-
жок.Вперше за багато літ бабця була щаслива. Щеб пак! І 
пісні лунають, і телефон є, і рідний зелений ліс радітиме 
пташкам і звірятам!

- Бабуню, а де ваша славнозвісна ступа? – запитала Со-
ломійка.

- Та яка там ступа? Вона давно вже розсохлася! В ній 
курка моя Чубарочка яєчка несе! – засміялась бабця.

І всі почали реготати! Було так весело, що навіть чор-
ний крук злетів з жердки й закаркав, ніби засміявся:

- Ка-ка-ка-кар!
- Нам треба йти, бабуню, але ми ще навідаємось!
- Ідіть, мої любі, я чекатиму на вас! До побачення!
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ЧАСТИНА П’ЯТА
Соломійка повернулася додому, хоча в лісі було так гар-

но! Цікаво, де зараз Сергійко? Вона встала з-за столу й 
пішла до кімнати брата.

- Ну, як тобі бабуся?
- Бабуся? Добре, щойно спілкувався з нею. Коліна ще 

трохи болять. Ну, бувай, я пішов на тренування.
«Добре, що брат сприйняв усе нормально»,- подумала 

Соломійка. Вона взяла свою улюблену іграшку- м’якого 
зеленого дракончика, зручно вмостилася в кріслі й заду-
малась.

«Яка ж то сила в цій маленькійчарівній пір’їнці! Я вже й 
у казці побувала, й у фільмі і навіть в ілюстрації до казки! 
Цікаво, чи зреагує чарівна пір’їнка на іграшку?»

Вона поклала дракончика на стіл й накрила чарівною 
пір’їнкою.

- Один, два, три!
… Соломійка отямилась у величезній печері. Вона сиді-

ла на стільчику за холодильником, розміром з мікроавто-
бус. За великим столом сидів її дракончик о семи головах 
із товстелезним черевом. На столі стояли миски з кашею, 
борщем, котлетами, рагу, яєшнею, голубцями й смажени-
ми грибами.

Голови дракончика гойдалися над столом, схрещували-
ся, били одна одну й лементували, мов навіжені.

- Котлети мої!
- Не чіпай мою кашу, нахабо!
- Не лізь до мого борщу!
- Моє рагу, моє!
- Голубців не дам нікому!
- Гей, ненажери, яєшня для мене!
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- Я сам, сам з’їм грибочки!
Над головами дракончика стриміла кучерява голова 

його матінки, яка роздавала стусани й ляпаси навсібіч.
- Заспокойтеся, кому кажу? Годі сваритися! Уся їжа йде 

в одне черевце!
Оскільки в дракончика було лише дві руки, що по черзі 

запихали страви в ненаситні пащеки, то матуся допома-
гала, закидаючи раз по раз величезні ложки то тій, то тій 
голові.

Соломійка знемагала від сміху, ледве стримуючись, щоб 
не впасти зі стільця.

Кумедні голови мали ще й різні зачіски; зліва – кучеря-
ва, далі – лиса, стрижена під їжачка, ще одна – з кіскою, 
з хвостиком, з пальмочкою і з « оселедцем» на маківці. 
Вони кричали й дражнилися, поки миски спорожніли. 
Далі матуся поставила на стіл цебрик з компотом, куди й 
занурилися усі сім писків.

Висмоктавши все до дна, дракончик, стогнучи, почва-
лав до спальні, де й вмостився на величезне ліжко з сімо-
ма подушками. На кожну голову по черзі надягнув навуш-
ники йпо черзі позаплющував очі.

«Це ж яка там какофонія!»- подумала дівчинка.
Вона повернулася до їдальні. Дракониха прибирала зі 

столу.
«Цікаво, чи бачить вона мене?»- дівчинка зачепилася за 

стілець і завмерла.
- Хто ти? – підскочила дракониха.
- Дівчинка,- відказала Соломійка.
- Дівчинка? І в тебе лише одна голова? Щаслива твоя 

матінка!
- Давайте я допоможу вам посуд помити! – Соломійка 

стала збирати величезні миски.
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- Ну, яке миле дитя!
Удвох вони швидко впоралися.
- Хочеш чаю, дівчинко? – запитала господиня.
- Не відмовлюсь, у вас так смачно пахне!
- Ой, люба моя, це ж у печі різні пундики й печиво. Якби 

ти знала, як мені важко з моїм синочком! Його сім голів не 
знаходять спільної мови. Ніколи! Вони сваряться зранку 
й до вечора, з-за найменшої дрібниці. Цілісінький день у 
нас вдома, мов на базарі. Єдина дитина, а такі клопоти! 
Не знаю, як бути далі. Як я стомилась! Ось-ось проки-
неться й підемо до парку. А хочеш з нами, дівчинко?

- Підемо,- погодилась Соломійка.
Нарешті дракончик прокинувся, позіхнув сім разів й сів 

у ліжку.
- Мамо! – закричало сім голів. – Давай нам сорочку й 

краватки!
Він одягнув білу сорочку, з лементом вибрав сім яскра-

вих краваток та сім різних головних уборів.
Соломійка пирскала в кулак, аби цей франт не почув її. 

Він був незрівнянний! Голови дракончика були такі ма-
льовничі й кумедні, що втриматися було неможливо. Тут 
були чорний берет і жовтогаряча бейсболка, біла панама й 
зелена пілотка, рябенька бандана й солом’яний капелюх, 
та ще йвеличезне сомбреро, що заважало іншим головам. 
Дракончик був схожий на сім клоунів в одному букеті! І 
він зрештою почув Соломійку й витріщився на неї, всмі-
хаючись цілим букетом усмішок!

Матуся негайно познайомила дівчинку з усіма головами 
синочка.

- Соломійка, Соломійка, Соломійка,- присідала вона пе-
ред кожною головою.



34

- Дракон!
- Дракон!
- Дракон! – відповідав пузань, знімаючи чергову шапку 

кожного разу.
- Ходімо! – сказала матуся. – Ходімо до парку, там так 

гарно!
Парк був справді чудовий. Зелений, з клумбами, фон-

танами, атракціонами, з лавочками й морозивом, ще йіз 
театром посередині.

І тут почалося!
- Каруселі!
- Гойдалки!
- Велосипед!
- Ракету!
- Скейта!
- Ролики!
- Футбол!
- Ну, от. Що мені з ними робити? Замовкніть! Зараз ку-

плю морозиво, лише замовкніть! – захвилювалася  матінка.
- Ескімо!
- Фруктове!
- Пломбір!
- Каштан!
- Суничне!
- Горіхове!
- Кокосове!
- Синочку, заспокойся! Почекай отут з дівчинкою, а я 

швиденько! – нещасна матуся побігла по морозиво.
- Дракончику, а тобі не набридло сваритися самому з 

собою? Чому б тобі не порозумітися?
Твої сім голів – це ти один! Ти один господар своїм го-

ловам. Подружіться, голови!
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- Та як? – здивувався дракончик.
- Та просто. Треба всім робити одну справу. Хочеш 

спробувати?
- Хочу!
- Тоді ходімо!
«Конкурс найкращих талантів», було написано на афіші 

зеленого театру.
На сцені співала жирафа. Вона гойдала шиєю з одного 

краю сцени до іншого й мукала, мов теля. Потім виступа-
ли дві макаки- жонглерки й підкидав гирю слоник. Далі 
вийшла конячка поні й затанцювала так, що її ще разів 
три викликали на «біс».

- Тепер – ти! У тебе все вийде! – мовила Соломійка й 
підштовхнула дракончика на сцену.

Що це був за номер! Коли всі голови заспівали одну чу-
дову пісню, глядачі просто завмерли. Вітер вщух, птахи 
замовкли. Здавалося, ніхто й не дихав. Всі голови співали 
то в унісон – разом, то різноголоссям. Це було так гарно, 
що журі присудило перше місце дракончикові. Одного-
лосно. Але довго не могло дійти згоди – чи то хор співає, 
чи одна особа?

Врешті оголосили: «Перше місце зайняв хор семи голів 
одного дракончика!»

Матуся з морозивом в руках, застигла на вході до театру 
й тихенько плакала від щастя.

- Це мій синочок,- шепотіла вона,- це моє дитятко! На-
решті, нарешті воно знайшло себе!

- Щасти вам! – Соломійка помахала рукою. «Три, два, 
один!»
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ЧАСТИНА ШОСТА
Вже тиждень Соломійка жила на дачі. З бабунею ходи-

ли до лісу, а з Сергійком – на ставок, ловити дрібну рибку 
для кота Федора.

В селі було чудово – літо в розпалі! Неймовірні пахощі 
трав, квітів, медової липи аж нуртували в повітрі. Полу-
ниці вже відійшли, та ще повно шовковиці, малини, смо-
родини, вишень! Місцеві дітлахи об’їдалися ягодами й бі-
гали чорнороті й такі замурзані, що їх важко було впізна-
ти. А в лісі – ірга, дика малина, чорниці – така смакота!

Сьогодні зранку Соломійка з бабунею та Сергійком 
збирали чорниці для варення. Добряче натомились, та ще 
йкомарі дошкуляли! І не лише комарі, а й мурахи та інші 
кусючі мешканці лісу. Оце, мабуть, була найнеприємніша 
річ – усе дрібне, що повзало й літало – кусалося, жалило 
й заважало спокійно збирати ягоди. Дівчинці набридло 
відмахуватись відкусючих мух, що сідали на лице, лізли 
в очі.

- Все! Не можу більше! Я вже вся в червоних пухирях! 
Додому, додому хочу!

- Ну от іще! Зарюмсай на весь ліс, нехай пташки поля-
каються! Я ж казав, щоб ти светра одягла, а ти – «маєчку, 
маєчку!»

- Годі, годі,- мовила бабуня,- ходімо додому. Я теж нато-
милась, а ще ж чорницю варити треба, щоб на зиму було!

А вже коли перебирали й мили ту ягоду, то Соломій-
ка вхопилав долоню разом з листочками якесь кумедне 
створіння, схоже на гусінь. Сіре й гладеньке, воно дрига-
ло безліччю коротеньких ніжок і безпомічно звивалося. 
Дівчинка закричала з переляку й кинула того монстрика 
до миски з водою.
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- Не бійся, доню, то мокриця, стонога. Вона не вкусить, 
бо поїдає пріле листя й траву.

- Вона корисна, бабуню?
- Атож. Там, де стоноги, земля здобрена й пухка, мов 

перинка. Трава радіє, квіти радіють, і гриби, й дерева! І 
гарно ростуть.

Соломійка вже не боялась. Ще б пак! Вона бачила Год-
зілу, бабу Ягу, дракона. То чом би боятися якоїсь комахи?

Дівчинка взяла стоніжку в коробочку й пішла до кімна-
ти. Свою чарівну пір’їнку вона прихопила з собою в село.

«Цікаво, що мені покаже чарівна пір’їнка, коли я на-
крию живу комаху?» Бабуня варить варення, брат грає у 
футбола на вигоні,- можна спробувати! Соломійка сіла за 
стіл, поклала коробочку зі стоніжкою й накрила пір’їн-
кою.

«Один, два, три!»
…Чи то стоніжка стала велика, чи то Соломійка ма-

ленька, але дівчинка почувалася добре в супермаркеті для 
комах. Вона дивилась, як її знайома сіренька стонога за-
вантажувала великий візок однаковим взуттям і шкарпет-
ками.

- Чого дивишся? Дивно? Давай ще один візок!
Соломійка чудово розуміла все, що казала стоніжка. 

Вона прикотила це один чималенький візок і стала допо-
магати.

- 97, 98, 99, 100! Все, досить! Тепер – шкарпетки.
Соломійка допомогла стоніжці скласти покупки у вели-

кі валізи і вони разом покотили візки з валізами вулицями 
комашиного міста.

- Раніше ми всі ходили босі – й нічого. Та я і тепер хо-
джу, мені так зручніше. Але ж теперішня молодь не хоче. 
Взяли за моду – то кросівки, то босоніжки, то чоботи!  
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Добре, що тепер у нашому місті є різне взуття. А позами-
нулого року я їздила в Полтаву по черевики – це просто 
жах! Залізниця, автобуси – трохи не вмерла. Але ж хочеть-
ся, щоб моє дитя було не згірш за інших, от і подорожую!

- Пані стоного, а ваш син сам взувається, чи ви допома-
гаєте?

- Та де там! Сам він дві пари взує і терпіння вже нема! 
Шкарпетки натягне й спить! А я вже його взуваю, череви-
ки зашнуровую й під кінець вже падаю від утоми!

Поки синочок був менший, то ми замовляли йому одну 
пару взуття. Та воно, мов лижі було. Ми гуляли з ним 
лише по рівній доріжці, завернути за ріг не мали змоги. А 
підріс-хоче у футбола грати, щоб усі ноги бігали! Зараз і 
на воротях стоїть – ніхто гола не заб’є! Бо його сто ніжок 
всеодно відіб’ють м’яча.

Отак розмовляючи, Соломійка й стоніжка дійшли до бу-
диночка в кущах чорниці.

- Дівчинко, в тебе лише дві ніжки, щаслива твоя матуся!
«Еге ж, і голова одна!»- згадала Соломійка дракониху, 

матінку семиголового дракончика.
- Хочеш чаю з листям суниці? – запитала стонога.
- З великим задоволенням! – мовила дівчинка.
- В мене і печиво є з дубових жолудів, синочок полю-

бляє.
За чаєм господиня розповіла, що гра у футбол – стра-

шенний клопіт! Бо дитина позбиває собі коліна й вона 
змушена годинами повзати, щоб змастити зеленкою за-
биття й подряпини майжена всіх ніжках. А їх же – сотня! 
Опісля й собі стерті коліна обробляє зеленкою. Тяжко, а 
що поробиш? Єдина дитина, хто ж їй допоможе?

А вчора прийшов зі школи зарюмсаний, бо всі діти 
мають джинси, а в нього – нема! А джинси – кльош,  
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заклепки, блискавки, кишені і сотня холош! А де взяти? В 
Полтаві – нема, в Харкові – нема. Навіть у Києві на Тро-
єщинському базарі – нема! Це значить, що треба летіти в 
Китай. Отаке життя з сучасними дітьми!

- Пані стоніжко, невже нічого доброго немає у вашому 
житті?

- Як нема? Приходь сьогодні увечері, та й дізнаєшся. 
Синочок таке виробляє ногами, що й за кордоном не по-
бачиш! Він так вибиває чечітку своєю сотнею, що з усієї 
долини збираються стоноги, і не лише стоноги! Дивлять-
ся, слухають, плещуть у підошви й радіють, мов діти. А 
я – я просто щаслива! От лише взуття займає майже увесь 
дім…

Соломійка всміхнулася.
- А знаєте, пані стоніжко, я вам дещо підкажу. У спор-

тивнму відділі вашого супермаркета я бачила чудові скей-
ти! Придбайте синові одного скейта замість сотні череви-
ків. Геть усі ноги вашої дитини стануть рядочком на одній 
дошці.

- А й справді! – зраділа матінка. – Піду знайду малого 
і – за скейтом!Яка ж ти розумниця! Бувай, дівчинко, при-
ходь увечері!

- Бувайте! «Три, два, один!»
Соломійка ще довго сиділа за столом, розглядаючи сто-

ніжку. Крихітне кумедне створіння має своє цікаве життя, 
своє місце на Землі, приносить користь рослинам, цілому 
лісові, та, врешті, й людям.

Раптом на стіл упав горішок ліщини, підскочив, ніби 
м’ячик, й улігся біля чарівної пір’їнки.

« Ти бач, сам прикотвся, мабуть, щось цікаве бачив,»- 
подумала дівчинка й накрила горішка чарівною пір’їнкою.
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ЧАСТИНА СЬОМА
Соломійка опинилася в густих заростях ліщини. Сиділа 

на пеньку й спостерігала за лісовими звірятами.
Увагу привернув спритний смугастий звірок. Та це ж 

бурундук! Соломійка бачила його в лісі, коли збирала 
гриби з бабунею.

Що ж це він робить? А бурундук, мов справжній тесля, 
майстрував собі будиночок! Ну геть, як сусіда дід Петро; 
пиляв, стругав дощечки, збивав будку, вкривав дах, робив 
двері й вікна. В будці поставив широку лаву, зробив виві-
ску й написав бузиновою фарбою: «Добрі послуги усім.»

При цьому увесь час бурмотів собі під ніс: «Бач які,  
я – ледачий, я сплю, я нічого не роблю! Такі вже плітки 
ходять про мене, хоч із дому не виходь! Ось я вам покажу, 
який бурундук насправді!»

Він повісив свою об’яву над вікном і сів чекати клієн-
тів. А поки нікого не було, то бурундучок ліг на лаву й 
захропів.

Сороки швидко рознесли новину на весь ліс.
- Скре-ке-ке! Бурундук усім допомагає! Кому потрібна 

поміч? Усі йдіть до бурундука!
Першим прийшов коник-стрибунець.
- Тук-тук-тук! Пан смугастий бурундук?
Бурундук схопився з лави й запитав:
- Що тобі?
- Та збив собі в дорозі ноги! Будьте ласкаві, пане, помі-

няйте мені підкови!
Поміняв бурундучок підкови у стрибунця й задоволено 

всміхнувся. Мовляв, ось який майстер я! Позіхнув солод-
ко, ліг на лаву й заснув.

А невдовзі знову стукають:
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- Пан смугастий бурундук? Вас нам коник-стрибунець 
нараяв. Лише ви зможете врятувати наш мурашник. Нас 
вода заливає, допоможіть!

«От, халепа! Не дають спочити! Але ж я хочу, щоб мене 
шанували в нашому лісі.

Доведеться йти рятувати мурахів.»
Невдоволено хоркаючи, пішов з мурахами, прокопав 

рівчак, щоб вода зійшла, й повернувся до своєї лави.
Тільки задрімав – знову хтось ляскає у вікно. Аж то 

бобер своїм хвостом плеще, аж луна лісом іде! Бурундук 
ледве розклепив повіки.

- Що трапилось? Ти ж усіх навкруги побудив! – ледве 
стримуючись, щоб не закричати, процідив бурундук.

- Та я жуба жламав, городив гатку на річці. А беж жуба 
ніяк бобрам не можна!

- А я при чому? Вечір надворі, я спати хочу! 
- Та мурахи порадили вас, як найкращого майстра в на-

шому лісі!
- Справді? Тоді інша річ. Будеш знати, що ніхто мені не 

рівня! Відкривай рота!
Заточивши різці в бобра, напівсоннийбурундук упав на 

свою лаву й міцно заснув.
А вдосвіта, ще йсонце не зійшло, у двері знову посту-

кали. Стукали доти, аж поки очманілий майстер вискочив 
надвір й наче вихор, налетів на прохача.

- Ось я тобі покажу, нахаба!
- Ой, пане майстре, відпустіть мене! Я – слимак-ман-

дрівник. У мене дірка в підошві, мозоля натер. Бобер ка-
зав, що ви, лише визможете допомогти! Благаю вас, допо-
можіть! Про вас така добра слава йде!

- Кажеш, добра слава? То й розкажи про мене там, у 
своєму болоті, та й сорокам теж.
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А то носять брехні, а не знають того, що я найкращий. 
Показуй свою дірку!

Залатав дірку слимакові, дійшов до милої лави та й біль-
ше нічого не чув і не бачив!

Під зачиненими дверима зібралося чимало лісових 
мешканців – дві жаби, мишка, їжак, стара білка, жук-о-
лень, вуж, борсучок та інші. Стукали у вікно, у двері, дя-
тел вивіску довбав, сороки скрекотали на весь ліс.

- Скре-ке-ке! Бурундук брехун, ледащо!
Врешті бурундук прокинувся.
- Ледачий, брехун, сплюх! – долинали крики.
- Я – брехун? Я – ледащо? – Бурундук силкувався під-

няти голову. Але ж так було добре на теплій широкій лаві!
- Я один такий майстер на весь ліс! Я один…- пробур-

мотів бурундук і заплющив очі.
- Поможіть, порятуйте! – лунало під вікном.
Врешті щось гепнуло – то впала вивіска. Бурундук про-

тер очиці й схопився на ноги.
- Геть звідси! Я спати хочу! – він підняв вивіску й напи-

сав на звороті: «Усіх просю, не чіпайте, бо вкусю!», затим 
грюкнув дверима й ліг на теплу і широку, таку милу й 
жадану лаву.

Під кущем сидів розумний лис.
- Ну, от. Хочеш мати шану й славу, то забудь про теплу 

лаву! – і рудий побрів до своєї нори.
Скоро й усі лісові мешканці розійшлися. Соломій-

ка була здивована й ошелешена. «Це ж треба, проблеми 
дуже схожі на людські! Я теж була не краща, але ж тепер 
усе інакше!»

Соломійка швидко повернулася додому й замислилася.
«Як же так? Бурундучок і справді не ледачий. І співчут-

ливий, і добрий – усім хотів допомогти. Та його  бажання 
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слави геть збило звірка з пантелику! Не витримав майстер 
напруги. Треба було й працювати, і відпочивати. Тепер 
він отримає добрий урок, як і я свого часу. Сподіваюсь, 
що зробить висновки. Треба йому підказати. Зараз я по-
вернусь до нього – і все буде інакше.»

Соломійка почала шукати лісового горішка, але його 
ніде не було. На столі не було й під столом теж. «Куди ж 
це він закотився? Може, під крісло, чи під шафу?»- гадала 
дівчинка, повзаючи по кімнаті. Відсунула стільця – нема. 
Зате бігла по дерев’яній підлозі крихітна лісова мураха. 
Соломійка підставила пальчика – й мураха швидко запов-
зла на руку.

Затим швидко перебралася через пальчик і почимчи-
кувала далі. Дівчинка загородила дорогу долонькою, та 
це не зупинило вперту мураху. Вона видерлась на руку й 
знову побігла в потрібному напрямку.

«Цікаво, куди вона так поспішає? І не повертає назад, 
не йде в обхід, а біжить прямо, мов заведена іграшка. За-
раз я дізнаюсь, куди ти прямуєш…»

Соломійка обережно поклала чарівну пір’їнку на кома-
шинку й проказала: «Один, два, три!»
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ЧАСТИНА ВОСЬМА
Мабуть, дівчинка стала така ж крихітна, як і мураха, бо 

сиділа під рослинкою, що була геть обліплена липкими, 
майже прозорими, комахами.

- Фу, яка гидота! – скривилась дівчинка.
- Кахи, кахи! – почулося збоку. Соломійка повернула го-

лову й побачила знайому комашку. Вона сиділа на листоч-
ку й помахувала батіжком.

- Привіт! Ти що тут робиш?
- Пасу наших корівок.
- Яких корівок? Щось я не бачу.
- А про яких ти сказала «гидота».
- То я про тих бридких комах, що на стеблі!
- І я про них. Це тля, або попелиця. Вони й дають молоч-

ко – медову росу. Ти спробуй, лизни, а потім будеш говори-
ти «гидота», чи ні.

Вона полоскотала вусиками товсту й липку комаху, яка 
негайно виділила крапельку роси.

- На, лизни. Та не бійся, вона смачна й набагато корисні-
ша за ваші цукерки. Колись я знайшла цукерку – мало не 
загинула! Добре, що наші рятівники вчасно відірвали мене 
від неї!

Соломійка ризикнула й спробувала язичком прозору кра-
плинку. А й справді солодко!

За смаком нагадує сироп.
Раптом мурашка зірвалася з місця й, швидко перебираю-

чи лапками, побігла аж до верхівки стебла.
- Геть звідси! Забирайся негайно, бо вкушу! – вона во-

йовничо наставила ріжки на сонечко, жучка з чорними кра-
пинками, що сів на рослину. Жучок обхопив жирну тлю й 
намагався злетіти. Зав’язалася справжня бійка!
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Хмарка різкого запаху від мурашки булла як сигнал три-
воги. За мить по стовбуру бігли десятки мурах-воїнів. Жу-
чок-сонечко ганебно покинув поле битви і втік, залишив-
ши свою здобич.

Подивована дівчинка не вірила своїм очам! Такий милий, 
такий гарний жучок, якого люблять усі діти, виявляється 
грізний хижак!

- Оці сонечка – наші вороги, бо нищать корівок. Ми їх 
проганяємо. Та що там жучки! Ось коли птахи нападають 
на наші стада, тоді вже армію приходиться піднімати. Наші 
воїни бризкають отруйною речовиною – і птахи втікають, 
хоча набагато більші за нас. Ми завжди захищаємо наших 
корівок, а на зиму забираємо в мурашник, де є теплі ко-
рівники з різними припасами. Узимку мурахи-робітники 
піклуються про них, підкидають їжу. Тля висмоктує сік і в 
нас завжди є свіже молочко. А зараз я викличу носіїв і ми 
зберемо й відправимо до комори сьогоднішні надої.

Пастушка підняла вусики-антени, й за хвильку з’явилися 
мурахи-носії. Вони брали крапельку від «корівки» й несли 
до мурашника.

- Хочеш подивитись, як ми живемо?
- Я з радістю, якщо це можливо,- мовила Соломійка.
- Можливо. Стривай лишень, я помічу тебе своїм запа-

хом. Якщо ти будеш пахнути людиною, то буде тобі непе-
реливки. Усіх, хто не пахне нашим мурашником, викида-
ють геть.

Соломійка йшла коридорами мурашника й дивувалася, 
бо ніколи й уявити не могла, як живуть мурахи у своєму 
затишному багатоповерховому домі.

- Бачиш, носії біжать з крапельками роси до комори. Там 
у нас ще йрізні припаси; м’ясо, фрукти, зерно, борошно. 
Все це вкрите мурашиною кислотою, аби не псувалось.  
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А поверхом нижче в нас плантації грибів. Далі – сади й 
городи.

- Сади й городи? Під землею?
- Так, у нас такі рослини, що не потребують багато світ-

ла, а добриво й полив є протягом року. Ходімо вище, там 
ще цікавіше.

Вони піднялися на кілька поверхів і зайшли до затишної 
зали, стіни якої знизу й до стелі були заставлені ятками.

- Що там у тих колисочках? – запитала дівчинка.
- Там яєчка, личинки й лялечки. Це ж ясла! Бачиш, підло-

га посипана сухим пісочком, щоб не було зайвої вологи. А 
вгорі – вентиляційні отвори. У яслах завжди свіже повітря. 
Тут зростають наші малята – майбутні мурахи. Їх постійно 
підгодовують мурахи-годувальники.

Коли трапляється стихійне лихо – повінь, чи ще якесь, 
то в першу чергу рятувальники виносять наше потомство.

Соломійка не йняла віри. Це ж треба! Комахи, які лише 
кусалися, забиралися в салати й бутерброди, в пляшки з 
напоями, під майки й шорти, які заважали відпочивати в 
лісі, біля річки, на дачі,- живуть таким розумним і цікавим 
життям!

- А чом ти думаєш, що ми вам заважаєм, а ви нам – ні? 
Адже ліс належить як вам, так і нам. Дерева, квіти, тра-
ва, річка – і наші й ваші. І вся Земля належить усім. Лю-
дям, тваринам, птахам, комахам, рибам, плазунам. Сонце 
світить і тобі, й мені. Просто ви – великі, а ми – дрібні. Але 
ж великі більш вразливі.

Мураха вела Соломійку далі, різними поверхами в різні 
приміщення.

- Дивись, дівчинко, ось тут мурахи-женці й сіячі. Зерно, 
борошно, сіно – це їхня робота.

А тут – спортивний зал, де тренуються солдати,  охоронці, 
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розвідники. У них є всі умови для підтримання фізичної 
форми.

- Розвідники? А чим займаються ваші розвідники?
- Як чим? Вони відшукують поживу й сповіщають робіт-

ників, носіїв. А ще – вираховують ворогів, попереджають 
небезпеку.

- А що, буває лихо?
- Все буває. Пожежа, повінь чи обвал мурашника, коли 

тварина або людина необережно наступить на нього. Або й 
навмисне хтось порушить наш дім. Тоді розвідники з допо-
могою запахів подають сигнал тривоги – і вся наша велика 
сім’я кидається рятувати мурашник.

Я казала тобі, що в першу чергу рятують малят і матін-
ку-королеву.

- У вас є королева?
-Звичайно. Це вона відкладає яєчка й відновлює потом-

ство. А мурашник відновлюють будівельники й робітники. 
А далі життя продовжується!

Повз Соломійку туди й сюди снували маленькі розумні 
мурахи, які жили в цьому величезному домі, а може, й мі-
сті. Ніхто не лінувався, усі працювали, робили те, що на-
лежить робити. Деякі мурашки несли галузки, листочки, 
травинки, часом набагато більші за них самих. Інші гуртом 
тягли сухого жука, а ще один гурт – велику волохату гу-
сінь. Вона була важка і ще жива, бо опиралася й звивалася, 
мов змія. Та кілька мурахів бризнули на гусінь мурашиною 
кислотою – і та швидко заспокоїлась. А далі волохата жир-
на здобич, немов сама, повільно посунула до комори.

- Ось бачиш, як ми нищимо шкідників. Оця величезна 
липа, під якою наш мурашник, завжди буде здорова. А в 
лісі мурашників чимало. Тож і ліс буде здоровий, зелений 
і гарний. 
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- Скажи, люба мурашечко, а чи бувають серед вас лінтю-
хи? Ну, які люблять поспати, попоїсти, порозважатися й 
нічого корисного не робити? – згадала Соломійка своє не-
давнє минуле.

- Дуже рідко, але трапляються. Його швидко знаходять, 
виносять за межі мурашника й помічають запахом «лінтю-
ха». Він залишається сам, а без мурашника комаха гине. А 
взагалі, мурахи дуже працьовиті й дружні.

«Нічого собі,- подумала дівчинка,- А коли б люди так 
жили, то де була б я зараз? Викинули б мене з дому, а може, 
й із міста! Як добре, що чарівна пташка з’явилася вчасно! 
Я ніколи більше не буду лінуватися!»

Соломійці дуже захотілось додому, до мами, до книжок. 
Вона згадала, що тато привіз чудову книжку про Червоне 
море. Ще у минулому році, коли був на Близькому Сході. 
Вона стоїть на полиці, така гарна, з яскравими малюнками 
і світлинами. Мабуть, страшенно цікава!

- Я тобі дуже вдячна за все,- мовила дівчинка. – Мені було 
дуже цікаво! Я в школі усім розповім про мурах і мураш-
ники. Запевняю тебе, мої друзі відтепер не будуть руйнува-
ти ваші міста. А зараз мені треба йти.

- Бувай! Хочеш лизнути молочка? – всміхнулась крихіт-
ка-пастушка.

- Та воно вам потрібніше. Бувай!
«Три, два, один!»
Соломійка опинилася вдома. А молочко, гриби й інші 

припаси – в холодильнику. Дівчинка зголодніла й побігла 
до кухні.

- Мамочко, давай салатик приготую! Я сама, сама все 
зроблю!

Матуся поцілувала доню й тихо мовила: « Дякую тобі, 
Господи! Дитина зовсім видужала!»
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ЧАСТИНА ОСТАННЯ
Після обіду Соломійка пішла гуляти з подружками до 

парку. Знову світило сонечко й щебетали пташки. Та ско-
ро настане осінь, і багато птахів відлетить у вирій. «Ціка-
во, де зимуватиме моя знайома чарівна пташка? От якби 
вона жила в моїй кімнаті!Скільки всього цікавого могла б 
розповісти довгими зимовими вечорами!»

Коли Соломійка повернулася до своєї кімнати, вияви-
лось, що на столі лежить ще одна зелена пір’їнка, але на-
багато менша за чарівну. А що як пташка залітала в кімна-
ту, коли Соломійка була відсутня? Можливо, їй потрібна 
була допомога? Де тепер її шукати? Де?

«Ой, це ж так просто!»- здогадалася дівчинка й поклала 
чарівну пір’їнку на маленьку.

«Один, два, три!»
Соломійка опинилася на зеленій галявинці. Навколо лі-

тали пташенята, дуже схожі на чарівну пташку. Вони три-
вожно щебетали й раз по раз підлітали до маленького пта-
шеняти з кумедним чубчиком на голівці. Воно самотньо 
сиділо на гілці й ніяк не реагувало на гамірних родичів.

Схвильована дівчинка підійшла як найближче до дере-
ва, де сиділо маленьке створіння, й лагідно запитала:

- Що у вас трапилось?
Пташенята ще голосніше защебетали, закружляли й на-

решті одне підлетіло й сіло біля дівчинки.
- Розумієш, дівчинко, літо минає. Скоро нам треба леті-

ти на південь, а нашої матінки зараз немає з нами. Вона 
роздала всі свої чарівні пір’їнки нам, а ще одну ледачій 
дівчинці з того міста, що біля річки Синявки. Але малень-
кий Ківін свою загубив! Тепер він мусить лишитися тут 
зимувати, бо важкий шлях до теплого краю не подужає. 
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Ківін може загинути холодної зими. Йому треба знайти 
чарівну пір’їнку. Ми вже обшукали увесь ліс, та марно.

Пір’їнки ніде нема!
- І що, він загине?
- Певно, загине, бо він маленький і слабкий. А шлях у 

вирій тривалий і важкий. Багато птахів гине в дорозі.
- А як же допомогти йому? Можливо, я можу щось зро-

бити для маленького Ківіна?
- Що ти можеш зробити? Зможе лише той, хто віддасть 

матусину чарівну пір’їнку. Але ж ми не знаємо, де шукати 
ту дівчинку.

«Оняк склалося,- думала Соломійка. – Якщо я віддам 
чарівну пір’їнку, то не зможу більше мандрувати, куди 
захочу. Не зможу зустрічатися з цікавими героями казок, 
фільмів, малюнків. А я вже звикла й мені це страшенно 
подобається.»

- А що робити? – Соломійка геть розгубилася.
- Якщо ти справді хочеш допомогти, давай тоді разом 

шукати ту дівчинку, якій наша матуся подарувала чарівну 
пір’їнку.

- Не треба її шукати! Це мені ваша матінка її подарува-
ла. Але ж вона у мене вдома!

І тут здивована Соломійка відчула легесенький дотик 
до правої руки. В руці була пір’їнка!

Чудова, ніжна, красива, чарівна пір’їнка!
- Візьми, Ківіне! Набирайся сил і лети у вирій разом зі 

своєю родиною! А я буду чекати вас навесні. Повертайте-
ся дорослими пташками до цього лісу, де зів’єте кубель-
ця, виведете пташенят. Нехай життя продовжується! Ща-
сливої дороги!
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- Дякуємо тобі, дівчинко! Знай, що чарівна пір’їнка тобі 
вже не знадобиться! Ти будеш мандрувати, де захочеш,  бо 
вже маєш допитливість і фантазію. Бувай, Соломійко!

Дівчинка сиділа в кімнаті за столом, коли зайшов брат.
- Сергійку, немає вже чарівної пір’їнки – сумно мовила 

сестричка.
- Якої пір’їнки?
- Я ж тобі розповідала! Ти ж був зі мною у бабусі Ягусі!
- От, чудна! Що ти верзеш? У якої бабусі Ягусі?
-Ти що, не пам’ятаєш? Ти ж сам казав, що спілкувався з 

бабусею, що коліна в неї не болять!
- Так, я справді з бабусею говорив. З нашою бабусею, 

Соломійко!
- Ти ж приїжджав до лісу на синьому мопеді, привозив 

ліки для баби Яги!
- Що ти? Синій мопед – лише моя мрія, про яку ти  знала!
- Сергійку, ти думаєш, що я все вигадала?
- Люба сестричко! Я бачу, що ти справді подоросліша-

ла. А книжки – справжнє диво. Ти відкрила для себе світ 
фантазій. Для цього треба лише бажання. І воно в тебе є.

А знаєш що? За рогом є чудова дитяча бібліотека. Там 
книжок на всі смаки. Можеш вибирати, які захочеш. Ну, 
що – гайда?

- Ходімо і негайно! – засміялася Соломійка й стріпнула 
неслухняними кісками.

КІНЕЦЬ
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