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Олексій Огульчанський. Том 2. Два моря: повісті для середнього 

шкільного віку / Збірник творів у трьох томах (До 110-річчя з дня 
народження Олексія Яковича Огульчанського) // Два моря (дилогія); 

Деркулів́ські історії (дилогія); Скарб Солоного лиману; Острів 

сріблястих мартинів; Жаб’ячий цар; Як сплять дельфіни / Упоряд-
ники.  Ольга Будугай  , Андрій Будугай. – Біла Церква: Електронне 

видання, 329 с. 

 
 

Анотація. До другого тому Збірника творів бердянського 

дитячого письменника-краєзнавця Олексія Яковича Огульчан-
ського (30.03.1912 – 13.08.1996) ввійшли такі твори: дилогії «Два 

моря» та «Деркулів́ські історії», а також 4 окремі повісті, написані 

та опубліковані в різний час.  
Своєрідними епіграфами до творів стали катрени упорядника 

Андрія Будугая, які містяться перед кожним відповідним твором. 

Видання здійснюється з метою збереження творчої спадщини 
Олексія Яковича Огульчанського, більшість книг якого тепер стали 

бібліографічною рідкістю. Воно адресоване усім шанувальникам 

доробку приазовського митця, зацікавленим його творчістю 
читачам різного віку, дослідникам української літератури для дітей 

тощо. 
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Олексій Огульчанський 
 

Два моря1 
 

(Дилогія) 

 

Андрій Будугай 
 

Рятівники камбалят 
 

За повістю Олексія Огульчанського 

«Дару́нок Кніпо́вича» 

 

Юрко́-кося́нин, що 

із Тополі́вки ро́дом, 

В Буга́зику зустрі́в – 

степови́ка Мишка́… 

Ряту́ють камбаля́т, 

схова́вшись за вікмо́ром, 

Спійма́вши на гачо́к 

«лиси́цю»-хижака́. 

 
м. Біла Церква, 22.08.21, нд., 12:16.  

 

(Із циклу «Приазовські арабески») 

 

 
 

 

Повість перша  

 

Дарунок Кніповича 
 

1. Моя Тополівка 
 

Сейнер, попрощавшись із людьми на березі трьома басовитими 

гудками, взяв курс на косу. Я сидів на палубі й дивився, як тануть у 

блакитній імлі обриси приморського міста. Ціле літо я не побачу цього 

берега! Прощавай, місто! Прощавайте, друзі! 

Я – косянин. Усі, хто народилися на косі, – примітні люди, я по собі це 

знаю. Не раз степовики, зустрівши мене, цікавилися: «Звідки ти, хлопче, 

отакий синьоокий, засмаглий та білочубий узявся?» Я відповідав поважно – 

                                         
1
 Ця назва дилогії нова, дана упорядниками цього видання зі згоди правонаступниці творчої 
спадщини О. Я. Огульчанського, його онуки Катерини Борисівни Бондаренко.  
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так, як навчив мене дідусь: «Я живу там, де навколо синє-синє море, там, де 

вітри пасуть баских білогривих коней – хвилі морські». 

На жаль, у нашому рибальському селищі Тополівці є лиш одна школа – 

для малюків, – і тому вже з п’ятого класу косянці навчаються у школі-

інтернаті приморського міста. 

Невдовзі море проковтнуло берег і навкруги запанували хвилі. Тихо на 

сейнері, лише з його черева чути одноманітне тахкання двигуна. 

Увесь час невеселі думки не залишали мене. Начебто слід було радіти: 

літні ж канікули розпочалися! Та де там! Мої друзі роз’їхалися по дитячих 

таборах відпочинку, а мені, бідоласі, доведеться сидіти ціле літечко вдома. 

Гірше не придумаєш… 

Тиждень тому тополівські рибалки, і мій тато – Микола Федорович 

Дубяга, – з ними, вирушили на своїх фелюгах у Чорне море ловити шпроти. 

Залишаючи рідну Тополівську затоку, татко надіслав мені листа, в якому 

чітко було написано: «У хаті мусить бути мужчина». Мужчина – це я, Юрій 

Дубяга. Це ж треба – на всю Набережну вулицю на літо залишився один я… 

Мої сумовиті роздуми урвалися тоді, коли на морському небокраї 

з’явилися зелені гостряки, схожі на списи русичів-дружинників часів князя 

Ігоря. Їх було рівно тридцять. Отак відкривалася з моря наша косянська 

Тополівка. Таких високих і струнких тополь, як на моїй Набережній вулиці, я 

ніде й ніколи не бачив. 

Ну й гарно ж! Мимохіть згадалися рядки з твору Олександра 

Сергійовича Пушкіна «Казка про царя Салтана»: 

 

Десь як збуриться бурхливо 

Окіян та зареве, 

Та на берег напливе. 

Розіллється в шумовинні – 

І лишаться на камінні 

В панцирях, як жар зорі, 

Тридцять три богатирі… 

Та все велетні вродливі. 

Добрі лицарі сміливі, 

Йдуть дозором по землі 

З Чорномором на чолі2. 

 

Чорномор – то, звісно, найвища тополина, що росте у дворі нашого 

сусіда, мудрого дідуся Онупрія Платоновича Куйбіди, якого тополівці 

частіше називають Мореписцем. 

Оті тополі – то не лише надійний орієнтир для рибалок, а й гордість 

кожного господаря: чия з них найвища, найстрункіша, найкрасивіша. Ось 

показалась і сама коса – довжелезна яскраво-золотава мілина, а на ній, під 

                                         
2
 Переклад з російської Наталі Львівни Забіли (05.03.1903 – 06.02.1985).  
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тополями, які тепер уже було видно в усій красі, серед кучерявих 

виноградників біліли рибальські хатки. Трохи осторонь чорнів толевий3 дах 

косянського рибцеху. Звідси він скидався на морського жука-водолюба, що 

виліз на берег погрітися. 

 

Проминувши гирло, сейнер увійшов до Тополівської затоки – 

Бугазика4, а перегодом пришвартувався до рибзаводського причалу. Там його 

зустрів цибатий вусань – дядько Іван, який завідував рибцехом. 

Додому я йшов берегом моря, де мені знайомий кожен чагарець, кожен 

баркас. Онде й мій човник «Баклан» вилежується на пляжі, підставивши 

сонцю свої просмолені боки.  

Ідучи берегом, нікого не зустрів. Та й кого зустрінеш оцієї пори, коли 

на Чорному морі у розпалі путина5? Тільки й побачив свого сусіда – дідуся 

Мореписця. Він, як завжди, сидів під тополиною у кріслі і, тримаючи обіруч 

велику підзорну трубу, оглядав море… 

Мамусі дома не застав, вона, певне, працювала на винограднику. 

Я зайшов до своєї кімнати. Зовсім недавно це була кімната мого дідуся 

Федора. Перед смертю він прошепотів: «Моя кімната – Юркові. Бачу, з нього 

справжній рибалка росте…» 

Дідусева кімната така ж сама, як у всіх тополівських рибалок. Перше, 

що кидається у вічі: серед кімнати під стелею, замість лампи, висить 

засушена севрюга. Навкруг неї на стелі намальовано синє, червоне, жовте й 

чорне кружала. 

Ота гостроморда рибина – дивний вітровказ. Ще малюком я добре знав: 

коли риба впирається рилом у чорне кружало – тоді над морем шаленіє 

північно-західний вітрюган, який рибалки називають кішкодером, бо він мов 

гострими кошачими пазурами видирає з косянських лагун усю рибу і жене її 

геть у море.  

Коли, як казав дідусь, «севрюжка нюхає червоне кружало», дме левант 

– східний вітер. Отоді до наших берегів підпливають численні косяки красної 

риби. Так косяни називають осетрів, севрюг, білуг6. А вже коли вітровказ 

зупиниться на синьому кружалі, на морі господарює моряна – лагідний 

південний вітерець.  

Севрюжка правила й за барометр: якщо раптом з кінчика її носа звисає 

прозора краплина – неодмінно буде злива, а коли ніс сухий – стоятиме 

безхмарна погода. 

Одну стіну дідусевої кімнати займає велика географічна карта світу. 

Поруч з нею – полиця з численними довідниками.  

Ми з дідусем дуже полюбляли «мандрувати» по континентах, океанах і 

                                         
3
 Покритий то́лем – покрівельним і гідроізоляційним матеріалом (картон, просочений 
дьогтьовими речовинами), застосовуваним у будівництві. 

4
 Буга́зик – від «Бугаз», що в перекладі з тюркського означає: 1) пролив; 2) горло, гортань, глотка. 

5
 Пути́на (ж.) – період, сезон промислового лову риби; лов риби у цей період. 

6
 Усі ці риби, а також стерлядь, відносяться до родини осетрових (лат. Acipenseridae). 
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морях. Дідусь брав олівець, десь, приміром, біля далекої Австралії, знаходив 

острівець і ставив біля нього хрестик, а тоді відкривав довідник, і ми 

дізнавалися, як та які там живуть люди, яку рибу ловлять, які там живуть 

тварини, які птахи літають, які над тим острівцем гуляють вітри.  

За кілька років уся карта була обмережена тими хрестиками… 

А найдорожчою для мене була старезна скриня. Вона стояла під 

вікном. Коли підняти віко7, перед очима постане два світи: з одного боку – 

дідів фронтовий одяг: стоптані кирзові чоботи, шинель, штани, шапка-

вушанка, а зверху вкрай зношена гімнастерка, на якій – ордени і медалі. 

Поруч пожовкла фотографія: ще молодий усміхнений дідусь-вусань з 

автоматом напоготові стоїть серед закопчених руїн. Унизу на фотографії 

напис олівцем (писав на коліні): «Даєш Берлін!» 

До Берліна дідусь не дійшов. Десь у Чехословаччині його важко 

поранило, і до кінця війни він пролежав у госпіталі. 

Перед Днем Перемоги дідусь бережно діставав зі скрині свій одяг і в 

першу чергу пришивав до гімнастерки свіжий підкомірець, а тоді начищав до 

нестерпного блиску «кирзаки». Так він називав свої фронтові чоботи. 

На свято ми з дідусем прямували вулицею до правління рибгоспу. Він 

ішов із гордо піднятою головою. Зустрівши нас, молоді рибалки часом 

питали у мого діда: «Чого це Ви, дідусю, так вбралися? Хіба у Вас святкового 

костюма немає?» На те дід завжди відповідав так: «Для такого свята, як 

сьогодні, кращої одежки не знайти». 

На другій половині віка – кольорова обкладинка часопису, а на ній – 

дідусь у рибальській робі тримає обіруч здоровенного осетра. У цій частині 

зберігалося дідове рибальське знаряддя: зв’язані капроновою мотузкою 

бичколовки, невеличкий одноручний спінінг зі срібною бляшкою, яку дідусь 

власноруч викував зі срібної ложки, «сомоловка» – завбільшки з цеберку 

поплав, на якому було намотано шнур. 

Щоразу, повертаючись додому з інтернату, я передовсім ретельно 

оглядав кожну дідову річ, а шапку неодмінно приміряв. Зробив це і зараз. 

– Ще трохи завелика, – почув за спиною мамин голос. 

– Мамусю! – кинувся я до неї. 

– Синочку мій, – обняла вона мене. – Приїхав! Ну, нарешті мужчина в 

хаті! А то так мені було самій сумно… Нема з ким і словом перекинутись. 

– Мужчина, мужчина, а з ким я гулятиму? Жодного хлопця на нашій 

вулиці не лишилось, – ображено буркнув я. 

– Не тужи, синку. Завтра буде в тебе друг. Із Доброводівки приїжджає 

синок моєї шкільної подруги Оксани. Він теж сьомий закінчив… 

– А як його звуть? – повеселішав я. 

– Мишком. 

– Ма, а як мої голуби? Не порозліталися? Як поштар? 

– Живуть, туркочуть твої голуби, і приблуда-поштар, усі на місці, – 

сказала мама і пішла на кухню готувати обід. 

                                         
7
 Ві́ко – верхня частина скрині, діжки й т. ін., якою їх закривають.  
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А я сів на стілець біля скрині, дивився на севрюжку-вітровказ, яка 

вперлася носом у синє кружало, пророкуючи лагідну моряну, і почав думати 

про свого гостя: який він, чи знайдемо з ним спільну мову?.. 

 

 

2. Мишко і його вірний Пух 
 

Уранці, щойно прокинувшись, я почув мамин голос: 

– Юро! Зустрічай гостя! 

Я вийшов на ґанок і не без подиву побачив перед собою безбрового 

очкарика з коноплястим, як чаїне яєчко, обличчям. На його маківці ледь 

трималася строката матер’яна кепочка з великим козирком. У правиці він 

тримав лозяну корзину, а під пахвою – прутик, на який абияк була намотана 

волосінь. У другій руці – мотузка, до якої прив’язаний песик – куцохвостий 

сірий вухань. Песик мав видовжену голову, що закінчувалася носом-

картоплинкою. Тим носом гавкун увесь час крутив то туди, то сюди, певне, 

до чогось принюхуючись. 

– Доброго ранку! Я, – кивнув головою гість, – Мишко Козаченко. 

– Привіт! – відповів я.  

Глянувши на свого песика, Мишко додав: 

– А це мій вірний друг Пух. Коли був цуценятком – Пушком називали, 

а тепер звемо Пухом. Пес – талановитий слідець. Сам побачиш. 

Почувши голос господаря, пес схвально крутнув своїм обрубком і 

закохано подивився на нього. 

«Теж мені нишпорка. Мабуть, кішкогон нікчемний», – подумав я і 

назвав себе. 

– Пуху, познайомся з Юрком, – наказав Мишко своєму носатому 

вихованцю. 

Пес обережно наблизився до мене і ретельно обнюхав мої ноги, потому 

відійшов трохи вбік, ще раз оглянув мене з ніг до голови своїми маленькими, 

як у миші, очицями. А тоді, несподівано роззявивши свою зубасту пащу, 

відверто по-собачому засміявся. Я не зрозумів: чи він зрадів нашому 

знайомству, чи просто насміхався з мене. Але одразу було видно, що Мишко 

і його гавкун – задаваки, яких світ не бачив. 

«От, виходить, з ким доведеться мені цього літа рибалити», – невесело 

подумав я, а вголос поцікавився: 

– Мишку, а що ото в тебе за лозинячка під пахвою? 

– Снасть, – відрубав він. 

– Навіщо вона тобі? 

– У морі різні дивовижі ловитиму. 

– Бичків? 

– Ні-і-і, – заперечливо хитнув він головою, – я слово дав гуртківцям-

краєзнавцям без морської дивини не повертатися з коси. А ти знаєш, Юро, – 

пожвавішав він, – яких я пічкуриків ловив оцією вудкою? Одного разу навіть 
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коропця витягнув із нашого ставка. 

– Друже, давай почнемо от з чого, – порадив я своєму гостеві. – 

Поклади на кілочки під стріхою свою снасть, і кошика там залиш. 

– А чим вудити буду? – розгубився Мишко. 

– Знайдемо тобі щось більш серйозне. Для моря ця хмизинка все одно 

не годиться, – пояснив я йому. – Перший же бичок розірве її на шматки. 

Коли Мишко склав свої речі і повернувся до мене, я запропонував: 

– Гайда до моря. Бичків для юшки наловимо. 

– До моря? – радо вигукнув Мишко. – Бичків ловити? – і вже тихше 

додав: – А може, краще за морською дивовижею подамося?.. 

– Не журися, буде тобі й дивовижа, – заспокоїв я Мишка. 

– Тоді згода, – вже веселіше відказав він. – Ото лише Пуха слід десь 

влаштувати. Хай спочине, бо я його в отій корзині привіз: цілих три години 

бідолаха у ній хилитався. 

Пух, який сидів поруч, крутнув обрубком і позіхнув… 

– Один момент, і все буде гаразд, – мовив я.  

За хатою я хутенько відшукав стару діжку з-під тюльки, перекинув її 

під тином, підпер з обох боків цеглинами, щоб не хиталася, а всередину 

напхав камки. От і домівка для гавкуна. 

Пух з усіх боків ретельно обнюхав своє житло. Воно, напевно, йому 

сподобалося. Він спритно плигнув у діжку, там укублився гарненько, 

скрутився калачиком і миттю заснув. А ми з Мишком прихопили бичколовки 

– вудки-сі́палки, наживу – солону тюльку, – та кошика для риби, й побігли до 

моря. Йти було недалечко. Провулочком дісталися хати дідуся Мореписця, а 

тоді, подолавши останню перепону – камкову загату, – опинилися на березі 

нашого круглого, мов блюдце, Бугазика. 

Глянувши на море, Мишко зупинився і якось розгублено мовив: 

– Он, виходить, яке справжнє море. Вперше його бачу… 

– Це ще не море, а маленька затока. Справжнє море починається он 

там, за гирлом, де лежать трухляві баркаси та фелюги. 

– Он воно що… А я собі думаю: чого це тут не морська вода, – сказав 

Мишко. 

– Як це не морська? – не зрозумів я. 

– Ну, не така блакитна, як ото по телевізору показують, а каламутна, 

мов у нашому ставку після зливи. 

– Що то степовик!.. – хмикнув я. – Море, щоб ти знав, наче хамелеон – 

щоразу міняє колір. Воно за один день може бути і зелене, і сіре, а тоді синє. 

Все залежить від його настрою. 

– Скажеш теж – від настрою, – засміявся Мишко. – Воно що – живе? 

– Аякже! – почав я філософствувати. – Воно дихає, стогне, сміється і 

реве, як бугай. А то ще буває злюще-презлюще, не підступишся до нього, або 

ласкаве, мов цуценя… Море – не степ, воно безкрає, і в ньому повно різних 

таємниць. – На цьому я урвав свою розповідь, бо побачив серед Бугазу 

гагарку Лебідку. 
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Уже кілька років живе цей птах у нашій затоці. Хтось перебив йому 

крило, і він не зміг летіти на північ, на свою батьківщину. Тополівські 

бичколови добре знають його і чомусь називають лебідкою, хоча, як на мене, 

гагара на лебедя схожа, як зайченя на лисеня. Коли рибалки збираються в 

море, вони передовсім шукають там свою Лебідку, бо тамечки, де вона 

пірнає, неодмінно будуть бички. 

Ми разом стягли мого «Баклана» на воду, я сів за весла, а Мишко 

влаштувався на кормі. Я поклав йому на коліна якірець – щоб, як на рибне 

місце підпливемо, він якомога швидше кинув його в море. Досить швидко ми 

опинилися посеред Бугазу. 

– Юро, глянь лише. Ондечки качка якась випірнула, та ще з рибою у 

дзьобі, – здивовано вигукнув Мишко.  

Він теж оце помітив гагарку. Я озирнувся. Недалечко від човна плавала 

лебідка, тримаючи у дзьобі великого сірого бичка. Я вкрай здивувався, бо 

літньої пори у нашому Бугазі залишаються хіба що невеличкі бички-

пісочники та ще нікчемні «стьопки-розтрьопки». А поважні сірі бички на все 

літо відпливають у море. 

– Це наша гагарка Лебідка, – відповів я, стежачи за тим, як птах 

пробував проковтнути свою здобич. Марна справа! Бичок відчайдушно 

пручався. Врешті йому пощастило-таки вирватися з гагарчиного дзьоба… 

Вона знову пірнула і за мить з’явилася зі ще більшим сіряком. 

– Оце так рибачиха… – захоплено вигукнув Мишко.  

«Сіряків тут навалом», – збагнув я і відразу наказав: 

– Мишко, кидай у море якір! 

Ми заякорилися і похапцем почали розмотувати бичколовки. 

– Я ось і черв’яків прихопив, – раптом сказав Мишко і витяг з кишені 

бляшанку. 

– Побережи своїх хробачків для пічкурів, – порадив я. – Ось на нашу 

рибу нажива, – і я подав йому жменю солоної тюльки. – Перекушуй навпіл і 

стромляй на гачок. 

– Тюлька? Хіба то нажива… – розпочав було Мишко, та коли побачив, 

що я вже тягну з моря великого сірого бичка, поспіхом перекусив зубами 

тюльку. 

Сіряки сьогодні клювали як ніколи. Та які сіряки! Один в один – 

великі, товстезні, жирнючі… 

«Звідки вони? Чому скупчилися у затоці? Що їх привабило?» – 

розмірковував я і раз у раз позирав на нашу сусідку-гагарку. У неї теж були 

справи непогані. Пірнувши, вона щоразу здобувала бичка. Ото лиш біда: 

рибини траплялися надто великі і вона не могла їх проковтнути. Довелося їй 

перебратися ближче до берега. 

За якусь часину ми наловили повний кошик сіряків. 

– На юшку вистачить. Гайда до берега! – наказав я.  

Ми змотали бичколовки, вибрали якір. 

– Юрко,́ давай тепер я гребтиму, – несподівано сказав Мишко. 
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– А подужаєш? 

– Аякже. Не раз доводилося веслами орудувати. Правда, на ставку. 

Я поступився йому місцем, сів на банку і мимохіть посміхнувся: «Ну-

ну, побачимо, який з тебе морячок». 

Але на диво Мишко веслував не гірше від косянських хлопчаків. Ось 

тобі й степовик! 

Ми підійшли до берега. Дружно відтягли човен подалі від води, щоб 

якась шалена хвиля не злизала його, і подалися додому… 

Мами дома не було, і я вирішив сам зварити юшку. 

Мишко, прихопивши харч для Пуха, побіг за хату, а я вмостився на 

стільчику біля кабиці8 й заходився тельбушити сіряків. Люблю це діло! Хіба 

не цікаво дізнатися, чим риба харчується? Тоді й наживу легше шукати.  

Зазвичай я знаходив у шлунках сіряків тюльку, рачків-креветок, 

крабиків, а от цього разу там було повно схожих на листочки тваринок. Що 

то, я не міг зрозуміти, надто вже вони були зіжмакані. 

– Може, картоплі начистити? – підсів до мене Мишко. 

– Юшка з картоплею, друже, то вже не юшка. 

– А що? 

– Рибний суп. А ми з тобою зваримо справжню рибальську юшку. А як 

хочеш помогти, набери в казанок води з діжки і розпалюй кабицю. 

Коли повернулася мама, серед столу стояв казанок, а подвір’я було 

сповнене апетитними пахощами. 

– Ну й молодці! – зраділа вона. – Що то значить – діти з рибальського 

роду! 

Після вечері ми з Мишком пішли до моєї кімнати. Не встиг він порога 

переступити, як накинувся на мене із запитаннями. 

– Що то за рибина під стелею теліпається? А як вона там тримається? А 

що то за кола? 

Я розповідав про дивовижну севрюжку-вітровказ, а він слухав, і видно 

було по обличчю, не вірив жодному моєму слову. 

– Баєчки, – врешті посміхнувшись, мовив він. – Видумати можна будь-

що. 

– Значить, не віриш? 

– Ні. Повірю, коли ти одразу скажеш, яка буде погода завтра. 

– Скажу про це опівночі або вранці. 

– Еге, Юро. Уранці я й сам, без отієї твоєї рибини побачу, що діється 

надворі. 

– А я розповім про це не виходячи з хати. 

– Подивимося… – сонно промимрив Мишко і вклався на розкладачці. 

Коли нарешті у кімнаті запанувала тиша, я почув, як спокійно зітхає 

вечірнє море. Отак, вслухаючись у нічні звуки, непомітно заснув і я. 

 
 

                                         
8 Каби́ця – відкрита літня кухня (піч) у дворі або в садку. 
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3. Пух переслідує злодія 
 

Мишко не забув нашої вечірньої розмови. Не встиг я розплющити очі, 

коли чую: 

– А глянь-но, Юрку, яка сьогодні буде погода? 

Я глянув на севрюжку і побачив, що вона націлила свого носа 

прямісінько на синє кружало. 

– Надворі повіває легенький вітерець з моря, ми називаємо його 

моряною, – сказав я, а тоді підійшов до севрюжки і помацав її носа. Він був 

холоднуватий і сухий. – День буде сонячний, безхмарний… 

– Перевіримо! – підхопився з ліжка Мишко, і ми побігли у двір. 

Народжувався погожий день: небо було високе й синє, вітерець 

перебирав блискучі листочки на маківці нашої тополі. 

– Оце так чудеса! – від здивування мій гість аж витріщив очі. – Як же 

риба дізнається про те, що діється у дворі? 

А я блимав очима й не знав, що відповісти. Дідусь нічого мені про це 

не казав. 

– Біотоки, – бовкнув я перше, що спало мені на думку. 

– Біо-о-то-ки, – спроквола повторив Мишко. – Я це слово вже чув, а от 

що воно таке, не знаю… – він на хвильку замислився, а я, скориставшись 

цим, поспішив змінити тему розмову: 

– Слухай, а як там наш Пух? Давай глянемо. 

– Давай, – погодився Мишко. 

І ми помчали. Пробігаючи повз сарайчик, де під стріхою лежала його 

снасть, Мишко сумовито мовив: 

– А коли ж ми, Юрку, за дивовижею попливемо? Я ж обіцяв… 

Я промовчав. Відверто кажучи, мені не вірилося, що ми її швидко 

знайдемо. І водночас у мене з’явилася хороша ідея, як відвернути увагу 

Мишка від тієї морської чудасії. 

– Дивина сидить недалечко, вважай поруч. Хочеш покажу? 

– Та ти що? – аж спинився Мишко. – Справжня морська? Чого ж ти 

мовчиш? Побігли! 

– Гайда, – підхопив я. – Тільки дивина не морська, а летюча – голуб. 

– Голуб! Теж мені чудо-юдо знайшов, – розчаровано проказав 

Мишко. – Та знаєш, скільки їх живе у нас на горищі! 

– Еге, так у тебе ж дикуни, а в мене – справжній поштар. 

– Що? Поштовик? Справжній? А де ти його дістав? 

– Сам прилетів, певне, заблукав. 

– І кільце на ніжці є? – допитувався Мишко. 

– Аякже, який же поштар без кільця… 

Мій голубник, обвитий виноградною лозою, височів серед нашого 

городу, а над ним здіймалася щогла з перекладинкою. 

Зупинилися під голубником. 

– Мишко, почекай хвилинку. 
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Я по драбинці хутенько дістався голубника, простяг руку, щоб відкрити 

фанерні дверцята, і сторопів: дверцята, які я завжди щільно зачиняв, чомусь 

були навстіж відчинені. Я зазирнув у голубник і все зрозумів… 

– Поштар зник! – видихнув я. 

– Не може бути! – озвався Мишко знизу. 

За мить він опинився поруч зі мною і, поправивши окуляри, уважно 

оглянув дверцята. 

– Он воно що… Поштаря вкрав звірок. Бачиш, Юро, оно шерстинки до 

поріжка поприлипали. 

А я тих шерстинок і не помітив. 

– Кіт?! 

– Ні. Наче не схоже. 

– Хто ж тоді? 

– Важко сказати. Думаю, без мого Пуха нам не обійтися, – Мишко 

миттю зіскочив на землю і помчав по свого гавкуна. 

За хвилину Мишко повернувся, тягнучи на мотузці песика, який 

відчайдушно упирався лапами і, крутячи головою, ледве плентався за своїм 

господарем – видно, він до цього часу ще не очумався від подорожі у 

лозяному кошику. Пух докірливо глянув на мене, ніби говорячи: «І нащо 

отак мене тягнути? Виспатися не дають порядному собаці». 

«Ну й слідець! – подумав я, дивлячись на песика. – Горе куцохвосте, 

ось він хто!» 

– Пуху! Шукай злодія! – наказав Мишко песику. 

Той нюхнув сходинки і враз змінився: хутко здерся по драбинці, 

обнюшив дверцята і лизнув їх, плигнув на землю, оббіг разом із Мишком 

навколо голубівні, а тоді збуджено загарчав і, войовниче відкинувши задніми 

ногами пилюку, прибрав бойової пози. У нього настовбурчився загривок, 

весь він витягнувся, а морда його, здавалося, стала ще довшою. 

Я здивовано спостерігав за капловухим слідцем. Хто б міг від нього 

цього чекати! 

– Шукай, Пуху! – вигукнув Мишко. 

І, ніби у відповідь, Пух розлючено гавкнув і з такою силою смиконув, 

що його мотузочка лопнула і він, несподівано звільнившись, перелетів через 

тин і зник у картоплинні нашої сусідки. Отакої! 

Якусь мить ми стояли біля голубівні й спантеличено дивилися один на 

одного. 

Привів нас до тями зойк Пуха. «Ай-ай-ай!» – почулося уривчасте аж з 

околиці нашої Тополівки… 

– Пух узяв слід, – сказав Мишко, і ми кинулися на вулицю.  

«Ай-ай-ай!» – лунало з боку виноградників. Ми оторопіло озиралися 

навколо… Аж ось Пух промайнув у кінці Набережної, помчав до нас, і, не 

добігши кілька кроків, круто повернув до моря. 

Мишко підстрибом рвонув за своїм вихованцем. 

Коли ми вже наздоганяли його, Пух раптом пірнув у хащі осоки і 
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закружляв на одному місці. Розгорнувши цупке листя, ми побачили на землі 

безладно розкидане пір’я, крила та ще й голуб’ячу ніжку з металевим 

кільцем. Ось що залишилося від мого поштовика!  

А песик тим часом ретельно обнюхав усе це, стрибнув на ледь помітну 

стежинку і з новою силою кинувся вперед. Він мчав уздовж берега до 

кладовища рибальських баркасів і фелюг! Ми за ним.  

От він стрибнув на кіль трухлявого баркаса, сміливо переплигнув на 

черево дуба9 і опинився на напівзатопленій фелюжці. Там забігав кружком по 

палубі, а тоді зупинився біля якогось отвору і, захлинаючись від злості, 

грізно загарчав.  

І тут ми побачили, як звідти вихопився довжелезний яскраво-золотавий 

звірок і кинувся навтьоки. Але Пух був напоготові. Він блискавично схопив 

утікача за хвіст, але одразу ж, несамовито заскавчавши, випустив його. 

Звірок вогненною стрічкою майнув біля наших ніг і зник в очереті. Усе це 

сталося так швидко, що ми й слова не встигли вимовити. 

Але що це з Пухом? Наш слідець качався по палубі й жалісно вищав. 

Ми підбігли до нього і відразу відчули огидний сморід. 

– Звідки це так тхне? І що з Пухом? Мо’, звірок його вкусив? – кинувся 

я до Мишка. 

– Ні. Тільки оббризкав. 

– Чим? 

– Захисною рідиною. Це наш степовий тхір приблудився на вашу косу. 

Він захищається тим, що бризкає у нападника смердючою отруйною 

рідиною. Наша сусідка, баба Марфа, якось у своєму курнику застукала на 

гарячому отакого тхора. То він, вириваючись, так само її оббризкав. Ледве у 

лікарні бабу до тями привели, – поквапно розповів Мишко. 

Він почав заспокоювати Пуха, в якого з оченят котилися рясні сльози. 

Як йому допомогти? Мишко схопив песика на руки, і ми побігли до берега, а 

там зайшли у воду й заходилися обмивати йому писок. Він не дуже й 

пручався, бідолаха. 

Додому несли його по черзі на руках. Вже у дворі я налив у полумисок 

молока і поставив біля песика. Пух лизав молоко, а в очах у нього мутнів 

біль… Біля миски з молоком він і заснув. 

– Ех, не вдалося упіймати тхоряку! – бідкався я. – Це ж він з часом усіх 

моїх голубів передушить, як ото поштаря. 

– Не журися, – заспокоював мене Мишко. – Тепер ми знаємо, де його 

шукати… 

 

 

                                         
9
 У лексиконі рибалок поряд зі словом «чо́вен» вживаються такі назви: «дуб» (вантажне трьох-

щоглове вітрильне судно козаків і рибалок для прибережного плавання); «байда́к» (річкове 
плоскодонне однощоглове дерев’яне судно довжиною 15-20 м., шириною 3-4 м.); «барка́с» 

(невелике вантажне і пасажирське судно, а також велика шлюпка); «фелю́га» (застаріле – 

фелю́ка) – невелике однопалубне та однощоглове судно зі своєрідним косим вітрилом чи двома 
вітрилами). Усе це – великі човни. «Калабу́ха», «ту́зик» – невеличкі човни.  
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4. Відкриття вікмора 
 

На ранок Пух настільки оклигав, що зміг піти з нами до гирла. На 

палубі фелюги Мишко наказав своєму гавкуну: 

– Пуше, шукай тхоряку! 

Песик неохоче оббіг навколо палуби, зазирнув в отвір, звідки вчора 

вискочив звірок і, глянувши на господаря, потер лапою носа: пам’ятаю, 

мовляв, учорашню приключку. 

– Звірок подався у степ, – констатував Мишко. 

– Давай глянемо, може, тут його кубельце, – зазирнув і я у чотирикутне 

провалля – то насправді був вхід до кубрика моториста. 

Пуха ми залишили на палубі, а самі по іржавих східцях спустились у 

невеличку напівтемну комірчину. Крізь товщу води в ілюмінатор струмувало 

м’яке світло. Озирнулися навколо й одразу помітили у закутку кубельце з 

сухої трави, навколо якого було розкидано пір’я і якісь засохлі шкурки – ціла 

купа. Мишко оглянув їх. 

– Ага, оце, значить, пацюкові шкури. Бачиш, скільки пацюків зжер 

тхір, – звернувся він до мене. – Тепер усе зрозуміло. Пацюки привабили 

тхора на це кладовище човнів. Він почав ловити їх, а коли повністю знищив, 

узявся за голубів. 

– То, виходить, тхір і корисний буває? – здивовано вигукнув я. 

– Аякже! Знаєш, Юрко, у степу один тхір щодня ловить не менше 

десяти мишей, а кожна миша перегризає за літо понад 10 кг зерна. Ти, 

мабуть, і не чув про таке? 

– Ні, не чув, – зізнався я. – Це ж один звірок за день по десять паляниць 

хліба зберігає. Оце так! Ну, тоді за такі діла багато що можна пробачити 

рудому! – охоче погодився Мишко, прямуючи до ілюмінатора. – Ти диви, – 

додав він, – віконце в море. 

– Давай, Юро, зазирнемо в нього. 

– Віконце в море, а скорочено – вікмор, – підхопив я. 

– Ві-і-ік-мо-о-ор, – на розтяг повторював Мишко. – Що ж, непогано. 

Так його і назвемо. 

Ми припали до вікмора. Спочатку видно було лише блакитну завісу 

води, а коли помалу наші очі звикли до сутінок, угледіли рівне піщане дно, 

на якому де-не-де виднілося каміння, вщент обкручене довжелезними 

зеленими нитками водоростей.  

Коли ми зовсім звикли до півтемряви, побачили й мешканців морських 

– дрібних сріблястих рибчин – тюльку, рачків-креветок і крабиків. Усіх цих 

мешканців морського дна я знав, а от для Мишка то була суцільна дивина, і 

він, затамувавши подих, мовчки роздивлявся їх.  

Мене ж зацікавило зовсім інше – оті невеличкі майже круглі живі 

листочки, які кумедно плавали й трималися побіля дна. Вони то припадали 

до піску, то раптом починали кружляти навколо каміння. Що то? Я вперше 

бачив таких істоток.  
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Неждано ті листочки чомусь шугнули у зарості водоростей, а деякі під 

каміння заховалися. Що трапилося? Тут я побачив великого сірого бичка, 

який плив з моря і поволі наближався до ілюмінатора. Он воно що! Бичка 

злякалися! О, у воді знайомий мені сіряк був зовсім не схожий на того, якого 

я не раз знімав із гачка. 

У своїй стихії він здавався набагато більшим, бо численні його плавці 

були настовбурчені. А яка, виявляється, в нього зубаста паща! Справжній 

тобі крокодильчик!  

Тим часом бичок неквапно підплив до каменюки, проковтнув креветку, 

а тоді накинувся на оті листочки і почав їх пожадливо хапати. Зі всього було 

видно, що вони йому до смаку. Згодом сіряк попрямував у затоку, а 

листочки, які залишилися цілими, знову затанцювали навколо каміння.  

Якийсь час ми мовчки спостерігали життя морського дна. Ось один 

листочок опинився перед самісіньким ілюмінатором. Я придивився уважно і 

побачив, що то – малесеньке камбалятко… І як я не здогадався одразу! Це ж 

вони, ті самі… 

Під час весняних канікул я ловив бичків у Бугазі. У мене бички кепсько 

клювали, а от мій сусіда, клишоногий дядько Софрон, човен якого гойдався 

неподалік, не встигав знімати з гачків здоровенних сіряків. Я вже було 

зібрався й собі податися до дядька – може, й мені там поталанить, – аж 

раптом відчув такий сильний, пружний ривок, що ледве втримав у руках 

вудку. Зрозумів – на гачку не бичок, а якась велика і сильна рибина. У мене 

радісно закалатало серце. Нарешті і я буду з уловом! 

Десь на морському дні рибина запекло пручалася і раз у раз так 

сіпалася, що я боявся, що човник мій перекинеться… «Що ж то за рибина 

така?», – гарячково розмірковував я і щосили цупив здобич до себе. І от 

нарешті я побачив біля човна прездорову лупату10 камбалу…  

Камбала злостиво повела на мене очицями, які містилися в неї на 

маківці. Мені аж моторошно стало. Чи подолаю отакенну? Сачком намагався 

підхопити рибу, та де там! У ньому вміщався лише її хвіст. І все ж мені 

вдалося втягти здобич у човен. «Оце так рибисько! – подумки радів я. – 

Тепер є з чим пройтися по нашій вулиці». 

Я вже уявляв, як крокуватиму по Набережній, як усі здивовано 

вигукуватимуть: «Оце так рибалка!», «Молодчина, Юрко, герой та й годі!» 

Коли чую раптом: «Ти диви, яка красуня!» – то дядько Софрон побачив 

камбалу й підплив, щоб і собі подивитися на мою здобич. «Рідкісна гостя 

нашої затоки. Не менше п’яти кілограмів затягне. Ікряна камбалиха», – 

проговорив він. 

І тут неждано-негадано пролунало: «Випусти, Юро, оцю матір 

камбалячу в море». – «Випустити в море! – аж сторопів я. – Жартуєте, 

дядьку. З якого це дива я викидатиму в море рибину?! Я ж уперше в житті 

отакенну впіймав».  

                                         
10

 Лупа́тий (розм.) – те саме, що «вирячкува́тий» – «який дуже видається назовні, випуклий 
більше, ніж звичайно (про очі)».  
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А дядько й каже: «Коли випустиш, то через рік-два щодня ловитимеш 

не бичків, а камбал». – «Де ж вони візьмуться?» – спитав я. «Вони ж зараз у 

тебе в руках. Як можна піднімати руку на матір-камбалиху, коли з нею 

загине більше ніж десять мільйонів її діток-камбаляток. Подумай, хлопче». 

Мовивши таке, дядько взявся за весла і подався геть від мене – туди, де 

бички добряче клювали, залишивши за мною право вибору. 

Я зовсім розгубився. До цього я жодної рибчинки, яка потрапляла на 

мій гачок, не повертав морю. Кращу рибу – на юшку, а дріб’язком пригощав 

котів, які завжди чекали мене на березі. А тепер он яку рибу – і за борт! Хіба 

таке можна зробити?  

Та коли я пригадав слова дядька Софрона: «Будеш отаких камбал 

ловити», – обіруч підхопив камбалиху й обережно випустив у море. Кілька 

хвилин вона трималася на поверхні і все дивилась на мене, а тоді пірнула так 

хутко, що в одну мить зникла у морській глибочині. 

– Це ж діти моєї камбалихи, – пошепки мовив я. – Виходить, правду 

казав дядько Софрон, їх тут – мільйони, та чи виживуть вони, коли їх отак 

нещадно ковтають сіряки… Їх обов’язково треба врятувати! – у розпачі 

голосно вигукнув я. 

– Кого рятувати? – сполохано схопив мене за руку Мишко. 

– Оті листочки! То ж камбалята! 

І я коротко розповів Мишкові свою весняну пригоду. Тут з моря 

нагодилася велика зграя сіряків. Вони одразу накинулися на беззахисних 

камбалят і почали пожадливо їх ковтати… 

Ми залишили вікмор. Поверталися додому спохмурені, лише Пух 

пустотливо мотався по лузі, але коли натрапляв на тхорячу стежинку, падав і 

завзято тер лапами свого носа-картоплинку. 

«Як врятувати камбаляток?! – думав я, йдучи додому. – Невже ми не 

визволимо їх із біди?» 

– Чого носи повісили? – зустріла нас мама. – Мабуть, зголодніли? 

Сідайте до столу. Снідайте, а тоді підете на вечірню юшку бичків наловите. 

Згода? 

– Угу, – промимрив я. 

Ми сіли за стіл. 

А через якусь годину ми вже заякорили човна серед затоки і почали 

ловити сіряків. Як і вчора, вони так клювали, що лише встигай знімати з 

гачків. Цього разу ми вже знали, чому бички зібралися в Бугазі. 

І тут зненацька сіряків не стало, а на гачки почала чіплятися нікчемна 

дрібнота: головаті, схожі на жабенят рудачки та ще дрібніші пуголовки. Що 

ж так наполохало бичків? Я озирався, але нічого не побачив. Коли раптом 

чую: «Хор-р-р! Ух-ху-х-хо-о-о». Он воно що, здогадався я. Це Артист до 

Бугазу завітав. 

– Юро, хто то, мов у хлівці свиня, рохкає? – почув ті звуки й Мишко. 

– Свиня, кажеш, – посміхнувся я. – Правильно здогадався! Тільки це – 

морська свинка. Її ще дельфіном називають, а цього дельфіна я, здається, 



17 
 

знаю. Його Артистом звуть. 

– Ну, ти, Юро, даєш! Дельфіна він, бачте, знає! – засміявся Мишко і 

поправив окуляри. 

– Не віриш? Тоді дивися, – задьористо вигукнув я, бо вже побачив 

Артиста. 

Заклавши в рот два пальці, тричі пронизливо свиснув і високо підкинув 

над головою бичка. Там, де він мав упасти, раптом завирувала вода, а з неї на 

мить вихопилася зубаста паща дельфіна. Він спритно підхопив здобич. 

Мишкові оченята враз стали круглі, мов п’ятаки. 

– Як у кіно! – захоплено вигукнув він. 

Я ще раз свиснув і підкинув бичка, але цього разу дельфін не підхопив 

його. Я помітив сплески води за гирлом – Артист подався у відкрите море. 

– Ти, Юрчику, бува, не дресирувальник дельфінів? – нарешті отямився 

мій друг. 

– Цього дельфіна-самітника знають у нас всі, – почав розповідати я. – 

Повесні він оселяється у нашій затоці. Коли фелюги повертаються з моря, 

дельфін зустрічає їх біля гирла і рибалки щедро пригощають його рибою. А 

він – уявляєш! – зводиться на хвоста, крутить ним у воді й довго отако 

біжить за фелюгами: дякує за частування. За ті витівки рибалки прозвали 

його Артистом. Коли ж закінчується путина, Артист до осені залишає наш 

Бугаз. Де він тоді живе, ніхто не знає. 

Цього разу ми ледве-ледве, як кажуть рибалки, нашкребли на юшку 

різного дріб’язку. Сіряки більше не клювали. 

«Це Артист розігнав сіряків, – подумав я. – Як же привабити дельфінів 

у наш Бугаз? Вони б розігнали всіх сіряків і врятували камбаляток». 

 

 

5. Пузан-помагач 

 

Тієї ночі я спав уривками, бо з думки не йшли жваві листочки-

камбалятка. Це ж уранці їх знову почнуть глитати ненажери-сіряки… Не 

спалося й Мишкові. 

Перед ранком я все-таки заснув, і мені таке приверзлося! Нібито стою я 

на березі моря. Раптом завирувала вода і звідти випірнула величезна 

червоноока тварина, схожа на сірого бичка. Роззявивши зубасту пащу, 

страховисько кинулося на мене. У мене стислося серце. «Ось я тебе зараз 

пригощу»! – вигукнув я, підняв над головою весло і… прокинувся.  

Біля ліжка стояла мама. 

– Синочку, з ким це ти уві сні воюєш? І чому це ви сьогодні так 

заспалися? Он уже й сонечко у віконце зазирає, і цуцик біля своєї хатки 

скавчить, на свого господаря чекає. Ану, вставайте мерщій!  

Потім спокійнішим голосом вона додала: 

– Ти, Мишку, візьми он тамечки, коло дверей, горщик зі сніданком для 

Пуха і біжи до нього, а ти, Юро, будь ласка, полізь на горище по сухі бички. 
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Будемо снідати. Картопельку зварила. То повертайтеся швидше, бо картопля 

холоне. Домовилися? 

– Угу, – не дуже бадьоро прогули ми.  

Так хотілося ще поспати! 

По рипливій драбині я видерся на горище і потрапив у царство 

запашистого духу: жмутиків лікарських трав і бичків, які були порозвішувані 

геть на всіх бантинах. Я зняв кілька низок бичків і тут-таки, одразу за 

перекладиною, у закутку побачив чималий запилений згорток цупкої 

тканини. Я не раз його там бачив, але якось не звертав уваги, а тут щось ніби 

підштовхнуло мене до нього.  

Я розгорнув брезентину і побачив… дельфіна. Ні, не справжнього, але 

в нього, як у справжнього, був білуватий живіт, темно-сіра спина й блискучо-

чорні оченята. Дельфінча було пузатеньке, мов бочечка. Хто його зробив і 

навіщо, я не знав. Іграшка? Наче ні – надто вона велика. І навіщо б у неї до 

живота було причеплено кільце, а до нього ще гумовий скрутень. 

– Ма, а що то за дельфінча на горищі лежить? – спитав я матір, коли 

повернувся до хати. 

– Яке дельфінча? 

– Чимале, мов справжнє. 

– А-а-а, – пригадала вона, – так то ж, синочку, твого діда пузан-

помагач. 

– Помагач?! Як це? Він же дерев’яний. 

– Це шамат11, зроблений не просто з дерева, а з кори коркового дуба. А 

для чого – розповім. Колись тюльку та хамсу в морі ловили не драгами, як 

тепер, а величезними сітчастими пастками-ставниками. Частенько у ті пастки 

з рибою потрапляли й дельфіни. Ото була біда! Вони рвали сітки, валяли 

жердини-гундери12, на яких трималася пастка, а часом і самі гинули у тій 

западні.  

Ми з Мишком перезирнулися. А мама пояснювала далі: 

– І от за порадою мудрія діда Мореписця твій дід злагодив оте 

дельфінча. Його ставили на якір осторонь від ставника. Помітивши його, 

дельфіни-азовчанки кидалися до нього й розпочинали підкидати, але гумовий 

скрутень міцно тримав пузька на одному місці. Якийсь час дельфіни 

вовтузилися навколо тієї іграшки, а тоді тікали геть з того місця і вже у 

ставник не потрапляли… 

Я слухав мамусю, і все в мені аж тремтіло від радості: «Пузько – ось 

хто врятує моїх камбаляток!» 

– Що з тобою, синку? – помітила мій стан мама. 

– Нічого. Все нормально – навмисно байдуже відповів я. – А можна 

мені взяти пузька на море? 

– Навіщо він тобі? 

– Викупаємо його з Мишком, а може, й покатаємося на ньому. 

                                         
11 Шамат – «поплавок, буйок».  
12 Гундера – «довга жердина», до якої кріплять сітки в морі. 
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– Бери, він тепер нікому не потрібний. 

– Збираєшся сіряків лякати цим опудалом? Дудки! Не злякаються 

вони, – сказав Мишко, критично оглядаючи дельфінятко, що лежало на 

березі моря.  

Що й казати, вигляд у нього був не дуже грізний. Але я не здавався. 

– Ще як злякаються! – відказав я. – Побачиш. 

Ми заякорили Пузька серед гирла, а самі повеслували до вікмора. Пух 

лежав на своєму місці на палубі: він навчився самостійно берегом добиратися 

до фелюги. 

На морському дні господарювали сіряки. Їх було ще більше, ніж учора, 

і нові зграї все прибували з моря: смачних камбаляток для них було більше, 

ніж достатньо… Деякий час ми сумовито спостерігали за тим, як одна за 

одною рибчинки зникали у пащах бичків. 

– Он як налякав розбишак твій Пузько, – в’їдливо сказав Мишко. 

– Почекай, то вони ще його не помітили, – не втрачав я надію. 

І от, нарешті, заметушилися бички. Вони тікали в море так квапливо, 

ніби за ними гналася зграя зубастої сули. 

Що трапилося? Ми вибігли на палубу й одразу побачили, як велика 

зграя дельфінів завзято лупцювала кирпами нашого помагача, а він кумедно 

підстрибував на гумовій прив’язці. Кілька хвилин азовчанки футболили 

пузька, а тоді кинулися в море. Але дарма – бичків уже не було у Бугазі – їх 

розігнали… 

– Ага, драпаєте, сірі ненажери! – горлав я на всю затоку. 

На радощах ми підстрибували, а Пух радів разом з нами – він кружляв 

по палубі й заливисто гавкав. 

– Камбалята-а-а врятовані-і-і! – не вгавав я.  

Мишко теж кричав щось подібне. Я горлав, а з думки не виходило: 

чому дельфіни зібралися коло пузька і навіщо вони його підкидали? 

Три дні по тому ми не відвідували вікмора, бо наш вітровказ увесь час 

«нюхав» червону пляму на стелі: отже, дув східний вітровисько, левант. До 

вікмора при такому вітрі було не добратися. 

На четвертий ранок вітер стих, і ми знову були на палубі фелюги. Коли 

ж дісталися вікмора й зазирнули в ілюмінатор, то навіть не повірили своїм 

очам: ми знову побачили сірих бичків. Правда, цього разу вони вже ковтали 

не всіх камбалят – деякі з них підросли, так що й самі були не від того, щоб 

проковтнути креветку чи маленького крабика, але було ще багато й 

дрібненьких. 

Я нічогісінько не міг збагнути. Та коли ми знову повернулися на 

палубу і оглянули море, то все зрозуміли: пузько-помагач зник. Де ж він 

подівся? Хто його поцупив? 

Поверталися ми додому похнюплені й розгублені. 

Мама одразу помітила наш настрій. 

– Бачу, хлопці, у вас знов щось сталося. Чи, може, море висохло? – 

пожартувала вона. 
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– Ти жартуєш, а у нас справді неприємності. Кудись зник наш пузько-

помагач, – відповів я. 

– Бути того не може, – не повірила мама. – Де ж би він подівся? 

– Певно, хтось поцупив. 

– Пусте, кому потрібна ця колода? 

– Колода! – аж розсердився я. – Знала б ти, як нам потрібна ця, як ти 

кажеш, «колода». 

– Ну, раз уже таке діло, то біжіть мерщій до діда Мореписця. Хто-хто, а 

він усе знає, що у нашому Бугазі відбувається. Може, він щось порадить. 

Дідусь Мореписець…Чудувалися тополівці з нашого сусіда, старого 

рибалки Онупрія Платоновича. Було в нього інтересне захоплення – він 

цікавився кожною рибиною і чучел різних риб наробив стільки, що у хаті 

було не пройти, не пролізти. Навіщо, питається?  

А ще дід змайстрував під своєю тополиною високе зручне крісло і 

сидів там з ранку до вечора. Була в нього величезна підзорна труба, в яку він 

кожного дня оглядав море. Не дуже полюбляв наш сусіда, коли йому 

заважали. Отож як попадеш, бувало, під гарячу руку, начувайся! Та коли він 

був у гарному настрої, то ладен був без упину розповідати свої оповідки. 

Нерішуче зайшли ми до двору Мореписця – хтозна, в якому він 

настрої! Тихенько наблизилися до тополини. Як завжди, Мореписець сидів у 

кріслі в затінку і уважно оглядав море. У діда, як у парубійка, буйна, але 

сива-сива чуприна, такі ж густі розльотисті вуса, а бородища аж на смугасту 

тільняшку лягає. Сам високий і худорлявий.  

На нас дідусь навіть і не глянув – поганий знак. Ми переминалися з 

ноги на ногу і не знали, що нам робити. І все ж я набрався сміливості і 

якомога чемніше привітався: 

– Доброго Вам ранку, Онупрію Платоновичу! 

– О! – озирнувся дід і поклав на коліна свою трубу. – В мене, 

виявляється, гості. А які гості, зараз подивимося, – він начепив окуляри, з-під 

світлих брів оглянув нас. – Он, виходить, хто прийшов! Сусіда, Юрко, а з 

ним, клянуся своєю бородою, його друзяка. 

– Мишко-степовик, – підказав я і полегшено зітхнув: дідусь був у 

чудовому настрої. 

– Дуже приємно. І тим приємніше, що ми, як-то кажуть, про небогу, а 

вона до порогу, – дід уважно оглянув нас і чомусь значуще кахикнув. – 

Сідайте онде на ослінчик під тином. 

Ми сіли. 

– А тепер, діти, я розповім вам, хто потягнув вашого дельфінчика-

пузька. 

Від несподіванки ми аж на ноги скочили й оторопіло вп’ялися очима у 

діда-чарівника: звідки він дізнався про нашого дельфіна?! 

Помітивши наше здивування, дід вдоволено розгладив руками бороду. 

– А чого це ви підхопилися? Сідайте і слухайте, а головне, не 

дивуйтеся. Я вже давненько спостерігаю за вами в Бугазі, хоча й не 
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розумію, – він чомусь лукаво посміхнувся, – що ви там робите і навіщо 

заякорили мого давнього знайомого – пузька-дельфінчика. Стільки він свого 

часу рибальських ставників зберіг у морі! Я не буду вас ні про що 

розпитувати, бо знаю, що то ваша велика таємниця. Правду я кажу? 

– Ага, таємниця, – закивали ми головами, не в силі одірвати очей від 

бороданя-чарівника. 

– Хлоп’ячу таємницю я, звісно, поважаю. На моє тверде переконання, 

кожен справжній юнак повинен мати свою таємницю. 

– Хто ж, діду, поцупив нашого пузька? – запитав я. 

Від нетерплячки ми не могли всидіти на місці. 

– Чорномор! 

– Який чорномор? Казковий? 

– Ні. Справжній чорноморський дельфін, якого ще вчені називають 

афаліною. 

– Де ж тепер нам шукати нашого помагача? 

– На кладовищі. 

– На кладовищі? – жахнувся Мишко. – Але чому? 

– Та не лякайтеся ви так! – засміявся дід. – Дельфінча ваше – на 

дельфінячому кладовищі зараз… 

– А хіба і таке є? – здивувався я. 

– Еге ж, є й таке, – відповів Мореписець. – Дельфіни – як люди, ото 

лише живуть у воді. У них, як і в нас, є свої закони і звичаї. Нас, людей, вони 

приймають за своїх найліпших друзів. Вони завжди поспішають рятувати 

людей, які потрапили в біду.  

– Ого! – вирвалося в Мишка. 

– Саме так, Мишко. Пригадую, бувало не один раз, коли рибальську 

фелюгу прихопить шторм’яга, то рибалок до самого берега супроводжувала 

дельфіняча зграя. Щоб у разі чого врятувати людей. 

Поки ми з Мишком усвідомлювали почуте, Онупрій Платонович 

замислено вів далі: 

– Мабуть, нашу матінку-землю дельфіни вважають святинею або раєм. 

Мабуть, тому, коли якийсь дельфін загине в морі, його друзі обов’язково 

викинуть на берег, і не де-небудь, а на своєму кладовищі. Второпали? 

– Зрозуміли. А до чого тут чорномор? – допитувався Мишко. 

– У тому чорноморі, хлопче, й заковика. Вашого пузька дельфіни 

сприймають за мертвяка і намагаються будь-що викинути на кладовище, але 

для цього в них не вистачає сили, бо міцненько його тримає гумовина13. А от 

цими днями на допомогу нашим дельфінам-азовчанкам приплив величезний 

чорноморський дельфін. Він своєю кирпою так гахнув вашого пузька, що 

той, мов м’яч на футбольному полі, підлетів, якірець не витримав, а потім уся 

зграя підхопила його й погнала туди, – Мореписець махнув рукою на 

південь, до маяка-моргуна. – Отам і шукайте свого пузька. 

Дідусь, хитро примруживши праве око, раптом поцікавився: 

                                         
13

 Гума.  
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– А чи не скажете, хлопчаки, чи клює сіряк отакої літньої пори в 

Бугазі? 

– Ще як клює!.. 

– Ото вірна прикмета, що цієї весни камбалиха залишила своїх 

камбалят у нашій затоці. Бички ой і ласі до тих рибчинок і водночас страх як 

бояться дельфінів, – дід значуще кахикнув.  

– Зрозуміло! – кивнув головою я.  

Ми думали, що дідусь уже сказав усе, що хотів. Проте він говорив ще: 

– Та не такі вже страшні бички для тих мальків, бо вони швидко 

ростуть, а от рудий скат, якого науковці називають морською лисицею, – то 

вже справжнє лихо. Він ковтає камбалят і величеньких, причому знаходить їх 

навіть уночі, і тоді, коли рибчини зариваються в мул. Це досить таємнича 

істота! Хоча й живуть морські лисиці в Чорному морі, але інколи запливають 

і в наше море, щоб поласувати камбалятами… 

І я, і Мишко вже неуважно слухали бороданя, бо чорноморська лисиця 

нас зовсім не цікавила. Нам не терпілося знайти нашого пузька й ми почали 

соватися на ослінчику. Дід це помітив. 

– Ну, що ж з вами зробиш, біжіть, шукайте свого хвостатого помагача. 

А я подивлюся, що збирається робити отой сейнер у нашій затоці.  

І Мореписець узяв свою трубу, яка лежала на його гоструватих колінах. 

Ми лише цього й чекали, подякували і чкурнули з двору… 

 

 

6. Ми шукаємо кладовище дельфінів 

 

Дорога була кожна хвилина, але ми й не гаяли часу. Хутенько поклали 

у заплічник окраєць хліба, сухих бичків, редиску, помідори – і гайда. Певна 

річ, з нами побіг і наш слідець. Мишко примусив його обнюхати брезент, у 

який був замотаний пузько. Отже, на Пуха ми покладали великі надії. 

За Тополівкою, помітивши гостроверхі могили, Мишко здивувався: 

– Ти диви, і тут, як у нашому степу, кочівницькі могили… 

– Хіба то кочівницькі? Це тополівське кладовище. Ям для померлих на 

косі не копають, бо копнеш – вода. Тому над труною насипають купу піску, – 

пояснив я. 

– Виходить, що косян ховають, як скіфів у давнину, – роздумливо 

зауважив Мишко. 

 

Ми крокували по стежинці, яку протоптали камкарі. 

Усі тополівські рибалки, тільки-но кінчається путина, стають 

камкарями. Замість весел і сіток вони беруть у руки звичайні вила та граблі і 

рушають на берег моря збирати щедрий урожай морської трави – камки, яку 

під час шторму викидає на берег море. Камкарі згрібають цей урожай.  

Сушать траву на пляжах, потому складають у стіжки. Рибгосп постачає 

камкою будівельників тваринницьких ферм: кращого утеплювача годі 
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шукати. Камка не горить і не гниє – справжня вічна трава… 

Камкарівська стежка інколи крутилася поміж лагунами та круглими 

лиманчиками, оточеними стіною непрохідних очеретів, і знову вибігала на 

берег моря, яке цього ранку ледве коливалося, – повівала легесенька моряна. 

Коли ми йшли повз лимани, з очеретів лунали сторожкі голоси птахів. 

Найчастіше – відомої репетухи, великої очеретянки, та уривчасте кахкотіння 

крижнів. То мати-качка попереджала своїх пухнастиків: «Ках-ка, ках-ка – 

небезпека, ховайтеся». 

Наш Пух біг поруч зі своїм господарем. Іноді він на мить зупинявся, 

прислухаючись до незнайомих звуків, а ніс його безупинно ворушився: о, 

скільки тут було різних пахощів! 

Ми пильно роздивлялися навкруги – шукали дельфіняче кладовище, 

але бачили лише просолені морською водою та вітрами чудернацькі корчі, 

викинуті на берег хвилями, засипані піском скелети рибальських човнів, 

лозяні кошики для риби, які десь із сейнера злизала хвиля, та численні стіжки 

камки, наскрізь пропечені сонцем.  

Ми так захопилися пошуком, що й не помітили, як зник Пух. 

Зупинилися. Де ж бо він подівся? 

– Пу-у-ух! – стривожено гукнув Мишко.  

Тут же з очерету почулося пронизливе вищання, і звідти вихопився 

великий довгоногий птах. Що там трапилося?  

Ми кинулися було на виручку свого слідця, та тут він виліз і сам. Але 

що з ним сталося? Це був не Пух, а якесь нікчемне створіння, заляпане 

мулякою, обплетене зеленим жабуринням. До того ж між очима в нього 

з’явилась величезна гуля. Пух винувато блимав оченятами і, задерши голову, 

розпачливо гавкав услід птахові. 

– Юро! Глянь-но на Пуха! – жахнувся Мишко. 

– Бугай! – відказав я. 

– Бугай? Де бугай? – стрепенувся Мишко. 

– Ондечки полетів, – махнув я рукою вслід птахові. – У нас бугаями 

називають великих, завбільшки з чаплю, птахів14, які вечорами ревуть, як 

справжні бугаї. Вони страх не люблять тих, хто до їхньої хати-кубла 

устромляє свого носа. Так що можеш сказати спасибі, що він Пухові в лоб 

поцілив, а не в око, – сказав я. 

Пуха довелося викупати в морі, після чого він, ляпаючи вухами, 

обтрусився. Сонечко добре припікало, він швидко висох і вже більше не 

потикався в очерети, лише завзято гавкав на кожну пташину, яка потрапляла 

йому на очі. 

Чим далі просувалися ми, тим частіше зустрічалися в морі острівці – 

великі й зовсім малі, а над ними білі хмари галасливих мартинів. 

– Чаїні острови, – пояснив я. – А онде глянь – бачиш отих буро-рябих із 

                                         
14

 Буга́й водяний (лат. Botaurus stellaris; рос. Большая выпь) – птах родини чаплевих (Ardeidae). 

Інколи терміном «бугай» позначають усіх представників родів Botaurus і Ixobrychus. У 
викопному стані вид відомий з плейстоцену, тобто понад 12 тисяч років. 
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сірими хвостами птахів? Це хижаки – болотяні луні. Цікаво – чого вони тут 

зібралися? Може, дельфіняче кладовище надибали? Де ж тоді воно? 

Незабаром ми дізналися, чому лунів цікавлять чаїні острови. Вони 

полювали за яєчками і чаєнятами. Та де там! Варто було хижакам опуститись 

на острівець, назустріч їм здіймалася хмара мартинів. Вони хоробро 

захищали свої володіння, тільки руде пір’я летіло з розбишак. Хижаки 

поверталися на берег, спочивали, а згодом знову атакували чайок. 

 

Ми зайшли вже далеко, але кладовища так і не знайшли. Я звик до 

косянської спеки, а от Мишко раз у раз знімав окуляри і витирав хусткою піт 

з чола: сонце пропікало до кісток. 

– Ой, глянь, Юро, лебеді! – раптом вигукнув Мишко.  

Я подивився у бік, куди тицьнув рукою мій друг, і побачив там великих 

білуватих птахів, які, кумедно зігнувши свої довжелезні шиї і виставивши 

наперед великі, мов кинджали, дзьоби, прямували до нас.  

Ми попадали на пісок і затаїлися. 

– То ж не лебеді, а баби-носарихи. Їх ще називають пеліканами, – 

пояснив я. 

Трохи не долетівши до берега, де ми затаїлися, носачки незграбно 

шубовснули у воду, і так, що хмарка бризок здійнялася над ними. Їх було 

семеро. Задерши голови, вони уважно оглядали небо. Певно, ще на когось 

чекали. Справді, трохи перегодом на обрії з’явилася друга пташина зграя. Це 

були значно менші чорні птахи, схожі на морських качок. Ото лише шиї мали 

надто довгі. Летіли вони швидко і, помітивши носатих баб, попадали навколо 

них. Потому оточили пеліканів кільцем і почали пірнати. 

– А то що за птахи? – запитав Мишко. 

– Баклани, славетні пірнальники й риболови. Дивися уважно, Мишку, – 

порадив я, – от-от вистава розпочнеться, і така, що ти й по телевізору не 

побачиш. 

Мишко принишк, пильно придивляючись до ще не бачених ним птахів. 

Поруч із ним заліг і Пух. Висолопивши язика, пес також дивився на море. 

Хоча над нами серед синього неба висіла розжарена куля сонця, яке 

дошкульно припікало, ми терпляче чекали початку вистави. 

Раз у раз над водою з’являлися спритні баклани. Вони поспіхом 

ковтали рибу і знову пірнали. Та ось один крилатий рибалка, тримаючи у 

дзьобі сріблясту рибу і важко махаючи крильми, підлетів до своєї сусідки 

носачихи і на мить, мов боривітер, завис над нею.  

Баба рвучко підвела голову і роззявила свою величезну пащу. У ту ж 

мить баклан кинув рибину, яка влучила прямісінько у баб’ячу пельку, а 

рибалка важко гепнувся на широку баб’ячу спину, мов літак на аеродром і, 

широко розкривши крила, почав сушити пір’я. 

– Кіно, справжнісіньке тобі кіно, – захоплено промовив Мишко. – Не 

розумію, чому невеликий птах підгодовує отаке бабище. 

– Мусить. 
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– А чого? 

– Та розумієш, у баклана швидко намокає пір’я, і він не може ні 

пірнати, ні літати, тому змушений сідати на бабину спину, щоб просохнути. 

Сама ж носариха не здатна пірнати за рибою, але має добрячий апетит. От 

вона й дозволяє сідати на спину бакланам, проте лише тим, які пригощають її 

рибкою. Отак спільно і живуть ці птахи у нашому морі. 

Перегодом усі «аеродроми» були зайняті. Це було таке дивовижне 

видовище, що ми забули про все на світі, навіть про те, як ми опинилися тут. 

Забули і про свого пузька.  

Отямилися ми лише тоді, коли я помітив велику зграю дельфінів. Вони 

поводились якось дивовижно – часто виплигували з води і кудись поспішали, 

а дельфінячий ватаг щось штовхав перед собою. Що саме, я не роздивився, 

бо зграя зникла за острівцем. Чому зібралась отака зграя дельфінів? Що 

штовхав ватаг?  

– Стривай-стривай, та це ж азовчанки на кладовище поспішають! –

 здогадався я. – Гайда за мною! 

Я рвучко підхопився і щодуху помчав за дельфінами, а за мною побігли 

й мої супутники. 

– Юро, – наздогнав мене Мишко, – куди це ми біжимо? 

– До пузька, – відрубав я. – Він там, на краю коси. 

Незабаром стежинка, якою ми бігли, стала ледь помітною, а перегодом 

і зовсім зникла. Ніхто з людей отут уже не ходив, бо закінчився камковий 

берег і почалися бур’яни. 

Онде, і не так далеко, стирчав височенний червоний стовп – маяк-

моргун. Отам уже кінчалася наша коса, а ми так і не знайшли кладовища 

дельфінів. Може, дід Мореписець пожартував? 

Раптом Пух, який біг попереду, зупинився і сторожко гавкнув. Що там? 

Підбігли до нього й одразу побачили зсохлі шкури дельфінів, їхні скелети. 

Ближче до моря лежав мертвий дельфін, який не встиг ще й висохнути.  

Я глянув на море, але дельфінів там уже не було. Де ж наш Пузько? Ми 

обійшли все кладовище, проте свого помагача так і не знайшли. Наш слідець 

теж метушливо бігав уздовж берега, до всього принюхуючись. Раптом він 

зірвався з місця і кинувся у хащі колосняку – далеченько від берега. 

– Знову бугая надибав? – занепокоївся Мишко. 

– Ні. Бугаї живуть лише в очеретах. 

У колосняку Пух зняв лемент. 

– Мабуть, їжака надибав, – байдуже відказав Мишко.  

Справді, гавкун повернувся, збуджено гавкаючи, та згодом знов 

кинувся у ті ж зарості. 

– Чого б це я репетував, – уже роздратовано мовив мій друг і неохоче 

пішов за своїм Пухом.  

І раптом друг вигукнув: 

– Юро! Давай сюди! Пузько знайшовся! 

Високо піднявши хвоста, наш дельфінчик стирчав у багнюці – он аж 
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куди зафутболив його чорноморський моцак! 

Ми принесли пузька до моря і ретельно обмили. Тепер можна було 

повертатися у Тополівку. Ми й рушили було, але швидко зрозуміли – так нам 

важенького пузька не донести. Вихід один – тягти його волоком по воді.  

Мотузкою прив’язали до голови дельфінчика гумовий скрутень і, 

брьохаючи по воді, потягли його до Бугазу. На цей час уже заходилося на 

вечір, але сонце ще добряче припікало… Ми швидко стомилися, та й час 

було заморити черв’ячка. 

Витягли пузька на берег, влаштувалися у затінку маслини і, як мартин-

реготун на тюльку, жадібно накинулися на помідори, редиску, бички… 

Зрозуміло, не забули підгодувати й Пуха. 

– Ой, як пити захотілося, а ми ж і краплини не взяли з собою! – раптом 

згадав Мишко. 

– Не переживай, Мишко! Вода є, та ще й холодненька!.. 

– Де? – товариш недовірливо глянув на мене. – Все тутечки солонюче – 

і повітря, і вода, і сонце… 

– Гайда за мною, – бадьоро вигукнув я і побіг до горба черепашечника, 

вкритого соковитою травою.  

Там ми знайшли напівзариту діжку, ретельно прикриту фанерною 

накривачкою. Зверху лежав великий алюмінієвий кухоль. Зняли накривачку, 

і з діжки війнуло приємною прохолодою. Я набрав кухоль води й подав його 

Мишку. Степовик припав до нього спраглими губами і почав жадібно пити. 

– Оце водиця. Холоднюча та смачна ж яка! Тому, хто її привіз сюди, на 

косу, тому слід низенько вклонитися! 

– Черепашкам15 кланяйся!.. – сказав я. 

– Яким? 

– Отим, на яких стоїш! Це ж вони зимою та навесні ввібрали в себе всю 

вологу снігів, дощу, ще й роси, – пояснив я. 

– Он воно що! А як же вода потрапляє в діжку? 

– Дуже просто. У діжці немає дна. Якщо б її закопали глибше, вода вже 

була б солона. 

– А чому? – продовжував розпитувати Мишко. 

– Тому що прісна тримається на поверхні, бо легша за морську.  

– Здорово!  

– Так! А закопали діжку камкарі, – повідомив я. 

 

Ми знову стягли в море нашого пузька. Тепер стало легше брести. Та 

хоч як поспішали, а дотягли його до затоки вже тоді, коли сонечко 

заховалося у вечірню золотаву хмарину. Не прийшли, а ледве притягли свої 

нещасні ноги. І все ж таки ми встигли того вечора заякорити пузька на те 

саме місце біля гирла, де він був раніше. 

З тиждень ми спостерігали з нашого вікмора за тим, як підростають 

                                         
15

 Черепа́шка – загальновживана назва слимаків, молюсків і т. ін. зі стулчастим або іншим 
твердим захисним покриттям. 
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камбалята. Вони вже не ховалися, помітивши бичка-заброду, і навіть були не 

від того, щоб і самим проковтнути якогось із них.  

У нас аж на душі полегшало. Ми ж урятували он скільки камбаляток! 

Одного ранку ми зняли нашого пузька: він уже був непотрібний. Годі 

дратувати дельфінів! Помагача знову загорнули у брезентину і поклали на 

горище: може, ще коли згодиться! 

 

 

7. Камбалячий вовк 

 

Одного разу прибігли ми до нашого вікмора, щоб помилуватися 

врятованими камбалятами. Тепер у них немає ворогів. Живіть, ростіть собі! 

Сонячне проміння добре освічувало морське дно. Перше, що ми 

побачили, так це зграйку тюльки. Рибчини саме снідали, ганяючись за 

дрібнотою – одноокими рачками-циклопами.  

Згодом ми помітили камбаляток. Одне з них влаштувалося біля 

ілюмінатора. Ми побачили, як воно здобуває собі їжу. От рибчина, припавши 

до дна, почала щосили ляпати по ньому плавцями, які оточували все її майже 

кругле тіло. Відразу над рибкою знялась золотава хмарина муляки. Коли ж 

вона розтанула – зникло й наше камбалятко.  

Коли уважно придивилися, помітили над купкою глею дві блискучі 

намистинки – очиці хитрющої рибчинки. Оченята весь час ворушилися, 

стежили за тим, що діялося навколо. От з моря з’явився здоровило-сіряк. Він 

попрямував до того місця, де зачаїлося камбаля, а воно зовсім не злякалося 

свого недавнього ворога і з місця не зрушило.  

Згодом із-під каменюки виліз невеличкий, завбільшки з маленьку 

монету, крабик. Кумедно перебираючи ногами, крабик вирушив на пошуки 

поживи і раптом зупинився, піднявши над головою куценькі вусики: помітив 

очиці. Що воно? Може, пожива?  

Клишоногий мисливець став повагом підкрадатися до неї. Коли ж він 

хоробро плигнув на здобич, над ним здійнялася хмаринка мулу і невдаха-

ловець опинився у пащі камбаляти, яке знову затаїлося.  

І ось до нього підплив морський тигр – так жартома рибалки називають 

малесенького бичкурика, який має войовниче – смугасте, як у тигра, – 

забарвлення. Морського тигра теж зацікавили блискучі оченята. І він також 

несподівано опинився у роті спритного ловця. Потім таким же чином 

камбалятко проковтнуло ще необережну креветочку. 

Одразу було видно, що камбаля має справжній вовчий апетит. Ще 

довго сиділи ми біля нашого чудесного вікмора, споглядали життя морських 

мешканців. А вже коли зібралися додому, несподівано помітили у синій 

підводній далечині якусь велику невиразну тінь, яка наближалася до нас.  

Одразу на дні зчинилася метушня: кинулись навсібіч рибчинки, 

шмигонули під каміння краби і морські тигри. Я помітив, як у нашого 

камбаляти просто між очима зачаїлась креветка, але спритний ловець не 
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звернув на неї уваги.  

Що б усе це означало?  

А невідома істота підпливала все ближче. Спочатку я подумав, що то 

пливе величезна камбала, але швидко упевнився – ні. Де вже тій камбалі! Ми 

чітко бачили велику плескату з довжелезним хвостом рибу. 

– Що то? – схопив мене за руку Мишко. 

– Мовчи. Не знаю, – прошепотів я, пильно стежачи за кожним рухом 

морського приблуди.  

Зовні він справді скидався на камбалу, але був набагато більшим і мав 

гоструватий писок. Раз у раз тварина, піднявши догори хвіст, усім тілом 

припадала до дна і щось ковтала, а тоді знову, вигинаючись і махаючи 

великими, мов пташині крила, плавцями, невпинно наближалася до вікмора.  

Уже поруч з ілюмінатором приплентач підняв догори рило і показав 

нам свою страхітливу пащу, геть усю обтикану гострими, як голки, зубами. 

Вслід за тим хижак кинувся на дно, саме в те місце, де зачаїлося наше 

камбалятко, і за мить хутко попрямував до Бугазу. Я уп’явся очима в те 

місце, де ховалося камбаля, але його очиць уже не побачив.  

Я відчув, як у мене по спині пробіг морозець, і зауважив, як тремтять 

Мишкові руки: він тримався за моє плече. «Як же ця тварина знайшла 

камбалятко? Воно ж надійно ховалося під мулякою» – подумав я. 

Коли вже тінь хижака розтанула у блакитному мареві, Мишко у розпачі 

вигукнув: 

– Отакого одоробла ніякі дельфіни не злякають! 

– Де там дельфінам! Вони й самі від нього тікатимуть, – погодився я. 

– Негоже кидати напризволяще камбалят, – рішуче вигукнув мій 

друг, – тварюку треба знешкодити. 

– Ага, – коротко погодився з ним. 

Я розмірковував над тільки що побаченим. Хто ж це прибув до нашої 

затоки? І раптом я пригадав оповідку Мореписця. Стало прикро, що ми його 

тоді слухали у піввуха. 

– Стривай-стривай, Мишку. Це ж вона, – поспіхом вигукнув я. 

– Хто? 

– Це Морська лисиця16, от хто! Такий скат. Пам’ятаєш, нам про неї дід 

Мореписець розповідав?.. 

– Хіба ж це лисиця, це справжнісінький вовк! – промовив Мишко. 

– Камбалячий вовк! – підтвердив я. – І не будемо гаяти часу. Гайда 

додому, може, щось придумаємо, – запропонував я. 

Ми поспіхом вибралися на палубу, де нас радо зустрів Пух, якому, 

певне, вже набридло на самоті шкваритися на сонці. 

Поверталися додому мовчки, міркуючи про одне й те ж: як урятувати 

камбалят від нового ворога. Нас знов обсіли турботи. 

                                         
16

 Морська лисиця (ще має назви Плахур звичайний, Рая колюча, Плахур кольчак) (лат. Raja 

clavata) – хрящова риба родини ромбові скати. Розповсюджений у прибережних водах 
Атлантичного океану, в Україні – у Чорному та Азовському морях. 
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– Не розумію, що з вами коїться, хлопці! – здивувалася мама. – Вас хоч 

до моря не пускай. Маєте такий вигляд, ніби замість бичка у вас клюнула 

сула кілограмів на десять і… зірвалася. 

– Ні. Не зірвалася. Ми лише збираємося ловити отакенну рибину, – 

Мишко широко розвів руки. 

– Ого! – мама стримано посміхнулася. – Тільки ж глядіть – для такої 

риби слід прихопити дідусеву сомоловку, – жартома підказала вона. 

– Сомоловка!!! – аж скрикнув я. – Як же я про неї забув?  

Ми побігли до моєї кімнати. Я відкинув віко скрині. У куточку під 

бичколовками лежала сомоловка – великий рогозяний поплав, на який був 

намотаний міцний шнур. 

– Що то? – здивовано спитав Мишко. 

– Сомоловка дідусева. 

– Отака незграбна? Хіба нею можна щось піймати? 

– Хе! Ще й як! – жваво відповів я. – Колись до нашого Бугазу запливли 

з Дону величезні – дідусь казав пудові, – соми. То цих сомів ловили саме 

оцією снастю. На гачок чіпляли живця-бичка, а потім серед гирла, де снувала 

риба, з човна кидали наживу і цей поплав. Самі ж рибалки веслували до 

берега і там чекали, поки сом проковтне бичка й почне тягати по затоці цей 

поплав. А тоді на човні наздоганяли його і випручували рибу.  

Мишко уважно слухав мене. 

– Тепер ми вже обов’язково спіймаємо вовцюгу! Одне погано – гачок 

заіржавів, він тепер, мабуть, не витримає камбалячого вовка, – невесело 

закінчив я. 

Справді, від гачка сомоловки залишилася тоненька зігнута залізячка. 

Мишко взяв той гачок у руки, крутнув, і він розпався на шматочки. Де тепер 

дістати міцного гачка? 

Ми похапцем переглянули дідусеве начиння, але того, що треба, не 

знайшли. Тоді я побіг до мами питати за гачок. 

– То ви справді збираєтеся ловити сомів? – здивовано подивилася вона 

на мене. 

– Яких там сомів, – удавано байдуже відказав я. – Хочу Мишкові 

показати гачок, яким їх ловлять. Він зроду таких не бачив. 

– Е, синочку, давно вже рибалки повикидали на смітник оті великі 

гачки, якими не те що сомів, а й осетрів ловили. Стривай, Юрко, може, у 

тітки Мухи якийсь зостався. 

– Якої це тітки Мухи? – спитав Мишко. 

– Дружини моториста Івана Мухи, – відповіла мама. – Юрко знає. 

– Знаю-знаю, – підхопився я. 

– Е, ні, зачекайте, хлопці! – зупинила нас мама. – До тітчиного двору не 

так просто зайти. 

– Чому? 

– Заждіть хвильку, – коротко кинула мама і подалася на город.  

Звідти вона повернулася з двома жмутками капустяного листя. 
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– Що це? – здивувався я. 

– «Перепустка», – посміхнулася мама. – А тепер катайте. Та дивіться 

мені, шануйтеся, бо тітка Муха – жінка з характером, хутенько витурить зі 

свого двору неслухів… 

Під старезною тополиною притулилася хатина моториста, оточена, як і 

в усіх рибалок, очеретяною огорожею. Неподалік на лужку паслися дві кози, 

чорна і біла. 

Коли ми підійшли до хвіртки, перед нами мов з-під землі з’явився 

великий сірий цап. Він рішуче націлив свої гострі роги у наші животи і 

витріщив нахабні очі. Від здивування ми навіть позадкували, та одразу ж 

здогадалися, навіщо мати дала нам оту «перепустку». 

Цап хапонув зубами наші капустяні жмутики і зневажливо пошпурив їх 

геть під тин, а сам подався до кіз. 

Ми зайшли до двору, але нікого не побачили, навіть стурбувалися: 

невже нікого немає у цій хатині?  

Та ось двері рипнули, і на ґанок випливла огрядна тітка з крутими 

плечима. Голова її була пов’язана білою хустиною, кінці якої стирчали на 

маківці, мов кролячі вуха. Вона зовсім не була схожа на муху. 

– Хлопчики, а як це вас козел проґавив? – пішла вона до нас. 

– У нас була «перепустка». 

– Ну, одразу видно, що свої, косянські, – посміхнулась вона до мене. 

– Еге ж! – погодився я. – Доброго дня, тітко Маріє! 

– Ну, здрастуй, Юрку! А хто ж це з тобою? 

– Мишко Козаченко з Доброводівки. 

– Ясно. Ото й добре, що вас двійко, – чомусь зраділа тітка Муха, – 

тепереньки, гості дорогі, сідайте за стіл, а я хутенько, – і вона метнулась до 

хати. 

Ми всілися біля столу. Тітка поставила перед нами по дві склянки і 

знову потопала до хати. Цього разу вона повернулася, тримаючи у кожній 

руці по глечику: один був темнуватий, другий білий. У першу склянку вона 

налила молока з білого глечика, а у другу – з темного. 

– Пригощайтеся! Спробуйте обидва молоко з різних склянок… 

Ми зовсім не збиралися засиджуватися за столом, адже пам’ятали: 

камбалячий вовк у цей час нещадно ковтає наших рибчинок. Тому поспіхом 

видудлили молоко з обох склянок. 

– Яке вам, дітки, більше сподобалося молочко – з білого чи з 

чорнуватого глечика? 

– Начебто однакове, – поспішив з відповіддю Мишко. 

– Ой, помиляєшся, хлопче, у білому смачніше. 

– Так-так, у білому... у білому більш смаковите! – поспіхом погодився я 

з господинею. 

Ми квапилися, щоб скоріше перейти до діла. Правда, як це зробити, ні 

я, ні Мишко не знали. Але нас виручила сама тітка Марія. 

– Я так і знала: кращого молочка, ніж од білої кози, у всій Тополівці не 



31 
 

знайти! – задоволено мовила вона. – А тепер скажіть мені, хлопці, чого це ви 

надумали мене провідати? – поцікавилася вона. 

Я, тамуючи хвилювання, спитав: 

– Чи не знайдеться часом у вас, тіточко Маріє, гачка? 

– Та хіба у вас, діти, гачків уже не стало? 

– Ні. Гачки є. Але нам потрібен великий, яким колись сомів ловили. 

– Великий гачок?! Це ж треба! – тітка аж руками сплеснула. – Це ви в 

мене вже треті будете. Не так давно приїздив опецькуватий чоловік в 

окулярах і з портфелем. Для обласного музею попрохав такого гачка. І ото 

вчора завітала балакуча молодиця з районного музею – теж за гачком. А ви ж 

тоді з якого музею будете? 

– Ми… ага, значить… зі шкільного музею. Точно, зі шкільного, – 

виручив Мишко. 

– Ну, коли вже таке діло, – тітка Муха уважно оглянула нас, – тоді 

пошукайте отам, у скрині. Може, й знайдеться ще якийсь. 

Ми підбігли до хтозна-якої старезної скрині і ледве підняли важке віко. 

Скриня була доверху напхана різним залізяччям – шматками дроту, величез-

ними іржавими замками з одірваними дужками, якимись дивовижними 

прасками, сковородами.  

На самісінькому дні ми знайшли потрібний гачок. Він був не такий уже 

й великий, але міцнющий, – на нього не те що камбалячого вовка, а й 

справжнього крокодила можна було випручити. Саме те, що треба!.. 

– Знайшли? – несподівано підійшла до нас тітка. 

– Ага, ось він, – показав Мишко нашу знахідку. 

Тітка взяла гачок і уважно оглянула його. 

– О, таки є! Ще й який! Це ж справжній білужачий гачок. Пам’ятайте, 

дітки, давно, ой як давно скував його дід Мусій Ількович Муха. Досі 

подейкують, що на такі гачки у нашій затоці рибалки піймали одного разу 

стопудову білугу. Подумайте – сто пудів! Це ж півтори тонни важила ота 

рибина… 

 

За ворітьми тітчиної садиби нас знову зустрів цап. Він байдуже оглянув 

нас. Біля нього стояли кози. Вони доїдали наші «капустяні перепустки»… 

Мишко підняв над головою гачок. 

– Тримайся, камбалячий вовцюго! – войовниче вигукнув він. 

Ми щодуху помчали додому. 

Того ж дня ми збиралися податися до гирла ловити камбалячого вовка, 

але сталося так, що нам довелося до вечора допомагати мамі підв’язувати 

виноградні лози на нашому городі. 

Після вечері похапцем розпочали готувати свою снасть. Перш за все 

змотали із сомоловки весь шнур і перевірили його: він був довгий і досить 

міцний. До нього я прив’язав гачок, який скував дід Мусій Муха, а вище 

причепив свинцеве грузило. 

– Назвемо цю снасть «вовколовкою», – запропонував Мишко. 
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Я погодився з ним. 

Нам залишилася дрібничка: упіймати вранці бичка-живця. 

 

 

8. Дарунок Кніповича 

 

Тільки-но ранкове сонечко показалося над морською затокою, як ми 

рушили ловити камбалячого вовка. Мишко ніс весла, а я обіруч притискав до 

грудей нашу «вовколовку». Пух плентався позаду. Він часто зупинявся, тер 

лапами очиці, позіхав, – не виспався, бідолаха. 

Нам поталанило: ми скоро піймали живця, здоровенного головатого 

сіряка, кинули його у цеберко з водою і швидко попливли до вікмора. 

І от настав вирішальний момент. Я розмахнувся й пошпурив живця в 

море так, щоб його було видно з вікмора. Потому я змотав з «вовколовки» 

частину шнура – щоб підсікти вовка, і ми спустилися у наш підводний 

закапелок. В ілюмінатор було добре видно живця. Він завзято сіпався, 

намагаючись утекти, але його надійно тримало грузило.  

Навколо бичка зібралась усяка дрібнота: креветки, крабики, бичкурики 

– морські тигри. Але вони нас не цікавили. Ми чекали вовка. Повільно, ой як 

повільно минав час! Ось уже невеселі думки почали роїтися в наших головах: 

може, хижак проплив мимо – адже гирло широке! А то, дивись, оселився 

десь серед Бугазу, а ми, дурні, сидимо оце, чекаємо з моря погоди. 

– Він! – сіпонувши мене за рукав, прошепотів Мишко.  

Я побачив невиразну, але вже знайому тінь хижака. Він плив 

прямісінько до вікмора. Мабуть, помітив нашого живця. Затамувавши подих, 

ми чекали, а я що було сили затис у руці шнур. От вовцюга на мить повис над 

нашим бичком, як і того разу, показав нам ротяку, але замість того, щоб 

накинутись на поживу, чомусь кинувся вбік і дав драпака…  

Отакої! Від несподіванки ми аж відсахнулися від ілюмінатора. Що б це 

сталося? Що налякало хижака? 

– Хитрющий вовцюга, певно, якогось там ворога угледів, – висловив 

припущення Мишко. 

– Не побачив, а відчув, – уточнив я. 

– Може, шнура злякався? 

– Різних шнурів знаєш скільки на морському дні валяється. Мабуть, 

його гачок налякав, бо від нього залізяччям тхне, – уголос розмірковував я. 

– Що ж будемо робити? – зовсім розгубився Мишко. 

– Як це що! Зануримо снасть у діжку з тюльковим жиром. Вона 

пропахтиться рибою, і тоді ми знову повернемося ловити вовка. Згода? 

– Згода, – повеселішав Мишко. – Завтра вже напевно витягнемо на 

берег злодіяку. Буде знати, як камбалят ковтати. 

Але на ранок на нас чекала несподіванка. Прокинувшись, я аж зойкнув 

від здивування: севрюжка-вітровказ націлив свого носа прямісінько в чорне 

кружало. Знадвору було чути, як тривожно шумить тополина й гуркоче море.  
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Отже, дув кішкодер – північно-західний вітрюган. Ми побігли на берег. 

Море бушувало. Воно осатаніло верещало, гуркотіло, мов громовиця, і 

сичало, як велетенська зміюка. Мій друг остовпів від здивування. 

– За одну ніч отако сказилося! – не міг повірити він.  

Украй здивований Мишко слідкував, як величезні білогриві хвилі, 

наздоганяючи одна одну, кидалися на берег. Вони випльовували на пляж білу 

піну і яскраві довгі зелені листки морської трави, яка на очах буріла і 

перетворювалася на камку. 

 

Три дні не вгавав вітрюган, і три дні квасилася в діжці, у риб’ячому 

жирові, наша «вовколовка». Та ми не сумували: в таку погоду камбалячий 

вовк, голодний, відлежувався десь у своєму лігві. Ну й накинеться він на 

нашого живця! 

Коли на морі нарешті запанувала тиша, ми попливли за живцем. Після 

шторму клювала лише дрібнота, яка, на наш погляд, не могла спокусити 

камбалячого вовка.  

Та зрештою нам пощастило: Мишко впіймав сіряка, правда, худючого 

та поганючого. Але чекати на кращий улов не було часу – сонечко вже он як 

підбилося… 

Цього разу очікувати довелося недовго. Ледве ми влаштувалися у 

комірчині, як помітили хижака: здавалося, він тільки й чекав на нас. Не 

встигли ми закинути вовколовку, як руку мою боляче обпік шнур. 

– Ага, попався-таки, злодіяка! – загорлав Мишко. 

Ми враз опинилися на палубі, де я закріпив снасть. На воді, поруч з 

фелюгою, по-чудернацькому підскакувала й витанцьовувала «вовколовка»: 

це з такою швидкістю хижак змотував з неї шнур. Тоді її ніби підхопив глісер 

і потяг у затоку. Ми скочили у човен і кинулися слідом.  

Треба було поспішати – наша здобич могла вийти в море. А тим часом 

величезний поплав вовколовки, мов оскаженіла тварина, з неймовірною 

швидкістю в’юнив по затоці. Іноді він кидався до берега, мчав упродовж 

пляжу, а тоді круто повертав і знову починав кружляти серед затоки.  

Та ось ми стали помічати, що наш поплав більше не пірнає, гасає вже 

значно тихше, іноді зупиняється. Нарешті він зовсім застиг серед затоки. 

– Скінчилося пальне, – радо вигукнув Мишко і натиснув на весла. 

Настав час цупити вовцюгу на берег. Але друг мій помилявся. Коли ми 

підпливли до поплава і спробували витягти шнур, у нас нічого не вийшло. 

Вовк з місця не рушив. У хижака ще було пальне. 

Тримаючи шнур обіруч, я відчував, як десь на глибочині шалено 

пручається хижак. Іноді він сіпав з такою силою, що шнур боляче впивався в 

мої долоні. Я тримав хижака, а подумки весь час повторював: «Тільки б не 

зірвався, тільки б не зірвався!» І при нагоді потихеньку підтягував здобич 

ближче й ближче до човна. Та ось наш кіль врізався в береговий пісок. Ми 

повискакували із човна. 

Тепер ми вже вдвох з Мишком цупили вовцюгу. Здавалося, ще трохи, і 
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перемога буде за нами. Але чим ближче ми підтягували його до берега, тим 

завзятіше він пручався. Попід самим берегом він почав виринати на 

поверхню. Роззявивши пащу, вовцюга крутив головою, намагаючись будь-що 

звільнитися від гачка. Але ми пильнували, як могли! 

Аж ось нарешті ми побачили у прозорій воді плямисте рибисько з 

довгим, як у кота, хвостом. Своїми булькатими очима вовк люто зиркав на 

нас і, певно, був зовсім не від того, щоб проковтнути нас, як отих камбалят. 

От його рило вже торкнулося берега. Ми, зібравшись на силі, сіпонули за 

шнур – хотілось одразу витягти здобич на берег.  

Шнур нап’явся, мов струна, і … бринь – перервався. Ми попадали на 

пісок. Вовцюга ж ніби тільки й чекав цього: підплигнув, миттю перекинувся 

в повітрі і кинувся в море. В останню мить наш Пух схопив його за хвоста, а 

ми, наче підкинуті пружиною, одним скоком опинилися поруч з песиком і всі 

разом витягли камбалячого вовка на берег. 

Перемога! Скільки було радості! Пух наче знавіснів – щодуху бігав 

навколо морського страховиська і заливисто гавкав, а ми, кружляючи в 

якомусь шаленому танку, оглядали свою здобич. Перед нами лежала велика 

жовто-плямиста рибина, з голови до хвоста утикана гостряками. Ну справжнє 

тобі чудовисько! 

Ми перекинули вовцюгу і побачили в його пельці крім нашого гачка 

ще з десяток дрібних гачечків з бичколовок. Отож, ця тварина вже не вперше 

потрапляла до рибалок. 

Захопившись, ми й не помітили, як до нас підійшов дід Мореписець. За 

плечима в нього на ремінці висів фотоапарат. Онупрій Платонович зупинився 

біля нашої здобичі. 

– Справді, це – скат, який називається морською лисицею... – мов 

переконуючи сам себе, мовив дідусь. 

Він трохи постояв мовчки, а тоді піднесено додав: 

– Хлопчаки, та ви такий клас риболовлі показали, що куди твоє діло!.. 

Мені ще не доводилося бачити отакенної лисиці! Вона ж не менше півтора 

метра завдовжки. Як тільки ви подужали такого велетня?!. 

– Це камбалячий вовк, – відказав Мишко. 

– Правду кажеш, козаче! Це справді морський вовк, хоча народне 

прислів’я говорить: «хто народився лисицею, тому вовком не бути!» Ця 

лисиця хитріша за всіх морських хижаків, вона навіть уночі знаходить свою 

здобич. 

– Як же це їй вдається? – спитав я. 

– Лисиччині секрети. Дивіться: отутечки, – дід провів своїм ціпком 

впродовж хребта і хвоста, – цей скат має електричний орган. Він на початку 

хвоста заряджений позитивно, а на спині негативно. Плаваючи, він створює 

навколо себе електричне поле, за допомогою якого чудово орієнтується і 

знаходить свої жертви, де б вони не ховалися.  

Ми були вкрай здивовані.  

– Хлопчики, знищивши цього хижака, ви врятували безліч майбутніх 
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камбал. Та за такі діла сам бог морів назвав би вас молодцями. 

– Який бог? Нептун?! 

– Чому Нептун?! Я мав на увазі справжнього бога морів та океанів, 

якого я знав особисто! – роздумливо проказав Мореписець. 

– Справжнього?! І Ви його бачили?!. 

– Не те слово, хлопчаки. Не лише бачив, як оце вас, а й працював з ним. 

– З богом?!! 

– Атож, – дідусь посміхнувся. 

Онупрій Платонович значуще кашлянув і, видобувши з кишені згорток 

і розгорнувши його, подав нам невеличку фотографію.  

– От погляньте на отого морського бога самі. 

З пожовклої фотографії дивився сивочубий дід. Він поглядав на нас 

веселими очима, ніби говорив: «От, хлопчаки, ми нарешті й зустрілися! 

Радий з вами познайомитися …» Цей дід чимсь нагадував самого Мореписця. 

– А хто це? – запитав я. 

– Це сам академік Микола Михайлович Кніпович, всесвітньовідомий 

учений, великий знавець морів і океанів17. У 1922 році на нашу косу прибула 

експедиція вчених на чолі з ним, яка мала дослідити Азовське море. Мені 

пощастило працювати юнгою на тому науковому вітрильнику. 

Дідусь занурився у спогади: 

– Микола Михайлович навчив мене по-справжньому бачити, розуміти і 

море, і рибу. Навчив спостерігати за нею, виготовляти чучела риб, а ще – як 

правильно записувати всі свої спостереження. Відтоді мене і прозвали 

Мореписцем, – весело посміхнувся бородань. 

Перегодом, пильно глянувши на нас із Мишком, Онупрій Платонович 

запропонував: 

– А чи не хотіли б ви ще яку-небудь дивину морську побачити? 

– Ще й як хотіли б! – аж підскочив Мишко. 

– Він і своїм шкільним друзям пообіцяв якусь дивовижу з моря 

привезти, – підхопив я. 

– Ну що ж, – лагідно відповів дідусь. – Тоді, може, згодом щось і 

придумаємо. А поки що давайте завітаємо до рибцеху. 

«До рибцеху! – аж засмутився я. – Звідки б там узялася дивина! Ніколи 

там нічого цікавого не було – самі діжки та височенний, мов щогла, дядько 

Іван, якого позаочі звуть чомусь іще «Іваном з того світу»…» 

Поки я отак розмірковував, ми підійшли до човна, запхали свою здобич 

під банку, поруч посадили Пуха. Онупрій Платонович сів на кормі, ми взяли 

по веслу і – гайда! – до рибцеху. 

Перегодом мовчанку порушив дідусь. 

– Дорогі мої онучатка, – він весело подивився на нас, – я хочу вам 

відкрити велику свою таємницю. 

                                         
17

 Микола Михайлович Кніпо́вич (25.03.1862 – 23.02.1939) – російський і радянський зоолог, 
іхтіолог, гідробіолог і гідролог, засновник російської школи дослідників у галузі промислового 
рибництва.  
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Ми здивовано перезирнулися. Дід посміхнувся ще веселіше: 

– А ви думали, таємниці є тільки у вас? Е, любі мої!.. Є вона і в мене. 

Ще нікому я про неї не говорив, а вам, раз ви отак мені сподобалися, все 

розкажу… Тільки давайте умовимося: поки що мене про неї не питайте, самі 

побачите. Згода? 

– Згода! – дружно відповіли ми.  

Скориставшись моментом, я наважився запитати: 

– Онупрію Платоновичу, а чому дядька Івана ще «Іваном з того світу» 

називають? –. 

– А тому, Юрко, що він справді на тому світі побував. 

– І повернувся?! 

Мореписець дістав хустку, неквапно витер очі й вуса. 

– Повернувся, – мовив він якось аж надто буденно. – Повернувся, та ще 

й живеньким і здоровеньким. І ось та подія, на мій погляд, варта уваги 

отаких, як ви, переможців морської лисиці. Будете слухати? 

– Питаєте! – гаряче відгукнувся мій друг. 

– Ця подія трапилася в нашій затоці, – повагом розпочав свою оповідку 

Мореписець. – Давненько це було – тоді, коли рибалки-забродичі18 ловили 

рибу не сітками, як тепер, а довжелезними волокушами19. Ох і важка то була 

робота. І треба ж так було: варто рибалкам, надриваючись, підтягти волокушу 

до берега, як риба, що була нагорі, перестрибувала через верх волокуші. Щоб 

не втрачати улову, рибалки вибирали серед забродичів цибаня20. Він заходив 

у море, піднімав і тримав над головою верхній край волокуші. Отаким 

підтримувачем сіті був тоді парубійко Іван.  

Онупрій Платонович дав нам хвилинку переварити почуте. Тоді додав: 

– А треба вам сказати, що більше всього боявся він медуз.  

– Медуз? – здивовано перепитав я. 

– Так, медуз! А щоб захистити синочка від них, мамуся пошила для 

нього широчезні, як у запорожців, штани, які той підв’язував аж під пахвами. 

І от одного разу, коли Іван, як завжди, тримав над головою верхи, з волокуші 

вирвалась величезна рибина і кинулася назад у море. Разом з нею зник і Іван. 

Рибалки лише побачили, як у повітрі майнули його довжелезні ноги, і 

капець… Від подиву всі заклякли на місці: куди ж подівся хлопчина?  

Перегодом звіддаля долинув його голос: «Бра-а-тці, я на-а то-о-му-у 

сві-і-ті-і по-о-бу-вав, ле-ед-ве-е не-е-е вто-о-пи-ла-а ри-би-на-а, у шта-а-ни-и 

за-а-плу-та-а-ла-ся, кля-я-ту-ща-а-а!» Іван плив через затоку до берега!  

Але на тому пригоди не скінчилися. Незабаром рибалки побачили на 

протилежному березі чудернацьку білу тварину. Що за дивина? Кілька 

рибалок кинулися у човен і подалися на другий берег. І що б ви думали: на 

березі підплигувала якась довжелезна тварюка, замотана у сіру полотнину. 

                                         
18

 Забро́да – 1) людина, що забрела у воду для ловлі риби; 2) нетутешня людина, заробітчанин; 
3) чужинець, що любить блукати, мандрувати. 

19
 Волоку́ша – густа сітка для ловлі риби на мілині. 

20
 Циба́нь (розм.) – довгонога людина або тварина. 
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Виявилося, що то була та сама білуга, яка заплуталася в Іванових шта́нях. Це 

ж треба – сама вистрибнула на берег! 

На той час ми підпливли до рибцехівського причалу, де на нас уже 

чекав дядько Іван. Перехилившись через поруччя і широко розвівши руки, 

він привітно вигукнув: 

– Радий Вас бачити, Онупрію Платоновичу! А хто це з вами? 

– Хіба не бачиш – рибалки, – відповів дід. 

– Рибалки? А де ж тоді їхня риба? 

– Є й риба, – засміявся дідусь. 

– То, може, вагонетку підкотити? – підхопив жарт дядько. 

– Вагонетку не треба, а кінець причального крана спусти. 

– Кран?! Це можна, тільки для чого він вам знадобився? – знову 

сміється дядько Іван. 

– Давай-давай, зараз побачиш, – стояв на своєму дід.  

Дядько Іван кинув нам мотузку і спустив вкрай обтріпаний канат, до 

якого ми й прив’язали вовцюгу. 

– Віра! – скомандував я. 

Лише тепер, коли наш вовк повис у повітрі, ми побачили його «в усій 

красі». Авжеж, нічого не скажеш – могутня попалась нам рибина! 

По мотузяній драбині ми видерлися на причал, прихопивши із собою й 

Пуха.  

– Оце так рибина! Хто ж це її спіймав? – вихопилося в цибаня щире 

захоплення. 

– Я ж казав, Іване, – рибалки, – мовив дідусь і обняв нас за плечі, а Пух 

тричі гавкнув, – мовляв, знай наших. 

Дід-мореписець поставив нас обабіч вовка, який тепер висів над 

причалом, ще й Пуха вмостив між нами і сфотографував. 

– Для історії, – мовив він, – та й вам, хлоп’ята, на згадку. 

Потім додав: 

– А тепер, Іване, відвези цю красуню до холодильника. Повернуться 

люди, зробимо з цього камбалої́да чучело, а ви, хло́пці-моло́дці, топайте за 

мною. 

Ми обійшли рибцех і побачили невеличкий будиночок. 

– Колись тут була канцелярія, а тепер… Зараз подивитеся, що тепер, – 

мовив Мореписець і чомусь озирнувся навколо. 

– Прошу, заходьте, – відімкнувши двері, запросив він нас. 

Переступивши поріг, ми спочатку нічого не бачили, а коли дідусь 

увімкнув світло, аж поприсідали від подиву: серед кімнати стояло чучело 

величезної тупорилої білуги. 

– Це саме ота білуга і є, – посміхнувся дідусь. 

– Яка ледве не втопила дядька Івана? – здогадався Мишко. 

– Так-так, вона, – ствердно кивнув він головою, – чудовий представник 

родини осетрових. 
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Крім білуги-гіганта ми побачили ще чучела осетра, севрюги, сули, 

ляща, камбали. У склянках зберігалося чимало заспиртованих дрібних 

тварин, на стінах висіли різні плакати з видами риб і гасла, які закликали 

берегти рибні запаси Азовського моря. 

– Це буде кімната рибалок, – пояснив нам Онупрій Платонович. – Оце і 

є, діти, моя таємниця. Я потай переніс сюди зі своєї хати різні знахідки і всі 

чучела, що зробив протягом життя. Поки що я нікому про це не казав, але, 

гадаю, що невдовзі відкрию двері кімнати для всіх – у День рибалки. А оце 

місце буде для вашого «вовка». 

Дідусь зняв рамочку, яка висіла на простінку, і уважно оглянув її. 

– Я, діти, у такому віці, що вже маю право передаровувати свої ж 

дарунки. Візьми, Мишку, оцю річ… 

І дід подав йому рамочку, в якій під склом були прикріплені різні дива: 

морські коники, риби-голки, рибки – морські язики, крабики, черепашки. 

– Пам’ятай, хлопчику, – це не лише мій тобі дарунок, а й дарунок бога 

морського. 

– Дарунок Кніповича?! – схвильовано вимовив Мишко. 

– Так, це його особиста колекція, яку він у ті далекі часи подарував 

мені. Це була гордість моєї колекції. Думаю, твої друзі-степовики будуть 

задоволені. Нехай дивуються, милуються тваринами морськими та й не 

забувають про свої, степові, – додав бородань. 

– Ми не з таких, – притиснувши до грудей дарунок, твердо вимовив 

Мишко.  

А я мимохіть подумав: «Щось ти, хлопче, за інших розписуєшся, а сам, 

мабуть, не від того, щоб залишитися назавжди коло моря». 

Ми подякували Онупрію Платоновичу за все і вийшли. 

 

Через кілька днів я проводжав свого друга додому. Настали жнива, і він 

поспішав назад, до рідного степу. Хоч як просили ми з мамою, щоб він побув 

у нас ще хоч трохи, Мишко твердо стояв на своєму. На прощання він сказав 

мені такі цікаві слова: 

– Юро, знай, я – не забудько. Завжди пам’ятатиму море, камбаляток і 

наші пригоди. Море гарне, таємниче, тепле, але наше, степове, не гірше. 

Приїзди, сам побачиш!.. 

Піднявши куряву, автобус помчав вулицею, а я слідкував за ним, аж 

поки він не зник у блакитній далечині. Стежив і весь час дивувався: «От тобі 

й Мишко-очкарик! Я ніколи не чекав від нього таких слів. Аж запалив мене – 

так і кортить тепер дізнатися, яке ж воно – оте море степове?!.» 
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Андрій Будугай 
 

Степова́ принце́са 
 

За повістю Олексія Огульчанського 

«Степова́ принце́са» 

 

У Доброво́дівку 

Юрко́ візи́т нано́сить, 

Щоб мо́ре порівня́ть 

із про́стором степі́в. 

Мишко́ йому́ дові́в: 

свої́х́ приго́д тут доси́ть, 

Щоб поверну́ть теля́ 

трудівника́м полі́в. 

 
м. Біла Церква, 22.08.21, нд., 16:12.  

 

(Із циклу «Приазовські арабески») 

 

 
 

 

Повість друга  
 

Степова принцеса 
 

Пригодницька повість 

 

 

1. Я у Доброводівці 
 

Усе розпочалося саме тоді, коли надвечір літнього дня я залишив 

задушливий вагон і опинився на пероні невеличкої залізної станції. Поруч зі 

станційним будиночком я побачив довжелезний прилавок, за яким сиділо 

кілька дідусів і бабусь, а перед ними громадилися купи яблук, груш, слив, 

помідорів. 

Чому ж вони тут зібралися, адже покупців я не побачив? А потім я 

здогадався: очевидячки степовики-продавці чекали на пасажирів із потягів. А 

їх літньої пори приїздить до нашого теплого моря хтозна-скільки. Ну і 

зрозуміло, що кожен із них не проти того, щоб поласувати південними 

овочами і фруктами... 

Це я втямив. А ось чому мене не зустрів Мишко – це мені було зовсім 

незрозуміло. Кілька пасажирів, що зійшли на цій станції, одразу сіли на 
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автобус і поїхали. А я розпочав пошуки свого друга Мишка Козаченка. На 

пероні я його не знайшов. Тоді попрямував за станцію. 

Там розташувався невеликий скверик із кількох величезних гіллястих 

тополин. Але й тут я не побачив свого товариша. Де ж він? 

Раптом із-за крайнього тополиного стовбура вихопився захеканий 

рудоголовий хлопець. На ньому була жовтувата майка і такого ж кольору 

вкрай заношені джинси. Він одразу кинувся до мене. Підбіг і, приязно 

посміхаючись, поцікавився: 

– Це не ти, бува, Юрко-морячок? 

– Угадав! А ти хто будеш? 

– Васько, а точніше – Василь Семенович Воротнюк, однокласник і друг 

Михайла Козаченка – відрекомендувався він. – Друзі ж мене звуть Васько-

Морквина. А чому мене так прозвали – і сам не знаю! 

З усього було видно, що він брав себе на глузи21.  

– Може це через оту моркву?!. – продовжив він, завзято посміхаючись.  

Далі дістав з кишені паперовий згорток і розгорнув його. У ньому – дві 

великі яскраво-руді, як його чуприна, морквини. Одну він простягнув мені. 

– Найкраща у всьому світі каротелька22!.. Пригощайся. 

Я взяв морквину й розпочав її гризти. Соковита. Смачна. 

– А де ж Мишко? – запитав я у Васька. 

– Мишка не чекай. Він доручив мені тебе зустріти. А він разом з 

батьком біля комбайна чаклує. Щось у них там не ладиться. А жнива от-от 

почнуться!  

– Зрозуміло... Готуються до виходу в своє «степове море». 

– Яке степове море? – здивовано подивився на мене Васько. 

– Мене Мишко і запросив дізнатися про нього. 

– Он воно як! Ну як тобі каротелька? 

– Смаковита, дякую! 

– Ото й порядочок! Зараз ми до села миттю домчимо! 

– Автобусом? 

– Ні! – хитнув він головою. – Страх не люблю автобусів! На коненятах 

помчимо! 

– На конях?! – я аж підстрибнув на радощах. – Усе життя мріяв на 

конях покататися! – зізнався я. 

– На ко-о-онях, – протяжно повторив він і чомусь посміхнувся. – Гайда 

зі мною, зараз побачиш наших зміїв-рисаків!..  

Ми вибігли зі скверу. Біля нього під парканом стояли два велосипеди. 

– Почекай, друже, – гукнув Васько. – Перед дорогою ми ще трохи 

підкріпимося. 

Він, мов той фокусник, швидко дістав із другої кишені ще один 

згорток, розгорнув його і запропонував мені ще одну морквину. Поки ми 

гризли ці овочі, мій новий товариш щиро зізнався: 

                                         
21

 «Брати на глузи» – кепкувати, сміятися, брати на глум. 
22

 Каротель – сорт моркви. Каротелька – пестлива форма цього іменника. 
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– Мій батько, Семен Михайлович Воротнюк – городник. І не який-

небудь, а найкращий у районі! – При цих словах мій співрозмовник 

гордовито випнув груди. – Так от, батько частенько каже мені: «Їж, синочку, 

моркву! У ній є вітаміни, які зустрічаються на всьому білому світі. А 

вітаміни – то головне: будуть вони, то будеш здоровий і довго житимеш!» 

Я з інтересом дивився, як Васько пожадливо уминав моркву. З усього 

було видно: каротельки – найкращі його ласощі і він чесно та сумлінно 

виконував батьківську настанову. Я вирішив теж не відставати від нього. 

Підкріпившись морквяними вітамінами, ми осідлали велосипеди та 

вирушили в дорогу. Попереду, зрозуміло, їхав Васько. 

За станцією він одразу ж збочив з асфальту на путівець23, що поринав у 

клин стиглої озимини. За мить ми опинилися серед золотавого колоскового 

моря. По ньому вечірній вітерець лагідно перекочував гривасті хвилі, на диво 

схожі на ті, що я люблю спостерігати на морі. 

Незабаром пшениця скінчилася. Навколо засяяло яскраво-жовте поле 

розквітлих соняхів. Вони полум’яніли, сміялися. О, як вони люблять сонце! 

Повернувши голови на захід, вони – всі як один – не зводили очей зі свого 

яскравого бога. Певно, так вони прощалися з ним до ранку... 

Навкруги панували ще не бачені мною яскраві кольори, я вдихав 

ароматне повітря, а сам тоскно думав про те, що у цьому казковому степу 

буде мало діла для нас, охочих до таємниць і пригод. Усе ж тут на виду, до 

всього можна підійти, роздивитися, доторкнутися. Моє море – то зовсім інша 

справа. Спробуй дізнатися про те, що там діється у морській глибочині, хто 

там живе, як себе почуває, які пригоди там творяться! 

Як же я тоді помилявся!.. 

На доріжці між соняхами ми зустріли дідугана з клинцюватою 

борідкою і круглою, як гарбуз, пикою. На його голові був хтозна якої 

давності картузик, на плечах обвисла брудна темно-зелена сорочка, 

заправлена в смугасті штани. На ногах – украй стоптані чорні черевики. 

Обливаючись потом і шкутильгаючи, він котив старезний заіржавлений 

велосипед, геть увесь обвішаний різнокольоровими кошиками і торбинами. 

– Доброго Вам вечора, діду Устиме! Поспішаєте? – голосно вигукнув 

Васько. 

Дідок не відповів і навіть не повернув голови в наш бік. Напевно, він 

ото так квапиться на базар, щоб не проґавити покупців! 

– Це дід Купи-Продай, – повідомив Васько. 

– Це ти його так прозвав? – поцікавився я. 

– Ні, його так називають усі односельчани!  

– А чому ви так його обзиваєте? – знову запитав я Васька. 

Васько зупинився, щоб відповісти на моє запитання і показав знаком, 

щоб я теж зупинився. 

– Пам’ятаєш фільм «Тіні зникають опівдні»? – запитав він. 

– Так, звісно! 

                                         
23

 Путі́вець – польова дорога.  
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– То, мабуть, пам’ятаєш там неприємного і дещо кумедного персонажа, 

якого назвали Купи-Продай? – промовив Васько. 

– Еге ж, пам’ятаю. 

– Люди подейкують, що той дідок пройшов вогонь, воду і мідні труби. 

Як йому таке вдалося зробити – я і сам не знаю. 

– А що він продає та купує? 

– Купує мало, а продає все те, що у садку та на городі вродить. Сам 

нічого навіть не попробує, все на базар. Каже: «Більше за все полюбляю 

свіжу копійчину!» А навіщо вона йому – та копійчина? Незрозуміло. Живе 

сам. Ходить як обірванець.  

– Еге ж, – погодився я. – Видок у нього ще той!.. 

– Начіпляє цей дідок кошиків з овочами, вишнями, сливами, яблуками 

чи грушами на свій велік, мов на віслюка і котить на вокзал, а там днює і 

ночує. Удома ж добро стереже величезний цепний псюра. Не собака, 

справжнісінький вовцюган. Уяви собі: минулого року коза його сусідки 

забігла у дідівський садок, так там і залишилася! Псюра прямо по-вовчому 

вирвав їй горлянку. 

Після цього Васько поїхав і дедалі сильніше почав натискати на педалі. 

Я не відставав від нього. Соняшникове поле простягалося аж до річки, а за 

річкою – село. 

– Ось і наша Доброводівка! – гордовито вигукнув Василь, коли ми 

мчали по містку. 

Проїхали сільською вулицею зовсім мало, коли Васько зупинився коло 

воріт, які вартували стрункі різнокольорові мальви. 

– Приїхали. Це і є Мишків двір! Бувай! А я поспішаю. У мене справи! – 

вигукнув він. 

Підхопивши однією рукою руль того велосипеда, на якому я їхав, він 

помчав вулицею. А я зайшов у двір. На просторому подвір’ї мене зустріла 

вже немолода жінка із сивиною. На сіроокій господині була така ж квітчаста 

сукня, як і мальви навкруги. 

– Юрко? 

– Він самий. 

– Як же ти схожий на свою мамусю! – захоплено вигукнула вона, 

уважно оглянувши мене з ніг до голови. – А я Мишкова мама, а для тебе – 

тітка Оксана. Щось мій синок забарився біля комбайна. От-от має примчати. 

Тітка Оксана показала, де можна покласти мої речі, а потім завела мене 

до літньої кухоньки й не відриваючись від роботи розпитала новини про моїх 

маму й тата, про мене. Я передав їй свій гостинець – важкеньку низку 

в’ялених азовських бичків. Господиня подякувала , а незабаром вивела мене з 

кухні й посадовила на ослінчик під гіллястим бузком. 

– Посидь, хлопче, відпочинь з дороги. Зачекай Мишка тут. А якщо 

бажаєш – то оглянь наш двір, садок. А я піду вечерю доварювати, бо, як 

бачиш, у мене все на плиті закипає та шкварчить. 

Сказавши це, вона повернулася на кухоньку, а я розпочав усе навколо 
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розглядати. Серед майже круглого двору височіла шовковиця, а за нею 

стояли курник та ще якісь сарайчики. Під парканом стояла собача будка. 

Побачивши її, я здогадався: Пухова хатина. А от нашого куцохвостого 

слідця24 не помітив. «За Мишком побіг!..» 

Та тільки-но я отак подумав, як раптом до двору увірвався захеканий 

Пух. Він одразу ж упізнав мене, привітно крутнув своїм обрубком-хвостом і 

кинувся було до мене, як зненацька його перейняла тітка Оксана. 

– Ага, нарешті з’явився, капловухий! Говори, де був?! – гримнула на 

песика тітка. – Знову, мабуть, до Принцеси мотався! Га? Гультяй ти такий!.. 

Пух різко зупинився, ніяково гавкнув і був схожим на такого собі 

хлопчика, який набешкетував і на якого чекає кара. Проте в нього ще була 

надія вилізти сухим із води, бо він невпевнено крутнув хвостом і, розкривши 

пащу, наче намагався посміхнутися. 

– Ах ти ж псюро нещасний! Ще й вищиряє зуби! Поганець. Ось я тобі 

зараз покажу! Знатимеш, як бігати до Принцеси! 

При цих словах тітка схопила першу-ліпшу ганчірку зі столу, кинулася 

з нею до собаки. Але Пух уже хутко зник. Де він заховався, я і сам не 

помітив. Мов крізь землю провалився.  

Тітка Оксана шукала цуцика під пові́ткою25, у коморі, зазирала під 

ганок. Пух ніби розтанув у повітрі. Він щез.  

Так минуло кілька хвилин. А коли тітка вже знову поралася біля печі, я 

помітив схованку капловухого хитруна. Виявилося, що песик ховався у 

щілині за своєю будою. Він виліз звідти, а тоді через увесь двір поповз на 

череві до своєї господині. Плазував і весь час молотив своїм цурпалком по 

землі. Цим самим він, певно, по-собачому виявляв цілковиту покірність і 

просив пробачення. 

– Ну і хитрюща ж тварина... – вже примирливо промовила тітка Оксана, 

помітивши поку́тника26. – Ти, мабуть, перед тим, як стати псюрою, рудою 

лисичкою побував. І все ж я тебе, капловухий, провчу! Тепер сидітимеш на 

прив’язі! І вже не бачити тобі Принцеси. Час уже і відвикнути від неї. Марш 

до своєї халабуди! – таким був суворий наказ тітки. 

Похнюпивши голову, Пух почалапав до своєї хижі.  

– Яка то у вас, тітко Оксано, принцеса об’явилася? І при чому тутечки 

песик? – звернувся я до неї зі своїми запитаннями, бо не розумів за що ж був 

покараний наш вірний слідець. 

– Є у нас, хлопчику, Принцеса. Та ще і яка! – посміхнулася вона. – Але 

таки спершу слід розповісти і про Королеву. 

– Королеву? Це яку? Чи, бува, не англійську? – тепер я був уже зовсім 

збитий із пантелику. 

– Ні, мова не про англійську. У нас є своя, доброводівська Королева. 

                                         
24

 Сліде́ць – собака-слідовик, собака-слідник, стежій. 
25

 Пові́тка – 1) господарське приміщення для утримання домашніх тварин або зберігання знарядь 

праці, різного майна; 2) Покрівля на опорах для захисту від сонця, дощу і т. ін.; накриття. 
26

 Поку́тник – той, хто відбуває покуту, спокутує гріх.  
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Правду кажучи, у неї на голові замість золотої корони стирчать усього тільки 

сіренькі ріжки, а все ж Королева. 

– Рогата королева? Може, казкова? 

– Справжнісінька, але рогата. Бо то корова. І не якась там звичайна, а 

славна рекордсменка. Отут, Юро, ціла тобі історія трапилася в нашому селі. 

Я вже приготувала вечерю, і тому тепер можу розповісти тобі про все. 

Слухатимеш? – поцікавилася вона. 

Я відчув, що тітці не вперше доводиться розповідати про Королеву і 

Принцесу. І, вірогідно, вона з великою охотою це робила. 

– Питаєте! Звісно, інтересно! Розкажіть! – попросив я. 

– Раз таке діло, то слухай. Але спершу наллю тобі кухлик молока – 

вип’єш його з хлібом і тоді легше буде дочекатися Мишка, щоб ми всі 

повечеряли разом. Помий ось тут руки, а я зараз!..  

Тітка Оксана налила з глечика молока, відрізала чималий шматок 

паляниці. 

– Бери їж і слухай уважно.  

– Дякую! – відповів я і раптом відчув, що таки зголоднів у дорозі й 

Васькова каротелька мене врятувала не надовго. 

– Три роки тому повезла я свою корову-рекордистку до Києва, щоб 

показати її на Виставці. Усім сподобалася моя Муха. А особливо – одному 

вченому, дуже поважному бороданю в окулярах – київському професору із 

сільгоспакадемії, яка розташована недалеко від ВДНГ27.  

– Цікаво! – вимовив я, уминаючи смачнючу домашню паляницю. 

– Слухай далі! Професор довгенько оглядав мою Мушку: обмі́ряв її 

всю, обмацав і зрештою запитав у мене: «А як Ви звете свою вихованку?». Я 

йому відповідаю: «Як звемо? Мухою». «Му-у-ухою?! – аж зняв окуляри від 

обурення вчений. – Та яка ж це Муха, питаю Вас, вельмишановна молодице?! 

Га?! Це ж до Вашого відома справжнісінька ну, як це сказати..., ага, 

Королева! Степова Королева, а не якась там Муха! Як учений свідчу: такої 

красуні у всьому світі не знайти! Розумієте: Королева!» 

– Ого! – вирвалося в мене. 

– Отака-то історія, хлопчику. Так на нашій фермі з’явилася рогатенька 

Королева. І от уперше ранньої весни у неї знайшлася теличка, а до того в неї 

все бички були. Зрозуміло, раз мати Королева, то в неї народилася Принцеса! 

Яке ж воно гарненьке з’явилося на світ, вилита тобі мама, оченята великі та 

карі-карісенькі, сама яскрава, руденька, а на лобі біла плямочка. Картинка, а 

не телятко!  

Я уявив собі цю теличку, а тітка Оксана розповідала далі. 

– Цьогорічна весна була холоднюча та вітряна. Пожаліла я телятко. 

Щоб бува не застудилося, я взяла його до себе додому. Жила Принцеса з 

Пухом у теплих сінцях, а годували ми їх у кухоньці. Усе робили по науці, як і 

порадив сільський ветеринар. На кухоньці Мишко прив’язав дзвіночка.  

                                         
27

 ВДНГ – Виставка досягнень народного господарства, розташована біля Голосіївського лісу в 
Києві. Нині – Національний комплекс «Експоцентр України». Займає площу 283,3 гектара. 
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– А для чого? – здивувався я. 

– Як тільки синочок дзеленькне, так Принцеса і мчить до кухоньки, а 

слідком за нею летить Пух. Молочко пили з цеберки, потім песик дбайливо 

облизував телячу мордочку. Вкупі вони також і спали на соломі, бо тепліше 

ж! І такечки здружилися, що, віриш, тепер їх і водою не розлити.  

Тітка Оксана спохмурніла, на якусь хвилину замовкла, а я слухав її не 

проронивши жодного слова.  

– Збігло багато часу, слід було б уже Пухові й забути свою Принцесу, 

так де там! І тепер вважай кожного дня мотається цуцик до своєї подруги на 

телячу ферму. Ну, зрозуміло, що сама Принцеса рада-радесенька таким 

зустрічам. А от інші телятка, помітивши песика, влаштовують такий 

гармидер, що телятниці не знають що і робити. Скаржаться. Ото за такі 

відвідини я й покарала песика. Знатиме! 

Вона посміхнулася і додала: 

– Чесно кажучи, телятниці мають багато клопоту і від самої Принцеси. 

Надто вона ласа до молочка. Часто, помітивши корову, мчить до неї так, що і 

за хвоста не втримаєш. Оце днями телятко всіх здивувало, його ледь 

відірвали від вим’ячка гнідої кобили.  

– Оце так історія! – висловив я своє захоплення. 

– І не кажи! Ще ніхто не чув і бачив такого, щоб телятко кобилу ссало, 

– продовжила свою оповідь тітка Оксана. – А головне, що всі чотириногі 

мами ніколи не женуть її від себе. Отаке диво живе на нашій телячій фермі. 

Правильно люди кажуть: «Ласкаве телятко двох маток ссе». А нашій 

Принцесі й трьох мамок замало, вона не те, щоб кобилу, а й верблюдиху, 

мабуть, ссатиме. Уже ж і підросла теличка, час і про молочко забувати, а 

вона ніяк не забуде. Ну й пожадливе народилося – задумливо мовила тітка 

Оксана, а потім неочікувано сплеснула руками. 

– Ой лишенько! А я ж забула скип’ятити молочка Мишкові! Він і не 

засне без кухля молока – вигукнула вона і біжком попрямувала до кухні. 

А я подивився на собачу буду: там, поклавши голову на передні лапи, 

солодко спав наш слідець – набігався бідолашний та і на горіхи перепало. А 

за що, питається? Виходить, що за дружбу! І таке буває... 

– Ура-а-а! Юрко приїхав! Краса! – несподівано вихопився з-за чагаря 

Мишко.  

Ми по-дружньому обнялися, потім буцнули один одного лобами. 

Мишко пахнув соляркою та пшеницею. Не встигли ми як слід привітатися, як 

почули: 

– Мишку, мий руки і до столу!.. Юро, сідаймо вечеряти!..  

Коли Мишко повернувся з вимитими руками та обличчям, я 

поцікавився: 

– Мишку, а де ж дядько Микола? 

– Мій батько буде ще не скоро. Він готується до жнив і сказав, щоб 

сідали їсти без нього. 
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Повечерявши, обмінялися з другом новинами. Мишко подякував за 

подаровану минулого літа Онупрієм Платоновичем Куйбідою колекцію 

морських тварин, зібрану Миколою Михайловичем Кніповичем. Він 

розповів, що вона викликала інтерес не тільки у гуртківців-краєзнавців. Про 

неї дізналися в усіх класах і навіть мешканці села приходили в школу 

подивуватися на оті морські цікавинки.  

Багато хто ще й розпитував Мишка про його поїздку в Тополівку, з 

інтересом слухав його оповідь про морського вовка, камбалят, гагару 

Лебідку, діда-Мореписця, севрюжку-вітровказ та інше. 

Ми з Мишком влаштувалися спати просто неба, вибравши місце за 

курником, у садку. Постеливши кілька оберемків сіна, накривши їх двома 

покривалами, притягнувши із хати дві ковдри та подушки, ми лежали 

мовчки. Десь недалечко про щось тихенько гомоніла степова річка, подавали 

голоси цвіркунці, перегукувалися в очереті пташки.  

У небі мерехтіли й світилися зірки. Вони були набагато яскравішими, 

ніж у місті. Інколи по небу пролітали метеорити, які блискавично зникали. Я 

почав рахувати, скільки побачу таких «зірок». Десь на сьомій зірці усе 

навколо стихло. Стемніло, неначе крізь землю провалилося. Я заснув... 

 

 

2. Нахабна кривляка 
 

Прокинулися ми рано, бо в курнику на всю горлянку зарепетував 

півник на ім’я Кокодун. 

– Чи ти замовкнеш, хизуняко28 нещасний?! – сонно пробурчав Мишко. 

У відповідь Кокодун ще завзятіше став сповіщати про те, що вже 

народився ранок. Він чесно виконував свій півнячий обов’язок. 

– Раз уже така справа, то давай, друже, побіжимо до пташника і 

подивимося виставу – запропонував Мишко. 

– Який спектакль? Начебто ранувато для вистав, – відповів я. 

– Саме час! Обіцяю цікаве видовище. Артисти пречудові – з пташиної 

братії, – запевнив Мишко. 

– Тоді гайда! 

Щоб нікого не потурбувати, ми тишком-нишком прошмигнули через 

двір, а вже на вулиці помчали що є сили. 

– Додай газу, бо запізнимося! 

Ми деякий час бігли вулицею, а коли опинилися біля річки – 

зупинилися. Я побачив старезну, скособочену хатину під очеретяним дахом, 

яку оточив чудовий величенький садок. Хатина була схожа на казкову, 

бракувало лише курячих ніжок. 

– Пташиний театр там? – було кинувся я до тієї хати.  

– Ні, то хата діда Купи-Продай! – зупинив мене Мишко. 

                                         
28

 Хизуняка – хвалько, від слова «хизун». Хизува́тися – виставляти що-небудь напоказ, пишатися 
чим-небудь; хвалитися, чванитися. 
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– Зрозумів. Це того діда Устима, про якого вчора розповідав Васько.  

– Так-так, діда Устима. 

– А де ж пташина вистава, яку ти обіцяв?! – накинувся я на Мишка. 

– Почекай, друже. От-от розпочнеться. Дивися он туди на річку – 

порадив він. 

Навколо була краса. Ледь вигулькнуло сонечко, річка брижилася під 

легеньким ранковим вітерцем. Навколо синьо та урочисто. Відволожена за 

ніч трава вигравала золотавими веселками. Згори над усім цим лунав 

пташиний гомін: у ранковому небі виспівував жайвір, вівсяночки весело 

перегукувалися з очеретянками, а зовсім поруч у траві занепокоєно пискнула 

водяна курочка, помітивши нас... 

Можливо, це і була Мишкова вистава? Чудовий ранок, проте мене цим 

не здивуєш – я щоранку бачу таке. 

Стою, терпляче дивлюся на річку, на очерет і ніякою вистави не бачу. 

А як же ми сюди поспішали!.. 

– Де ж твої артисти? – звертаюся до Мишка. 

– Заспокойся! Сказано – чекай! – розсердився Мишко. 

Він увесь час пильно озирався, певно, когось чекав. Що мені 

залишалося робити? Я теж розпочав оглядатися. 

Згодом я помітив чотирьох галок. Птахи в якихось своїх справах летіли 

вздовж річки й увесь час гучно перегукувалися. «Галка-а-а, галка-а-а!» – 

мелодично лунало над очеретом.  

І раптом я помітив, як із плетива непролазних заростів очерету 

випірнула знайома мені велика горласта очеретянка. Вона сіла на найвищу 

очеретину, яка зігнулася під її вагою.  

Пташка повернулася спиною до галок, настовбурчила віялом хвіст й 

розпочала на всі лади перекривляти їх: «Га-ка-а-а-а-а-а, кай-ка-а!..» А потім 

вона почала несамовито квакотіти: «Ква-а, ква-а, ква-а». При цьому вона 

кумедно підстрибувала й якось нахабнувато крутила хвостом. 

У галки, що летіла перед іншими, мабуть, не витримали нерви. 

Склавши крила, вона каменем полетіла на кривляку. Від несподіванки та 

ледь встигла пірнути в очерет, мов та миша в солому. Спробуй тепер її там 

знайди! 

Але тільки-но нападниця приєдналася до своїх подруг, як кривляка 

знову за своє – сіла на ту ж саму очеретину і ще завзятіше розпочала 

викидати свої коники.  

Мушу признатися: я вже давно помітив, що ця велика очеретянка 

полюбляє перекривляти когось. Але отаку нахабну кривляку мені ще не 

доводилося бачити. Не збрехав мій друг – справжня артистка. 

– Ой лелечки, ото дає!!! Оце так комедія! – заплескав я в долоні. 

– Ага, сподобалася моя вертихвістка!.. Щоранку отаке витворяє... 

 

Несподівано його голос був заглушений несамовитим криком. Що то? 

Ми вибігли на пагорбок. Лементували біля хижі діда Устима. 
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– Ґвалт!!! Рятуйте, добрі люди! Убили! Мого Кутька убили!!! – 

несамовито загорланив дід. 

Ми з Мишком побігли до хати, біля якої чувся галас. Неподалік хати 

зупинилися. Побачили, що кричав дід Купи-Продай. Ліворуч від нього 

валявся обвішаний порожніми торбами велосипед, а трохи праворуч у 

калюжі крові лежав вкрай понівечений здоровенний собацюра. 

– Убили! Убили! Хто убив мого Кутька?! – не вгавав дідок. 

На крик прибігла жінка, певно, його сусідка. 

– Діду Устиме, Вашого Кутька, мабуть, розтовкла нечиста сила! Он 

хто! – повідомила вона. 

– Яка ще нечиста сила? – обурено вигукнув дід. – Що ти кажеш, 

Клавко?! Та де вона взялася на мою нещасну голову?!  

Дід недоброзичливо подивився у наш бік, але нічого нам не сказав, хоч 

ми були вже і досить близько від його двору. А потім знову залементував: 

– Убили! Убили! Убили! Хто вбивця? Хто вбивці? Скажіть, хто?!. – 

ніби заведена машина, розпачливо допитувався дід. 

– Ой, горе мені з Вами. Та замовкніть, діду!.. – сусідка підступила 

ближче до старого. – Вважай, два дні Ви стирчали на базарі, а голодний пес 

увесь час вовком вив. Хоч вуха затуляй. Було зібралася його підхарчувати, 

але побоялася підходити до нього, щоб він не загриз, як ото мою кізочку. А 

вчора надвечір Кутько врешті зірвався з цепу й помчав у степ за харчем... 

– Але ж він загинув у своєму дворі! – вигукнув із розпачем дід Устим. 

Ми з Мишком уже підійшли до тітки Клавдії й уважно слухали. 

– Так, але послухайте, що було далі. Уже коли смеркалося я поливала 

капустку. Поливаю собі, коли гульк – мчить зі степу до річки якась тварина. 

Згодом пізнала – Ваш пес повертав додому, а за ним назирцем гналася велика 

горбата та ще й рогата потвора. Отакої зроду не бачила.  

Нам з Мишком стало ще цікавіше. 

– Гавкун з усього маху шубовснув у річку, а слідком за ним – оте 

страховисько. І все ж біля самих воріт отой переслідувач наздогнав пса та як 

підчепить його рожищами й так, що він підлетів вище хати. А як квакнувся 

об землю, то тут йому і був кінець! Так ні, нападник ще кілька хвилин топтав 

псюру ногами, а вже потім повернувся у степ... 

Жінка ненадовго замовкла, а потім додала: 

– Не доведи Господи, який могутній та злючий той нападник! І звідки 

прибігла отакенна тварюка? За що той рогаль розтокмачив Вашого гавкуна, 

діду Устиме? – клопоталася тітка, з острахом озираючись навколо, наче 

чекала, що ось-ось знову прибіжить убивця дідового собаки.  

– Може, то бугай був? – висловив свій здогад дід.  

Він уже трохи заспокоївся. 

– Бугай? Можливо й бугай. Та ніби і несхожий. На той час уже зовсім 

стемніло, тому я і не розгледіла того нападника, – відповіла сусідка. 

– Тітко Клаво, а де ж та тварюка перебрела річку? – це вже поцікавився 

Мишко. 
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– Он тамечки, діти, якраз біля кладки, – махнула вона рукою на річку. – 

Чи, може, мені так здалося. Ой, не ходіть туди, діти, бо, дивись, ненароком 

ще повернеться оте рогате чудовисько. 

– Не повернеться! – запевнив тітку Мишко. 

Нам у ту мить здавалося, що в усьому світі не знайшлося б такої сили, 

яка могла б нас утримати на місці. Ми ж слідопити! 

Нам кортіло якомога швидше побачити сліди того рогаля. А тут ще 

Мишко підлив олії у вогонь. 

– Юрко, через якусь годинку телят через річку поженуть. Тоді капець – 

усе перетопчуть, шукай тоді сліду, як вітру в полі, – сказав він. 

Ми одразу дременули до річки, а там, поруч із кладкою, натрапили на 

слід якоїсь парнокопитної тварини. Слід не дуже чітко вкарбувався на 

мокрому березі. Він був великий і зовсім не рівня коров’ячим – якийсь 

продовгуватий і незграбний.  

Мені здавалося, ніби якийсь витівник, щоб посміятися, відтиснув у 

багнюці великим огірком-личаком оці сліди, мовляв, а тепер, наші завзяті 

слідопити, будьте ласкаві дізнатися, хто тут місив мул!..  

Отаке було в мене на думці, коли я старанно замальовував у свій 

записник ті неоковирні відбитки на березі. А все ж хтось розчавив псюру 

дідка, виходить, що пізнім вечором за собакою перебігла річку якась тварина. 

Звичайно – бугай. Подумки я дійшов до такого висновку, бо згадав бугая-

велетня, якого показували по телевізору. 

– У мене сумніву немає. Це бугай наслідив, – запевнив я свого друга. 

– Хто його знає, може, і бугай, – не зовсім упевнено мовив мій друг. – 

Розумієш, Юро, більше крім бугая у Доброводівці начебто і нікому 

отакенного псюру підкинути вище хати. Корові або коню таке не під силу. 

Одначе коров’яча череда он аж де, за п’ять кілометрів звідси, а бугаї ніби не 

бігають далеко від своїх корів. 

– Не бігають, кажеш? А якщо псюра гризонув бугая за ногу або за 

хвоста вчепився. Тоді я впевнений, що бугай побіжить за кривдником. –

 мовив я. – Але годі про це. Мишко, а тобі доводилося коли-небудь бачити 

ратиці вашого бугая. Які вони? 

– Бугая бачив, а от на його ноги не звернув уваги. Ото і все. 

– Мишко, а побігли подивимося, які вони у нього. Це ж легше всього 

зробити! 

– Діло кажеш, Юрко, – погодився мій друг. – Але до череди далеко, то і 

до завтрашнього ранку бугай нікуди не дінеться. Утямив? А сьогодні я тобі, 

друже, покажу нашу Доброводівку. 

– Хай буде по-твоєму, – погодився я. 

Ми повернулися додому, поспіхом поснідали. А потім де ми того дня 

тільки не побували! А з думки у нас не сходили сліди таємничої істоти, яка 

дико розправилася з гавкуном діда Купи-Продай.  

Що то за тварина? Чому вона напала на пса? Звідки вона прибігла? А 

чи справді то був бугай? Отакі думки обсіли нас, мов ті мухи, і міцненько 
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тримали у своїх обіймах. Проте спали ми тієї ночі міцно, як і належить 

справжнім слідопитам. Та і за день набігалися так, що аж ноги гуділи... 

А ранком ми подалися за село, до коров’ячої череди, щоб дізнатися, які 

ж то у рогатого силача ратиці. 

 

 

3. Чому бугая прозвали Карасиком 
 

Уздовж річки на великому лузі паслися корови. Усі вони були на один 

колір – руді-рудесенькі, а здоровила бугая між ними ми і не побачили. Де ж 

він – ватаг череди, – ховається? Ходимо, шукаємо. 

Несподівано із лісосмуги виїхав вершник у широкополому 

солом’яному брилі. На ньому були джинси, модна спортивна куртка. 

Засмагле обличчя верхівця прикрашали вуса – куди твоє діло, – чорні, пишні 

та в розльоті, мов крила ластівки. 

– Хто то? – питаю Мишка. 

– Ковбой! 

– Американський? 

– Гадаєш, лише в Америці живуть ковбої? Вони є і в нас. Ковбой по-

нашому – то звичайнісінький чередник. А Степан Зозуля не лише пасе корів. 

Він ще студент-заочник ветеринарного технікуму. 

– Ти диви! – під’їхавши до нас вусань удав здивованість. – До нас 

завітав доброводівський Шерлок Холмс власною персоною! Та ще й 

помічника взяв із собою – Доктора Ватсона! Кого шукаєте, високошановні 

розгадувачі таємниць у моєму коров’ячому краї? – пишномовно зустрів нас 

Степан. 

– Шукаємо бугая, – коротко відрубав Мишко. 

– Що? Бугая? – чередник миттю зіскочив з коня і підійшов до нас 

ближче. – Дивіться мені, хлопчаки, щоб не вийшло навпаки і вами не 

зацікавився мій Карасик! Він не дуже полюбляє тих, хто цікавиться, як 

пишуть у книжках, його персоною! З ним жарти погані... 

– Який ще Карасик? – запитав я. 

Ми з Мишком закліпали очима, бо нічогісінько не могли збагнути: нас 

цікавить бугай, а не нікчемна рибчинка. 

– Карасик – то і є бугай! Он він вилежується на сонці, – він махнув 

рукою в бік справжнісінької рудої гори м’язів. 

Лише тепер ми побачили цього велетня. Він лежав, наче ховався від 

нас, за однією із корів. Карасик повільно повернув голову в наш бік. Невже 

почув своє ім’я?  

У нього була величезна голова. Та найбільше враження на мене 

справили його роги. Вони були короткі, але товстезні й гострі, мов списи 

княжих дружинників-русичів. І подумалося мені, що якраз отакими 

рожищами і могла розправитися ота загадкова «потвора» із собакою діда 

Устима. Це вже точно!.. 
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Але з отією кличкою бугая ми ніяк не могли погодитися. За що його 

отак знеславили? Це ж глум над велетнем!.. 

– Чому ж бугая назвали якимсь там Карасиком?! – здивувався Мишко. 

– Тоді з цього і розпочнемо нашу зустріч! – погодився скотар. – Це 

трапилося десь усередині минулого літа. Заночував я тоді з чередою на березі 

річки, саме в тому місці, де метрові коропи водилися. Переночували 

нормально, ніяких пригод, а ранком дивлюся – через місток біжать до мене 

два патлатих молодика й так швидко, неначе їх за п’ятки хапають вовки.  

– І що далі? – не витерпів я. 

– Підбігають мокрі-мокрісінькі, мов ті цуцики і зуб на зуб у них не 

попадає. А ніч була холоднувата. – вів далі Степан. – Зупинилися поруч, 

стоять, злякано блимають очима і не кажуть ані бе, ані ме, ані кукуріку. 

Чистісіньку правду кажу – мов оті студенти-ледацюги на іспиті!.. 

– А що ж трапилося? – вирвалося в Мишка. 

– Ото ж і я запитую їх: «Ви чого, хлопці, наче в нестямі? Що таке?» 

Відповідають: «Ка-а-ра-а-си-ка-а пійма-а-ли...». А самі тремтять, немов 

осички. «Теж чудо-юдо знайшли! – засміявся я. – Карасика спіймали! Ну і що 

з того? Варіть юшку або на сковорідці засмажте та й мене не забудьте 

пригостити!» – кажу рибалкам.  

Ми з Мишком переглянулися й посміхнулися. Степан помітив це і сам 

засміявся: 

– А вони мені: «Та-а-ко-о-го не за-сма-а-ажиш!». І при цьому чомусь 

злякано позирають на мого бугая, який, спокійно ремиґаючи, лежав біля 

річки. Цікавлюся: «Де ж ваш карасик? Покажіть його, бо інтересно!» 

«Ондечки він!..» – і показують на бугая. Я жартома вигукнув: «Та ви що, 

хлопці, подуріли?! Як це можна на нікчемний рибальський гачок такого 

могутнього велетня спіймати?! Ет, таке вигадуєте! Не люблю базік!..».  

– І що ж було далі? – вставив я.  

– А далі я їм мовлю: «Кажіть, що трапилося насправді?!» Патлачі до 

того часу трохи прийшли до тями: «Ми й кажемо діло!» І почали говорити 

більш зрозуміло. Вони розповіли про дивовижну подію тієї ночі. Виявилося, 

що ці горе-рибалки прибули до річки вночі на своєму «Запорожці». Закортіло 

їм половити отих метрових коропів. Ловити вирішили на макушатник.  

– А що це таке? – запитав я, бо не чув такого чудернацького слова. 

– Макушатник? Це така снасть переважно на коропа, але годиться і на 

карася. Мишкові, певно, відомо, як це робиться. Беруть шматок макухи, 

смажать її на сковорідці у свіжій олії, а тоді встромляють в оту запашну 

наживу кілька великих гачків, прив’язують її до міцної волосіні та ще і до 

важкого свинцевого грузила. Цю снасть закидають подалі у річку.  

– І що, на неї добре ловиться короп? – поцікавився я. 

Мишко мені авторитетно пояснив: 

– Макуха – то ж короп’ячі ласощі! Риба підпливає на запах макухи. 

Отож надибає якийсь короп’яка чи карась отаку духовиту та смачну наживу 

й розпочинає смоктати її, а разом із макухою до рота потрапляють і гачки... 
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– Усе правильно, – підтвердив слова Мишка Степан. – Але продовжу 

далі. Закидаючи у річку свою макушатницю, один рибалка перестарався і 

перекинув її на протилежний берег і вона упала поруч з бугаєм, який якраз 

влаштовувався на ночівлю на березі річки. Бугай теж був не від того, щоб 

пожувати макухи. Він понюхав риб’ячу наживу й почав її жувати. Жував, а 

сам час від часу енергійно махав головою – відганяв надокучливу комарню. 

У цей час на другому боці два рибалки, стоячи у воді, тримали волосінь і 

гадали, що її смикає якась велика рибина. 

– Тобто, бугай?! – зареготали ми з Мишком. 

– Так. Але вони про це не знали. А смикало так, що за кожним разом 

рибалки сторчака, мов ті жаби, плюхалися у воду. Вони терпляче чекали 

ранку, щоб урешті виловити отакенну рибину!.. Але вранці мені довелося 

разом із тими парубками їхати у село за нашим ветеринаром Василем 

Яковичем. Цього бугая він вигодовував з теляти. Ветеринар нас дуже 

виручив.  

– І що він зробив? – запитав я. 

– Він сміливо підійшов до тварини, яка все ще лежала біля річки. 

«Бицю-ю, бицю-ю» – ласкаво промовляв Василь Якович. У відповідь 

здоровило мукав, мов телятко-смоктунець: «Му-у, му-у-у!» Ветеринар 

почухав його за вухом, а потім засунув руку у пащу бугая і повикручував 

гачки. А невдахи-рибалки поклялися десятою дорогою минати те місце, де 

водилися оті метрові коропи. Тому я й прозвав бугая Карасиком!.. 

Вусань закінчив свою розповідь. А потім додав: 

– А тепер, дослідники, питайте про те, що вас цікавить. Заздалегідь 

скажу, що мене ви можете мало чим здивувати тому, що я ще зовсім 

нещодавно ходив у завзятих краєзнавцях. 

Ми з Мишком переглянулися, проте промовчали. 

– Ото ж, чим же саме цікавить вас бугай? Його вага? Назва породи? 

Сила? Бійцівські здібності? 

– Просимо розповісти про характер Карасика, – попросив я. 

– Он воно що! – скотар хитро примружив очі. – Інтересуєтеся, так би 

мовити, інтелектом мого Карасика. Щиро зізнаюся, що ще не вивчав його 

душевних якостей, а як відомо – чужа душа – темний ліс. Знаю лише, що 

Карасик, якщо його ніхто не чіпає, – це смирненька тварина, дбайливий ватаг 

череди, нікому не дозволить скривдити якусь Берізку, Квітку чи Зірку. І ще 

він стрх не любить бродячих собак... 

– Що? Собак! – вигукнув я.  

– Цікаво, дуже цікаво! – мовив і Мишко. – Прошу, розкажіть про це, – 

звернувся він до розповідача. 

Ми зазирнули череднику до рота, немов звідти мала вихопитися якась 

дивовижа. І вона таки випурхнула. 

– Що тутечки розповідати, – знизав плечима від здивування скотар, 

оглянувши нас із ніг до голови. – Ну, помітивши якогось песика, Карасик 

щосили мчить до нього й випроваджує незваного гостя геть, якнайдалі від 
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корів. Коли ж отой пес, не доведи, Боже, починає гавкати на Карасика, то 

йому вже капець. Бугай завжди наздожене його, підчепить рогами так, що 

той псюра аж до хмар підлітає... 

– Ура! Відкриття!!! Це Карасикова робота! – почали вигукувати ми. 

На наше збудження Степан навіть оком не кліпнув, лише запитав: 

– Не знаю, про що ви, але гадаю, що потім розкажете. Може, вас ще 

щось цікавить? 

– Так, одна дрібничка. Які ноги у Карасика? 

– Такі самі, як і в корів, тільки трішки більші. 

– Значить, не він... – зітхнув я. 

Нас із Мишком неначе хтось облив холодною водою.  

– Не він. – погодився мій друг. – Хто ж тоді? Хто? – заклопотано 

запитав він. 

– Він чи не він – то вже самі вирішуйте, – промовив Степан. – А зараз 

ми негайно повинні подумати про головне – де будемо рятуватися від зливи! 

– Зливи? Якої? – розгублено промовив я. 

– Звідки той дощ? – підхопив Мишко. 

Ми спантеличено озирали ясне, без єдиної хмаринки, небо. Проте коли 

ми замовкли, оглядаючи обрій, то почули якесь ледь виражене гуркотіння. 

Що то таке? 

– За мною, слідопити! – вигукнув вусань. 

Не промовивши більше ні слова, ми рушили за ним. А коли незабаром 

опинилися за полезахисною смугою, то побачили, як півнеба затягнула 

величезна волохата чорна хмара. Вона дуже швидко наближалася і 

погрозливо гуркотіла. 

– Звідки Ви дізналися, що буде злива? – запитав я Степана. 

– Про це Карасик підказав. Бугай – найкращий мій барометр! – зізнався 

чередник. – Якщо господар стада серед дня ні з того, ні з сього лягає 

спочивати – чекай зливи!  

– Нічого собі!.. – здивувалися ми з Мишком. 

– Так, це вже точніше за всякі там прогнози! Що будемо робити? У 

мене є чималий шмат брезенту – є під чим пересидіти зливу. Згодні? – 

запропонував скотар. 

– Поки той дощ уперіщить, ми, мабуть, встигнемо до нашої хати 

добігти! – вигукнув Мишко. 

Я з ним погодився і ми щодуху помчали, весь час тримаючись берега 

річки. Але як швидко ми не бігли, а все ж дощова хмара нас наздогнала. І 

якраз у такому місці, де ніде й оком зачепитися та нікуди голову прихилити. 

Лише на березі річки недалеко від нас стирчав старезний дуплястий пень, ото 

й усе! Що робити? Як врятуватися від зливи? 

– Роздягайся! – ні з того ні з сього скомандував Мишко. 

– Ну ти даєш, друже! Купатися? І не подумаю – дощ і так нас зараз 

викупає!.. – кинув я. 

У відповідь Мишко швидко роздягся і запхнув одежину подалі в дупло, 
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а потім – бульк у воду.  

Лише тоді я зрозумів, що мій друг мав рацію. Не гаючи часу я зробив 

те ж саме і вже за якусь там мить стояв поруч з Мишком по шию у воді. 

Стоїмо, прислухаємося, чекаємо... Ось над нашими головами з 

шаленою швидкістю пронеслися волохаті хмарини і десь на пів-хвилинки 

запала тиша: замовкли пташки, коники теж уже не подавали голоси.  

А тоді подув сильний вітер. І щохвилини він дедалі більше дичавів, а 

потім зовсім оскаженів та басовито зареготав. Над степом аж до обрію 

знялася курява і все поринуло у темряву. А тоді сійнув дощ – густий і 

важкий. Він батожив степ, прибивав до землі траву, зловісно сичав й 

натхненню періщив у річкову воду. 

Ми мимохіть позакривали голови руками, бо надто боляче почали 

лупасити дощові краплини. Я стурбовано слухав цю нечувану напружену 

музику степової зливи. 

Злива била всього кілька хвилин. Проте ці хвилини наче розтягнулися: 

нам здалося, що цей розгул стихії тривав не 3-4 хвилини, а хвилин 15 чи 

навіть 20. А тоді знову засяяло сонце, ніби нічого подібного й не було. Ми 

вилізли на берег, одягли сухий одяг і побігли у село... 

 

Не встигли ми як слід відхекатися під Мишковою хатою, як із-за 

паркану несподівано вибігло худорляве і гнучке, мов лозина, дівча. 

– Чуєш, Мишко, тебе твоя мати кличе. Вона зараз на телячій фермі, – 

чомусь злякано прощебетала вона. – Ти не барися! 

– Що трапилося, Надійко?! 

– Там дізнаєшся. Начебто, щось трапилося з телятком. Бачила, як до 

телятника бігли люди. Сам дідусь Пилип Чуб уже там. Чула, як він вигукнув: 

«З роду-віку такого не бачив і не чув!..» 

– Цікаво! – вигукнув Мишко. 

Нас як вітром змело з двору. 

Матінко моя рідна! Що там робилося – біля телятника! Людей 

з’юрмилося стільки, наче їх скликали на збори. Усі розмахували руками, 

певно, про щось сперечалися. Коли ми підбігли ближче, всі чомусь замовкли. 

Я почув, як якась жінка кинула: «О, ці хлопці неодмінно розшукають! Орли, 

а не хлопці, хоч ще і школярі!..» 

– Мамо, що сталося? – підбіг Мишко до тітки Оксани. 

– Зникла Принцеса!.. 

– Яка? Часом не англійська? – спробував пожартувати я. 

– Таке скажеш, англійська. Наше телятко щезло! 

– Отакої! Не може бути! Як це сталося? – занепокоївся Мишко. 

– Та хто його, синку, знає. Зникла та і все... – стенула плечима тітка 

Оксана. 

– Люди добрі, швидше за все, телятко десь загубилося. Не могло ж 

воно справді крізь землю провалитися! Треба шукати, – безпорадно 

озираючись навколо мовив старезний дідусь.  



55 
 

Певно, то і був дід Чуб, про якого говорила Надійка. 

– Напевно, так і є, шановний Пилипе Івановичу! – погодилася 

сухорлява чорноока, у квітчастій хустці телятниця. 

– Таню, розкажи, будь ласка, як все було, бо мені важко це зробити... – 

попросила іншу телятницю тітка Оксана. 

– Так, послухайте-но, хлопці, як це сталося, – озвалася сухорлява тітка 

Тетяна. – Оце ранком вирішили ми наших теличок трохи прогуляти, – 

поспіхом продовжувала вона. – Вигнали їх на луговину. Ну, звісно, як і 

належить теляткам, вони швидко розбіглися в усі боки, а часом, позадиравши 

хвости, гасали, мов очманілі.  

– Так, вони дійсно летіли, мов навіжені... – погодилася тітка Оксана.  

– Отак ми і дісталися до лісосмуги, – продовжила тітка Тетяна, 

кивнувши головою в знак згоди. – А тут несподівано, як оглашенна, налетіла 

хмара. Враз потемнішало, а тоді линув, як із відра, дощара. Ми поспіхом 

почали гнати теляток до ферми, щоб не застудилися. Уже в загоні перевірили 

і жахнулися – не вистачило однієї телички…  

– І це була саме наша улюблениця – Принцеса! – промовила тітка 

Оксана. 

– Уже шукали її, шукали, але так і не знайшли... – додала ще одна 

жінка. – То, може, ви, хлопці, побіжите пошукаєте її. У вас і очі молоді та й 

ноги прудкіші! 

– Так-так, хлопці, пошукайте! Тепер на вас уся надія, – підтримав 

телятницю старенький Пилип Чуб. 

Зрозумівши все, ми не стали гаяти часу і помчали шукати Принцесу на 

луговину. Ми оббігали її вздовж і поперек, піднімаючись на пагорбі та 

опускаючись униз. А тоді ми заскочили вже в лісосмугу і почали нишпорити 

по ній. Жодного чагаря не минали. Зазирали за кожне дерево. Але ніде її так і 

не знайшли.  

Ми вже збиралися повертатися до ферми, як Мишко, який передував, 

несподівано зупинився – та так різко, немов побачив під ногами, принаймні 

кобру з роздутою шиєю. 

– Що там?! – жахнувся я. 

– Хутко біжи сюди!.. – тремтячим голосом гукнув він. 

Я підбіг до нього й спочатку нічогісінько страшного не побачив. Усе 

навколо було стоптане телятками після дощу. 

– Поглянь на це, – тикнув він пальцем собі під ноги.  

Я глянув і остовпів від подиву. У мене аж мурашки по спині забігали, 

бо я побачив... побачив слід таємничої тварини, яка розчавила псюру діда 

Устима. Яка ото тварюка опинилася біля телячої ферми? Що вона тут коїла? 

Цього ми одразу не змогли розгадати. 

Повернулися до телятника посмутнілі, бо, як то кажуть, спіймали 

облизня. Люди до того часу вже розійшлися по своїх справах, адже у 

кожного були клопоти. Чекали нас лише тітка Оксана, дідусь Пилип Чуб та 

телятниця у квітчастій хустці – тітка Тетяна. 
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– Бачу, ви не знайшли телятка, – сумно мовив дідусь. 

– Ні. Хто його знає, де поділася Принцеса?.. – відповів Мишко. 

Ми стояли нахиливши голови та похнюпивши носи. 

– Ой, яке горе упало на наші голови, – сплеснувши руками, удалася у 

розпач тітка Оксана. – Що ж це, людоньки, у світі діється?! Серед білого дня 

зникло телятко. Це ж не курча або, припустимо, індичка! Та ще яка ж теличка 

– наша Принцеса!.. 

«Ми знайдемо Принцесу! Неодмінно знайдемо!!!» – подумки твердив 

я, слухаючи гірке тужіння тітки Оксани. Я був упевнений у тому, що така ж 

думка була і в голові у Мишка... 

 

 

4. Пуше! Де ти є? 
 

Скільки планів було у нас на той ранок! Та не виходили з наших голів 

думки: де шукати Принцесу? Яким чином врятувати її? 

Але всі ці думки враз розвалилися, бо лише ми прокинулися, як тітка 

Оксана звеліла нам відвезти діжку води на хуторець тваринників. Це повинен 

був зробити водовоз – дід Юхим, а він захворів. До того ж треба було 

квапитися, бо нас уже чекали коло сільської водокачки. 

Ми прихопили з собою нашого Пуха. Скільки він бідолашний буде 

нудитися у своїй хижі? Тепер він уже не буде мотатися до телятника, бо 

немає до кого вже йому бігати – тепер він там не знайде Принцеси. 

Біля водокачки побачили бричку, на якій громадилася зелена діжка, а 

поруч – жінку років тридцяти. Мишко сказав, що її звали тіткою Катериною. 

Вона енергійно замахала нам руками, мовляв, хутчіше, хлоп’ята!  

Два різномастих коня – сірий та гнідий, – були запряжені у бричку. 

– Швиденько поганяйте, хлопці! На вас чекає кухарка тітка Килина, – 

квапливо мовила тітка Катерина і вручила Мишкові батіжок. – Тримай, 

козаче, – це конячий ключ запалювання, – посміхнулася вона. 

Ми усілися на передок. Мишко схопив віжки. 

– Но! Но! Поїхали-побігли! – замахав він над головою отим тітчиним 

«ключем запалювання». 

Коні побігли так, що аж курява здійнялася за нами. А слідком за 

бричкою побіг наш вірний Пух. 

Попереду серед степу зеленів вербовий острівець. У хуторі тваринників 

на нас чекала тітка Килина.. 

– Тут навколо села кілька різних ферм, – розповідав Мишко. – Он 

тамечки, – він цьвохнув батіжком у бік річки, – качатник, а спереду на 

пагорбі – індики господарюють. За хуторцем – телятник, тамечки ми вже 

побували, а біля лісосмуги – овечий край. Чабанує там Гаврило Микитович, 

меткий на язик дядько. Його медом не годуй, а дай над ким-небудь 

покепкувати. Тому його в селі прозвали «Гаврилом-Говорилом». 

Незабаром мою увагу привернула цікава процесія. На пагорбі я 
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побачив велику зграю індиків. Вони були майже круглі, неначе їх хтось 

понадував, а попереду цієї поважної ватаги перевальцем дибало якесь 

невелике, порівнюючи із індиками, створіння. Індики дружно тупцювали за 

своїм поводирем і в усьому підкорялися йому. 

– Мишко, скажи мені, хто ото там за індичого ватага? Якесь нікчемне 

біле індича? З роду такого не бачив! 

– То н індик, а качур. 

– Селезень?! А з якого дива він став індичачим ватагом? 

– Той качур надто бойовий. Заради дотепу пташниці назвали його так, 

як Олександр Македонський іменував свого баского коня. 

– Значить, селезень – Буцефал?! Звучить! Чого ж його не назвали прямо 

Македонським? Он яке бундючне військо веде!.. 

– Як бачиш, він трохи не доріс до великого полководця, – посміхнувся 

Мишко і цвьохнув батіжком. – Но! Но! 

Через якусь хвилинку Мишко почав розповідати: 

– Чому Буцефал став ватажком індиків – то ціла тобі історія, яку 

знають усі наші доброводівці! От послухай. Навесні тітка Оришка, яка 

доглядає індиків, знайшла на березі річки яйце і, не довго думаючи, підклала 

свою знахідку під індичку, яка вже насиджувала десять своїх яєчок. Згодом 

на світ з’явилося десять індичат і одне каченятко. Отож, як виявилося, тітка 

Оришка знайшла качаче яєчко.  

– Дивина! – висловив я своє захоплення. 

– Каченятко, а зараз це вже ніхто інший, як славетний Буцефал, рішуче 

відмовилося жити разом із качками, а індики чомусь визнали його ватагом. 

Спочатку це було справжнісіньке диво. А тепер уже ніхто не дивується, бо 

наш ветеринар, який, як пам’ятаєш, повитягував рибальські гачки з пащі 

Карасика, пояснив що до чого. Виявляється, кожен птах, коли вилупиться з 

яйця, сприймає як його матір першого, кого побачить – будь то пес, кіт чи 

вівця... Но! Поїхали-побігли! – цвьохнув батіжком Мишко і замовк. 

Незабаром ми під’їхали до будиночка, який ховається під височезними 

гіллястими вербами, де на нас чекала огрядна жінка у білому халаті. То і була 

кухарка тітка Килина. 

Наш капловухий слідець одразу помчав до телятника, але швидко і 

повернувся. Він мав засмучений вигляд, часто блимав оченятами і без угаву 

тер лапами свого носа. Слідець не знайшов там своєї Принцеси. Ми щиро 

йому співчували. За порадою кухарки, ми випрягли коней і прив’язали їх 

коло стіжка сіна. 

– Може, ви, хлопчаки, до сніданку збігаєте у лісосмугу та ще раз 

пошукаєте Принцесу? Дивись, телятко десь потрапило у браконьєрську 

петлю та й мордується нещасне. Не перевелися у нас ще негідники, які 

петлями ловлять косуль, лисиць і зайців. Підете? 

– Обов’язково! – відповів за нас двох Мишко. 

– Тоді домовилися! Та не баріться там, приходьте снідати! 

– Добре! 
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Не гаючи часу ми вирушили до вже знайомої мені лісосмуги. І, 

зрозуміло, з нами побіг і «Його слідецька величносте» Пух... 

За якусь чверть години ми були у лісосмузі, а там Пуха дуже зацікавила 

одна галявинка... 

Никав-никав наш куцохвостий слідець по ній і раптом все ж щось там 

нанюхав. Він одразу ж чомусь радісно вискнув й щодуху побіг вздовж 

лісосмуги. Що ж там песик надибав? Куди побіг, за ким погнався? 

На роздуми у нас не було часу. Ми побігли вслід за Пухом. Та де там: 

за якусь мить гавкун зник у чагарях. Ми зупинилися. Навкруги тихо-тихо. 

– Пу-уше, назад! Вернись! – очманіло горлав Мишко.  

Але він даремно кричав. Пух не повернувся. Що нам залишилося 

робити? Вирішили і собі оглянути оту галявину, яка так зацікавила слідця. Та 

нічогісінько цікавого ми там не побачили, окрім потолоченої трави. 

– Корови, – коротко кинув Мишко.  

Я погодився з ним, бо бачив купи характерних для корів коржиків-

слідів. 

– А Пух побігає-побігає, а як зголодніє – то повернеться, – не дуже 

впевнено промовив Мишко. 

Ми попрямували до польового стану, який виднівся під кучерявими 

вербами. По дорозі побачили отару овець. Коли проходили повз вівчаря29, 

який опершись на ґирлиґу30, пильно оглядав нас, почули: 

– Хлопчаки, що ж ви минаєте? Ану зайдіть до мене, є ціка-а-аве діло. 

Ми з Мишком переглянулися і одночасно повернули до схожого на 

цигана засмаглого до чорноти кучерявого дядька. Обличчя в нього було 

зморшкуватим, а чорні очі – насмішкуватими. 

– Це і є чабан-насмішник Гаврило-Говорило. Тримайся, друже, – тихо 

прошепотів Мишко. 

– Мишко, а хто з тобою? – запитав чабан, коли ми опинилися поруч. 

– Юрко... 

– Видно, теж із отих слідопитів, що заткнули за пояс отого задаваку 

Шерлока Холмса? – хитрувато примруживши очі поцікавився чабан. 

– Із таких самих, Гаврило Микитовичу! – ствердно кивнув головою 

Мишко. 

– Он як! Виходить, сьогодні мені здорово поталанило! – вдавано радо 

вигукнув дядька Гаврило. – Я добре знаю вашого брата! Вас і хлібом не 

годуй, а якусь дивовижу покажи! Отож, діти, топайте за мною!.. 

Ідучи за вівчарем, ми підійшли до верби, а там побачили довжелезного 

колодязного журавля, який, нахилившись, тримав у «дзьобі» цеберку. Що ж 

то за диво? 

– Не туди дивитеся, – помітивши наше розчарування, сказав чабан. – 

                                         
29

 Вівчар – людина, яка пасе овець, чабан; вівчарка – собака, яка допомагає вівчарю пасти овець. 
30

 Ґирли́ґа (ж.), іноді ґерли́ґа – ціпок, часто загнутий на кінці, яким користуються пастухи, старі 
люди і таке інше. 
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Вербу огляньте!.. 

Ми підійшли до верби. Молода, висока, кучерява, вона своїми 

довжелезними гілками торкалася землі. Це ж не диво – такі верби вважай у 

кожного доброводівця біля воріт красуються. 

– Огляньте уважненько стовбурину, – підказав нам вівчар. 

Ага, он виходить де ховалося оте диво! Досить височенько хтось 

живосилом31 вирвав великий шматок вербової кори. Були чітко видні сліди 

товстезних зубів тварини, яка це зробила. 

– Хто ж отако понівечив вербу? – кинулися ми до чабана. 

– О, не чекав від вас такого, хлопчаки! Ви зовсім мене розчарували! – 

задоволено посміхнувся дядько Гаврило.  

Не зважаючи на попередження Мишка, я зовсім не чекав таких 

образливих слів від вівчаря. Дійсно ні дати, ні взяти Гаврило-Говорило. Та і 

Мишка ті слова, як я помітив, таки зачепили за живе. Проте він промовчав і з 

інтересом слухав, що ж дядько Гаврило скаже далі. 

– Я хотів про це дізнатися якраз у вас. Розумієте, – розмірковував 

уголос чабан, – корова на таку височінь не дістане, коні не обгризають 

стовбури – це всім відомо, а отих довгошиїх жирахвів, та й верблюдів мені не 

довелося ще зустрічати в наших степах...  

Чабан на мить замовк, а потім продовжив: 

– Хто ж тоді скривдив мою вербу? Моя, бо я її посадив. Ця рана, хоча й 

велика, загоїться: вербичка ще молода, вистачить у неї сили. Отож ваша, 

слідопити, слушна думка. Слухаю! – він дещо зневажливо посміхнувся і 

вирячив на нас свої глузливі очі. 

Ми стояли немов у воду опущені. Але незабаром я помітив, що Мишко 

чомусь пильно дивиться не на вербу, а на багнюку, що була утворена біля 

колодязя. Я і собі глянув і здригнувся від несподіванки, бо знову побачив 

чіткий відбиток великої довгастої ратиці, точнісінько такої ж, як ми знайшли 

на березі річки біля садиби діда Купи-Продай. 

Ми змовницьки перезирнулися, а чабан, певно помітив це. 

– Бачу, хлопчаки, ви все ж помітили кінець мотузочки від цієї 

таємничої події!.. – по-змовницьки підморгнув він нам. 

– Ага, побачили! – відповів за нас обох Мишко. 

– Де ж вона, ота мотузочка, – озирнувся навколо дядько Гаврило. 

– Це поки що наша таємниця! – відрубав Мишко. 

– Добре! Отож розмотаєте?! – лукаво посміхнувся чабан. 

– Обов’язково! Чекайте! – пообіцяли ми і побігли до будиночка. 

Бігли і весь час озиралися, чи не побачимо, бува, Пуха. Але його не 

було видно... 

– Чому мої водовози такі засмучені? – зустріла нас тітка Килина. 

– Пух зник!.. 

– Що! Песик утік? Це ж і не таке стихійне лихо, хлопчаки! Дома його 

знайдете. Зголодніє – прибіжить. А як же, обов’язково додому повернеться! 
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 Живосилом (розм.) – всупереч чиєму-небудь бажанню; насильно, силою. 
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– Справді, прибіжить! – охоче погодився Мишко. 

Ми трохи повеселішали, але все ж кидали погляди на дорогу. 

– Годі вам, козачата, чекати свого цуцика! Краще мийте руки і до 

столу. Сніданок смачненький. Картопля з бараниною, пиріжки з абрикосами 

та гарбузом, а зап’єте узварчиком... – розхвалювала страви куховарка. 

Ми помили обличчя та руки, усілися за стіл, а тітка Килина порадила, 

насипаючи їжу: 

– Добре наїдайтеся, хлопчаки, бо вам доведеться ще раз по водичку 

з’їздити. Домовилися? 

– Угу! – не досить виразно відповіли ми, бо вже заходилися сумлінно 

«знищувати» сніданок. 

Картопля була насправді до того смачною, що, мабуть, не було у світі 

такої сили, яка б змогла відтягнути нас від мисок!.. 

 

 

5. Примари з’являються на світанку 
 

У надвечірній час підкотив автобус і ми було зібралися повертатися 

додому. Там нас уже чекав Пух – ми в цьому були впевнені. 

Коли сідали в автобус, нас зненацька зупинив бригадир, кремезний 

дядько Яків. 

– Стривайте, хлопчаки! – сказав він. – Може, залишитеся і попровадите 

коненят на нічне? Га? Дід Охрім хворіє. Переночуєте біля річки у садівника 

Федора Ільковича. То як? 

– Згода! Згода! – одразу погодилися ми в один голос.  

– Гаразд! Я тоді, Мишко, скажу про це твоїй мамі, – запевнив бригадир. 

Коней у нічне! Яка то краса! Про таке я лише в книжках читав. А Пух 

почекає, нічого з ним не станеться!.. 

– Раз домовилися, біжи, Мишко, до конюшні за сідлами. Вони легкі. А 

ще прихопи заплічник32 зі щітками – коней покупаєте. 

– Біжу, Якове Григоровичу! 

Мишко побіг до стайні, а бригадир звернувся до мене: 

– Чи доводилося тобі, хлопче-моряцька душа, коли-небудь сидіти на 

конячій спині? 

– Ні, – щиросердно зізнався я. – Але вже давно мрію про таке. 

– Схвалюю твою мрію! – щиро посміхнувся дядько Яків. – От сьогодні, 

як справжній козарлюга, промчиш. Сядеш на гнідого. Смирненька конячина, 

хоч і Буяном його величають, а Мишко сірого Сокола осідлає. Вони уже 

давно потоваришували – ще коли Мишко закінчив другий клас!.. 

На радощах я було метнувся до гнідого, який стояв недалечко. 

– Ач який нетерплячий!.. – зупинив мене дядько Яків. – Запам’ятай, 

кінь – це не мопед або моторний човник! Підбіг, став, джик і помчав! Кінь, 
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 Заплічник – те ж саме, що і наплічник або рюкзак.  
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треба знати тобі, дуже чутлива і розумна тварина.  

– Так, я розумію... – трохи знітився я. 

– А раз так, то перед тим, як сісти на коня – треба з ним познайомитися, 

трохи побалакати. 

– Ага, – знову погодився я. 

– Запам’ятай! Щоб кінь зрушив з місця – слід легесенько натиснути 

п’ятками у конячі боки. А щоб його зупинити – треба натягнути повіддя і 

промовити: «Пр-ру-у!» 

І вже коли бригадир скінчив своє напучування, скомандував: 

– Біжи, хлопче-морячок, і знайомся з Буяном! Ось тобі гостинець для 

гнідого, – він дістав із кишені жменю кубиків цукру-рафінаду. – Підійди до 

нього і простягни на долоні ці ласощі. 

Я взяв цукор із рук дядька Якова. 

– Ага, а як він мене гризоне? – завагався я. 

– Я гадав, що ти не з полохливих. Не турбуйся, це тобі не собака, а 

розумна тварина, – заспокоїв мене бригадир. 

Я подякував дядькові Якову за те, що поділився зі мною своїм 

досвідом, а тоді став повільно підходити до Буяна. Я вже знав, що до коней 

не можна підходити ззаду, бо кінь може від несподіванки, не бачачи людину, 

злякатися та інстинктивно ударити необачного задніми ногами. Тому я 

підходив до Буяна спереду, щоб він мене бачив. 

Підходячи, я почав звертатися до нього: 

– Буяне! Буянчику! Мене звати Юрко, я хочу з тобою подружитися.  

Кінь підвів голову і сторожко подивився на мене великими густо-

карими очима. 

– Пригощай – підказав бригадир. 

Яків Григорович залишався стояти на тому ж місці, де ми з ним 

говорили перед цим, і уважно спостерігав картину нашого знайомства.  

Я трохи млів від страху, але все ж набрався духу й обережно 

простягнув до конячої морди руку з частуванням, а сам аж зажмурився: що, 

як він справді гризоне отими зубищами? А коли розплющив очі – здивувався, 

бо цукру на своїй долоні не побачив, а Буян уже довірливо дивився на мене 

своїми чудовими очима. 

Як це так? Я навіть не відчув як гнідий злизнув гостинець! Мені 

здалося, що цукрові кубики самі потрапили йому до рота. «Чиста робота!» – 

захоплено подумав я і вже сміливіше погладив Буянову морду. 

– Усе гаразд! Познайомилися! – задоволено промовив бригадир.  

– Так, начебто познайомилися... – стримуючи свої емоції відповів я. 

– А он уже і Мишко повертається! Та час не жде. Вечоріє і тепер можна 

вже і в дорогу!.. – промовив дядько Яків і пішов від мене... 

Мій друг замість того, щоб одразу осідлати коней, почав уважно 

оглядати їхні ноги і холки. Я поцікавився, що він там хоче відшукати. Мишко 

мені став пояснювати: 

– Розумієш, коні не можуть розмовляти і не скажуть, які в них є 
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проблеми. Тому, перш ніж сідлати тварину, треба її уважно оглянути. Якщо, 

приміром, натертий загривок, бо хтось до цього їздив із погано затягнутим 

сідлом, то варто швидко прибинтувати капустяний лист і дати час коню 

підлікуватися! І навіть назавтра краще його не чіпати... 

– Оце так! А я навіть і не думав про таке! Я знав, що корабель перед 

виходом у море треба оглядати. А про коня не знав!.. – вихопилося в мене. 

– А буває, що на череві коня є припухлість. Тут уже навпаки – попруга 

була не в міру натягнута. І можна застосувати той же «рецепт» з капустою. 

Говорячи це, Мишко обходив коней, весь час легенько поплескуючи їх 

долонею. 

– А для чого тих їх плескаєш? Просто так, граєшся? – знову 

поцікавився я. 

– Справа в тому, Юро, що якщо тварина не смикається, не лякається, 

значить, її ніщо не турбує. 

– Тепер я, здається, краще розумію, чого так тебе любить твій Сокіл, – 

розмірковуючи над почутим, промовив я. 

– Так, коли ти любиш і дбаєш про коня, то і він відповідає тобі 

взаємністю... – погодився мій друг, якого я побачив ніби іншими очима... 

Мишко закріпив сідла, підтягуючи попруги33, потім надів вуздечки34. Я 

з інтересом спостерігав за його діями і відмітив для себе, що він робив це 

досить вправно і швидко.  

Потім друг допоміг мені здертися на Буяна, а сам хвацько злетів на 

свого Сокола і помчав. Проте мій гнідко все ще стояв на місці, лише вухами 

стриг. Я тоді пригадав пораду дядька Якова і легесенько притиснув коня 

п’ятками. Він спочатку повільно ступив один крок, потім другий, а тоді побіг 

слідком за Соколом.  

Буян ніби розумів, що я був новачком і мені треба звикнути тримати 

рівновагу і тому почав рухатися і набирати швидкість плавно, за що я був 

дуже вдячний йому. З кожною хвилиною кінь біг дедалі швидше. Мені 

назустріч линули трава, кущі, птахи і навіть хмаринки! Яка краса!..  

Я одразу навіть не зрозумів, чому мене в цей момент охопила ще не 

знана, якась дивна та хвилююча радість. Мені навіть почало здаватися, що за 

моєю спиною виросли могутні крила і я сам став, немов той птах, який 

летить над землею!.. 

Шаленіючи від щастя, я горлав якусь пісню – вже і не пригадаю, яку 

саме. До цієї миті я вважав себе лише господарем моря, поважав боротьбу з 

навалою морських хвиль. То була моя стихія, в якій я виростав. А коней я не 

знав і бачив в основному лише по телевізору.  

Звідки ж оце нове почуття? Може, від дідів-прадідів? Вони ж, певно, 

були степовиками. Так-так, це вже точно! Степовиками! Ніби з глибин душі 
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 Попру́га – частина кінського спорядження, широкий міцний ремінь зі шкіри або іншого 

матеріалу. Охоплює корпус коня знизу й з обох боків кріпиться до сідла. Деякі види сідел 

мають по 2-3 попруги. 
34

 Вуздечка – частина кінського спорядження, призначена для керування конем. 
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спливли образи славних козаків-запорожців, які століттями боронили наш 

край, об’їжджаючи на конях Великий Луг35 уздовж і поперек та виглядаючи 

чи не з’явилися, бува, десь вороги!.. 

Через деякий час мій кінь уже наздогнав Сокола і ні на крок не 

відставав від нього. Ми довгенько мчали по ледь помітній стежинці, а згодом 

Мишко уповільнив ходу коня, потім зіскочив на луговину і попрямував 

навпростець до саду, який кучерявився у далечині, а поруч проти вечірнього 

сонця де-не-де між очеретинами виблискувала річка… 

Почекавши, поки Мишко знову сяде на коня, ми помчали далі. Слідком 

за Соколом, мій Буян риссю перетинав луг і раптом чомусь кинувся убік, 

неначе натрапив на якусь перешкоду. Я ледь утримався у сідлі, вхопившись 

за жорстку гриву коня і припавши животом до його спини. 

Я натягнув повіддя. Кінь зупинився. Де ж ота перешкода, від якої 

шарахнувся Буян? Хто його так налякав? Я уважно оглянув все навколо і 

несподівано під одним бур’янцем помітив невеличку сіру ганчірку. Що то? 

Я, було, зібрався зіскочити, щоб роздивитися оту дивовижу, яка 

налякала Буяна. Та у цей час до мене під’їхав Мишко. 

– Чого зупинився? Що трапилося? – тривожно запитав він мене. 

– Якась ганчірка налякала Буяна... 

– Де вона? 

– Ондечки, під бур’янцем, – відповів я. 

Мишко глянув на ту ганчірку. 

– Ну, Юро, ти даєш! Яка ж то ганчірка?! Друже мій, то ж зайчатко 

причаїлося!  

– Та невже?! – від здивування я ледь не випав із сідла. 

– Ну так! І зовсім ще маленьке! Може, навіть цієї ночі з’явилося на 

світ! 

– Нічого собі! Отаке маленьке, а наполохало коня! – здивувався я. 

– Та ти що?! Кінь злякався! Та він, до твого відома, збочив, щоб 

ненароком не розчавити вухатого! 

– Оце так!!! – ще більше здивувався я, бо такого навіть і на гадці не 

мав! 

– Ти маєш знати, що всі коні не те що зайчика, а навіть кубельце 

жайвора помічають і завжди минають його. 

– Це правда? Ти не глузуєш? – недовірливо перепитав я. 

– По щирості кажу!.. – запевнив мене Мишко без тіні посмішки на 

обличчі. 

Далі я їхав уже тихіше. І все дивувався у своїх міркуваннях: «Отака 

велика тварина, а яка вона уважна до всього, слідкує за кожним своїм 
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 Великий Луг – історична назва місцевості, велетенських річкових плавнів, які колись існували 

на лівому березі Дніпра між Дніпром і річкою Конкою. Плавні, зарослі листяним лісом, 
очеретом і рогозом, мали площу понад 400 км2. Уся ця місцевість належала Запорозькій Січі. 

З Великим Лугом ототожнювали все Запоріжжя. З метою стерти пам’ять про славні часи 

козацтва радянська влада у 1957-1957 роках затопила майже весь Великий Луг водами 
Каховського водосховища...  
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кроком! І навіть на повному ходу здатна помітити таку дрібноту!.. Виходить, 

я на справжньому диві їду!!!» 

Ми оминули садок з невеличким будиночком, в якому, певно, і жив 

садівник. Ось ми і під’їхали до крутого річкового берега. 

Слідом за Соколом мій кінь обережно, слід у слід зійшов до річки і там 

зупинився. 

– Злізай, приїхали! – гукнув Мишко. 

Я злізав з коня перший раз у житті. Але було зовсім не страшно це 

робити, бо я зрозумів, наскільки великодушна ця істота... 

– Юро, знімай сідло. Почнемо купати коней!.. – весело розпорядився 

Мишко. 

Коли я зняв сідло, Буян зайшов у воду вже глибше, по груди, гучно 

захропів, а потім почав пити воду... 

Мишко вручив мені чималу круглу щітку та ще якусь незграбну залізну 

скребачку. 

– Оцією залізною штукою розчешеш Буяну гриву і хвіст, а боки та 

черево обмивай цією м’якою щіткою... – порадив він. 

Я ствердно кивнув головою, налаштовуючись морально на роботу, яку 

теж треба було зробити вперше в житті. 

– Пам’ятай, друже, що це не велосипед, а ... 

– Не турбуйся, Мишку! – перебив я його на слові. – Тепер я знаю, з ким 

маю справу!.. 

Я роздягся на берегу й побрьохав до Буяна, який наче спеціально мене 

чекав і весь час стояв на місці. Я його заходився купати. Щоб я не робив – 

кінь стояв, мов укопаний.  

І лише коли розпочав старанно мити його черево, кінь з неприхованим 

задоволенням хропів і пересмикував шкірою, повернув голову до мене і 

розпочав услід моїм рухам і собі водити головою, неначе допомагав мені. Зі 

всього було видно – гнідому дуже подобалося купатися. 

Коли ми з Буяном вибралися на берег, до нас підійшов худорлявий, 

вилицюватий36, з кущистими бровами вусань. 

– О! То я бачу юних конюхів! Хвалю! А куди подівся мій товариш – 

душевний дід Охрім? – вусань підняв сторчма свої руді брови. 

– Дядьку Федоре, дідусь Юхим хворий, – відповів Мишко. 

– От біда! Це трапляється з ним! – промовив вусань. – Однак цей дідок 

ще досить міцненький. Видужає! Такі діди довго не вилежуються. А тепер, 

хлопчаки, – звернувся він до нас – давайте відпускайте коненят на всі чотири 

сторони, нехай пасуться, нікуди вони не дінуться – не вперше їм бути коло 

річки, – а самі прямуйте до моєї садової господи. 

Коли ми вже підходили до садка, я крокував позаду й почув, як 

садовник притишеним голосом запитав мого друга: 

– Мишко, скажи, хто це з тобою? 

– Юрко Дубяга із Тополівки. Він косянин. 

                                         
36

 Ви́лиця – опукла кістка черепа, що міститься між оком і верхньою щелепою.  
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– Виходить, морячок! Ото і добре! Треба пригостити косянського гостя 

степовою юшкою!.. 

Ост ми зайшли в садок і я побачив уже знайомий мені невеличкий 

будиночок, який двома віконцями дивився на яблуні. Поруч із ним стояла 

струнка тополина, а вже далі – сарайчик і кабиця.  

Поруч із подвір’ям у садівника височіла чимала вишка, з якої, мабуть, 

дядько Федір оглядає свої володіння. 

Уже коло будиночка, де нас привітно зустрів великий рудий кіт, 

садівник-вусань зупинився: 

– Хлопці, бачите он там, під яблунею, ящички? 

– Ага, бачимо, – відповів я за двох. 

– Я хочу вас попросити: позносьте їх усі під паркан. А то ранком 

прибудуть заготівельники й розпочнуть вештатися по садку. А яблуні таке не 

дуже люблять... 

– А хіба яблуні щось розуміють? – здивувався я. 

– Аякже, дерева по-своєму тямущі, адже всі вони – живі істоти!.. – 

посміхнувшись, відповів дядько Федір. – Вони все відчувають, ось лише 

розмовляти ще не навчилися. 

Я задумався над його несподіваними словами.  

– А поки ви будете переносити ящики, я тим часом приготую особливу 

вечерю! – хитро підморгнув нам дядько Федір. 

Ящиків з яблуками було не так і багато. Ми швиденько поперетягували 

їх до паркану, а там охайненько склали. І, зрозуміло, покуштували по яблук – 

«зняли пробу»... 

Коли ми зайшли у двір садівника, одразу відчули: навколо панували 

дуже смачні пахощі. Дядько Федір застосував свій кулінарний хист і треба 

сказати, що він у нього був на висоті. 

– Повинен вам сказати, хлопці, що степовий куліш – це майже одне і те 

ж, що і рибальська юшка зі свіженької риби! – говорив садівник, насипаючи 

у миски пахучу їжу. 

Ми ще не встигли її як слід розкуштувати, як хтось гучно й нахабно 

пропищав: «По-о-оду-у-ши-ину!» Ми з Мишком здивовано позадирали 

голови і побачили на гілці тополі невелику пташку. Вона була розміром з 

маленького голуба, з тулубом пісочно-сірого кольору, з головою та верхом 

шиї блідо-сірого кольору з якимсь рожевим відливом та з чорним півкільцем 

поперек задньої частини шиї.  

«По-о-оду-у-ши-ину!» – знову зажадала пташка. 

– Дядько Федоре, хто то у Вас живе? Що за сонько? – запитав Мишко. 

– Ще як слід не стемніло, а йому вже подушку подавай! – пожартував я. 

– Е-е, друзі мої, вже другий рік живуть у мене на тополині «ледацюги», 

– розпочав свою оповідку садівник. – Коли я вперше побачив цих пташок, 

гадав, що то до мене завітали наші степові горлички. Проте коли пильніше 

придивився, то побачив, що схожі, але не вони. Пізніше дізнався від одного 

вченого із краєзнавчого музею, що то все ж таки горлички, але не наші, а так 
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звані кільчасті або садові. 

– То виходить, що раніше таких горлиць у нас не було? – уточнив я. 

– Так, вони не так давно залетіли до нашої країни з Туреччини, а там 

вони з’явилися з Японії або Китаю. Вони швидко розповсюдилися. Ці, як я їх 

називаю «подушечники», полюбляють шумливі міста, багатолюдні базари, а 

чому вони до мене завітали – мабуть, уже ніхто і не скаже.  

– Це ж треба! – вставив Мишко. 

– Птахи ці обачливі, тут уже нічого не скажеш. На ніч влаштовуються 

на гілці якнайвище. Спочатку сидять так, ніби посварилися – головами в різні 

боки, а насправді вони так пильнують за моїм котом. А коли вже зовсім 

споночіє і мій Мурко поважно відправляється на горище у своє кубельце, 

подушечники головка до головки повертаються. Усю ніч отак сплять, а як 

лише на світ починає благословлятися новий день, здіймають галас із 

невеличкими перервами аж до вечора – подушку давай їм! Буває такечки 

жалісливо просять, наче три ночі не спали, що вірите, хоч хапай свій пуховик 

та й дерись на тополину...  

Ми з Мишком перезирнулися і посміхнулися. 

– О, якби ви побачили, як вони споруджають кубельце!.. – розповідав 

далі дядько Федір. – Сміхота, та й годі! Соромно навіть і дивитися на них. 

Накидають десь на гілячці кілька ломачок – ото вам і все. Згодом дивишся – 

вже на яєчках сидить горличка, а те гніздо наскрізь світиться. Яєчок буває 

одне або два і не більше.  

Потім Федір Ількович раптом «міняє гнів на милість»: 

– А взагалі ці пташки симпатичні і ніякої шкоди від них, а навпаки є 

чимала користь – вони ковтають різних шкідливих комах.  

Він ненадовго замовк, а тоді додав: 

– Проте ці горлички все ж таки не така і дивина, а справжня чудасія 

з’являється кожного ранку біля річки... 

– Що, може, примари?! – підхопилися ми й навіть ложки на стіл 

покидали. 

– Е-е, хлопці, це вже нікуди не годиться! Сідайте, – охолонув нас 

садівник. – Наказую до кінця розправитися з кулішем, ну а на ту дивину вже 

подивимося на світанку. Зрозуміли? 

– Угу-у, – неохоче погодився Мишко, бо нам хотілося якомога швидше 

дізнатися про ті привиди. 

За розмовою непомітно зсутеніло. Вже не було видно ящиків з 

яблуками, утихомирилися й горлички. Вони, певно, вже спочивали десь на 

гілочці. Та і кота ми теж уже не бачили.  

– Пораджу вам, гості мої, переночувати у садку на вишці. Там є 

постіль. О цій порі там скупчуються всі садові пахощі та й до зірок можна 

вільно рукою доторкнутися, – стримуючи посмішку мовив садівник. 

Ми з радістю пристали на таку несподівану пропозицію. По рипучих 

сходах ми видерлися на вишку і за якусь хвилину опинилися віч-на-віч з 

яскравим місяцем, блискучими зірками, що весело переморгувалися, та у 
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царстві благовонних садових запахів. 

– Хлопці, – гукнув до нас дядько Федір, – вам здорово поталанило! Ви 

лише погляньте, як місяць доспів, мов диня на баштані, круглий та ясний, 

хоч прикурюй. Ранком він допоможе вам краще розгледіти отих примар біля 

річки. Спіть міцненько. На світанку я вас розбуджу. 

Не встигли ми з Мишком перекинутися і кількома словами, як я відчув, 

що по моєму тілу блаженно заструменіло якесь незвичне тепло, таке приємне 

і лоскотливе, що я одразу заснув... 

 

А ще через хвилину відчув, що хтось обережно торсав мене за плече. Я 

відкрив очі і в півтемряві роздивися садівника. 

– Піднімайся, Юрку! Вже світає, – тихо промовив він. 

– Встаю! – підхопився я, зрозумівши, що, мабуть, минула таки не одна 

хвилина, як я заснув, і вже наступає світанок. 

Над далеким небокраєм повис величезний жовтогарячий місяць, а бліді 

зорі дивилися вже сумовито. Та воно й зрозуміло – кінчалася ніч, а з нею 

припинялося й весілля зірок. 

Опершись на поручні, вже стояв Мишко. Я мовчки став поруч і 

озирався навколо. Ніяких привидів я не побачив. Десь за темною стіною 

гайка вже золотився ранок, рожевіла річка, яка за садком вигиналася коліном 

і зникала десь за такої пори чорних очеретів. 

Дядько Федір стояв біля мене й деякий час мовчав. 

– Щось останнім часом, хлопці, розпочали з’являтися нічні привиди, – 

тихенько промовив він, неначе боявся, що хтось підслухає його слова. – На 

мою думку, то все ж якісь великі тварини втекли із заповідника й оселилися у 

нашому гайку. Отакого раннього часу вони прибігають до річки, щоб 

покупатися. Удень я їх не помічав. А може я і помиляюся, хто його знає... що 

то за примари є насправді... 

Дядько Федір на хвилинку замовкає, а потім несподівано сіпає мене за 

рукав. 

– Дивіться, Мишко, Юрко, он вони!.. 

І тут я побачив, як від темного гайка відокремилися три невиразних 

фігури. Вони не поспішаючи попрямували до річки. Їхні обриси не зовсім 

чітко вимальовувалися в досвітніх сутінках, але все ж я помітив – передувала 

якась довгонога горбата та ще й рогата істота. За нею простувала трохи 

менша, а позаду пленталося зовсім невеличка. 

Уже коли привиди наблизилися до річки, мені здалося, що там була ще 

четверта істота... 

У воду плигнули великі тварини, а мале залишилося на березі. У 

ранковій тиші аж виляски полинули над річкою, отак бурхливо купалися ці 

напівмістичні привиди. 

Згодом купальники видерлися на берег і тієї ж миті зникли. Як ми не 

додивлялися, силкуючись знову побачити їх, примари зникли, неначе їх і не 

було... Може їх хтось налякав, а, може, і зовсім не було, а все, що ми бачили 
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– було всього-на-всього ранкове марево... 

Проте несподівано здалеку донеслося ледь чутне скавчання. Мишко аж 

підскочив від здивування. 

– Мій Пух! Його хтось скривдив! – схвильовано вигукнув він. 

– Що ти, Мишку? Звідки тут Пух? – промовив я. – Тобі, друже, мабуть, 

почулося. Наш слідець зараз удома у своїй хижі, вилежується під хатою... 

Замість відповіді Мишко зненацька, заклавши два пальці до рота, по-

розбійницькому свиснув – так голосно, що аж залунало навколо. Це він так 

покликав песика. Але де він? Я нічогісінько не зрозумів. Лише дядько Федір, 

який мовчки слухав нас, зауважив: 

– Привиди, як мені здається, не повертаються на свист, якби голосно 

він не пролунав. Що ж, піду я, хлопці, ще трохи дозорюю... – промовив він, 

спустився з вишки і повернувся до своєї хатини. 

Я теж улігся, укутався ковдрою з головою і намагався якомога швидше 

зігрітися, бо таки відчутно промерз. Лише Мишко ще деякий час стовбичив і 

прислухався. А навколо панувала дивовижна передранкова тиша, тільки було 

чути як падали яблука в садку.  

Згодом стривожений Мишко теж ліг і деякий час пристрасно шепотів: 

«Це він!.. Це мій Пух! Хто його скривдив?»  

Але незабаром могутній ранковий сон здолав і нас – ми міцно поснули. 

Я прокинувся, коли вже зовсім розвиднилося. Прокинувся від того, що 

почув, як у садку, десь зовсім близько від нас, можливо, і під нашою вишкою, 

хтось жалісно скавчав... Хто то? 

– Чуєш? – штовхнув я Мишка ліктем. 

– Пух! – вигукнув він.  

Сон відлетів від мого друга зі швидкістю дельфіна на повному ходу. За 

кілька стрибків він уже опинився під вишкою. А там справді скавчав наш 

містер слідець. Ото дивина! Звідки він тут? Як опинився у садку? Може, він 

потоваришував з отими привидами? 

Його важко було впізнати: брудний, скуйовджений та ще й не на жарт 

стурбований. Мишко в обіймах підняв вуханя на вишку. Пес збуджено гарчав 

і весь час поривався кудись бігти, але його міцно тримав Мишко. 

– З гайку примчав. Однозначно у примар був, – схвильовано говорив 

мій друг, притискаючи до грудей песика. – Чому опинився наш слідець у 

товаристві таємничих привидів? 

– Не знаю, – щиро відповів я. 

Ми довгенько сушили собі голови над цим питанням. Врешті вирішили 

перевірити у чому тут справа... 

 

 

6. Он хто вкрав Принцесу! 
 

Другого дня сільським автобусом ми дісталися хуторця тваринників. 

Не гаючи ні хвилини часу, ми попрямували до лісосмуги. Щоб скоротити 
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дорогу, рушили навпрошки.  

Передував Мишко. Він тримав на повідку нашого слідця, який поводив 

себе так, як і належить справжньому нишпорці. Пес ретельно обнюхував 

кожну грудку та чагарець. Нюхав-нюхав і таки донюхався, що з-під 

самісінького його носа несподівано гомінко, з квоктанням злетів рудий птах, 

але відразу ж упав, побіг, тягнучи крила, неначе хтось його підстрелив.  

Не дуже й тікав той птах. Він раз у раз озирався на песика, ніби прохав: 

«Поганяйся за мною!» Зрозуміло, Пух що є сили смикнувся за птахом, але 

Мишко смикнув його за поводок. 

– Назад! – гримнув він на слідця. – Час уже і запам’ятати тобі, що то 

все куріпчині фокуси. Хіба ти не бачиш, що та красуня тільки прикидається 

пораненою, бо так вона намагається відвести нас від свого кубельця!.. 

Зрозумів, капловуха ти тварино?! 

У відповідь Пух ображено гавкнув: йому не дозволили наздогнати 

пташку – таку явно легку здобич!.. 

Уже біля лісосмуги ми зустріли чабана дядька Гаврила. 

– О, радий вас бачити, Шерлок Холмс і Доктор Ватсон! – не дуже щиро 

вигукнув він. – Упевнений, що вас привела сюди мотузочка, кінець якої, як я 

добре пам’ятаю, ви знайшли біля колодязя. У вітроупорі37 – це вже не зійти 

мені з місця, – ви спіймаєте істоту, яка обгризла мою вербу.  

Ми мочали. 

– Я правду кажу? – він значущо кахикнув. – А на допомогу, значить, 

ще і цуцика капловухого прихопили! О, з такою псиною ви, звісна річ, і під 

землею знайдете оту негідну тварюку! 

Ми вирішили й далі не відповідати на глузування Гаврила-Говорила, бо 

підсвідомо відчували, що з ним не варто зайвий раз зв’язуватися. А його, як 

на зло, наче розпирало від самозадоволення, наскільки він значним бачив 

себе у своїй дотепності. 

– Будьте обережні, хлопці, не хапайте ту потвору за хвоста або за 

роги... – і ще щось кричав нам у слід цей капосний вівчар. 

Але ми вже не слухали його базікання, бо ступили у затінок лісосмуги. 

Вона була широка і довжелезна, простяглася аж до гайка, який зеленою 

хмаринкою кучерявився вдалині.  

 

Наш слідець одразу ж напав на якийсь слід і щосили натягнув повідка. 

Ми рушили слідом за ним. Пес увесь час тримався досить широкої стежинки, 

що звивалася серед лісосмуги, обминаючи кілкі чагарі глоду та шипшини. 

Іноді він зупинявся і якось безпорадно озирався і старанно обнюхував усе 

навколо, плигав у чагарі, а потім уже знову біг по стежинці. 

                                         
37

 Вітроупор (= вітропор) – «полезахиснá лісосмуга» – штучні лісові насадження, що їх 
створюють на полях, рівнинах і на невеликих схилах сільгоспземель по межі полів, з метою 

захисту посівів від суховіїв, для поліпшення водного режиму ґрунту й запобігання його ерозії, 

підвищення врожайності сільгоспкультур, для покращення на полях мікроклімату, 
снігозатримання. 
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Отак ми бігли за слідцем до того часу, коли він стишив ходу, а тоді 

взагалі зупинився і чомусь наїжачився. Потім пес почав шумливо втягувати 

носом повітря. Я бачив, як пес трохи розтулив губи над гострими зубами й 

одразу тицьнув носом у траву, погрозливо загарчав. Що там? 

Попереду ми побачили юрмище птахів. Ми побачили, що там чомусь 

ворони завзято чубилися із сороками. Спочатку я з Мишком не могли нічого 

второпати. Звичайно, ми не знали, чому злетілося он скільки крилатих 

горлопанів. Що вони там не поділили? 

Ми обережно наблизилися до крилатих забіяк. Птахи заполошилися. 

Невдоволено каркаючи, ворони полетіли у степ, а сороки посідали на гілках 

навколо галявини і підняли такий галас, хоч вуха затуляй.  

Мишко та я підійшли ще ближче і заклякли, бо побачили таке, від чого 

роти пороззявляли і злякано закліпали очима. І було чому дивуватися: серед 

галявинки у калюжі загустілої крові лежало сіре довгоноге телятко, в якого 

хтось вирвав горлянку... 

– Принцесо! – жахнувся я. 

Мене аж затрусило від такого видовища. Певно від хвилювання, мій 

друг не зронив ані слова. Він наблизився до теляти, присів навпочіпки біля 

нього і розпочав оглядати.  

– На превелике щастя ти, Юро, помилився... – сказав він якомога 

спокійніше й трохи розтягуючи слова. – Це не Принцеса. Загинуло телятко, 

якого я зроду не бачив. 

– То що воно за тварина? 

– Сам подивися! Замість хвоста у нього стирчить якийсь віхтик, мов у 

зайця, і сіре во́ло38, циба́те39 й зовсім не схоже на нашу Принцесу. 

– Хто ж його отак порішив? – поцікавився я. 

– Питаєш, хто загриз це телятко? – Мишко заклопотано озирнувся 

навколо. – Давай спочатку уважно оглянемо галявину. Може знайдемо щось 

таке, що нам допоможе знайти відповідь на це запитання... 

Ми почали нишпорити навколо теляти. Ось і перша знахідка та ще яка 

– вже відомий нам слід таємничої тварини, а поруч... а поруч чіткий відбиток 

на глині великої кігтистої лапи якогось хижака.  

Мені здалося, що я вже десь бачив такі сліди. Я силкувався пригадати, 

де саме я їх бачив – може, в якійсь книжці?.. 

– Та це ж вовк наслідив... – все ж пригадав я малюнок у книжці про 

хижаків. 

– Вовк? – Мишко глузливо зиркнув на мене. – Запам’ятай, друже, у 

наших степах вовків немає! 

– А що як якийсь прибіг із лісів? 

– Може і прибіг, – неохоче погодився Мишко. – Пуше, сидіти! Чого 

смикаєшся?! – переключився він на пса, який під час наших пошуків усе 

поривався бігти кудись геть звідси. 

                                         
38

 Во́ло (розм.) – тут «шкіра, яка брижами звисає під шиєю вола або корови; підгруддя». 
39

 Циба́те (розм.) – з довгими тонкими ногами.  
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Зі всього було видно, що у куцохвостого пошукові пристрасті не 

згасли. Він рвався вперед. А те, що отут сталося – його зовсім не цікавило. 

Куди він біжить? До кого? 

Ми залишили місце, де загинуло невідоме нам телятко, а Пух від того 

радо заскавчав і притьмом кинувся вперед. І ми за ним знову торували нашу 

нелегку і все ж дуже цікаву доріжку. Куди вона нас ще приведе? Що нам 

доведеться побачити цим ранком? Цього ми, звичайно, не знали. 

От уже і скінчилася лісосмуга і ми опинилися у гайку, серед високих 

дерев. Наш слідець і тут знайшов стежинку і біг по ній – з кожною хвилиною 

все швидше і швидше. Здавалося, що якась невідома й могутня сила тягла 

нашого капловухого у нетрі гайка... 

Ми вже добряче втомилися, хотілося присісти, відпочити, та де там!.. 

Ми дедалі швидше бігли за нашим провідником, усе далі заглиблювалися у 

лісову смугу, де було вогко й похмуро. І от нарешті Пух зупинився і чомусь 

одразу розпластався на траві і, кумедно перебираючи лапами, поплазував у 

чагарі. Слідком за псом порачкували і ми. 

Деякий час ми продиралися крізь густе сплетіння тернових кілких 

гілочок до того часу, коли нарешті Пух зупинився і, висолопивши язика, 

крутнув хвостиком, неначе побачив свого давнього знайомого. Хто там? 

Ми розпочали озиратися. Поруч – товстезний стовбур крислатого дуба, 

а спереду, за чагарем, побачили простору, майже круглу галявину, яка 

заросла високою травою. Недалечко від нас трава була вкрай витолочена. Що 

це? Хто тут буває? 

Ми залягли і чекали, що буде далі. Поруч спочивав наш цуцик й теж 

чекав. Кого? Хто знає, скільки ми пролежали під дубом, ані лялечки не 

побачили. Навкруги тиша, лише десь над нашими головами тривожно 

цокотіла сорока. Вона помітила нас – певно, десь на дубі було її кубло... 

Несподівано наш слідець нашорошився, вискнув і кинувся було на 

галявину, та Мишко вчасно сіпнув за повід, ледь встигнувши його затримати. 

– Лежати! Нічичирк! – тихо наказав Мишко, міцно тримаючи в руках 

шворку. 

Тієї ж миті на протилежному боці галявини затріскотіла гілка. Яке ж 

було наше здивування, коли звідти, із густих чагарів вийшла велика 

довгонога рогата тварина, а слідком за нею ще одна – така ж сама, але 

безрога. А за ними вийшло телятко. Отож, ціла родина! 

Тварини попрямували прямісінько до нашої схованки. Першим моїм 

бажанням було якомога швидше ушитися звідси, але коли побачив поруч 

стовбур гіллястого дуба, то заспокоївся: у разі чого – ми з Мишком ще 

встигнемо врятуватися на дереві. 

Тим часом звірі наближалися. Ми поприпадали до землі, затамували 

подих, зачаїлися. Лише Пух нетерпляче совався, намагався вирватися з рук 

Мишка, радісно повискував... 

Тварини зупинилися там, де була потолочена трава і полягали. Певно, 

вони не вперше тут відпочивали.  
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О, тепер я впізнав звірів. То було лосине сімейство. З нашої схованки 

мені було добре видно очі рогаля, в яких відбивалися сонячні промені. Ті очі 

були злющі-презлющі. Лосиний батько був чимось стривожений, увесь час 

озираючись, крутив головою.  

Я подумав: «У цього велетня будь-якої миті може пробудитися звірина 

лють». Від такої думки у мене враз по спині забігали мурахи. Але я лежав і 

мовчав, чекаючи, що буде далі. 

Руде лосенятко зручненько влаштувалося біля черева своєї матері й 

весь час дивилося на неї закоханими очима. Мене здивувало, чому це лосине 

сімейство так сильно цікавить нашого слідця. Мишко ледь утримував його. 

Що все це значить? Зовсім незрозуміло. 

Мишко просто прикипів поглядом до лосенятка, а згодом чіпко схопив 

мене за руку і пошепки схвильовано промовив: 

– Це ж не лосенятко, а наша красуня-теличка!.. 

– Хто? Принцеса? – не повірив я своїм вухам. 

– Вона! – пристрасно прошепотів Мишко. – Ич як вона притулилася до 

лосихи. От артистка! Тепер зрозуміло: це лосиха викрала наше телятко. 

Гайда звідси!.. – Мишко рішуче позадкував, тягнучи за собою Пуха. 

Пес відчайдушно пручався: йому зовсім не хотілося повертатися 

додому без Принцеси!..  

У нас неначе полуда з очей спала і дещо стало на відповідні місця: під 

час зливи Принцеса потрапила в нову родину, до лосів, які, певно, тоді були 

неподалік; Пух не забував своєї подруги, відшукав її в лісосмузі, а потім 

привів до неї нас. Отака дружба! 

– Це ж треба таке! Принцеса присмокталася до лосихи!.. А от чому таке 

сталося? Де ж поділося лосине дитятко? Га? – вголос міркував мій друг, коли 

вже гайок залишився у нас позаду. 

– Лосеня розірвав вовк, – підказав я. 

– О, Юро! Ти діло кажеш! Дійсно так, а я про це і не здогадався! Он, 

виходить, хто лежить мертвим у лісосмузі! Лосенятко! Тоді виходить, що 

його розірвав не вовк, а псюра діда Купи-Продай!.. 

– За що рогаль і ухекав його! – додав я. 

– Це вже точно! 

– Але як ми тепер будемо звільняти Принцесу? – стурбовано запитав я. 

– Еге ж! Справа складна! Дуже складна! – зупинився Мишко. – Та, 

може, щось придумаємо?!. 

Трохи помовчавши, він додав: 

– Але про те, що ми сьогодні дізналися – нікому анічичирк! Нехай поки 

це буде наша з тобою таємниця. Тоді нам ніхто не заважатиме. Та й не 

станемо ми себе виставляти на посміховисько! 

– Чому? 

– Бо ніхто, як я гадаю, і не повірить нам! Утямив, друже? – цілком 

слушно зауважив Мишко. 

– Так, згодний, не будемо в усі дзвони калатати, – охоче погодився я. 
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У Доброводівку ми дісталися вчасно. Зайшли у двір і на всяк випадок 

одразу припнули свого слідця на цеп. Припнули, щоб не біг у гайок до 

Принцеси, а отой страшенний рогаль не розправився і з ним, як це зробив із 

псюрою діда Устима. 

Ми вирішили самі врятувати Принцесу. Але як? Потрібно будо негайно 

щось придумати... 

 

 

7. Чи врятує дзвоник?.. 
 

Ранком тітка Оксана, поквапливо витираючи кінчиком косинки сльози, 

важко зітхнула: 

– Не можу, хлопчики, припустити думки, що вже ніколи не побачу 

своєї красуні Принцеси. 

– Ма, може вона ще і знайдеться?! – підбадьорив її Мишко. 

Нам так кортіло крикнути: «Жива Ваша Принцеса, жива!». Проте ми 

таке не крикнули, бо домовилися до певного часу не розголошувати нашої 

таємниці.  

– Таке скажете! Знайдеться... Напевно, голодне телятко загинуло, тепер 

уже у цьому немає сумніву, – безнадійно махнуло рукою тітка Оксана і 

рушила на роботу. 

Ми з Мишком зручно влаштувалися серед двору під розложистою 

шовковицею. Я вже помітив, що на її гілках ночувала велика родина індиків. 

Довгий час ми сиділи мовчки і кожен сушив голову: як же звільнити з 

лосиного «полону» Принцесу? 

– Ми тут спочиваємо, а наше телятко в цей час десь біля лосихи 

увивається. Моя матуся плаче і рве собі серце, а ми сидимо склавши руки!.. – 

сумно порушив мовчанку Мишко. 

– Гадаю, що звільнити Принесу буде не так і важко! – бадьоро 

відгукнувся я, бо на той час у мою голову вже завітав, як мені здавалося, 

чудовий план.  

– Як саме! – скочив на ноги Мишко. 

– От слухай, друже. Ми звернемося до мисливців. Вони оточать гайок 

за нашим сигналом, бабахнуть із рушниць. Лосі дременуть. Ото і всі діла. 

Телятко наше залишиться нам... 

– Не мели дурниць, Юрко! – обірвав мене на слові мій друг. – Від тих 

пострілів звірі бігтимуть доки стане сил, а слідком побіжить і Принцеса. Ти, 

мабуть, помітив, як вона закохалася у свою нову мамку?! Певно, молочка 

смокче доволі й смачненького. Бабахнеш – і шукай тоді її, як вітру в полі! 

Ясно тобі?!. 

Я промовчав... Ну що мені було протиставити таким його аргументам? 

Визнаю: Мишко поклав мене на лопатки.  

– До того ж, гайок заповідний і стріляти там заборонено! – додав він. 

Увесь мій чудовий план від його слів розтанув прямо на моїх очах, мов 
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те морозиво у найспекотніший липневий день!.. 

– Ясно то ясно, – насупився я. – Що ж по-твоєму маємо робити? 

– Звідки я знаю?! – мій приятель пересмикнув плечима, ніби по його 

спині лазив жук. – Знаю, що ми повинні все робити потихеньку. А от що? 

– Я думаю, що тишком-нишком нам не звільнити Принцеси!.. 

– А от і врятуємо! – стояв на своєму Мишко. 

 

Ми ще довго того ранку отак сиділи й усе думали. Але то були все 

пусті балачки. Ні до чого путнього ми тоді так і не додумалися.  

Рішення знайшлося несподівано, вже ближче до обіду – тоді, коли, 

рятуючись від короткої літньої зливи, ми опинилися у тій кухоньці, де 

взимку Пух подружився з Принцесою. Стіни тієї невеличкої кімнатки суціль 

були обвішані низками цибулі й часнику.  

Мишко раптом кинувся до блискучого дзвіночка, що звисав зі стелі на 

мотузці. Схопив його і трясонув. Дзвоник відізвався срібним співом і наш 

слідець у ту ж мить нестямно заскавчав. 

– О! Пух пригадав дзвінок! То, може, його пригадає і Принцеса?! – із 

захопленням вигукнув Мишко. 

Я погодився з його словами, пригадавши, як тітка Оксана кілька днів 

тому мені розповідала: «Усе робили по науці, як і порадив сільський 

ветеринар. На кухні Мишко прив’язав дзвіночка. … Як тільки синочок 

дзеленькне, так Принцеса і мчить до кухоньки, а слідком за нею летить Пух. 

Молочко пили з цеберки, потім песик дбайливо облизував телячу мордочку».  

– Це ж, друже, наш справжнісінький рятівник! – притиснув Мишко до 

грудей дзвоник. – Як же я про тебе не згадав? Тепер нам варто повернутися 

до схованки під дубом і подзеленькати – то наше телятко і прибіжить до нас.  

– А, може, і справді!.. – зрадів і я. 

– Що не кажи, а це вже точно прибіжить! – запевнив Мишко. – Рефлекс 

– велика справа! 

– Прибіжить! – погодився я. – А от що ми будемо робити, коли слідом 

за Принцесою притопають і лосиха зі своїм рогалем?!. Га? 

– І правда... Про це я якось зовсім не подумав! – трохи охолов мій друг. 

– Чим же їх налякати? – заклопотано заблимав він очима. 

– Нам же недовго буде врятуватися на дубових гілках!.. – підказав я.  

– Ага, ми то видеремося на дуба, мов ті коти, але ж Принцеса знову 

смоктатиме лосиху, а моя матуся знову плакатиме. 

– Тоді, може, все-таки ружжо прихопимо? – я знову за своє. 

– Юрко, хто ж нам ту рушницю довірить? Та я вже казав, що і стріляти 

там не можна! – у відчаї промовив Мишко. 

– Так, казав! – вимушений був погодитися я. – Ну прямо тобі якесь 

замкнуте коло! От би ракетою їх налякати!  

– Якою ще ракетою? – здивувався мій друг. 

– Тією, що на свята запускають! Феєрверк, зрозумів? – пояснив я свою 

думку, яку ляпнув згаряча. 
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– Стривай, Юрчику! А така ракета є! 

– Де? – захоплено вигукнув я. – У кого? Кажи скоріше! 

– У Васька Морквини. Це точно! Навесні в нашому селі було свято. 

Увечері палили феєрверк. Василь там допомагав і трохи «озброївся» – кілька 

ракет прихопив для себе. 

– А навіщо вони йому? – запитав я. 

– Хоче на свій день народження побавитися... 

Мишко визирнув у двір. 

– Дощик перестав. Сонячно. Знаєш що? 

– Що? – перепитав я. 

– Давай змотаємося до Василя Морквини. Як ти? 

– Рушаймо! 

 

Через хвилину ми вже вдвох поспішали до Васька́-морковоїда. Йшли 

вулицею повз яскраво-білі будиночки, які причаїлися у вишневих садах і з 

цікавістю визирали звідти віконними блищиками. 

Скрізь у дворах, повз які ми проходили, а також біля парканів з боку 

вулиці буяли квіти – червоні, білі, жовтогарячі, бордові, сині. «Ти диви! Усі 

кольори світу зустрічають нас цього ранку! Це, мабуть, ознака того, що нам 

поталанить!» – подумалося мені. 

– Ти знаєш, наша вулиця – найдовша і найкрасивіша у Доброводівці! – 

похвалився Мишко, наче прочитавши мої думки. 

На вулиці ми не зустріли жодної людини. Усі були на роботі – літо в 

селі у розпалі, а значить багато сезонної роботи. 

– Треба сказати, що Васько – міцненький горішок. У нього не дуже 

чогось випросиш. Не дарма його вже зараз жартома називають «завгоспом»! 

– на ходу пояснював мені Мишко. 

Край вулиці серед вишневого саду, який червонів від рясних ягід, 

проглядався будинок, на причілку якого були намальовані два великих 

кумедних зайця. Вони сиділи один проти одного і, здавалося, що розповідали 

найгарячіші степові новини.  

– Оце і є Василева хата! А його самого слід шукати в іншому місці. 

– Прегарні зайчики! – захоплено вигукнув я. 

– Помиляєшся, друже! То кролі!!! Їх намалював сам Васько. 

– А чому саме кролики? – запитав я. 

– Потерпи трохи! Через хвилинку-другу ти про це дізнаєшся, – відповів 

Мишко.  

Зізнаюся, мені було цікаво дізнатися, щоб це значило. Ми пішли далі, 

проминули Василеву хатину і недалечко у виярку, під велетенським горіхом, 

я побачив чимало якихось кліток і чудернацьких ящиків. 

– Що то? 

– Василеве господарство! Кролятник! Розумієш, наш Морквинка до 

нестями закоханий у своїх вуханців. 

Оглядаючи подвір’я, Мишко запитав сам себе: 
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– Де ж подівся сам господар? Таке відчуття, ніби тільки що був тут!.. 

Ми не бачили Василя ще деякий час. Де ж він? Уже і турбуватися 

почали. А раптом Василь десь помчав на своєму драндулеті? А час не чекає, 

бо треба Принцесу рятувати! І якомога швидше, а то, дивись, лосі заведуть 

телятко в інше місце, – тоді шукай його!.. 

І тут раптом ми помітили, як із довжелезного зеленого ящика спочатку 

виткнулися босі ноги, а згодом, мов якась ящірка, виліз і сам Васько. 

Помітивши нас, він рвучко випростався, витер руки об поділ благенького 

халата й миттю набрав поважного вигляду. 

– Вітаю! Моїми вуханями зайшли помилуватися? Прошу! – і він, 

широко розвівши руки, кумедно вклонився, мов артист на естраді. 

– Ага, на кролів, – закивав головою на знак згоди Мишко. – Похвалися, 

Ваську, бо нам цікаво! 

– О, у мене є що показати! – мовив хвалькувато однокласник Мишка. 

Васько скинув халат, витяг з кишені своїх джинсів целофановий 

пакуночок з морквою. 

– Але спершу пригощайтеся!..  

Васько щиро посміхнувся і простягнув мені та Мишкові по морквині. 

Ми згризли моркву й розпочали знайомство з вихованцями Василя 

Воротнюка. Правду кажучи, кролі у нього були не кролі, а просто диво! 

Господар показав нам сніжно-білих червонооких «срібняків», великих, 

пухнастих і поважних «шиншил», новозеландських білих, сірих «велетнів» з 

Полтавщини, курських білих пухових, радянських «мардерів», виведених у 

Вірменії. А насамкінець пощастило побачити і рябих кроликів, які чомусь 

називалися «метеликами». Як розповів Васько, цю породу вивели в Англії... 

Кожен кролик у Васька мав своє ім’я. І як запевнив нас господар, усі 

вони були не на один копил40, а з дуже різними характерами. Ми швидко 

переконалися, що він таки мав рацію…  

Коли підійшли до чергової клітки, де сидів чорновухий красень, кріль 

чомусь демонстративно повернувся до нас хвостом, нашорошив вуха та ще 

гнівно затупотів задніми лапами, наче промовив: «Не підходьте! Я вас не 

хочу бачити! Геть звідси!»  

– Яка нечемна тварина! – вихопилося у Мишка. 

– О, сьогодні моє Чорне Вухо у поганому настрої. – Васько підійшов 

ближче до свого вихованця. – Причин не бачу. Скоріше за все, як каже моя 

матуся в таких випадках, на ліву лапу встав. Нічого, діло не смертельне, от 

пригощу тебе улюбленою кропивою, тоді... 

– Кролю – жалку кропиву?! – жахнувся я. – То ж отрута. 

– Помиляєшся, Юрку! – заспокоїв Васько. – Кропива – то ж кролячі 

ласощі: такі, приміром, як для мене морква... 

Васько провів нам свою екскурсію і розповів досить багато цікавих 

                                         
40

 Вираз «[Усі] на один копил зшиті (зроблені, скроєні тощо)» – про людей, предмети з одна-

ковими властивостями, якостями, формою. «Копи́л» – дерев’яне шевське знаряддя, що має 
форму ступні та яким користуються для виготовлення взуття. 
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речей про кролів, про які ми навіть не здогадувалися. Тоді Мишко повів мову 

про ту справу, заради якої ми, власне, і прийшли до нього: 

– Що і не кажи, гарні в тебе, Василю Степановичу, вухані! Ми таких 

уперше бачимо! – запевнив Мишко господаря. – Але в нас є до тебе дуже 

важлива справа!.. 

– Яка справа? – нашорошився той. 

– Дай нам дві ракети. 

– Що?! Ракети? То ви до мене за ракетами?!. Та ви що, хлопці! – він 

виразно покрутив пальцем біля скроні. 

Від обурення у нього, як мені здалося, навіть чуб наїжачився. А далі він 

продовжив уже з іронією в голосі: 

– Ви явно помилилися адресою! Вам треба поїхати на полігон до 

Новопетрівки, що біля Бердянська, – може, там вам парочку ракет і вручать?! 

А чого ж, таким славним хлопцям, як ви, військові не відмовлять, запевняю 

вас! А у мене ніяких ракет немає і квит!.. 

– Як же це немає, Васько?! А як щодо отих, що в тебе на хатньому 

горищі заховані? – «підказав» Мишко. 

– Заховані? На горищі? Звідки ти знаєш?! – головний доброводівський 

кролівник від несподіванки аж присів. 

– Скажи мені, друже, а хто з порядних наших хлопців не знає тих ракет, 

які ти заховав після сільського свята? На свій день народження бережеш, – 

«прояснив» ситуацію Мишко. – Їх у тебе кілька, а нам потрібні для діла лише 

дві. І потрібні вони он як!.. – мій друг красномовно черконув рукою по горлу. 

– Навіщо вони вам? – трохи ніби полагіднішав Васько. 

– Поки що це велика таємниця! – коротко відповів Мишко. 

– Гарненька справа! – знову спалахнув Васько й надувся як сич на 

негоду. – У них якась там таємниця, а я – ракети віддай! Страх не люблю 

таємниць. По-моєму, все повинне бути просто і ясно: кролик є кролик, небо є 

небо, корова є корова! А то вигадають всяку всячину. Не дам!!! – стояв він на 

своєму, наче той бик перед матадо́ром41. 

У цей час на вулиці з’явився якийсь скуйовджений хлопчина, який 

щосили гнав на велосипеді. Він різко загальмував навпроти будинку родини 

Василя й голосно свиснув. Морквоїд одразу побіг до нього й вони деякий час 

там про щось сперечалися, енергійно розмахуючи руками. 

Господар чудових кролів повернувся до нас чимсь украй стривожений. 

Він якось приречено махнув рукою. 

– Хай буде по-вашому!..  

Ми з Мишком перезирнулися. 

– Так тому й бути! Отримаєте ви дві ракети! – урочисто оголосив своє 

рішення Васько. 

– Красно тобі дякуємо, Василь Степанович! – відповів мій другий. – 

Тоді давай швидше, бо ми вельми поспішаємо! 

                                         
41

 Матадо́р (від ісп. mаtаdоr «головний тореадор» – від mаtаr «убивати» + toro – «бик») – головний 
учасник бою биків, що завдає бикові смертельного удару шпагою.  
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Ми разом кинулися до нього. 

– Ні, цей номер не пройде! – уперто він крутнув головою. – Так їм оце і 

віддай ракети! 

Ми не чекали такого повороту справи. А Васько комизився далі: 

– Спочатку зробіть от що. Он бачите – стоять під парканом два 

велосипеди, а поруч висять два лантухи? 

– Бачимо... – відповів я за двох. 

– Так от: візьміть по мішку, сідайте на велосипеди й на Петровий Кут. 

Нарвіть тамечки по лантуху трави. Привезете отой харч для моїх кролів, тоді 

й ракети – ваші. І дякуйте моєму другові Кузі! – він показав пальцем на 

хлопчину, що чекав його на вулиці.  

– А за що? – поцікавився Мишко.  

– Ветлікар Василь Якович сьогодні в райцентрі. А у Кузі сильно 

захворів улюблений кріль Адоніс. Я йому мушу негайно допомогти, а то б ви 

зроду не побачили моїх ракет. Зрозуміли? 

Що нам залишалося робити? Як ми не поспішали, все ж вимушені були 

допомогти Васькові й поїхати до Петрового Кута за кролячими харчами. Ми 

розуміли, що інакше кролі завідувача ракет сьогодні можуть залишитися 

голодними, адже їхній господар тепер не зможе вчасно нарвати їм трави. 

 

Лише години через дві з чимось, майже під вечір ми повернулися до 

подвір’я Василя, бо до Петрового Кута було таки далекувато. Кролівник уже 

чекав нас у себе вдома. Він мовчки узяв лантухи і вправно висипав з обох 

нашу зелену і пахучу «здобич» на чималий шмат брезенту.  

Після цього Василь одразу ж розпочав перебирати траву, нагадуючи 

якогось міліціонера, а швидше – навіть митника, що робить ретельний огляд 

речей підозрюваних у контрабанді. 

Ми не зрозуміли, для чого він це робить – кинув би свіжу травку своїм 

кроликам-«проглотитам» і все! 

Стоїмо, дивимося і чекаємо на ракети. Проте Васько не дуже поспішав. 

Раптом, тримаючи в руці три чи чотири нікчемні бадилинки з дрібненькими 

блакитними квіточками, він шулікою накинувся на нас: 

– Я вас питаю, що це таке? 

– Василю, чи ти, бува, не осліп? Та то ж звичайнісінькі сокирки!.. – 

спробував відбитися Мишко. 

– Вірно, сокирки!.. – сердито погодився він. – А хіба ще є на світі хоча 

б одна людина, яка б не знала, що сокирки – це отрута для кролів?! Га? Які ж 

ви нетями!.. – обурено буркотів він, старанно перебираючи траву. 

Перебравши з пів-купи трави, він поніс очищену частину кролям. 

Коли ми залишилися удвох з Мишком, він стиха промовив: 

– Побачив тепер, дружище, який крутихвіст цей Василь Морквина? 

Я промовчав, бо мені чимсь сподобався цей рудоголовий морквоїд. 

Може, тому, що виростив отаких гарних кроликів. Та й порядок у нього був 

доладний, схожий на наш, морський... 
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– Давай скоріше наші ракети! – підступили ми до Васька, коли він 

повернувся. 

– Які ракети? – знову він за своє. – А-а, ракети! Ось вони... 

Господар витяг зі скрині, в якій зберігав кролячий харч, дві шишкуваті 

ломачки, дбайливо загорнуті в газету та ще ретельно обмотані уздовж і 

впоперек шпагатом. 

– Беріть. Не жалко... – мовив так, ніби чинить нам велику послугу. 

– Дякуємо! – промовив я за двох. 

Васько посміхнувся, а тоді ще додав:  

– Пам’ятайте, хлопці: щоб запустити ракету, треба різко смикнути за 

червону мотузочку...  

– Зрозуміло! – сказав Мишко. 

Я кивнув головою на знак згоди. 

– Утямили? – перепитав Васько. 

Але ми вже це зрозуміли і більше не могли його слухати, бо в нас було 

обмаль часу. І так вважай на півдня ми затрималися у нього! А треба ще 

готуватися до операції по спасінню Принцеси!.. 

 

Додому поверталися веселі. Ще б пак! Ракети маємо, нам залишилася 

дрібничка – видурити Принцесу з лосячого полону і край! 

Увесь вечір ми жваво обговорювали наш план порятунку, доки сон і 

переживання цього дня не зморили нас і не штовхнули у вир сновидінь!.. 

 

 

8. Як ми звільняли Принцесу 
 

Наступного ранку ми знову встали досить рано. Нашвидку поснідали, 

зробили останні приготування до задуманого й навіть не помітили, як 

опинилися у лісосмузі під уже знайомим крислатим дубом. Ми одразу 

пірнули у нашу кущову схованку.  

Якусь хвилину перепочили, а потім обережно відхилили гілочки і 

визирнули – що там коїться на галявині? Яка краса! Нам здорово пощастило: 

лосі спали там само, де й минулого разу, а біля лосихи, поклавши голову на її 

пухнасте черево, спочивала наша Принцеса. 

– От ми тобі, артистко, зараз і покажемо, як до чужої мамоньки 

пригортатися! – тихо мовив Мишко. 

Ми поспіхом розпочали готуватися до рятувальної операції. Першим 

ділом Мишко витягнув зі свого згортка новий телячий ошийник з блискучою 

пряжкою. Оглянув його, спробував руками вже в котрий раз на міцність, а 

тоді розпочав прив’язувати до нового повідка міцну капронову мотузку.  

Я теж не збирався сидіти склавши руки, а розгорнув ганчірку, в якій 

був ретельно замотаний дзвінок, щоб він, бува, не дзенькнув під час нашої 

подорожі. А з газетного згортка я здобув нашу головну зброю – довгуваті 

ломачки, обліплені паперовими набалдашниками – ракети Васька. 
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Ми все робили якомога тихіше, щоб ненароком не сполохнути звірів 

передчасно. При цьому ми раз у раз визирали зі схованки: звірі спокійно собі 

спали. Спочивало й наше маленьке телятко. 

– От ми, Принцесо, тепер тебе і розлучимо з твоєю мамкою-крадійкою, 

– пошепки все нахвалявся мій друг. – Поспи ще кілька хвилинок… 

Невдовзі у нас уже все було напоготові, щоб звільняти полонянку. Ми 

перевели дух. Мишко з розстебнутим ошийником застиг біля дуба, а біля 

нього я встромив у землю ракети.  

І тут Мишко рішуче махнув рукою: 

– Розпочинай! 

Тримаючи в одній руці дзвоника, я порачкував до краю чагарів, а там 

на мить зачаївся, а потім, піднявши над головою правицю із дзвоником, 

легесенько-легесенько труснув ним. Одразу напрочуд мелодійний звук 

дзвінка порушив тишу галявини. 

Чи почує телятко? Я не зводив очей з Принцеси, а вона спокійно 

лежала, притиснувшись до лосихи. Я струснув дзвоником енергійніше. О 

радість! Я помітив, як телятко настовбурчило вуха. Почуло! 

Ось воно повернуло голову в мій бік, а після цього скочило на ноги й 

поволеньки-поволеньки потюпало до мене.  

– Яка розумненька тваринка! Все ж пригадала своє раннє дитинство! – 

радо зашепотів я, задкуючи до Мишка. 

Я ні на мить не переставав дзеленчати, а телятко, мов заворожене, все 

прямувало і прямувало до нашої схованки. «Додай швидкості, красуне!» – 

подумки заохочував я і все гучніше дзенькотів… 

Водночас я помітив, як підвела голову лосиха й почала щулити вуха й 

занепокоєно позирати на телятка, яке вважай було уже поруч із нашою 

схованкою. Рогаль же спокійнісінько спав. 

Ми з Мишком нервували. Що лосиха буде робити далі? Поки що вона 

лежала, а я тепер не зводив з неї очей.  

Ось Принцеса прискорила ходу і нарешті пірнула в чагарі та потрапила 

прямісінько до рук Мишка. Він поспіхом схопив телятко за шию, чимдуж 

потяг до себе і враз застебнув на його шиї пряжку, а я заховав дзвоник у 

кишеню. Принцеса вже майже наша! 

– Стій, оглашенна! – тихо пробубонів мій друг, тримаючи за мотузку 

малу біглянку… 

Ми вже зібралися якомога швидше чкурнути з гайка, як у наш бік 

рушила лосиха. Вона збуджено мотала головою й погрозливо хропіла, а за 

нею підвелося й оте рогате страховисько.  

Я аж здригнувся, від жаху у мене пересохло в горлі! Тепер не лови ґав! 

Ми вже не врятуємося втечею!.. Нам залишалося або як котам дертися на 

дуба, що передбачалося нашим планом, або… 

– Ракета!!! – вереснув Мишко. 

– Ага, ракета! – прийшов до тями я. 

Висмикнувши обидві ракети із землі, я одну направив у бік звірів. А 
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вони були вже близько від нас і продовжували погрозливо наступати. У мене 

по-зрадницькому затремтіли ноги, проте ракети я тримав міцно.  

Після секундного розмірковування я скерував першу ракету трохи 

вище голів лосів і рішуче сіпонув за червону мотузку. Тієї ж миті назустріч 

грізним звірям із несамовитим свистом понісся вогняна грудка, а вслід 

почали зі зловісним вереском вертітися у повітрі невеличкі яскраво-червоні 

кульки. За якісь миті ці кульки вибухали і розліталися увсебіч яскраво-

блискучими зірочками. 

На кілька секунд усе навколо огорнув їдкий дим, а коли порив вітру 

розвіяв це марево, звірів ми вже не побачили – їх наче лизень злизав. Отож 

спасибі кролячому фахівцю Василю Степановичу – ракета нам таки добряче 

допомогла, можна навіть сказати – врятувала. 

Проте ми розуміли, що лосі могли і повернутися. Тому ми вирішили не 

ризикувати й на мить не затрималися у гайку. Мишко щосили тягнув на 

мотузці Принцесу, яка раз-у-раз всіма чотирма ратичками упиралася, мотала 

головою і розпачливо мукала. Їй зовсім не хотілося залишати гайок!.. 

– Ти диви, як здичавіла! – в серцях промовляв Мишко. – Ніякої тобі 

дисципліни! 

Він ніяк не міг заспокоїтися, що його рідне телятко не стільки зраділо 

зустрічі з ним, як прагнуло повернутися до своїх «названих батьків». 

– Лосеня тобі та й усе! – сердився Мишко і щосили тягнув за собою 

«вередливе» телятко. 

Я, наче той досвідчений розвідник чи то спецназівець, «прикривав» 

Мишка, крокував у нього позаду і був готовий у будь-яку мить захистити 

його з телятком другою ракетою. Звичайно, доводилося мені допомагати 

Мишкові й тим, що я підштовхував упертюху-Принцесу в спину.  

Ми квапилися якомога швидше вибратися із цього гайка у степ: там 

буде і видніше довкола, та і до телятника буде вже значно ближче. Тягнули 

впертого телятка, вибиваючись із сил… 

 

Відверто кажучи, набідкалися ми тоді з Принцесою по саму зав’язку. 

Легко сказати, ми ж не вели її, а що називається силою волокли по нерівній 

стежинці, серед зарослого гаю.  

– Ну зовсім здичавіла Принцеса! – все приказував хрипло Мишко.  

Він добряче виморився, сорочка змокріла й прилипала до спини, піт 

заливав йому очі, в горлі пересохло, але він все тягнув і тягнув телятко!.. 

Уже коли гайок залишився позаду й ми вийшли на відкритий простір, 

Принцеса стала слухнянішою, хоча ще озиралася й шукала поглядом лосиху. 

Певно, дуже смачне молочко було в прийомної матері й зовсім не хотілося 

повертатися до телятника! А ми її тягли й тягли… 

Уже неподалік від телячої ферми ми побачили отару овець і нас зустрів 

насмішкуватий чабан. Обіпершись на ґирлиґу, він якусь хвилину байдуже 

дивився на нашу процесію, певно, думав, що спостерігає якусь чергову 

хлоп’ячу витівку. Але коли ми вже майже порівнялися з ним, на нього немов 
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зійшло прозріння. Він рвучко виструнчився і кинувся до нас: 

– Хлопчаки, це ж справжня чудасія! Де ви телятко знайшли? Я його 

добре знаю! Це ж Принцеса!  

– Так, вона! – відповів я чисто із ввічливості, хоч і не хотілося з ним 

балакати. 

– Так вона ж наче загинула? – на цей раз він щиро запитав у нас. 

– З-під землі викопали! – пригадав Мишко його глузування. 

– А якщо правду скажете? 

– Скажемо! Ми її з полону визволили! – з почуттям гідності відповів 

Мишко, як людина, яка усвідомлювала, що зробила гарну і важливу справу… 

– Може розповісте, хто ж її приневолив? 

– Якраз ота тварина, яка Вашу вербу обгризла!.. – відповів я. 

– Виходить, що таки жирахва?!  

Знову в чабані прокинувся отой Гаврило-Говорило, який вирішив і 

цього разу поглузувати з нас. 

– Ні, помиляєтеся, дядьку Гаврило! Це був лось або лосиха!.. – 

спокійно промовив Мишко. 

– Лосиха?! Та звідки вона узялася?! І при чому тут телятко?! Га? – 

розгублено закліпав очима чабан. 

Ми залишили його запитання без відповіді, бо виправдовуватися чи 

щось доводити цій неприємній людині аж ніяк не хотіли. Раптом він досить 

серйозно промовив: 

– Я гадав, що ви, хлопці, – такі собі пустомелі якісь, а виходить, що ви 

справжнім ділом займаєтеся. Тепер знатиму, з ким діло маю!.. 

Ми не чекали такого повороту й не знали що й сказати. А чабан, який 

після цих слів став навіть трохи ріднішим, продовжив розмову: 

– І все ж я ніяк не можу втямити, як таке можна зробити… 

Але Мишко його обірвав: 

– Просимо пробачення, Гаврило Микитовичу, але нам зараз просто 

ніколи розповідати про це, бо треба якомога швидше довести Принцесу до 

телятника! Лосі можуть повернутися за Принцесою!.. 

І це була щира правда. Ми з новими силами рвонули до телячої ферми. 

Коли вона стала ще ближчою, то ми побачили, що біля неї юрмилися люди. 

Стало цікаво, чому вони зібралися? 

Помітивши ферму, наша Принцеса враз ожила й щодуху помчала до 

своїх подруг. Нам тепер уже не треба було тягнути її, а навпаки доводилося 

вже бігти слідком за нею. І це було вагомим полегшенням у нашій нелегкій 

«місії порятунку»!.. 

Знесилені, ми ледве дотягли свої бідолашні ноги до телятника, а там на 

нас уже чекала купа схвильованих людей. Зібралися телятниці, серед яких я 

помітив і тітку Оксану, доярки, бригадир дядько Яків, сторож дід Пилип Чуб, 

кілька скотарів, два водія, електрик, тракторист.  

Звідкись вони вже знали, що ми повертаємося з Принцесою! У степу 

начебто ніхто нас і не бачив. Як же ці люди дізналися про таку подію – для 
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мене залишилося справжнісінькою таємницею степовиків. 

 

Усі, хто зустрічав нас, одразу оточили втікачку, а на нас і уваги не 

звертали! Ніби телятко оце саме взяло й повернулося. Тітка Оксана обнімала 

Принцесу, інші приязно поплескували долонями по її боках. А вони були 

кругленькі, бо в лосихи молочко, певно, було досить поживним!..  

Ми з Мишком мовчки стояли поруч з цим галасливим дійством і то 

здивовано переглядалися між собою, то дивилися на «телячу церемонію». 

Невже ніхто так і не поцікавиться, як і де нам пощастило знайти телятко?! 

Невже ніхто не виявить інтересу до нашої придибенції42?! Адже ми доклали 

чимало сил, щоб повернути Принцесу!..  

Стоїмо і не знаємо, що й робити… І тут раптом бригадир дядько Яків 

повернувся до нас і голосно сказав: 

– Молодці, козарлюги! – і показав великий палець, піднятий вгору. – 

Тепер, будь ласка, розкажіть, як же вам поталанило знайти нашу Принцесу? 

Хто допоміг? 

І враз із усіх боків залунало: 

– Розкажіть!!! 

– Так, дуже цікаво! 

– Просимо! 

– Слухаємо! 

Виявилося, що про нас таки не забули! Просто люди були в такому 

захваті від «воскресіння» Принцеси, що не могли одразу зреагувати і на 

телятко, і на нас. Тепер черга дійшла і нам відчути на собі хвилі радощів від 

односельців Мишка. 

Чесно скажу: це були чи не найщасливіші хвилини мого перебування в 

Доброводівці! Та й Мишко, з усього було видно, підлетів аж на п’яте чи 

навіть на сьоме небо від щастя!.. Ми дуже зраділи, що люди все ж захотіли 

дізнатися про нашу пригоду… 

– Допомогла нам знайти телятко дружба! – коротко відповів Мишко. 

– Яка дружба?! 

– Ти, хлопче, не говори казна-що, а кажи до діла, – втрутився в 

розмову, старезний дід Пилип, сторож телятника. 

– Пилипе Івановичу, я й говорю діло!!! Як це не дивно, допомогла 

велика дружба! Ви всі знаєте мого капловухого слідця на ім’я Пух? 

– Хто ж не знає у Доброводівці цього чотирилапого! – відповів за всіх 

бригадир Яків Григорович. 

– Так от, моєму цуцику Принцеса дуже припала до собачої душі ще 

тоді, коли телятко у нас зимувало у кухоньці. Вони разом пили молоко з 

однієї макітерки. Тоді у них і зав’язалася така дружба, якої і світ ще не бачив. 

Мишко замовк і обвів поглядом своїх слухачів. А вони як зачаровані 

дивилися на нього. Тоді він натхненно продовжив: 

– А далі нам допоміг мій пес. У лісосмузі Пух нанюхав слід Принцеси. 

                                         
42

 Придибе́нція – пригода, подія.  
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Він урешті й довів нас із Юрком до її викрадачів. Скажи, Юро, хто ж оті 

крадії! – Мишко передав слово мені, як справжній друг, «поділився славою». 

– А викрали Принцесу лосі, а точніше – лосиха! – сказав я. 

– Яка лосиха? – пролунало запитання в однієї із доярок. 

– Справжня лосиха! – кивнув головою Мишко. 

– Як таке могло статися? Ти, синочку, на якусь казочку збочив! – 

обізвалася тітка Оксана, яка все ще тримала за шию полонянку. 

На якусь хвилинку я і Мишко розгубилися і не знали, що й відповісти. 

Але потім я першим оговтався і прийшов на допомогу своєму другові: 

– Щоб усім було ясно і зрозуміло, – розпочав я, – треба нашу оповідку 

не з лосихи почати, а з Кутька, псюри діда Купи-Продай, тобто діда Устима, 

– трохи знітився я. 

Що тут почалося! Матінко моя рідна!.. 

– При чому тут псюра діда Устима? – вирвалося в іншої доярки.  

– Що це трапилося з вами, хлопці? Ви ніби якогось зілля в степу 

наїлися! – підключилася й тітка Оксана.  

– Один про якусь лосиху каже, а другий – до цієї справи загиблого пса 

діда Устима приплів! – додався ще голос скотаря. 

– Еге ж, щось у вас, друзі, не клеїться! Кажіть правду! – додала 

сухорлява телятниця тітка Тетяна. 

Тут ступив крок уперед бригадир Яків Григорович і мовив: 

– Заспокойтеся! Видно, наші хлопці виявилися справжніми, як їх там 

називають?.. Ага, слідопитами! Упевнений у тому, що вони розкажуть нам 

щось дуже цікаве!.. Прошу їх вислухати, не заважайте їм! 

Нас тепер уже не перебивали… 

 

Коли ми закінчили оповідь про те, як ми визволяли з полону телятко, 

не опускаючи дрібниць, дід Пилип Іванович Чуб від імені всіх працівників 

ферми подякував нам.  

Усі емоції врешті-решт ущухли і наші слухачі порозходилися по своїх 

роботах. Тітка Оксана, не зводячи очей з Принцеси, сказала мені: 

– Тобі, Юро, телеграму принесли. 

Що ж трапилося на нашій косі? Я мигцем прочитав телеграму і, не 

тямлячи себе від радості, заволав: 

– Ура! Хай живе Чорне море!! 

– Чорне? Чому не Азовське? – підбіг Мишко. 

– Тому, друже, що моя мрія здійснилася! От! Правління нашого 

косянського господарства дозволило мені, Юркові Дубязі, – я ткнув себе 

пальцем у груди, – разом із моїм батьком та іншими рибалками вирушити на 

літню путину. І будемо ми рибалити в Чорному морі!.. 

– І для тебе, синочку, є новина!– втрутилася у нашу розмову тітка 

Оксана. – Завтра ви з батьком розпочинаєте жнива. От і виходить, що настав 

час ставати вам, хлопці, до справжньої роботи. Хоча, правду сказати, ви і так 

байдики не били. Добре діло зробили – повернули нашу красуню Принцесу!.. 
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9. Доброводівці встають раніше від жайворів 
 

Як і минулого ранку, мене збудив горлань – півник Кокодун. Я відкрив 

очі. Уже розвиднялося. З-під яблуні вже ледь-ледь подавав голос цвіркун. 

«Утомився бідолашний. Легко сказати, адже він усю ніч безугавно цвіркотів, 

час уже й відпочити», – подумки пожалів я нічного співуна... 

Лежу, дивлюся в небо, далі дослухаюся до всього. Ось почув, як над 

садком, у рожевій напівтемряві славив ранок жайвір. Ох і ранесенько 

прокидається ця степова пташка.  

А от із боку села ні звуку. «Ще спить Доброводівка» – подумав я. А 

коли повернув голову, то поруч із собою вже не побачив Мишка – я й не чув, 

як він встав і тепер за ним, напевно, вже і слід прохолов. Виходить, я 

помилявся: доброводівці прокидаються раніше від жайворів, здивувався я. 

Проте саме зникнення Мишка мене не дуже здивувало. Ми ще з вечора 

з ним попрощалися. Вони цього ранку разом із батьком розпочинають косити 

озимину й він побіг допомагати дяді Миколі, своєму батькові. 

У мене в голові думки снують без зупину, а сам лежу. Ліньки й рукою 

ворухнути. Так же гарно мені – пахуче повітря, лоскоче обличчя ранкова 

прохолода. Принцесу ми знайшли, робити нічого!.. 

Однак, коли в очереті учинили цвіркотіння мої улюблені очеретянки, я 

одразу ж пригадав рідну Тополівку. Пригадав я своє море, косу. І лише тепер 

в голові спливла мамина телеграма. Тополівські рибалки вже лаштуються на 

сейнерах по рибу в Чорне море, а мені начебто байдуже! Лежу і, як каже мій 

дідусь, у вус не дую!.. 

Я мигцем схопився та одягся. 

Не запізнитися б на потяг! Де ж Васько? Він же мав оце ранком заїхати 

зі своїми залізними кіньми.  

Я вбіг у двір. Нікого! Лише Пух із радісним гавканням, несамовито 

махаючи хвостом-вентилятором і брязкаючи цепом, кинувся до мене. Я 

ухопив його в обійми, притиснув до грудей. 

– На все добре тобі, наш відданий капловухий носач!.. – я розчулено 

попрощався з песиком. 

У відповідь він тицьнув мене в щоку вогким холоднуватим носом, 

потім лизнув її жорстким язиком. Якраз у цей момент хтось тричі свиснув. Я 

здогадався: примчав Васько-Морквина!.. 

І дійсно: за ворітьми на мене вже чекав кролячий бог (так подумки я 

називав Васька), а поруч з ним були притулені до паркану два велосипеди. 

– Перед дорогою ми, як і належить, згриземо по одній великій 

морквині!.. – промовив замість вітання Васько. 

Я не мав нічого проти такого невеличкого ритуалу.  

Після цього я пішов до літньої кухні, взяв клуночок, який на дорогу 

вчора звечора мені приготувала тітка Оксана і повернувся до Васька 

«запрягати залізного коня». 

Ми помчали на велосипедах до залізничної станції. Коли вже 
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наближалися до містка через річку, я почув не дуже виразний ґвалт. Кинув 

погляд на хату діда Купи-Продай, але там було тихо. На ганку лежало 

кудлате цуценятко – новий вартовий дідового саду.  

А вже біля мосту я побачив на очеретині мою стару знайому – ту саму 

велику очеретянку, яка любила перекривляти сорок. Повернувшись хвостом-

віяльцем до дідової хати й розгорнувши крила, пташка кумедно підскакувала 

й завзято горлала: «Ра-ау-у, ра-ау-у, та-а та-а, ту-у ту-у!» 

Кривляка-веселуха нагадала мені про крики коло дідової хати того 

недавнього, але пам’ятного ранку. Господар будинку, який полюбляв «свіжу 

копійчину», певно, уже був на вокзалі, чекав там покупців... 

За містком я не впізнав соняхів. Тепер це були якісь брудно-зелені 

замазухи. Соняхи вже не звертали ніякісінької уваги на сонце, яке піднялося, 

а, похнюпивши голови, похмуро втупилися у землю. Відквітували!.. 

– Як дивовижно у степу змінилося все навколо! – сказав я, старанно 

натискаючи на педалі, щоб не відставати від Васька 

Васько нічого мені не відповів. Він продовжував мчати щодуху – так, 

що сорочка за його спиною напнулася, мов вітрила на яхті. 

На пшеничному полі я побачив комбайн, який розвертався поруч нашої 

доріжки. Зрозуміло, що Мишко нас одразу помітив і замахав рукою.  

Комбайн зупинився. І я вперше побачив Мишкового батька. Дядько 

Микола стояв сухорлявий, високий, у ретельно випраній спецівці. У нього 

вуса й борода були такі ж золотаві, як колоскове поле. 

– Он, виходить, які друзяки в мого синочка! Герої! Молодці! – 

вигукнув він, коли ми наблизилися. 

Не встиг я і слова вимовити, як дядько Микола рвучко обняв мене і 

тричі поцілував. 

– А ти, хлопче, морем пахнеш! Знайомі пахощі. Я військову службу 

відбував у місті Одесі. 

З Мишком ми теж обнялися і хвацько стукнули один одного лобами, а 

дядько Микола у цей час потис руку Васькові. 

– Легше, хлопці! Це у вас не футбольні м’ячі, а голови! Вони таки вам 

ще пригодяться – як кажуть моряки, – і на морі, і на суші!.. – зауважив батько 

Мишка. 

Як же мені забажалося тієї миті залишитися в степу з цими людьми, які 

пахли хлібом! Микола Федорович наче дізнався про мої думки. Уважним 

поглядом він зміряв мене з ніг до голови і сказав: 

– Ти, Юрку, мабуть, не від того, щоб залишитися біля хліба, у степу?! 

Я був здивований його словами і розгублено кивнув головою. 

– Що ж, схвалюю твоє бажання. Це добре. – розважливо сказав дядько 

Микола. – Проте, як кажуть приморці, «де поруч степ і море – кожен ще 

немовлятком по-своєму стає дибки – кому сниться хліб, а кому рибки!» Чує 

моє серце, що тобі сняться рибки. Отож, як кажуть моряки, «сім сажень тобі 

під кілем!» 

Він потиснув мені руку і продовжив: 
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– Ви з Мишком ще не раз лобами постукаєтеся! А тепер час не чекає. 

Жнива! То ж до справи!!! – вигукнув він і скочив на комбайн, а за ним – і 

Мишко. 

Комбайн рушив. А ми з Васьком і собі поспішили на станцію. 

Трохи від’їхавши, я озирнувся й побачив, як комбайн, немов справжній 

корабель, гордовито плив по пшеничному морю, а на капітанському містку 

стояв Мишко. Мені ніскілечки не було завидки, бо я знав, що не мине й 

тижня, як я буду стояти за штурвалом рибальського сейнера і поведу його в 

Чорне море, де розпочнуться наші рибальські жнива... 

На станцію ми прибули вчасно. Квиток на зворотний шлях у мене вже 

був. Потяга довелося чекати недовго.  

Ми говорили про морські дива з колекції Кніповича і Васькові 

улюблені породи кролів. Тепер і мені буде про що розказати своїм друзям у 

школі: про Мишкове степове море, про Василевих кролів, а також про 

кривляк-очеретянок, бугая Карасика, славного доброводівського слідця Пуха, 

і, звичайно, про Принцесу та її прийомну родину лосів.  

В останню хвилину Васько дав мені великий пакунок із відмінною 

каротелькою. 

– Це тобі, Юро, щоб до самого моря вистачило вітамінів і щоб не лише 

Мишка, а й мене пам’ятав – Василя Воротнюка із Доброводівки! 

 

Шлях додому збіг досить швидко. Одна частина моєї душі вже рвалася 

до моря та рідної Тополівки, а друга линула назад, до степу та Доброводівки. 

Я захворів на хворобу геологів і моряків, які вдома прагнуть у нові подорожі, 

а в дорозі згадують свою домівку та рідних...  

А в повітрі відчувалося, як озон після грози: життя приготувало для 

мене багато нових і цікавих пригод!.. 
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Олексій Огульчанський 
 

Деркулі́вські історії43 
 

(Дилогія) 

 

Андрій Будугай 
 

Бра́нці лева́нту 
 

За повістю Олексія Огульчанського 

«Три дару́нки» 
 

Три шестикла́сники, 

ката́ючись на кри́зі, 

Потра́пили на мо́рі 

під си́льний урага́н. 

Він кри́гу відірва́в, 

поні́с в поло́н хурди́зі, 

Та хло́пцям удало́ся 

цей розірва́ть «арка́н»!.. 
 

м. Біла Церква, 27.11.21, сб., 18:16.  
 

(Із циклу «Приазовські арабески») 

 

 
 

 

Повість перша  

 

Три дарунки 
 

1. Ловець щасливих вітрів 
 

(Замість прологу) 
 

Пізньої осені тисяча дев’ятсот сорок третього року азовський рибалка 

Тарас Юхимович Вертипорох повертався до рідних Деркулів: Радянська 

Армія звільнила Приазов’я. 

Ще на початку війни, коли нацистські війська вдерлися на Приморську 

рівнину, ті азовці, яких в армію не взяли, на човнах подалися через море на 

                                         
43

 Ця назва дилогії нова, дана упорядниками цього видання зі згоди правонаступниці творчої 
спадщини О. Я. Огульчанського, його онуки Катерини Борисівни Бондаренко.  
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Кубань. Рибалки гадали: побурлакуємо там якийсь тиждень, а там і додому – 

пожене Червона Армія чорну нечисть. Насправді довелося потім рибалкам 

прямувати до Каспію, бо ворог і на Кубань прийшов. 

На плечах мандрівника старенька куртка з цупкого брезенту, на ногах – 

стоптані черевики, а за плечима торба – там лежали новісінькі чоботи з 

довжелезними халявами. Береже рибальські чоботи господар, бо діло відоме 

– без них ти вже не рибалка!..  

У торбі ще алюмінієвий закурений казанок, миска, щербата дерев’яна 

ложка, на товстій ручці якої багато поміток-надрізів – дорожні рибальські 

помітки. А ще – жменя солі у вузлику, сухарі, цибулина. Ото й усе добро. 

До Ростова їхав залізницею, а вже з берегів Дону довелось добиратися 

знайомою доріжкою уздовж берега моря. По всякому діставався: попутними 

фронтовими машинами, а частіше – пішки. 

З кожним днем ближчали деркулівські береги, і все дужче стискалося 

серце рибалки: вже котрий день він ішов обпаленим війною Приазов’ям, а 

здавалося – чужою країною. Правда, море було синє-синє, таке воно завжди о 

цій порі. А на березі – самі руїни. Замість рибальських хатинок лишилися 

коминки, навіть явори й виноградні лозі спалив ворог. Люди були в лахмітті, 

немов ті жебраки… 

«Отаке лихо не проминуло і Деркулів, – думав подорожній. – Чи живі 

дружина, син, невістка?» 

Тарас Вертипорох поспішав. Тому щодня він дибав допізна, а ночував 

просто під стрімкою кручею, у спорожнілих, напівзруйнованих рибальських 

землянках: німці побували й тут. Ворог поглумився над споконвічною 

рибальською традицією – залишати для подорожніх свої тимчасові оселі 

чистими, прибраними, з низками сухих бичків, сіллю, дровами… 

Одного вечора мандрівник натрапив під крутояром на цікаву споруду. 

Невеличка халупа, збита з уламків ворожого літака, поруч спав пес у 

перекинутій діжці без дна. Біля собаки стояла рогата нацистська каска з 

водою. З хатки вийшов дідок-шкарбун, глянув на перехожого з-під долоні. 

– Он як, сам Тарас Юхимович завітав! – радісно вигукнув господар. – 

Яким вітром Вас, добродію, занесло до нас та ще в таку лиху годину?! 

– А звідки Ви мене знаєте, діду? – здивувався Вертипорох. 

– Тебе, голубе, мабуть, усі рибалки знають. Добряча слава про голову 

деркулівських «Синів моря» облетіла весь берег. Подейкували, ніби у ваших 

рибалок і ключ од самого моря зберігається. – Дідок усміхнувся і зауважив: – 

Та ти, бачу, герой, а вже, мабуть, за шостий десяток переплеснуло… 

– Перевалило… А про ключ, який нібито відкриває море, чув, – вів далі 

Тарас. – Але то все пусте. У кожного рибалки є такий ключ, якщо голова 

варить. Мова не про те. На цей берег заніс мене ходовий вітер-східняк – 

левант. Давненько верстаю дорогу, а рибалку зустрів уперше. 

– У морі ще не бував, а на березі, як бачите, влаштувався. Халупа моя 

трохвейна, – докладно розповідав дідок. – Звіть мене Семеном. Сам я з 

Піщаної коси. Спалив німець хатку, і стара моя загинула. Кинулась у вогонь 
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добро рятувати… Убив її катюга… Ото і лишились ми тепер удвох з 

Кудлаєм. Ніяк до тями тварина не дійде після того страховиська, вдень спить, 

а вночі виє, аж страшно…  

Тарас уважно слухав дідуся. 

– Хатку синок допоміг змайструвати. Трійко синів у мене на війні. 

Меншенький, Василько, оце на два дні завітав, коли німця вигнали. Так ото 

влаштувався я ніби. Добре, а все ж основного не вистачає. 

Дід ураз спохмурнів. 

– Чого ж саме? 

– Ганчірки біля порога катма. Ні об що ноги витерти… Правду кажучи, 

Васько обіцяв привезти. Казав: то будуть штани самого Гітлерюги. Запевняю 

Вас, Тарасе Юхимовичу, – вів далі старий, – у мене такі синки – не те що 

отого Гітлера, а саму чортяку здужають і шкуру здеруть. Бувало, в морі 

увіпреться в сітку білужка, отак пудів44 на п’ятнадцять, хвостом не встигне 

війнути, як у баркасі опиниться. Ото хай лише хлопці до ворожого лігва 

доберуться… 

– Так і буде, діду. Але нам хіба чекати, доки наші хлопці до звіра 

дістануться? 

– Не на такого натрапив, товаришу голова, – з деяким обуренням 

відповів дід. – Оце трохи оклигаю, зберу своїх товаришів, і почнемо снаряди 

на війну посилати. 

– Таке скажете, снаряди!.. 

– Наші снаряди – це буде риба для бійців! – уточнив дідусь. 

Голова гаряче обняв старого. 

Того вечора вперше за кілька років Тарас Юхимович скуштував юшки з 

азовських бичків: вони з дідусем їх вудками з берега наловили. Бички 

клювали відмінно… 

 

А вже наступного дня Тарас був на березі круглої, як миска, бухти 

Солодкого коріння, де посередині стояв сірий острівець. Рідні Деркулі – 

поруч, за горбом. Знайшов перехожий під кручею тієї бухти знайоме джерело 

і припав до чистої води. Пив спрагло, а коли напився, якусь хвильку 

спостерігав за струмком, який жив своїм життям і якому байдуже було до 

того, що робилося навколо. А скільки тих подій відбулося саме отут!.. 

Джерело бухти знали й цінували рибалки. Вони завжди кидають якорі 

сейнерів проти гирла, щоб поповнити запаси прісної води. Сама ж бухта 

рибалок не цікавила, бо риба тут чомусь не водилася. 

На якусь часину присів мандрівничий. Він спохмурнів, коли оглянув 

усе довкола: позаростали бур’яном рибальські стежки. Потім Тарас старанно 

                                         
44

 Пуд – одиниця ваги або маси, яка вживалася в Україні з княжих часів і до впровадження метрич-
ної системи мір у 1918 році (Центральні та Східні землі). Пуд офіційно застосовувався і в СРСР 

для визначення врожайності або при заготівлі сільськогосподарських продуктів. Пуд дорівнює 

40 фунтам = 16,3805 кг. Нагадуванням про пуд є спортивні гирі, які мають вагу, кратну 16 кг: 8 
кг (півпудові), 16 кг (пудові), 24 кг (півторапудові), 32 кг (двопудові) тощо. 
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вигріб з криниці муляку і дбайливо обклав джерело камінцями та морською 

черепашкою: скоро знову рибалки питимуть джерельну воду.  

Та що не робив він, йому весь час не давало спокою якесь непевне 

передчуття лиха. Ця гіркота не залишила серця й тоді, коли зійшов на пагорб 

і вгледів по-осінньому поблякле деркулівське очеретяне море, а серед буйної 

порості – улюбленого дуба-здоровила.  

Стояв літній рибалка на узвишші, і пригадалось, як такої ж пори, 

вважай, півстоліття тому, по цій стежині він спустився до моря. Полтавський 

хлопчина, наймит-голодранець тоді вперше побачив синє морське безмежжя 

і вже ніколи не розлучався з ним. 

У надвечірньому небі хмариною повис крислатий дуб. «Живий, живий 

мій зелений побратим!» – тривожно і радісно здригнулося серце рибалки, 

наче він зустрів не дерево, а дорогу людину. За рибальським звичаєм, 

останню вирізку-помітку зробив подорожній на своїй ложці – і цей кілометр 

нелегкої дороги подолав. 

Ось і хатки рідного селища. Він звернув знайомим завулочком, але 

нікого не зустрів. І тоді спало жахливе на думку: «Можливо, серед живих 

уже нікого і немає?..» 

Тарас Юхимович підійшов до свого подвір’я. Важко було повірити, що 

оця хижка, обшарпана вітрами, з позабиваними вікнами, була його. Вкрай 

приголомшений таким видовищем, пішов геть з двору безлюдною вулицею. 

Сам незчувся, як опинився під дубом. 

«Що ж тут скоїлось, дубе-брате?» – простогнав рибалка. Над головою 

сумував вітер, з берега линув грізний гуркіт азовських хвиль… Тарас не 

пам’ятає, скільки часу отак простояв, а коли підвів голову, біля нього мовчки 

стояло кілька деркулян. На нього дивилися скорботні очі. 

Тарас зняв шапку: 

– Добридень, люди добрі! 

Відповіли недружно. Дід Гундера45 підступив ближче і вже зблизька 

підсліпуватими очима оглянув Тараса з ніг до голови: 

– Давно виглядаємо тебе, Тарасе Юхимовичу. Що ж робити будемо, 

голово? Хоч хатки наші цілі лишилися, не спалив ворог… 

– Бог помилував, – стара жінка перебила Гундеру і перехрестилася. 

– Сумніваюсь, чи помилував би, коли б паліїв не одбили партизани, – 

уточнив старий бородань. – Хатки цілі, а от флот наш колгоспний спалив 

ворог. Врятували дрібноту – баркас і тузика46. Правда, сітки приховали, хоча 

за це дехто й поплатився життям. – Дід відвів убік очі. 

– Цікавитесь, що робити будемо? Ворога трощитимемо! – відповів 

рішуче голова. 

– От сказав, ворога трощитимемо, – озвався Гундера і озирнувся 

                                         
45

 Високий і худий, як гундера – довга жердина, до якої кріплять сітки в морі.  
46

 «Ту́зик» – найменша з суднових шлюпок (довжиною близько 3 метрів і місткістю 1-2 людини, в 

рідкісних випадках – 3); має одного весляра, який діє одночасно двома веслами; служить для 
переїзду на берег, коли судно стоїть поблизу. «Калабу́ха», «ту́зик» – невеличкі човни тощо.  
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навколо, мов запрошуючи у свідки присутніх. – Відаєш, голово, де тепер 

ворог? Вважай, за Дніпро чкурнув супостат… 

– У Деркулях будемо допомагати бити нацистів. Чи всі зрозуміли 

мене? – звернувся до людей Тарас. 

– Що тут розуміти. Діло ясне. Рибу треба ловити. А для фронтовиків та 

риба буде ніби снаряди, – відповів хтось. 

Люди посунули мовчазно до своїх домівок. Поволі пішов до хатини і 

Тарас. Здавалося, він забув про те, що тільки-но бачив. 

 

Ось рибалка знову біля свого двору. Зупинився – і не повірив очам 

своїм. Що це? Перед ним хата, як і колись, світлоока, подвір’я підметене, 

навіть на вікні горщик з геранню – серед лапатих зелених листків червоніє 

квітка. Мимоволі подумав, може, помилився і натрапив на чуже подвір’я… 

Та ні, не помилився!.. З-за хати вийшла сусідка – мовчазна вдова Ганна 

Амвросіївна, яка жила сама. Як уві сні, слухав Тарас скупу і жорстоку 

розповідь своєї сусідки. 

– Твоєї Катрусі не стало… у великий піст сорок другого. Від тих 

песиголовців ми ховали сітки в очеретах лиманів… простудилась… хворіла 

недовго… Лікувати було нікому… Поховали на кладовищі… Стежина 

напроти моря… камінь поклали з порога твоєї хатини… на могилу… 

Грицько, мабуть, живий… два листи поштарка принесла… На, читай…  

Тарас Юхимович узяв листи. Сусідка додала: 

– Хату твою зберегли… Навіть квітка зацвіла. Зима ось-ось, а вона 

зацвіла… Наче, знала, що ти повернешся… 

 

Рибалка сидів на призьбі, перечитував Грицькові листи-трикутники. Не 

все розумів. Вразило синове прохання: «…Матінко, зв’яжи теплі рукавички. І 

поклади в пакунок хоч кілька в’ялених бичків … Фронтовики дуже люблять 

нашу рибу…» 

Важкі почуття охопили Тараса. Скільки потрібно одразу всього 

упорядкувати! Підходить зима. Холоднеча. Скажені шторми… Доведеться з-

під криги ловити рибу… Хто ж піде у море? Одні діди, жінки та діти… 

Підвівся і поволі подався на край селища, на кладовище. «Біля стежини 

напроти моря…» – повторював слова сусідки Тарас. 

 

Минули роки…  

У новому селищному клубі рибалок школярі влаштовували новорічну 

ялинку. Бажаним гостем дітлахів був дідусь Тарас. Торкнулася лиходійка-

зима і Тараса Вертипороха – посивіла чуприна. Сидів у м’якому кріслі перед 

святковою ялинкою, дивився і ніяк не міг надивитися на діток. Усіх він добре 

й не знає. А от синьооку, з тугою русявою косою Оленку добре пам’ятає.  

Трапилося це у страшну зиму сорок четвертого. У люту хуртовину 

серед ночі по хиткій кризі жінки тягли санчата з моря. Везли рибу. На березі 

їх чекали фронтові машини. Задубілі на морозі севрюги рядками лежали на 
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санчатах, мов артилерійські снаряди.  

За просмолений рибальський мотузок тягла важкі санчата Марія 

Сватенко. За якийсь тиждень двох братів та чоловіка війна забрала… А потім 

і з Марією Іванівною трапилося непоправне: вона не помітила у темряві 

підступної тріщини на льоду – шугнула у холодне море, а вдома спокійно 

спала її трирічна Оленка… 

Навесні від деркулівських берегів відійшла фелюга, споруджена 

рибалками, на борту її напис – «Марія Сватенко»… 

 

«Підросла дітвора», – розмірковував дідусь Тарас. Пригадує, як з війни 

повернувся син Грицько, а згодом з евакуації – невістка. Наче недавно було, 

а вже онук ходить до першого класу. Назвали дідовим ім’ям. 

Спадає на думку й інше. 

Хто ж із дітей рибалок залишиться біля моря?.. Кому доведеться 

передавати штурвали сейнерів? Та коли погляд зупинився на рудому 

хлопчиськові, який стояв поруч з його Тарасиком (був той хлопчик у 

батьківській смугастій тільняшці і тримався, як і належить справжньому 

рибалці), дідусь мимоволі усміхнувся. Він знав цього прудкого хлопчиська. 

Та хто в селищі не знав Кузьму Карасика? «Цей рибалкою неодмінно стане».  

Підвівся дід Тарас, його оточили ті ж завзяті і щасливі. Хотів було 

говорити, але до нього раптом протиснулись крізь натовп два хлопчики. 

Один націлив об’єктив фотоапарата: 

– Фотографую! Петре, освітлення! 

Спалахнуло яскраве світло – і тієї миті нестерпний біль, мов лезо, 

різонув по очах старого. Затуливши очі, похитнувся. Його підхопили десятки 

дитячих рук. 

– Що з Вами, дідусю? 

– Здається, згасло моє світло, – простогнав старий. 

Через кілька хвилин діда Тараса відправили до селищної лікарні, а 

вранці на санітарному літаку до Одеси… 

Найкращі спеціалісти лікували його, та нічого не змогли зробити. 

Відтоді й поринув у вічну темряву деркулівський дідусь. 

Коли виписали з лікарні, вирішив перевірити себе – самостійно, з 

ціпком у руках дійшов від автобусної зупинки до своєї хати. Вулиці рідного 

селища він добре пам’ятав.  

За дідусем, який навпомацки ішов провулком, мовчки спостерігав онук 

Тарас. Він у цей час сам господарював у дворі, бо всі були на роботі. 

Спочатку малюк не впізнав діда. Та коли той завернув у двір, Тарасик 

кинувся йому назустріч. Схопив за руку. 

– Хто це? – зупинився дідусь. 

– Це я, Тарасик! 

– Онучок. 

Тарас Вертипорох зняв кашкета: 

– От я і вдома. 
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Тепер старий Тарас живе в окремій кімнаті. З перших днів намагався 

все робити без сторонньої допомоги, а згодом навіть почав відвідувати дуба-

здоровила. Під крислатим велетнем рибалки змайстрували для шановного 

діда лаву якраз біля стежинки, якою вони повертали з моря. 

Вдома дід і хвилини не сидів склавши руки. Помацки в’язав рибальські 

сітки, вирізав вербові іграшки дітлахам. А одного разу попросив, щоб йому 

принесли теслярський інструмент і ще пеньок сухої верби. Невдовзі сліпий 

навідався до Якова Буша, колгоспного коваля. Вони про щось довгенько 

домовлялися, а згодом Яків змайстрував для дідуся дивні речі – якісь важелі 

та кружала з дірочками.  

До діда частенько почав навідуватися і його приятель – бондар Артем 

Сидорович. Тоді старий нікому не дозволяв заходити до своєї кімнати. 

Правда, Тарасику кортіло хоч одним оком зирнути: що він там майструє? Не 

раз онук тихенько відхиляв двері, але щоразу чув одне і те ж: 

– Причини, Тарасику, двері. Ось скоро закінчу – побачиш. 

І от одного разу, коли хлопчик грався на вулиці, він почув: 

– Ого-го! Тарасику! Ану, хутчіш сюди! 

Ще з порога онук побачив таке, від чого перехопило подих: посеред 

дідового столу стояла дерев’яна фігурка. 

– Чого ж ти мовчиш? Скажи мені, онуче, що ти бачиш? 

– Іграшку. Я і не піднесу такого. Лише руки начебто дуже довгі у 

нього. 

– Зажди, зажди, хлопче, – усміхнувся дідусь. – Тепер ти краще скажи 

мені, що воно робитиме. – Старий протягнув під стіл руку, за щось сіпнув. 

Фігурка здригнулася, підняла правицю. 

– Іграшка механізована, – Тарасик сплеснув у долоні. – Дідусю, 

дозволь мені хоч трішечки побавитися. 

– Не іграшка це, онуче. Вона вітровказом буде рибалкам. Може, і тобі, 

Тарасику, колись доведеться ті вітри запрягати у вітрила рибальські. 

 

Наступного дня рибалки приладнали дивовижну дерев’яну фігурку-

вітровказ на даху школи, звідки усім було добре видно ловця вітрів. Згодом 

його назвали просто Вітродуєм.  

Відтоді у рибальському селищі Вітродуй першим зустрічав ранкове 

сонце, першим помічав рибальські човни, що прямували до берегів, а окрім 

того, він завжди у липневу спеку чи в хуртовину стеріг азовські вітри. І ледь 

легенький війне – він тієї ж миті повертає обличчя назустріч вітрові та ще й 

руку простягає. 

З високої вежі деркулівської школи Вітродуєві було видно все селище. 

Ондечки довгою стрічкою розтяглися білі хатки рибалок, широчезне 

рибзаводське подвір’я, на рейді погойдуються човни. Бачив Вітродуй і 

вузеньку стежку-доріжку, що звивалася поміж очеретами. Це і був єдиний 

шлях, який з’єднував селище рибалок з материком.  
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Далеко-далеко, аж на небокраї, синіли стрімкі кручі. Там кінчалися 

очеретяні хащі і розливалося безкрає море пшениць та соняхів. Звідти восени 

Вітродуй зустрічав холодного вітровиська трамунтана, який на своїх 

крилах приносив до моря азовську зиму, часом з лютими морозами, 

завірюхами, а бува, й з січневими зливами та громовицями. 

Недремний Вітродуй бачив і те, як ранком, коли над неспокійними 

морськими хвилями спалахувала червона зоряна смужка, з хат виходили 

рибалки. 

Коли Вітродуй безсило опускав руки – вітер відпочивав. У такий час 

можна не поспішати у море, бо навіть дітлахам відомо, що, коли море 

дзеркалом заблищало, риби не шукай. 

Та не довго спочиває море. День-два постоїть Вітродуй по команді 

«струнко», а потім, дивись, знову повертається. Та ще й руку назустріч 

сонцю простягне. Тепер на Приазов’ї господарює східний вітер левант. 

У селищі починається загальне пожвавлення. Лунають радісні вигуки: 

– Дідуган сонце нюхає. 

– Левантом запахло! 

Один перед одним поспішають у море човни, сейнери. На рибзаводі 

метушня. Левант – рибний вітер. Левант – годувальник. 

Східний – скажений вітер. Налетить, ураз розбурхає море, і тоді з 

пінястими хвилями пливуть до північних берегів з казково багатою рибою 

Таганрозької затоки косяки неповоротких сул і величезних білуг та осетрів.  

Риба завжди пливе за вітром. А тому рибалки прощають вітрові-

розбишаці шкоду, яку він часом завдає людям: то баркас перекине, а то, 

дивись, і причал розтрощить – хвилі викинуть на берег одні трісочки. 

Особливо лютий зимовий левант.  

Але тільки він вгомониться, як Вітродуй одразу повертає руку на захід: 

звідти починає дути вітерець, який азовські рибалки називають пунентом. 

Улітку цей вітер приносить з далекої Атлантики важкі чорні хмари. Тоді над 

морем шаленіють грози, і цей же вітер завертає рибу у Таганрозьку затоку.  

А коли засяє, вигляне сонце, деркуляни, по-святковому одягнені, не 

кваплячись чимчикують до улюбленого дуба. Під крислатим гігантом у 

літню спеку можна випити кухоль холодного пива, послухати інших і самому 

розповісти якусь оповідку.  

Рибалки вміють розповідати. Лише про того ж деркулівського дуба 

скільки можна почути! Діди твердять, що то ніби справа рук запорожців. 

Мовляв, давно-давно привезли його сюди зі славнозвісної Хортиці, що на 

Дніпрі, зовсім малесеньким саджанцем. На берег моря чува́лами47 наносили 

родючого чорнозему гору. І посадили хортицький дубок. Місце те Деркулями 

прозвали, бо птахів деркачів тьма-тьмуща тут була, повітря дзвеніло від них. 

У громадянську війну під дубом збирав побратимів-партизанів ватажок 

Грицько Голик. Його до цього часу пам’ятають азовці. 

Найважливіші свої справи рибалки тепер вирішують під дубом. 

                                         
47

 Чува́л – те саме, що «ла́нтух» – великий мішок із грубої тканини.  
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Уже давно скиглять морські вітри у гілках дуба-велетня. І роки, як 

весняні швидкі хмарки, пролітають над селищем, яке загубилося серед 

непрохідних очеретяних хащ. 

Усе помічає невсипущий Вітродуй. Він бачив, як із бухт зникли хиткі 

шаланди, а з’явилися красені сейнери. І вже не тягли, надриваючись, рибалки 

волокуші. Водночас ловець вітрів помічав – усе менше рибалок підкорялося 

йому, могутньому вітровказові. 

Що трапилось? 

Багато азовських рибалок рушило на океанські простори. А інші… 

прощалися з морем. Вітродуй бачив: на світанку, коли ще спало селище, до 

берега підходили рибалки. Вони вклонялися морю: 

– Залишаємо тебе, рідне море! Спасибі тобі за хліб та сіль. На материк 

подамося пшеничку сіяти. Прощавай! 

А море котило на берег хвилю і солоними бризками обсипало людей. 

У селищі залишилися лише ті, хто по-справжньому любив своє море і 

вірив у його силу. 

 

 

*   *   * 
 

Одного лютневого дня над Деркулями сяяло яскраве зимове сонце. 

Морози перетворили затоку на чудову ковзанку для дітвори. Дерев’яний 

Вітродуй стояв смирно. Здавалось, ніщо не віщувало біди. Лише в очеретах 

лементували граки – вони завжди там зимують.  

Згодом галаслива чорна хмара піднялась у повітря і подалася на 

материк так хутко, наче з птахами летів сам сокіл-сапсан. Ніхто уваги не 

звернув на гайворонів. А ввечері неждано на Приазов’я налетів ураган. То 

була тривожна ніч. До ранку світилися вікна рибальських хаток. Трапилося 

нещастя: шторм вихопив трьох ковзанярів – страшна смерть чекала дітей на 

крижині у похмурому нічному морі. 

Мужній Вітродуй, запорошений снігом з голови до ніг, всю ніч стійко 

витримував могутні пориви вітру і все вказував рукою на схід – шаленів 

зимовий левант… 

 

 

2. Незабаром Тарас іменинник 
 

Прокинувся Тарас, онук рибалки Тараса Юхимовича Вертипороха, від 

різкого запаху дельфінячого жиру. Розплющив очі. Поруч стояв батько і 

винувато посміхався: 

– Опам’ятався, синок? Ось і добре. Прийшов попрощатися, – мовив він 

пошепки. 

– Знову у море, тату? 

– Так. Відчалюємо, синок, на Піщану косу. 
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– Холодно, тату. Лютий... 

– Лід тільки біля берега. Море відкрите. Плавай собі, як улітку... 

Тарас дивиться на батькові чоботи з відкоченими біля колін халявами. 

Це від чобіт такий густий запах дельфінячого сала: батько завжди їх змащує 

перед виходом у море.  

Хлопець заздрить батькові: відпливає той у море, буде вести сейнер 

«Сміливий» серед криги. А тобі вранці – до школи… Уроки… Тарас зітхнув. 

– Ну, будь здоровий. Господарюй удома. Я пішов…  

Батько, як завжди на прощання, торкнувся своєю шорсткуватою 

долонею до ніжної й теплої дитячої щоки.  

Грицько Тарасович Вертипорох, ідучи в море, завжди говорив із сином. 

Йому подобалися захоплені очі Тараса. А дотик до ніжної синової щоки 

надавав упевненості і твердості його рукам. Це тепло ще довго відчував 

шкіпер на міцному морозі у відкритому морі.  

Його непокоїла лише думка: чи зможе колись його син, якого він хоче 

бачити тільки рибалкою, витримати суворі випробування стихії? Надто 

ніжний він. Загартовувати пора. Чотирнадцятий рік піде. Правда, син бував у 

морі – бичків ловив, на сейнері в рейс ходив. Але це було влітку… 

 

Коли батько був уже коло дверей, Тарас раптом згадав: 

– Тату, я через три дні іменинник. Повертайся! 

– Я пам’ятаю, сину! Чекай. 

Хлопець чує, як хряснула хвіртка і глухо застукали батьківські чоботи 

по мерзлій землі… «Поспішає батько. Затримався», – подумав хлопець.  

Він швидко підвівся з постелі, сів на підвіконня і довго дивився у вікно. 

А коли в кімнату долинули сигнали сирени із відпливаючого сейнера 

«Сміливий», син шкіпера погасив світло і, зіщулившись від холоду, ліг у 

постіль, закутався у теплу ковдру. 

У цей же час ж ліг спочивати у своїй кімнатці і сліпий дід Тарас. Дідусь 

засинав, а онук ще довго вовтузився. Багата хлоп’яча фантазія малювала 

чорні хвилі бурхливого нічного моря, могутню фігуру батька біля штурвала 

сейнера. Потім, засинаючи, він уже сам керував судном, що йшло проти 

тяжкої зимової хвилі в таємничу нічну далечінь… 

 

Трапилось так, що тієї ночі не спав і сусід малого Тараса – 

нерозлийвода – товстун Вася Бублик. Чи то від того, що за вечерею з’їв 

зайвий шматок пирога з абрикосовим повидлом, або, можливо, від другої 

склянки журавлинового киселю у Василя заболів живіт. 

– Мамо, живіт! 

У спальні клацнув вимикач. 

– Вставай, Вікторе, повертаєшся, як ведмідь у барлозі! У сина живіт… 

– Це мама будила батька.  

Потім щось упало на підлогу – мати стягла ковдру. 

– Живіт?.. Встаю, встаю, – батько прокинувся. 
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– Розпалюй керогаз. Біжи по воду. 

У Васину кімнату влетіла мати у блакитному халаті. 

– Язик!.. Покажи язик! – суворо крикнула вона ще з порога і заглянула 

Ваську в рот. 

– Це шлунок! Треба грілки!.. 

Мати підбігла до валізи. На підлогу полетіли Василькові сорочки, 

шкарпетки, плавки… 

Васько наперед знав, що мама знайде грілку на дні фанерного ящика у 

комірчині. 

Зайшов батько. 

– Що, знову? – запитав він, а хлопцю вчулося: «Знову, хлопче, метушня 

через тебе». 

– Чого стоїш? В аптеку! – накинулася мати. 

Почувши слово «аптека», Васько відчув, як йому несподівано 

покращало. 

– Мамо, не треба цих грілок. Мені вже легше. 

– Це приступ, – ще більше заметушилась мати. – Швидку допомогу! 

Тільки вранці в будинку, нарешті, стихло. Після промивання шлунка і 

прийнятих огидних пігулок Василько заснув. Сина не будили до школи. Він 

прокинувся пізно, об одинадцятій годині. Вдома нікого не було, якщо, 

звичайно, не враховувати Рекса, довгоногого волохатого сетера. Собака 

солодко спав біля дверей, зручно поклавши морду між передні лапи. 

Кожний погодиться: нудно валятись у ліжкові хлопчику, коли з-за 

вікна лине дитячий гамір (там, мабуть, влаштовували снігову фортецю) і 

коли знаєш, що в твоєму 6-Б йде четвертий урок. 

Васько засумував і, щоб якось розважитись, покликав сетера. Але той 

тільки підняв велике у червоних прожилках розірване вухо і повернув до 

Василя морду. Після ранкової прогулянки йому зовсім не хотілося 

підводитись. 

Біля Василевого ліжка, на ослоні, застеленому газетою, стояла склянка 

темно-брунатного чаю, тарілка з рум’яними сухариками. А на найвиднішому 

місці – огидна зеленувата пігулка. Склянка була накрита цидулкою. Мама 

писала: «Проковтни пігулку й поїж сухарі з чаєм. Я швидко повернусь». 

О, як не любив Вася ці солодкі сухарики! Один їхній вигляд викликав у 

нього нудоту. Та ще ця пігулка… 

Але у Василька була багата практика щодо «лікарняних страв» і самих 

ліків. Ту пігулку він зарив у діжку під старим фікусом, де вже було багато 

аптечної продукції, що, однак, благодійно відбивалось на рослині: фікус 

буйно ріс, викидаючи все нове і нове велике блискуче листя. 

На противагу Василеві волохатий Рекс був далеко не байдужий до 

солодких сухариків. Він проковтнув усю пірамідку сухарів за якихось пів 

хвилини. Ну а хворому Васі залишалося тільки «забезпечити собі алібі»: 

розім’яти шматочок сухаря, посипати кришивом підлогу біля ліжка і трішки 

сипнути на простирадло. Це – про мамині очі. 
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Після того, як з «лікарняним» сніданком було покінчено, хлопець 

пішов до буфета, відламав добрячий шматок пирога з абрикосовим повидлом 

і з апетитом з’їв його. Потім запив холодним чаєм. 

Так почав Васько Бублик цей день, ще не відаючи, що він стане таким 

знаменним у його житті. 

 

 

3. Кузик Похмай 
 

Біля будинку Бубликів Тараса зустрів рудий конопатий Рекс. Він 

привітно заметляв хвостом і на знак відданості доторкнувся холодним носом 

до Тарасової руки, потім зазирнув у торбинку, яку хлопець тримав під рукою. 

– Ну-ну, не займай! – гримнув на пса гість. – Ти краще скажи, де твій 

господар? 

Пес насторожено подивився на гостя, поворушив вухом. 

– Не скажеш? Отож-то! Дурненька ти тварина, – примирливо сказав 

Тарас і постукав у двері. 

Звідти долинув якийсь шурхіт і майже одночасно слабкий голос: 

– Хто там? Заходьте! 

У коридорчику Тарас помітив розкидані шматки фанери, а біля столу – 

сиротливий лобзик, що висів на тоненькій пилочці. 

Лобзик погойдувався. 

– А-а-а, це ти? Вітаю! – зрадів Васько. – А я думав: прийшла сусідка – 

тьотя Галя… 

– Ти знову хворий? – здивувався Тарас. 

Гість не без цікавості споглядав досить незвичайну картину: Василько 

був у ліжку, але в шапці, недбало накритий ковдрою, на якій лежала велика 

грілка. 

– Зовсім не хворий, – заперечив той. – Це я так маскуюся!.. 

Хворий несподівано жбурнув грілку у найближчий куток. Вона впала, 

аж квакнула, наче жаба. 

– Ось я і здоровий! А хворий… Це так… для мами, – квапливо 

розповідав Васько. – Мама пішла до тьоті Паші, а мені наказала гріти живіт. 

А я тим часом за лобзик – і свій корабель доробляти. Тут саме ти і постукав. 

Гадав – тьотя Галя прийшла перевіряти, чи грію живіт. 

– А я оце іду в крамницю, – повідомив Тарас. – Проходив мимо… Дай, 

думаю, провідаю свого друга, бо в школі тебе сьогодні не було. Я ковзани 

захопив. Лід – дзеркало! 

– Ковзани? – пожвавішав Вася. – І я хочу на лід!.. 

– А мама? 

– Вона ж у тьоті Паші, модистки. Мама там буде плаття приміряти. 

– Так це ж недовго! – здивувався Тарас. 

– Хе, нічого ти не розумієш, – розсудливо зауважив Василько. – Мама 

шиє плаття не просте, а святкове… Усілякі там бантики, складки… оборочки. 
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Години дві міряти буде, а то й більше. А потім вони обов’язково ще й про 

новини поговорять. Я вже знаю! 

– Тоді гайда! 

Василько зібрався напрочуд швидко. Надів теплі шаровари, фуфайку, 

на голову натягнув вовняну шапочку, як у справжніх ковзанярів: її мама у 

Москві купила. Захопив ковзани-дутики – і до дверей. 

Коли приятелі були вже на вулиці, Василько раптом щось пригадав, 

попросив Тараса трохи почекати, повернувся до кімнати і знову вибіг з 

підозріло відстовбурченим краєм фуфайки. 

– Тепер усе! – полегшено зітхнув він. – Помчали! 

Але хлопцям знову довелося зупинитись: за ними біг Рекс. 

Він завжди супроводжував дітей на ковзанку. Проте друзі вирішили: 

собаку не брати. Коли таки прийде додому Васькова мати, а собаки не буде 

на місці – то вона одразу здогадається в чому річ. 

Спіймавши пса за нашийник, Васько прив’язав його до ганку. Сетер 

рвонувся і ображено заскавчав. 

Крамниця була поруч. Тарас купив і склав у торбинку продукти і 

попрямував до дверей. 

– А решту, хлопче! – погукала його продавщиця і поклала на прилавок 

коробку сірників. – Бери, дрібних немає. 

– Навіщо мені ці сірники? – уперся, було, покупець. 

Проте, побачивши на коробочці малюнок супутника землі на фоні 

зоряного неба, Тарас засунув сірники в кишеню. 

До моря було рукою подати. Пробігли провулком, перелізли через 

паркан – ось і ковзанка. Крижаний панцир сягав обрію. Тільки від причалу 

рибзаводу до моря тяглась широка чорна смуга води. 

«По тій дорозі батьків сейнер пішов у відкрите море, Де ж він тепер?» – 

подумав Тарас, оглядаючи спорожнілу до вечора ковзанку. Збоку бовваніла 

самотня постать ковзаняра. Ще далі чорнів човен на крижині. Напевно, хтось 

збирався його конопатити – наближалася весна. 

Біля самого берега крига підтанула, іноді прозора вода ніжно лизала 

береговий пісок, а потім знову ховалась під лід. 

Без особливого зусилля друзі перестрибнули берегову проталину. 

Підійшовши до того місця, звідки починалась гладенька, як скло, крига, вони 

почали квапливо прив’язувати ковзани. 

– Льодок на диво! Побігли! – першим помчав товстун.  

Тарас заховав свою торбину з провізією за виступ крижини і спустився 

слідом за приятелем. Впізнавши самотнього ковзаняра, Тарас зауважив: 

– Кузько Похмай, бач, викрутаси виробляє. Чистий артист. 

Похмай – це їхній однокласник Кузьма Карасик, худенький хлопчик з 

великою кучерявою головою, в окулярах. Таке прізвисько він дістав зовсім 

недавно. Було це ось як. 

У шостому «Б» класі йшов останній урок. Учитель фізики Тихін 

Мелентійович викладав новий матеріал. Розповідав захоплююче, цікаво. 
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Тиша в класі стояла незвичайна. Зрештою, як і завжди на уроці фізики. 

І раптом цю тишу порушив оглушливий шиплячий звук, наче хтось 

проколов колесо від машини. Всі учні, мов по команді, повернулись і 

спрямували свої погляди на парту, де сидів Кузьма сам. Звук ішов саме 

звідти. Хлопець, ніяковіючи, зіщулився. 

Учитель потер перенісся, глянув з-під окулярів на притихлий клас: 

– Встань, Карасику. Візьми свій музичний інструмент і підійди до 

мене. 

Кузько ще більше знітився, почервонів і слухняно підвівся. Він вийняв 

з-під парти якусь невеличку, завбільшки з цеглину річ, загорнуту в газету, і 

задерев’янілими, негнучкими ногами попрямував до вчителя. Клас завмер. 

Карасик обережно поклав на краєчок столу свою ношу, що продовжувала по-

гусячому шипіти, а сам поправив окуляри, витягся. 

– Чи не поясниш, шановний, – досить люб’язно звернувся вчитель до 

винуватця, – що це в тебе за штучка? 

Кузько мовчки пересмикнув худими плечима, наче у нього межи 

лопаток лазив жук, і, дивлячись на портрет Чарльза Дарвіна, що висів на стіні 

вище класної дошки, відповів: 

– Це мотор! 

– Мотор, – задоволено потер руки Тихін Мелентійович. – А якщо 

конкретніше? 

– Якщо говорити конкретно, то це – мотор міжпланетної ракети ДМ. 

У класі стояла тиша. Усі знали: Кузьма Карасик слів на вітер не кидає, 

коли, звичайно, ідеться про якийсь винахід. 

– Тоді розкажи, що це за загадкове ДМ і чому мотор міжпланетної 

ракети опинився в нашому класі? – поцікавився вчитель. 

Заспокоєний мирним тоном учителя, винахідник докладно відповів: 

– Взагалі я змайстрував ракету «Дайош Місяць»! Так розшифровується 

скорочення ДМ. Тільки мотор капризує. Приніс, щоб у шкільній майстерні 

дещо припаяти. А він оце взяв та й завівся зараз… 

Учитель з цікавістю глянув на відстовбурчені повні кишені Кузикової 

куртки, запитав: 

– А що в тебе в кишенях? 

– Та різне… – відповів хлопець і почав викладати на стіл. 

Важко було уявити, як могли кишені вміщати стільки всіляких речей. 

На столі лежали стамески, викрутки, шило, лінзи кишенькових ліхтарів, 

механізм старого будильника, шматочки жерсті, фарфорові ізолятори і тому 

подібне… Звичайно, не варто й говорити про заздрість однокласників, які 

споглядали ці скарби. 

– Справжня похідна майстерня, – зауважив учитель. 

– Або – «похмай», – одразу підхопив Кузьма, який був мастак і на 

словотворення. 

Отак з того дня в шостому «Б» класі замість Кузика Карасика з’явився 

Кузик Похмай. 
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Це трохи незрозуміле слово Похмай чимось нагадувало й характер 

Кузьми. Завжди нашпигований, як огірок насінням, різними проектами та 

винахідницькими ідеями, Кузьма був майстром на всі руки. Він малював 

чудові карикатури у класній стіннівці, винаходив різні прилади і пристрої. 

Полігон для випробування своїх творінь Карасик влаштував у дворі за 

сараєм. Тут громадились химерні споруди з дрібних цеберок, водостічних 

труб. Усе було переплутано дротом – ні пролізти, ні пройти.  

Ясна річ, нескінчені вправи хлопця викликали справедливий гнів 

Кузикової мами, жінки суворої. Не раз після успішного випробування 

чергової моделі, коли за сараєм неждано лунало оглушливе гуркотіння, 

винахідникові доводилось тікати від материного гніву. Рятувався Кузько і в 

очеретах, і на маківці сухої верби… 

 

А зараз Похмай, зігнувшись у дугу, із закладеними за спину руками 

виписував на кризі незграбними ковзанами-обрубками, очевидно, власного 

виробництва, химерні петлі. 

– Привіт фігуристові! – крикнув Тарас і промчався повз винахідника 

гарною «ялинкою». 

Але Кузьма, не звернувши на нього ніякої уваги, продовжував свої 

вправи, напружено вдивляючись під ноги, наче там, на крижині, було 

написано щось вельми цікаве. 

 

Вечоріло. Слабкий мороз пощипував за ніс. До чого приємна погода! 

На похмуру хмару, яка насувалася з неймовірною швидкістю, наші 

ковзанярі не звернули уваги. Вони далі й далі відходили від берега. 

А хмара наближалась. Вона застелила півнеба. Враз потемнішало. 

 

 

4. «Притулок сміливих» 
 

У ту мить, коли Василь, обганяючи приятеля, крикнув: «Пора 

додому!», могутній порив вітру звалив його з ніг. Це сталося так несподівано, 

що хлопець, розпластавшись на кризі, перші секунди не міг утямити, що 

робиться навкруги. Завивав вітер. Від берега, підстрибуючи і подзвонюючи, 

мчали вихори крижинок.  

Вітер збив з ніг і його друга. Він повзком наближався до Василя. 

– Шквальний левант! – закричав Тарас. 

– Швидше до берега! 

Але не так просто тепер було повернутися до берега. Дужі пориви вітру 

збивали з ніг і нестримно тягли назад, у море. Довелося зняти ковзани, 

обличчя закутати шарфами, залишивши тільки вузенькі щілини для очей: 

льодова крупа до крові розсікала щоки.  

Повільно, тримаючись один за одного та переборюючи стихію, друзі 
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просувалися вперед. Але де ж берег? Густа габа́48 завірюхи огорнула все. 

Свист вітрюгану, якийсь громоподібний гуркіт долинали з усіх боків. «Крига 

кришиться», – з острахом подумав Тарас. 

– Тримаймося, Васю! 

Раптом щось чорне вималювалося праворуч. Це був Похмай. Він 

безпорадно ковзав руками по слизькій кризі. 

– На берег. Хутчій! – крикнув йому Тарас. 

– Окуляри!.. Вітер окуляри збив… – у відповідь кричав Карасик, 

закриваючи обличчя рукавом. 

Тільки завдяки щасливому випадку окуляри знайшов Василько. 

Почепивши їх на перенісся, Похмай пожвавішав. 

– Зовсім інше діло, – бадьоро вигукнув він і попрямував за вітром. 

– Ти куди? Тримайся під вітер! – наздогнав його Тарас. 

Три постаті нещадно шмагав стрімкий потік крижинок. Хлопці повзли 

проти вітру. Падали і, підвівшись, знову йшли, напружуючи всі свої сили. 

– Берег, берег! – радісно вигукнув Кузьма. 

Попереду вимальовувалась широка чорна смуга. Звідти долинав гуркіт, 

скрегіт – здавалось, там був водоспад. 

– Вода!… Кригу відірвало! – перелякано закричав Василько. 

– На бе-ре-зі… Чове-ен!.. 

– Чове-ен! – підхопив Карасик.  

Буран підхоплював дитячі голоси і кидав їх у темно-сіру безодню. 

– Ря-туй-те! – не вгавав товстун.  

За темною смужкою води невиразно бовваніли обриси будинків 

Набережної. Ні людей, ні човнів там не було. 

– По крайці!.. Може, де крига затрималася. Біжімо! – скомандував 

Тарас. 

Міцно тримаючись один за одного, вони бігли уподовж грізної смуги 

збуреного моря. Тепер легше було пересуватися: вітер дув у плече. Та 

гуркітлива смужка води тягнулась і тягнулась. А берег все даленів і даленів. 

Уже зникли силуети дахів Набережної вулиці, а тоді й берег сховався. 

– Одірвало… Навкруги вода! – розгубився Тарас. 

Ковзанярі якось ураз відчули, як у них втомилися ноги… Важко дихаю-

чи, сіли на лід. І, одвернувшись від колючого вітру, тісно притиснулись один 

до одного. Прислухались до зловісного гуркоту і завивання не на жарт 

розлюченого леванту. 

– Пересидимо. Може, вщухне, – невпевнено зауважив Васько, 

натягуючи на вуха ковзанярську шапочку. 

– Теж сказав. Стихне! – заперечив Кузьма. – Розуміти треба – це ж 

левант! Найменше – всю ніч буде, а то й цілих три дні. 

Невидимими холодними мацаннями мороз безцеремонно заповзав під 

комірці. Усе тісніше тулилися один до одного бранці леванту. 

                                         
48

 Габа́ – 1. (заст.) Турецьке сукно білого кольору. 2. (перен., поет.) Те, що покриває, застилає, 
оповиває і т. ін.; покривало.  
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Раптом Тарас підскочив, як обпечений. 

– Човен! Пам’ятаєш, Вась? 

– Пам’ятаю. На крижині біля берега. 

– Де ж це? – квапливо пригадували. – Так!.. Далі. Проти нижнього 

маяка. 

І знову бігли вздовж смужки прибою. Тепер це був головний орієнтир: 

каламутна темрява довгої січневої ночі тісно зімкнулась. Видно було на 

десять кроків – не більше. 

Великі брили поламаної криги скупчувалися біля самої корми 

рибальського човна, загрожуючи кожну мить розтрощити суденце. 

Товстун перший закоцюблими пальцями торкнувся борту. «Велика 

калабуха… під мотором ходила… у човні камка», – фіксував його мозок. 

– Тепер заліземо в човен – і на берег, – зрадів Похмай, який досі 

мовчав. 

Кузьма наблизився до Васька: 

– Давайте спустимо човен на воду – і до берега!.. – крикнув Кузьма. 

– А чим будемо гребти? Руками? Весел немає! – вигукнув Тарас. 

– Про це я не подумав! – осів Кузьма. 

– Штовхаймо човна далі на лід! – скомандував Тарас. 

– А, може, його на воду треба спустити? – заперечив Василько. 

– Кому кажу? Тягнемо на лід, швидше! А то крига його розламає… – 

погрозив друзям Тарас. 

– За борт! Підхопили. А тепер… Раз… ще разок! – командував Тарас, 

наслідуючи справжніх рибалок. 

Човен слухняно посунувся по гладенькій кризі.  

Хлопці відтягли човен кроків на двадцять від прибою, і тут же, зовсім 

не до речі, як здалося Васькові, Тарас запропонував їм перевернути його. 

Навалилися втрьох на правий борт, і човен перекинувся догори кілем. 

Товстун хотів було одразу сховатись під човен, але Тарас схопив його за 

шарф і промовив: 

– Васько, куди лізеш? Треба спочатку наносити кригу! 

Навіщо носити – Васько не знав, але покірливо пішов до торосів. 

Крижані брили штовхали, потім сторчма тулили до човна. І лише тоді, 

коли отвір, що утворився між вигнутим краєм борту і кригою, заклали, всі 

залізли під човен, зарилися в м’яку камку. 

Буран продовжував лютувати, але під човном було досить затишно. 

Підібгавши ноги, ковзанярі зіщулились під кормою, притиснулися оин до 

одного, щоб було тепліше, і прислухалися до бурану. 

– Замерзнемо ми тут! – запанікував товстун. 

– Нічого. Ми колись взимку з краєзнавцями в наметах ночували. Цілі 

залишились, – заспокоював Тарас. 

Левант огорнув човен сніжним наметом. У «притулку сміливих» стало 

значно тепліше. Всім захотілося спати. Продовжуючи міцно притулятися 

один до одного, лягли на камку, що пахла йодом і морською черепашкою. 
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Похмай заснув одразу, а Васько ще вовтузився, глибоко зітхав: 

– Чуєш, Тарасе, а крижина наша не розколеться? – насторожено 

запитав. – Страшнувато якось… 

– Ціла буде, – сонно відповів той. – Це береговий лід. Товстий, та ще й 

з водоростями його заморозило. Він як той залізобетон… 

– Звідки ти знаєш? 

– Дідусь говорив. Він знає… 

Після цього Васько ніби перестав боятись. Затамувавши подих, він 

прислухався до стихії. Та раптом уявив собі, як сколихнеться під ним лід і 

чорна, пекучо-холодна вода обіллє його з ніг до голови.  

Васько знову заціпенів од жаху. Він був ладен перекинути човен і 

бігти, бігти чимдуж від цього жахливого місця… 

Зовсім несподівано його рука торкнулась руки Похмая. Вона була 

тепла, спокійна, ледь-ледь здригалася уві сні. «Чому ж спокійно спить мій 

друг? Адже він такий, як я? Він також може зануритися в морську глибінь, і 

його також можуть з’їсти хижі риби», – подумав товстун і заспокоївся. А 

потім заснув міцним сном під розбійницький гуркіт леванту. 

 

 

5. Нічний гість 
 

Над будинками рибальського селища промчали перші пориви 

вечірнього леванту. Рекс, зринувши з прив’язі, шмигнув під ворота. Сетер 

легко напав на слід ковзанярів і помчав до затоки. На цей час крига вже 

зрушила – смуга води відокремлювала собаку від одпливаючої крижини. 

Рекс кинувся у воду. Швидко працював лапами і скавчав від пекучого 

холоду. Подолавши перешкоду, видерся на кригу, обтрусився. Волохата 

шерсть на морозі швидко перетворилась на бурульки…  

Сетер побіг далі. Раптом зупинився. Неспокійно обнюхав повітря. 

Огидний запах усе гостріше лоскотав ніздрі. З-за піраміди нагромадженої 

криги несподівано вистрибнув якийсь звірок. Клацнувши зубами, він кинувся 

навтьоки і відразу ж розчинився у темряві. Рекс ще раз обнюхав його слід і 

продовжив пошуки ковзанярів. 

 

Розправивши на азіатських просторах свої гігантські крила, вітер з 

розбійницьким свистом ввірвався у Приазов’я. Лютий левант вивертав з 

корінням дерева, клав на землю очерет азовських лиманів, злісно вив у 

дротах високовольтних передач. Відірвавши прибережну кригу, вітер ніс її у 

відкрите море, цілі крижані поля перемелював на кришиво, яке рибалки 

називають «шалмою». 

Відчувши перші пориви вітру, все живе намагається сховатись. Лисиці 

– у свої підземні хороми, зайці забиваються у вітроупори, а крилаті 

зимівники приазовських степів – дрібні пташки: снігурі, щиглі, омелюхи – 

відлітають у села й міста під захист дахів, горищ.  
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По мертвому степу гуляє розбійник-левант. Горе тому, кого зненацька 

він застане – будь це людина, звір чи птах. Жертвами східного вітру 

найчастіше стають мешканці приморських байраків, ярів: тхори, а останнім 

часом й усурійські єнотовидні собаки. Після перших грудневих морозів звірі 

вилазять на прибережну кригу, де живляться затертою у торосах рибою. 

Левант виносить тваринок у море, і тільки небагатьом із них щастить 

вибратися по хитких крижинах на Арабатську стрілку або на береги 

Кубанських плавнів. Здебільшого тваринки гинуть у холодній азовській воді. 

Ось і зараз гуляє левант Приазов’ям. Усе далі і далі несе він у море 

величезну крижину, не в змозі розтрощити її. Ледь помітно темніє на ній 

черево перекинутого рибальського човна. А під човном три приятелі, три 

полонені лютого вітру. 

 

Тарас прокинувся від того, що почув – хтось настирно дряпав днище 

човна. Може, звір? Приклав до дошки вухо, прислухався. Потім відшукав під 

камкою обрубки. Озброївшись ковзанами, Тарас і Кузьма застигли у 

вичікувальних позах. Раптом одна з крижин, закріплених коло човна, 

зсунулася, і щось стрімко ввірвалося під човен. 

Кузько замахнувся ковзаном, та так і закляк з підведеною рукою. 

– Рекс! – крикнув він вражено. 

Б’ючись об низьку стелю, собака стрибав із радісним вищанням. 

Звичайно, нічному гостю всі троє були невимовно раді. 

Пригортаючи собаку, Васько прикрив її полою куртки. Рекс одразу 

замовк, тільки зрідка здригався і клацав зубами. 

– Нічого, відігрієшся, – ніжно гладив собаку Васько. 

Друзі знову притиснулися один до одного. І знову у «притулку 

сміливих» стихло. Тільки, як і досі, об човен безупинно сік крижаною 

крупою розлючений левант. 

 

Уранці вітер ущух. Потеплішало. Пішов лапатий мокрий сніг. 

Мешканці «притулку сміливих» стояли біля своєї хижі і мовчки 

спостерігали за крижиною, вкритою пухкою сніговою ковдрою. Стояла тиша 

– навіть було чути, як на кригу падають сніжинки. 

Одігрівшись, Рекс весело бігав довкола хлопців. Перекидався у снігу й 

уривчасто гавкав. Поглядаючи у вічі приятелям, пес запрошував погратися. 

Ковзанярі стояли мовчки. 

– Ні тобі вертольотів, ні рятувальних літаків, – запхикав Васько і вже 

вкотре повторив: «їсти хочу…» 

Їсти хотілося всім. 

– Ходімо шукати мою торбу, – запропонував Тарас. – Там є кіло 

макаронів, триста грамів цукру та ще великий брикет гречаної каші. Це 

справжній скарб! 

– Хіба її знайдеш, – безнадійно кинув товстун. 

– Знайдемо, – запевнив Тарас. 
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Хлопці рушили шукати торбину. Ішли, часто озиралися, щоб не 

загубити з поля зору свій притулок. 

Попереду біг Рекс. Він петляв по засніженій крижині, обнюхував сніг, 

як на полюванні. 

У глибоких слідах з-під снігу зеленіла відполірована крига. Але ноги не 

ковзались. Пухкий сніг не давав. 

Після невдалого пошуку друзі вирішили було вертатися до свого 

притулку, коли несподівано з-за крижаної брили метнувся волохатий звір. 

Злодійкувато озираючись, він припустився тікати. Звір дріботів короткими 

ногами і незграбно підкидав пухнастий оцупок хвоста. 

– Дивіться, собака. 

– Ата-ата! – закричали друзі. 

– Рекс, узяти його. 

Сетер рвонув за втікачем, але чомусь одразу спинився, заходився терти 

лапами ніс, наче йому надокучали мухи: огидний запах звіра йому до болю 

лоскотав ніздрі. 

– Це не собака, – запевнив друзів Тарас. 

Усі побігли до крижаної брили: цікаво було бачити, що робить 

невідомий. І тут, на диво, Тарас побачив свою картату торбину. Довкола неї 

безладно валялись вологі шматки паперу. 

– Усе поїв проклятий! 

У розірваній торбині Тарас знайшов лише декілька шматочків цукру і 

жменьку поламаних макаронних трубочок. 

Рештки продуктів розподілили порівну і тут же з’їли. Не забули, 

звичайно, і про Рекса. 

– Запевняю, це звір, якого ми не знаємо, – промовив Похмай. 

З ним погодилися. Такого звіра справді ніхто з них ще не бачив. 

– Підемо за сплеском. Можливо, рибину яку море викинуло, – 

запропонував Васько. 

 

Йшли краєм криги. 

Хвилі навикидали сюди темно-брунатного шамата, кори, березових 

кілків з виноградних плантацій. Але риби не було. 

Похмай зібрав кілки на оберемок. 

– Стануть у пригоді. 

Голодні й стомлені поверталися друзіц до свого притулку. Раптом Рекс, 

що біг попереду, насторожився, його руда шерсть наїжачилась на спині. 

Сетер тривожно обнюхав повітря, звернув убік. Знову зупинився, наче 

вкопаний, підняв передню лапу. 

– Стойка! – здивовано вигукнув Васько. – Дичина якась поблизу. 

Хлопчики теж по-гусячому повитягали шиї, дивилися вперед, але 

нічогісінько не бачили. 

– Птах, – першим побачив Кузьма. – Он він, лапками ворушить. 

Крилатик лежав догори черевом і мляво ворушив рожевими лапками. 
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Рекс миттю кинувся на птаха, почав безцеремонно колошкати його. 

– Ціба49! Рекс, ціба! – пригрозив товстун. 

Сетер притис лапами здобич і нетерпляче глянув на свого господаря. 

Васько відібрав птаха. Крилатик був уже мертвий. Гостродзьоба 

маленька голова теліпалась у руці. 

– Гагара. Зимують вони на нашому морі, – поспіхом розповів Тарас. – 

За рибою вони ганяються і заплутуються в сітки. Та й на кризі їх підбирають 

– з крижини гагара не може злетіти. 

– Чому? – здивовано запитав Васько. 

– Бачите, ноги у цього птаха майже біля самісінького хвоста. Тому він 

добре плаває. Але коли сяде на кригу, то підвестися не може. Крилами б’є, а з 

місця не зрушить. Це мені дідусь розповідав, – сказав Тарасик. 

Тарасикове «дідусь розповідав» було для всіх найавторитетнішим. Ще 

б пак, Тарасів дід був відомим рибалкою. 

– Важка, мов камінь! – захоплювався товстун. 

– Цю дичину ми перетворимо на шашлики, – вставив своє Похмай. – 

Вийде чудовий обід. 

Розклали вогнище. Мокрі тріски не хотіли горіти. 

– Примуса б сюди! – мрійливо мовив Похмай. 

– Краще – газову піч. Та ще запашного перчику з лавровим листом, – 

сердито перебив його Тарас. 

Шашлик з птаха смажили по-похідному. Темно-червоне м’ясо гагари 

нарізували тонкими шматочками і нанизували на дріт, який знайшовся у 

винахідника. 

– Смачно пахне! – ковтав слину Васько. 

На вимогу запасливого Тараса, половину гагари залишили на потім. 

Старанно прикрили її шматком криги. Це щоб не поласувала дичиною ота 

невідома звірюка. 

Підкріпившись, решту дня мешканці «притулку сміливих» присвятили 

утепленню свого житла. Вони обліпили шаром снігу днище човна. Похмай 

прилаштував над кілем найдовшу березову жердину і прикріпив до неї 

шматок свого шарфика: над мертвою крижиною весело замайорів червоний 

прапорець. 

 

 

6. Калкан Похмая 
 

І наступний ранок нічим не порадував невільників крижини. Правда, 

снігопад припинився, але дув поривчастий вогкий вітер. Почалася відлига. 

Хмари мчали із великою швидкістю. Не випогоджувалось… Літаків та 

вертольотів і не чекай! А тут мешканців «притулку сміливих» спіткала ще 

одна невдача. Зникло м’ясо. 

                                         
49

 Ціба́ (варіант – цібе́) – вигук, яким відганяють собак. 
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Крижина, яку Похмай поклав на рештки гагари, лежала біля човна. На 

снігу червоніли криваві плями. Хто ж це поцупив дорогоцінний запас їжі? 

Рекс уночі не виходив з-під човна. Ковзанярі спантеличено озирались. Невже 

знову отой звір? І тільки коли була оглянута вся площина навколо човна, 

хлопчики виявили сліди злодія: парні відбитки лап кружляли навколо човна, 

а потім губилися в засніженій далечіні. 

– Це він! – вигукнув Тарас. 

– Хто? 

– Вкрав м’ясо звір, якого ми не знаємо, – запевняв син шкіпера. – 

Точнісінько так він наслідив там, біля розірваної торби. 

Сліди злодія зацікавили і Рекса. Він старанно обнюхував сніг, відбіг 

убік і швидко повернувся. Знову тер ніс лапами. 

– Що будемо робити? Немає м’яса, – розвів руками товстун. 

– Знайдемо ще гагар, – підбадьорював Кузик. 

Але на пошуки дичини їм не довелося йти: з-під човна, куди заліз за 

чимось Похмай, неждано почувся радісний вигук: 

– Сюди! Замок! 

Іржавий плескуватий замок, яким звичайно замикають сарайчики, висів 

на маленьких малопомітних дверцятах. Тайник рибалки! 

Похмай відімкнув цвяхом замок. Виявилось, у рибальському тайнику 

зберігалось скромне, але дуже цінне багатство: зім’ята консервна банка із 

сіллю, іржавий з обгорілою ручкою молоток, декілька цвяхів, окраєць 

черствого хліба, вузлик (у шматку церати50 жменя тюльки) і, найголовніше, 

що привело в захоплення Кузьму, – бичколовка. Це була коротка бамбукова 

ломачка, на яку був намотаний міцний брунатний шнурок, що закінчувався 

важким грузилом і гачком. 

– Тепер наловимо бичків! – торжествував Тарас, заядлий бичколов. 

– Яких бичків? Ми ж у відкритому морі. Ти знаєш, яка тут глибина! – 

заперечив Васько. 

– Яка ж, по-твоєму? – не без єхидства цікавився Тарас. 

– Ясна річ, морська, – ухильно відповів Василько. 

– Морська-то морська, а все ж? 

– Можливо, тисячу метрів, хіба я знаю. 

– Ого, теж сказав… тисячу! Це ж Азовське море. А дванадцять метрів 

тебе не влаштовує? Шнура тут (Тарас швидко полічив витки на короткому 

вудлищі) метрів з п’ятнадцять буде. Якраз нормально. Географію знати 

треба… – повчально закінчив хлопець. 

– Однак грузило не ляже на дно – крижину несе. 

– Щодо цього – згоден. Але зараз ми це перевіримо. 

…Ловити бичків сіли біля лунки, яка утворилася на плавучій крижині. 

На гачок бичколовки Тарас почепив шматочок тюльки. 

– Цур, я перший. Я – щасливий, – потягнувся до вудлища товстун. 

                                         
50

 Цера́та (від польс. cerata, з лат. cerata – «натерта воском», «навощена») – тканина, на одну чи 
обидві сторони якої нанесено водонепроникне покриття; клейо́нка (від рос. клеёнка).  
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– Добре. Закидай. 

Тарас віддав бичколовку. 

Важке грузило швидко пішло на дно. Тримаючи у правиці бамбукову 

палицю, Васько почав легенько сіпати нею. Кілька хвилин сидів нерухомо-

зосереджений і раптом радісно: «Є!» Щосили сіпнув вудлище, вибрав 

шнурок із води. 

– Ех ти, ґава, – обурився Тарас. – Проспав? Бичок клював. Бачиш: 

наживи немає… Теж мені «щасливий». 

Тарас відібрав вудку і знову наживив шматок тюльки. 

Грузило торкнулося дна – це хлопець відчув рукою. Сіпаючи за 

палицю, намагався, щоб нажива підстрибувала над дном не більше як на 

долоню. І ось щось ледь-ледь торкнуло гачок. Шнурок повело убік. Клює! За 

мить на крижині бився бичок.  

Попався нікчемний, мабуть, найгірший, якого тільки можна виловити в 

Азовському морі. Це був відомий серед азовських рибалок так званий 

«стьопка-розтьопка». Велика жаб’яча голова, випнуті червоні очі, худе тільце 

з розкішними світло-рожевими плавцями.  

Зазвичай рибалки повертають морю тпких «стьопок-розтьопок» і навіть 

після них миють руки. Але цього «стьопку-розтьопку» наші хлопчики не 

випустили, а залишили для подальшого лову: наживка зі свіжого бичка 

вважається найкращою. 

Проте рибальське щастя зрадило Тарасика. Скільки він не сидів над 

ополонкою – бички не клювали. Васько змінив його, але товстуну, як завжди, 

не щастило. Нарешті бичколовку передали Похмаю. Його і залишили друзі 

біля ополонки, а самі попрямували з Рексом за берестиною, з таємною 

надією, що знову попадеться гагара. 

Похмай ніколи у своєму житті не ловив бичків. Він з презирством 

ставився до вудкарів, вважаючи це заняття пустим. Тому, тільки-но хлопці 

сховалися за торосами, Кузьма зайнявся винаходом спеціального пристрою.  

Похило до ополонки він закріпив березову жердину. До верхівки 

жердини прив’язав спіральну пружину (знайшлася така в його кишеньковій 

колекції). До пружини – шнурок, та ще й примудрився закріпити брязкальце, 

знайдене теж у кишені. Потім діловито оглянув пристрій, подумки схвалив 

його і попрямував до човна.  

Та варто було винахідникові зробити кілька кроків, як позаду жваво 

задзвеніли брязкальця. Похмай озирнувся. «Що б це означало?» Він повільно 

повернувся до ополонки і побачив там досить незвичайну картину. 

Шнурок бичколовки натягнувся, мов тятива, а пружинка розправилась. 

«Мабуть, кригу погнало, а гачок зачепився за дно», – вирішив Кузьма. Він 

недбало потягнув шнур до себе. Але тієї ж миті сам трохи не потрапив в 

ополонку – настільки сильний був ривок у відповідь. 

«Рибина, певно, величезна!» – зрозумів рибалка-новачок. Він знову, 

тепер уже обережно, взяв шнурок і повільно почав тягти. Раптом – різкий 

ривок. Волосінь боляче обпалила хлопцеві долоню. «Ого-го! – вирвалось у 
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рибалки. – Де ж хлопці?»  

Але друзі були далеко… 

Кузьма обома руками трохи витяг шнура, коли знову так смикнуло – 

ледве втримав шнур. Хлопцеві здалося, що на гачку величезна срібна риба, 

яку він от-от схопить руками, та раптом… найсильніший ривок!.. 

Похмай не втримався й упав на кригу, а шнур знову зник у морській 

глибині. Пружина ще більше розтяглась. «Велику рибу треба виморити!» – 

пригадав вичитане десь. Поєдинок тривав довго. 

 

Коли Тарас і Васько повернулися, то побачили досить цікаву картину: 

біля ополонки сидів знесилений їхній друг-рибалка і щасливо всміхався, а 

поруч, вигинаючись усім тілом, ляпала по крижині якась чудернацька риба. 

Вона раз у раз відкривала свою потворну зубату пащу, і, як здавалося 

хлопцям, хижо дивилась на них викривленими очима, що примостилися на 

одному боці голови. 

Гладеньке брудно-зелене тіло рибини щетинилося гострими 

шпичаками. Це було справжнє морське страховище! 

– У-у-у, калканище, ціле диво! – захоплено ухнув Тарас. – Кілограмів 

вісім буде. І як ти, Кузику, подолав такого? 

Ці кілька хвилин двобою з рибою вирішили всю подальшу долю 

винахідника міжпланетних ракет: він став затятим рибалкою. 

До сутінків мешканці «притулку сміливих» метушилися біля вогнища – 

смажили на дротині шматки ніжного м’яса морської риби. 

Незважаючи на всі розпити приятелів, Похмай так і не розповів їм 

подробиць боротьби з морським чудовиськом. Цього вечора винахідник 

поводився досить дивно: він часто підходив до ополонки і, не наживлюючи 

гачок, опускав бичколовку, довго слідкував за шнуром. Щось підраховував, 

хмурився, міркував. 

Уже пізно ввечері, коли всі сховалися під човен, Похмай несподівано 

запропонував: 

– Давайте, друзі, прямувати до берега! 

Приятелі дізналися: крижина, на якій вони живуть, уперлася в берег і 

тому, хоча й дме вітер, вона не рухається. Час рушати до берега. Треба йти за 

вітром. Вертольотів не дочекатися – погода не льотна… 

– Е, ні, не підемо! – відрізав Васько. – Ми берега не знайдемо і наш 

притулок загубимо. Тоді що? 

– Кілки виноградні для чого зібрали? – гарячився Похмай. – Ми їх так 

розставимо один від одного, щоб можна було по них орієнтуватись. 

– Здорово придумав! – аж підстрибнув Тарас. – А що, як крижина 

трісне? 

– Потягнемо за собою човнову банку. В разі чого перекинемо місток, – 

резонно відповів Похмай. 

Закипіла напружена робота. Мешканці «притулку сміливих» збуджено 

готувалися до важкого походу… 
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7. Тарас чує «Сміливого» 
 

І третього ранку було вітряно, хмарно. Проте всі мешканці «притулку 

сміливих» все-таки вирішили йти до берега. Ще звечора приготували кілки, 

прикріпили до них клаптики церати, знайдені в тайнику.  

Щоб легше було везти з собою вантаж, Похмай спорудив досить зручне 

пристосування. По боках дошки (човнової банки) прибив цвяхами три пари 

ковзанів. Вийшли чудові «санчата».  

Поснідавши калкановим м’ясом і нагодувавши Рекса, «експедиція» 

вирушила в дорогу. 

Коли хлопці ставили четверту віху, крижину з човном одірвало. 

Спочатку за горизонтом розлігся громоподібний гуркіт, потім уже 

ближче, як за помахом руки чарівника, на гладенькій крижині раптом 

з’явилась довга, хвиляста, як змія, тріщина. Вона збільшувалась і незабаром 

перетворилась на широкий потік чорної води.  

Трапилось це несподівано. Школярі від здивування відкрили роти. 

Потім вони побачили, як з того боку крижини плюхнувся у воду якийсь 

звірок. Швидко перебираючи передніми лапами, він плив до них. Потім 

заховався за крижину. Здавалося: звір переслідує мандрівників. 

– Усе! Тепер шлях один – до берега, тільки до берега! – сказав Тарас. 

– Давайте кілки залишимо тут. Навіщо вони нам? – мовив Василько. 

– Не поспішай, може, ще згодяться, – перебив його Кузьма. 

І знову три похмурі фігурки, які супроводив жвавий пес, поплентали 

нескінченним крижаним полем. 

Друге нещастя трапилося вже під вечір, коли стомлені мандрівники 

підходили до зубчатих горбів. Думали – берег! 

Того, що трапилось, ні Тарас, ні Похмай не бачили. Вони озирнулись, 

почувши відчайдушний крик товстуна. Васько, розпластавшись на крижині, 

корчився від болю: 

– Ніжко моя, ніженько-о-о!.. Пече п’ятка… Не можу-у-у рухатися-я… 

– Як же це так? – нахилився до потерпілого Тарас. 

– Права нога-а… Ямка тут якась. Посковзнувся… Боляче! – стогнав 

Васько. 

– Що ж будемо робити? – озирнувся Похмай. – До берега треба. А тут 

таке… 

– На нашого кілковоза покладемо. Дотягнемо! – швидко зорієнтувався 

Тарас. 

Віхи скинули, а Васька поклали на санчата. 

– Ногою не воруши, – суворо наказав хворому Тарас. – У тебе, певно, 

вивих. 

Стуливши повіки, Васько покірно лежав горілиць на жорсткій дошці, 

прислухався до співучих ковзанових полозків. Поруч біг вірний Рекс. 

 

Густа темрява настала якось несподівано. Орієнтуючись тільки по 
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вітру, Тарас і Похмай тягли важкі санчата все далі й далі. 

Загадкові горбики, що здавалися перед сутінками зовсім близькими, 

кудись позникали. У темряві хлопці все йшли і йшли вперед. Їм здавалось, 

що цьому похмурому рівному полю не буде кінця. 

Раптом на відстані витягнутої руки перед ними виріс якийсь пагорбок. 

Чи був це обмерзлий берег, чи торос – важко було розрізнити. Вкрай 

стомлені мандрівники і не намагалися уточнювати. 

– Давайте тут заночуємо, – запропонував Тарас. 

Санчата затягли під навислу брилу: все-таки затишок. 

– Ноги замерзли, – жалівся Васько. 

Коли обережно закутали ноги шарфами, Похмай першим виявив 

бажання чергувати, а Тарас примостився на дошці біля хворого. Заплющив 

очі – й одразу ж відчув, як тепло приємною хвилею пішло від кінчиків 

пальців ніг до серця. Перед очима хлопця попливли, то збільшуючись до 

нескінченних розмірів, то перетворюючись на маленькі зернятка, червоні, 

жовті, зелені кола…  

«Що це таке?» – подумав Тарас, розплющив очі і завмер: високо у 

темному небі пливли зелені, червоні, жовті кульки. «Це сниться мені», – 

подумав і крикнув: 

– Дивіться, вогники… жовті, сині… – тихо промовив Васько. 

«Ракета. Це ракета!.. Сигнал… Треба…» – крізь дрімоту Тарас почув 

далекий голос Похмая. Він хотів щось сказати, але знову поринув у липку, як 

розпечена смола, дрімоту. І вже зовсім засинаючи, почув знайомий йому з 

дитинства звук сирени. 

– Це сирена «Сміливого»! Це сирена «Сміливого»… – прошепотів він. 

Похмай бадьорився. І звідки тільки бралися сили в цього на вигляд 

кволого хлопчини! Він добре бачив різнокольорові вогники ракети і 

гарячково міркував: «Поблизу сейнер чи берег. Треба дати про себе знати. 

Але як? Сірником чиркнути – не побачать».  

Вдивляючись у темряву, Кузьма несподівано крикнув:  

– Стривай, стривай!.. Ціолковський… 

Неслухняними пальцями він квапливо витяг із невичерпної кишені 

куртки згорток. Помацав. Це була діапозитивна плівка про життя і діяльність 

славнозвісного вченого-мрійника Костянтина Ціолковського. Похмай її 

зберігав як найдорожчу реліквію разом із маленьким знімком батька.  

Похмай поспішав, бо розумів: треба негайно відповісти сигнальникам. 

Прикріпивши шматок плівки до жердини, підпалив її і підняв жердину 

високо над головою. 

Нестерпно-яскраве полум’я на якусь мить освітило крижану брилу. 

Тисячі сніжинок застигли в повітрі, як на фотографії, і в цей момент Похмай 

побачив в десяти кроках від себе сетера. Він чомусь тікав… 

– Рекс, назад! Рекс… Рекс… – закричав хлопчик, але собаку на очах 

проковтнула темрява. 
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Ось уже третю добу дрейфував рибацький сейнер «Сміливий» серед 

плавучих крижин. Його команда мужньо боролася з потужним левантом. 

Кригою було зламано гвинт, вийшла з ладу рація. 

Шкіпер Григорій Тарасович у котрий раз підійшов до радіорубки і 

обережно постукав у двері: 

– Як справи, Юрку? 

У вузеньких дверях з’явилася стрижена голова радиста. Він подивився 

на шкіпера круглими, як у сови, запаленими від безсоння очима і, винувато 

всміхаючись, сказав: 

– Одну хвилинку, Тарасовичу! Ще трішечки терпіння… – і миттю зник 

за дверима. 

Шкіпер незадоволено пробурчав: 

– Третю добу Юрчиковими хвилиночками міряємо. Довгі хвилинки… 

З вимушеного безробіття команда і рибалки диміли махоркою, до 

хрипоти різалися у «козла». 

– Що чути, Тарасовичу? – зустріли шкіпера рибалки.  

У відповідь той лише розвів руками. Цей жест був зрозумілий усім: 

Юрко ще довбається. А потім: 

– Підгодувати треба радиста. Зовсім охляв. 

– Нічого в рот не бере. Тільки чайок сьорбає зрідка, – підтвердив 

косоокий кухар Тадейович. 

 

 

8. Три дарунки 
 

Тарас розплющив очі. Він лежав … на ліжку в маленькій кімнатці з 

низькою дощатою стелею. В кругле вікно скупо падало світло. Поруч лежав 

укритий до підборіддя Похмай. Він спав в окулярах.  

Стояла тиша. Тільки зверху долинали обережні кроки, було чути 

приглушену розмову. «Де це я?» – тривожно подумав Тарас, підіймаючись із 

ліжка. І тут побачив на своїх ногах сірі, з білими смужками вовняні 

шкарпетки. Аж здригнулося радісно серце. «Шкарпетки батька. Та це ж 

батькова каюта!» Хлопець побіг до дверей. 

– Один уже прокинувся, – почув над головою незнайомий голос. – 

Давай-но сюди. Помилуємось. Полярничок!.. 

На палубу вела крута залізна драбина. Хлопець вибіг по східцях і 

одразу ж опинився в міцних обіймах. 

– Тату! 

– Спокійно, – начебто нічого не трапилось, промовив батько. 

Чоловік поцілував сина у щоку. Батька й сина оточили рибалки. 

– А ще один приятель твій, – втрутився у розмову молодий рибалка у 

кожусі, – на камбузі… Відсипається. Коли підняли вас на палубу, – 

розповідав рибалка, – так з тим очкариком ви – як колодки. А цей товстячок 

стогне, і на ногу скаржиться, і спати хоче, і їсти просить – усе разом!..  
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– Це Васько Бубулик, мій однокласник, – промовив Тарас.  

– Він уже про це розповів. Одним словом, ми твого голодного друга на 

опікунство Сергію Тадейовичу віддали. Нашому кухареві. Ну а Тадейович, 

значить, і ногу вправив йому. Маленький вивих був… І локшиною нагодував. 

Сміх один. Прокидався хлопець тричі. Прокинеться, добрячу миску локшини 

з’їсть – і знову на бокову… І собака при ньому. 

– Його звати Рекс. Ми, тату, під човном справжню кімнату обладнали, 

– похвалився хлопець. 

Рибалки усміхнулись. 

– Бачили ми вашу хату. Сьогодні вранці по її червоному галстуку 

помітили… І додумалися ж до такого… Молодці! Та ще й калкана добрячого 

зловили. По кістках видно… 

– Одним словом, по-нашому, по-рибальському господарювали, – не без 

гордості перебив батько рибалку. – І напрямок правильний узяли. До берега 

якогось кілометра не дотягли… 

І лише тут Тарас побачив на палубі, біля зібраних у кільце канатів, 

звірка. Він спав, згорнувшись калачиком. Це був той самий звірок, якого 

вони бачили отоді на крижині. 

– Ось він, наш крадій! – рвонувся хлопець. 

– Ти куди? – зупинив його батько. – Упізнаєш? Ця тваринка слідком за 

вами йшла. До ранку крутилась біля сейнера. Ми спіймали її. Нагодували. А 

тепер звірок спить на свіжому повітрі… 

– Йому можна, – встряв у розмову бородань у фуфайці. – Шуба у нього, 

як у купця першої гільдії. Запах тільки від нього… 

– Звірок цей украв наше м’ясо і переслідував нас усю дорогу. Ми 

такого ніколи не бачили, – розповідав Тарас. 

– Це ж звичайнісінький єнотовидний собака51, а ще називають його 

мангустою, – відповів батько. – Їх недавно завезли в наші краї з Далекого 

Сходу52. Рибу люблять та й гинуть через це. 

– Він ласкавий. У школу заберете. Ото буде втіха юннатам... – сказав 

бородань. 

Уже в каюті Тарас збагнув: 

– Тату, я ж сьогодні іменинник… 

Той загадково усміхнувся: 

– Вістей, синку, чекаємо з берега. Криголам повинен прибути. А про 

день народження твій теж пам’ятаю… Дуже добре пам’ятаю. 

 

У прибраному кубрику зібралися всі мешканці сейнера. 

Сівши за довгий стіл, члени екіпажу делікатно склали на білу 

скатертину важкі мозолясті руки. Рибалки і матроси були поголені, у когось 

                                         
51

 Єнотоподібний собака (Nyctereutes procyonoides) також відомий як «уссурійський єнот». Єнот 

поширений на сході Азії.  
52

 Протягом 1950-х років цей вид було інтродуковано (завезено на нове місце в результаті 
людської діяльності) в Україні, низці районів Росії, Польщі та інших країн.  
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знайшовся навіть флакончик трійного одеколону53 – надушилися. 

У кубрику панував святковий настрій, кожному хотілося сказати щось 

приємне хлопцям. Усі розуміли – раз ці шостикласники пережили таке, 

значить ще не перевівся рід справжніх рибалок.  

Винуватці події сиділи за столом, на почесному місці. Центральну 

частину його займав пиріг – творіння винахідливого Сергія Тадейовича. 

Тільки Рекс скромно сидів під столом та зрідка штовхав носом свого хазяїна, 

нагадуючи про себе. Сетер одержав відмінне хатнє виховання. 

Скупий на слово батько Тараса – Григорій Тарасович, – виголосив 

теплу й щиру промову. 

Іменинникові батько подарував великий рибальський гачок. На нього в 

морі була виловлена величезна півтонна білуга. То була остання подібна 

здобич рибалок, бо нещодавно їм тимчасово заборонили ловити осетрову 

рибу – мало її лишилося.  

Батько побажав синові та його побратимам упіймати на цей гачок не 

меншу рибину. Подарунок Тарасові сподобався. 

– Я теж хочу дещо сказати хлопчикам, – підвівся однорукий рибалка, 

якого всі звали Карповичем. 

Був він низький на зріст, широкоплечий. Густе, посипане сріблом 

волосся безладними кільцями лягало на чоло. Тонкий з горбинкою ніс 

підкреслювали прямі чорні вуса. 

Рибалка обвів хлопців довгим уважним поглядом, кашлянув у кулак: 

– Сьогодні на дрейфуючій посудині ми відзначаємо, я б сказав, героїв!..  

Після цього він замовк і обережно одним пальцем помацав вуса, 

начебто боявся, що вони відклеяться.  

– Це свято не тільки Тараса Григоровича, а й усіх трьох хлопчиків. 

Вони, як це сказати по-їхньому, по-шкільному… витримали рибацький 

екзамен. Усі ми знаємо, – ще раз оглянув усіх Карпович, – важке це було 

випробування. Не вперше ось таких шибеників відносить на крижині левант. 

Я пам’ятаю багато таких випадків. Скажу прямо – живим мало хто вертався. 

Більше – замерзлих на крижині підбирали. Мені теж довелося… 

– І ти, значить, Карповичу, сьорбнув? – здивувався бородань. 

– Було діло, Борю. Це трапилось ще при цареві, – розповідав вусань. – 

Мені тоді було дванадцять років. Ну так ось, відірвало нас чотирьох. Левант 

такий шугонув – на ногах не втримаєшся. Звичайно, перелякались… 

Зібралися в купу, а Прошка Карнавух, як зараз пам’ятаю, син крамаря, ні з 

того ні з сього як зацідить мені кулаком у вухо. «Іди, – каже, – циганська 

мордо! Пропадай пропадом! Ми й самі окраєць хліба розділимо!..»  

Хлопці при цих словах переглянулися. А однорукий рибалка вів далі: 

– Потім вони голови один одному порозбивали, коли той окраєць хліба 

ділили… Одним словом, усі померзли. Живим тільки я залишився. Мерзлі 

бички гриз. Халупу з криги склав… Три дні левант не стихав. Ледь мене у 

                                         
53

 Трійний одеколон – гігієнічний засіб після гоління; має антисептичні властивості, дезінфікує і 
загоює порізи. 
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Чорне море не витаскав. Затрималась крижина аж біля Арабатської стрілки. 

Рибалки підібрали мене. Ось і з рукою там попрощався. Відморозив… А цю 

дрібничку з того часу і ношу, – і поклав на стіл блискучу монету. 

– Що то за штучка?.. Ми її ніколи не бачили!.. Розкажіть, Миколо 

Карповичу, – почулося з усіх боків. 

– Я ще нікому не розповідав про цю монету, – посміхнувся Карпович. – 

Мабуть, настав час. Гаразд, розповім. У землянку на Арабатській стрілці, де 

обігрівався я, навідався дід-рибалка. Із тих, що врятували мене. Витягнув він 

цю монету з мішечка і віддав мені. І сказав ось що (досі пам’ятаю до слова): 

«Років п’ятдесят тому дав мені цю дрібничку один рибалка. Кілька сотень 

років ця штучка переходить із покоління в покоління сміливих морських 

людей». І тоді ж наказав мені старий: монету завжди брати в море – вона 

начебто щаслива. А ще заповів на схилі віку передати її найвідчайдушнішому 

молодому рибалці. 

Микола Карпович змовк. У кубрику стояла напружена тиша. 

– Так ось що я хотів сказати, – продовжив рибалка-ветеран. – Перед 

нами сидять школярі. Подивишся на них – начебто різні, але нутром 

однаковісінькі. Всі вони пройняті нашим спільним духом: всі за одного, і 

кожен – за всіх… Саме це і врятувало їх від великої біди. Цю дрібничку (він 

помацав кострубатими пальцями монету) на три частини ламати не 

дозволено… 

Карпович замовк, потім підійшов до товстуна і обережно поклав перед 

ним монету: 

– Тобі, Васильку, найтяжче було на крижині. Знаю, що панькаються з 

тобою вдома. Не з рибальського роду твої батьки, отож зберігай монетку. 

Колись за традицією передаси іншому. А ще я скажу вам, хлопці, таке: усіх 

вас після школи запрошую до бригади. Впевнений, що не підведете і 

заднього ходу не буде… 

– А тій штучці зо дві тисячі років. Ще античних часів, – відмітив 

шкіпер, батько Тараса, уважно оглядаючи монету. 

– Коли вже на те пішло, – підвівся бригадир Остап Сидорович, 

високий, з маленькою лисою головою чоловік, – то третьому полярничку я 

віддам ключ од моря. Бачу, хлопець гідний такого дарунка. 

Бригадир у напруженій тиші поклав перед Кузиком Похмаєм якусь 

блискучу річ. 

Винахідник втупився очима в дарунок. На столі лежав маленький, 

завбільшки із сірник, металевий дельфін. Замість очей у дельфіна був отвір, а 

в нього продіте кільце. Та ще більше здивувався Кузьма, коли на голівці 

прочитав напис англійською мовою: «Ключ від моря»54. З англійської Кузько 

завжди мав тверду п’ятірку.  

З цікавістю дивились на той ключ і Кузині друзі. Схилилися над 

хлопцями і рибалки: про цей ключ усі чули, але бачили його вперше. 
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– Ще у громадянську десь під Катеринославом55, – розповів бригадир, – 

загін партизанів нашого рибалки Григорія Голика розтрощив банду 

чергового пройдисвіта – «батька». У бандитів було мало війська, зате тягли 

вони за собою величезну валку награбованого добра. На одному возі 

партизани виявили чималеньку скриню, яка належала самому ватажкові. 

Чого в ній тільки не було: попівські ризи, спідниці, хрести, а на дні – 

годинники, золоті каблучки.  

Усі уважно слухали Остапа Сидоровича. А сам бригадир полинув у ці 

спогади, яких давно не торкався: 

– Знайшли у тій скрині й оцю рибинку. Зацікавила вона Олександра 

Леванісова, командира загону, який теж із азовців. Він уважно оглянув ту 

«рибу» і здивовано вигукнув: «От злодюги, навіть ключа поцупили!» – 

«Ключ?! А що в нім особливого?» – перепитав партизанський ватажок. «А те, 

що ключ не звичайний, а від самого моря» – сказав комісар. «Щось не 

пригадую у морі замків», – зауважив бувалий рибалка Григорій Голик. «Я 

теж не помічав. А от, виявляється, є. Про це і напис свідчить», – відповів 

комісар. «Цей ключ належить повернути господарям моря – рибалкам», – 

усміхнувся Голик і пішов геть…  

Остап Сидорович зробив невеличку паузу, щоб перевести дихання. Усі 

мовчки чекали на продовження його оповіді. Бригадир продовжив: 

– Тоді пролунала команда: «Рибалки, до командира!» З’явилося кілька 

партизанів. «Море бачили?» – спитав прибулих комісар. «Аякже. Рибалили 

на ньому!», – відповіли йому. «Покажіть мені руки, побачимо, які з вас 

рибалки», – наказав Леванісов. Оглянув він партизанські долоні і каже: «Які з 

вас рибалки, ви, певно, тільки юшку з рибальського казана сьорбали. Ото 

лише один з вас мав справу з морем. Цей дід Сидір. Свідчення цього – рубці 

на пучках, видно, що до кісток розрізав пальці сітками», – сказав комісар і 

віддав тому дідові ключа. 

Бригадир замовк уже на довше, певно, ще щось пригадував. 

– Розказуй, Сидоровичу! – вже не терпілося слухачам. 

– Цікавитесь, що було далі? Та тут і розповідати особливо нічого. Отой 

дід був моїм батьком. Того ключа ми з ним завжди брали в море. Виявилось, 

це дельфінча дійсно було щасливим. Як кажуть, замо́к морських скарбів 

гарно відкривав, зрозуміло, за нашою допомогою. Моїй бригаді теж таланило 

у морі, а оце в останні роки щось не теє… розучилися ми брати морські 

скарби, то, може, нашим дітям… 

– Е, бригадире, мабуть, тепер інші ключі треба шукати, – зауважив 

шкіпер. 

– Гадаю, що ми всі тут правильно зрозуміли: цей ключ – умовний!.. –

 промовив бородань Борис. 

– Ні, це справжній ключ, – неждано вигукнув Кузько, який встиг уже 
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 Катеринослав – дореволюційна назва м. Дніпропетровськ (а з 2016 року – м. Дніпро), назване 

на честь імператриці Катерини ІІ. Засноване на землях тільки-но знищеної Запорозької Січі у 
1776 році у пониззі річки Самари, а вже у 1787 році перенесено на теперішнє місце на Дніпрі.  



119 
 

добре вивчити свій дарунок. 

– Я теж такої думки, – зауважив Остап Сидорович, – що дельфінча – 

ключ і ним довгий час користувалися. Ото лише від скрині чи якоїсь 

шухлядки – ніхто не скаже. Не у нас він зроблений. 

– Англійський ключ, – уточнив Кузьма, в котрий раз читаючи напис. 

Раптом йому здалося, що начебто десь уже читав про подібне. А от де 

саме – ніяк не міг пригадати. В цей час до кают-компанії вихором увірвався 

Юрко-радист. 

– Термінова радіограма! 

– Читай, Юрку, – розпорядився шкіпер. 

– «Команді сейнера «Сміливий», – квапливо читав радист, – сьогодні 

шістнадцять нуль-нуль зустрічати криголам «Корчагін». Ідіть буксиром свого 

причалу». 

Усі глянули на годинника. 

До приходу криголама залишалось всього двадцять п’ять хвилин. 

 

 

 



120 
 

 

Андрій Будугай 
 

З природою «на ти» 
 

За повістю Олексія Огульчанського 

«Бухта Солодкого коріння» 
 

Кузьма́,Тара́с, Васи́ль – 

коли́шні «бра́нці ві́тру», – 

Та друг нови́й – Сашко́ 

заду́мали знайти́ 

У бу́хті скарб піра́тів. 

Та і́ншу справу сві́тлу 

Зроби́ли хло́пці, що 

з приро́дою «на ти́». 
 

м. Біла Церква, 02.12.21, чт., 08:00.  
 

(Із циклу «Приазовські арабески») 

 

 
 

 

Повість друга 

 

Бухта Солодкого коріння 
 

 

Частина перша 

 

Загін солкоршуків 
 

1. Як Сашко став «Нептуном» 
 

Коли над Деркулями згасає літній день, з моря починає віяти лагідний 

вітерець – моряна. Свіжий, він підбадьорює зморене липневою спекою 

селище, очерети, а хвилі, перемиваючи пісок, розмовляють про щось своє. У 

такий час рибалки розходяться по домівках. 

Та цього літнього вечора колгоспний касир Пилип Пилипович Хміль не 

пішов додому. Похнюпившись, сидів він у своїй невеличкій кімнатці. 

Примостивши давно не голене підборіддя на кулак, він, мов зачарований, 

вдивлявся у віконце, начебто там, на вулиці, коїлось щось незвичайне.  

Насправді касир нічого не бачив. Сумні думки не давали старому 

спокою. Мов ті сердиті мухи-жигалки, роїлися вони в голові чоловіка, 
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затуляючи собою весь світ: Пилип Пилипович думав про сталевого сейфа, що 

займав половину службового приміщення.  

У ньому зберігалося все господарство скарбника: колгоспні гроші, різні 

бухгалтерські книги, сейф старезний – усе свідчило про те, що він побував у 

бувальцях: погнуті боки, чисельні глибокі подряпини. А прикрашав його 

чудовий – як живий, – вилитий з бронзи дельфін. 

Пилипу Пилиповичу подобався цей зручний сейф. Чоловік звик до 

нього, як людина звикає до свого стільця або кімнати. І ось настав час 

назавжди розлучитися з ним. І це тому, що трапилось непоправне… 

Незабаром з міста прибудуть електрорізальники. За лічені хвилини 

вони розпанахають вогненними інструментами сталеве черево сейфа і 

відвезуть його у металобрухт, де лежать купи погнутих ліжок, дірявих відер. 

У всьому був винуватий він сам. Тому так нещадно і терзав себе. 

Трапилось це два дні тому. 

Вже надвечір Пилип Пилипович повернувся на сейнері з міста, де був у 

робочих справах. Як завжди, судно зупинилося біля причалу деркулівського 

рибзаводу. Поки матроси швартувались, касир спокійно стояв на палубі з 

пошарпаним портфелем під пахвою…  

Матроси з’єднали хитким трапом борт із причалом, і пасажири почали 

сходити на берег. Касир не поспішав, мовляв, устигну ще. Підійшов до трапа 

останнім, уже було нахилився, щоб і собі залишити судно і тієї миті помітив, 

як щось вислизнуло у нього з кишені, булькнуло у воду. Жахнувся: у море 

впав ключ від сейфа! Маленький ключик від сейфа він завжди носив у 

своєму гаманці. Яким чином ключик опинився в кишені – хоч як намагався, 

не міг пригадати. 

Пилип Пилипович підняв лемент: 

– Ключ! Ключ! 

Збіглися рибалки. І коли, нарешті, зрозуміли, що трапилось, то негайно 

покликали Степана Водяного. Кремезний матрос-водолаз мовчки повагом 

роздягнувся і стрибнув з причалу в море. Тричі пірнав Степан Водяний. 

– Тут без сітки не обійтися, – сказав водолаз і повернувся на причал. 

– Сітка?! Та на біса вона? – сердився касир. – Ключ упав, а не сула там 

плаває… 

– Я розумію, що ключ, – посміхнувся Степан. – А сітка потрібна, щоб 

спіймати на дні морському рибоньку, та не яку-небудь, а золоту! 

– Тут горе, а він жартує! Ти ж зрозумій, чоловіче, ключ від сейфа упав, 

а він… 

– Щоб ключ знайти, саме і потрібна ота рибка, про яку у казці 

мовиться, – розтлумачував Степан Водяний. – Як відомо, вона все могла 

робити, а тепер вона і ключ знайде. А я тут, вибач, нічого не можу зробити. 

Одне слово, вся надія на золоту рибку. 

Відказав таке Степан і поволі почвалав у селище. Почали розходитися 

й рибалки. Тільки Пилип Пилипович залишився на причалі, він усе зазирав у 

синю воду, здавалось, чекав дива. 
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Увечері приплентався додому похмурий і злий. Як на лихо, на другий 

день до колгоспу завітала ревізія, та не яка-небудь, а столична… Треба було 

показувати різні документи, а що міг вдіяти касир, коли у свій час навіть 

найдосвідченіші злодії з банди батька Опанаса не змогли відкрити його 

замок. 

Сталевий сейф. Мимоволі пригадав Пилип Пилипович минуле. У люту 

зимову завірюху двадцятого року бандити двома парами коней притягли на 

санях важку здобич. Захопити захопили, а ось відчинити не встигли – 

партизани в місто зненацька увірвалися. Довелося здобич тягти до затишних 

Деркулів. Невдовзі прибув у рибальське селище сам отаман. Оглянув сейф, 

поцвьохкав батіжком, тоді наказав своїм кмітливим: 

– Відкрити, і негайно! 

Підхопили ключа хлопці та мерщій кинулись до сейфа. Після певного 

часу пролунали розгублені голоси. 

– Не відмикається! 

– Що?! Я такого і слова не знаю. Вам, бачу, ледацюги, свиней треба 

було пасти, а не записуватись до славної армії Опанаса Закарлюки. Відкрити! 

Та глядіть мені, а то… – Отаман поплескав долонею по дерев’яній кобурі. 

– Одімкнемо, батьку. Не з таким справлялися… 

Але здирникам так і не довелося зазирнути у сейф – прибіг захеканий 

вістовий і повідомив про наближення партизанів. 

Опанасівці дременули щодуху з Деркулів. І знову тим же возом 

потягли за собою здобич. На деркулівській Перетязі санки з сейфом пірнули 

під кригу. Там він і лежав, доки не скінчилась громадянська війна.  

Потім рибалки знайшли, притягли сталевий ящик до селищної Ради, 

скинули під паркан. Ніхто й не наважувався відмикати його, бо знали: раз 

опанасівці не впоралися, то рибалкам за таке діло і братися нічого. 

 

Минули роки. І от якось улітку до рибалок завітали артисти цирку. 

Строката афіша повідомляла про виступи танцюристів і жонглерів, однак 

дітлахів найбільше зацікавив фокусник з чудернацьким прізвищем Лі Мін Лі. 

Він ковтав живих жаб і величезною голкою проколював собі щоки. 

Клубу в ті часи в Деркулях ще не було. Артисти спорудили сцену на 

возах під дубом. Вистава призначалась на вечір, саме на той час, коли 

рибалки мали повертатися з моря. 

Деркуляни нетерпляче чекали того вечора, бо вперше за багато років у 

селище прибули артисти… Коли, нарешті, звечоріло, у супроводі натовпу 

хлопчаків до дуба підійшов цибатий артист. Хто-хто, а хлопчаки добре знали, 

що то був чародій Лі Мін Лі, який ковтав жаб. 

Коли фокусник порівнявся з будинком селищної Ради, зупинився. 

Хлопцям здалося, що інтерес викликав дід-рибалка, який сидів на сейфі. 

Побачивши незнайому людину, старий жваво підхопився. Але артиста, 

напевно, не цікавив сам дідок, швидше – сейф. Він підійшов і почав 
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оглядати, обмацувати іржаві боки.  

Саме собою, хлопчаки оточили фокусника, з цікавістю спостерігали за 

кожним його рухом. У цей час двері селищної ради відчинилися – і на ґанку 

з’явився статечний чолов’яга у червоному галіфе та вилинялій гімнастерці. 

На голові було хвацько настовбурчено капелюха. Він деякий час здивовано 

розглядав незнайомого, який порався біля сейфа, а тоді суворо запитав: 

– Хто Ви, громадянине, і поясніть, будь ласка, що тут робите? Я голова 

Савон Гусак. 

– Дуже радий Вас бачити. Я маю намір повідомити Вам щось вельми 

важливе, – хвилюючись, відповів артист. 

– Розповідайте. 

– Що Ви?! Тут я не можу. Це секрет. Розумієте? – тихо промовив Лі 

Мін Лі 

– Ну, коли секрет, зайдімо до мене. 

Вони увійшли до невеличкої кімнати. 

– Будьмо знайомі, – простяг артист сухорляву руку. – Я – фокусник. 

Моє ім’я – Лі Мін Лі. Та це псевдонім для афіші. Справжнє моє ім’я Гаврило 

Нетудихата. Впевнений: Вам знайоме це ім’я. 

– Вперше чую. 

– Не може бути, – здивувався й навіть образився артист. – Свого часу 

моє ім’я гриміло, мене знала вся Європа! Розумієте? Це ж я спорожнював 

сейфи у Відні, Парижі… 

– Я не мав сейфів, – роздратовано відказав голова. 

Артист продовжував: 

– Мене зацікавив сейф, що у вас під тином лежить. Це чисто 

спортивний інтерес. Уявіть собі моє здивування, коли я знаходжу такого 

красеня не у фешенебельному кабінеті багатія, а тут, і на нього сідають 

перехожі, як на якусь трухляву колоду. Ганьба! – гарячкував фокусник. – 

Ніколи, ніколи я собі навіть і не уявляв, що мені доведеться десь на краю 

світу, серед очеретів і боліт, у якихось Деркулях зустріти… 

– Що Вам треба? – не дуже чемно перебив його Савон. 

– Ви ще питаєте? Я одразу ж відімкну цю посудину, як шухлядку. 

Заздалегідь попереджаю: те, що у сейфі, мене не цікавить. Я хочу лише 

відчути насолоду самого відмикання. Мені здається, що цей замок винайшов 

англійський слюсар із міста Глазго Джон Грін ще у 1873 році… 

– Нарешті я дещо зрозумів, – полегшено зітхнув Гусак. – Що Вам 

потрібно, аби відімкнути його? 

– Нічого особливого. 

Артист ще раз оглянув сейф, знайшов ледь помітну шпарку, ножичком 

очистив її від бруду і лише після цього засукав рукава. Довго вовтузився Лі 

Мін Лі біля сейфа, але так і не подолав замка… 

– Заздрю славі Мерліна, Каліостро, – скрушно попрощався фокусник і 

пішов до моря. 

Голова селищної Ради стояв на ґанку й дивився вслід цій незвичайній 
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людині. Йому, рибалці, ніколи не доводилося чути імен відомих світові 

фокусників. Не до Мерлінів було… 

Фокусник підійшов до моря і жбурнув у воду відмички. 

 

Сейф відімкнули зовсім недавно, коли перевезли на шкільне подвір’я: 

діти збиралися здати його у металобрухт. І зробив це Кузько Карасик. Він 

виявив, що замковою щілиною тут правило око-заглиблення бронзового 

дельфіна-прикраси. А відімкнув отим самим ключем, якого подарував йому 

колгоспний бригадир: на сейфі і на ключі був один і той же напис 

англійською мовою. 

Коли відімкнули, у сейфі знайшли трухляві документи та печатки 

англійського акціонерного товариства «Ключі від моря», яке ще до війни 

постачало азовських рибалок сітками. Ці документи зацікавили науковців 

краєзнавчого музею, ну а сейф дістався касиру нашого селища Пилипу 

Пилиповичу. 

 

Вечоріло. З лиманів линуло перегукування водяних бугаїв. А Пилип 

Пилипович сидів і сумно дивився у віконце: такого ключа-дельфінчати 

жоден слюсар не зробить.  

Раптом двері кімнати тихесенько відхилилися – у прорізі показалася 

скуйовджена хлоп’яча голова. Хлопчик навшпиньки підійшов до стільця, сів 

біля порога. Заклопотаний скарбник так і не помітив вечірнього відвідувача. 

Деякий час той сторожко позирав на дідка, а згодом чемно привітався: 

– Вечір добрий, діду Пилипе! 

– Що?! – від несподіванки здригнувся старий касир, а коли побачив 

хлопчину, що невимушено сидів на лавці, наче у себе вдома, обурився: – Ага, 

бондарів Сашко… Чого треба? 

– Діду, я у важливій справі. 

– Важливі справи у нього знайшлися… Я ось тобі покажу справи. Знаю 

вас, халамидників, – касир погрозливо підвівся. 

– Та чого це Ви, діду? Я хочу знати, яка мотузка була прив’язана до 

Вашого ключа, отого, що у воду булькнув? 

Хіба міг стерпіти Пилип Пилипович, щоб оте сопливе хлопча ще й 

насміхалося з нього. Блиснули гнівом очі з-під кудлатих брів. 

– Так ти ще глузуватимеш? 

Дід зробив крок, гадаючи, що Сашка як вітром здує. Але ні – той навіть 

не ворухнувся, наче це не його стосувалося. Касир зробив ще крок, і тієї ж 

миті Сашко підвівся і подав дідові… ключик від сейфа. 

Від несподіванки старий протирав очі, намагався щось сказати, але не 

міг. І нарешті промимрив: 

– Клю-уч… 

А тоді взяв в обійми хлопчину, притис до грудей: 

– Диво… 

– Немає нічого дивного, діду. Ключик я знайшов у Нептуна. 
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– Хто це такий? 

– Нептун – то бог, – пояснив Сашко. 

Не довелося старому свого часу вивчати історію, невідомі були йому 

грецькі боги. 

– Що ти мені про бога? Ти давай про ключик розповідай. 

– Нептун і є бог морів та океанів. Ключа я на дні моря знайшов. 

– На дні, кажеш? Та як це? Говори швидше. 

– Тут і розповідати нічого. Я, дідусю, не беру в руки сіпалку, а пірнаю 

за бичками, – почав Сашко. – Сьогодні прийшов зі школи, а батько й каже: 

«Юшки б зварити з бичків». Я за кошика – і на рибзаводський причал. Пірнув 

раз – кілька дрібненьких бичків з-під каменя витяг, коли пірнув, другий – між 

камінням піймав здоровенного бичкуру. Коли вдома того бичища тельбушив, 

помітив червону мотузочку у його пельці. Я не здивувався, бо знав, що бички 

ковтають усе: і ганчірки, і мотузки. Сіпнув за стрічку – і витяг ключика. 

Хотів навіть було викинути… 

– Чи ти з глузду з’їхав! – жахнувся скарбник. 

– Та раптом пригадав, що батько клопотався про якийсь ключик від 

колгоспного сейфа. 

– Зачекай, Олександре, я миттю повернуся, – захоплено вигукнув дід. 

І правда, Сашкові довелося чекати недовго. Повернувся старий касир з 

чималеньким пакуночком, перев’язаним уздовж і впоперек. 

– Це я виграв на лотерею, – пояснив дід і поклав пакуночок на стіл. – 

Візьми, Сашко. Не для мене ця річ, а тобі згодиться. 

Так прийомний син бондаря Артема Сидоровича Сашко раптом став 

володарем чудової маски, ластів і трубки. З того часу і об’явився у селищі 

Сашко-Нептун… 

Того ж вечора рибальське селище облетіла новина: бондарів Сашко з 

пащі бичка-здоровила витяг ключ від колгоспного сейфа. 

 

 

2. Артем Сидорович пригадує 
 

Невеличка хатинка бондаря тулилась до берега лиману. Навесні, коли 

пригрівало сонечко і в лиманах прибувала вода, веселі каламутні струмки 

пробігали подвір’ям Артема Сидоровича. А як наставав час птахів, крижаки 

сідали прямо серед бондаревого двору. 

Хатину Артем Сидорович збудував з очерету. Стіни, обмазані глиною, 

на диво довговічні й надійно захищають від холоду. За бондаревою хаткою, 

як і в усіх рибалок, буяла виноградна лоза.  

Смачний виноград родив у цьому рибальському селищі! І не якийсь 

там «плавай» або «ізабелла», а шасла́, славетна бердянська «берізка». Янтарні 

грона за смаком і ароматом не можна порівняти з жодною ягодою півдня 

України. Лише на азовських дюнах та морських косах росте «берізка», а в 

степу на чорноземі вона втрачає свої якості. 
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Кілька років тому у бондаря померла дружина, працьовита і лагідна 

жінка. Діток у них не було. 

Бондар поховав свою Олену і зажурився. Частенько став навідуватись 

до рибзаводського буфету. Після чарчини довго сидів мовчазний. У такий час 

він розмірковував про те, як швидко летять роки. Наближається день, коли 

він, відомий на все селище бондар, повинен буде комусь передати свій 

інструмент. Кому ж дістанеться все, нажите його довгим трудовим життям? 

Такої людини у бондаря не було. Друзів він теж, вважай, не мав.  

Багато передумав чоловік і врешті прийшов до твердого рішення, яке і 

почав здійснювати негайно. 

Однієї липневої неділі Артем Сидорович одягнув свій найкращий 

костюм. Прихопив потрібні документи – і в дорогу. Попутний сейнер довіз 

його до міста. Там бондар повештався по незвично гомінких вулицях, бо 

прибув рано, а тоді купив у гастрономі цукерок і з пакуночком у руці звернув 

у вузький провулок.  

Зупинився біля двоповерхового будинку. Прочитав вивіску – «Дитячий 

будинок». Зітхнув і зайшов у двір. Ще довгенько чоловік простояв під 

дверима кімнати, прислухався до дитячих голосів. Несподівано вони стихли.  

Гість переступив поріг – і потрапив у просторе світле приміщення, де 

на килимі сиділо багато малят. Дітлахи не зводили очей з огрядної жінки, яка 

розповідала нову для них казку. Ніхто навіть і не глянув на незнайомця. Той 

розгублено стояв на порозі.  

І раптом усі діти одночасно повернули голови до дверей і там побачили 

справжнісіньке диво – героя казки, кремезного, дужого, вусатого чоловіка, 

точнісінько такого, про якого оце щойно розповідала вихователька.  

Якусь мить у кімнаті панувала тиша, а потім підхопилось біляве хлоп’я 

і з простягнутими руками попрямувало до бондаря. 

– Татко. Татусь… – радісно залепетав хлопчик. 

А коли той розгублено нахилився, дитина обійняла його за шию, 

пригорнулась до грудей. 

Артем Сидорович зовсім розгубився і не знав, що робити. Незграбно 

підтримував однією рукою дитину, а в другій тримав пакунок з цукерками. 

– Доброго ранку! Хто Ви такий?! – ввічливо звернулася вихователька 

до незнайомого. 

– Я з Деркулів, Артем Сидорович, бондар, – спантеличено пояснив він. 

– Але цього не досить, щоб без діла заходити до дитячого будинку. 

– Я мав намір… 

– Який намір? 

– Хотів узяти на виховання, розумієте, усиновити… 

Лише тепер вихователька зрозуміла, чому завітав до них цей дещо 

незграбний чолов’яга. А завжди мовчазний і соромливий хлопчик Сашко 

тулився до незнайомої людини і розчулено промовляв: «Татку, ріднесенький, 

я тебе чекав…» 
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Міцною рукою бондар тримав хлопчика і відчував, як незнайоме 

радісне хвилювання полонило його. 

Вихователька нічого не могла зрозуміти, адже вона добре знала, що у 

Сашка немає рідних: вони загинули під час автомобільної катастрофи. 

– Треба йти до Зінаїди Павлівни Це наш директор. Утрьох підемо. 

– Утрьох, – полегшено зітхнув Артем Сидорович. 

Він ще ніжніше пригорнув до себе хлопчика. 

Йшли довгим коридором. Вихователька відчинила двері невеличкої 

кімнати. За столом сиділа літня жінка. Вона підвела голову від паперів і 

здивовано глянула на Сашка, який тулився до вусатого незнайомця. Коли 

вихователька розповіла про цю зустріч, Зінаїда Павлівна замислилась. 

– Мені зовсім незрозуміло… – вона довірливо звернулась до Артема 

Сидоровича. – Сталося якесь диво: останнім часом вихователька скаржилась 

на те, що Сашко погано спить. Уві сні кличе батька. Хоча ми добре знаємо: 

батьків у хлопчика немає… 

– Тут, мабуть, ніякого дива немає, – відповів бондар, – адже я й сам 

давно погано сплю, все думаю про синочка. А тепер ось ми зустрілися і 

поїдемо до наших Деркулів. 

– Ви гадаєте – усиновити, це те саме, що курчатко взяти з ферми? Це не 

проста справа. Потрібні рішення багатьох установ. Ще не один раз Вам 

доведеться побувати у нашому місті. 

– Кажіть, що потрібно мені. Зроблю все, – гаряче запевнив бондар. 

 

Бондар домігся свого – тепер Сашко законний його син. Їхали з міста. 

На палубі невеличкого селищного катера пасажирів було мало. Батько і син 

сиділи поруч на вузькому ослоні. Хлоп’я дивилось на море, а бондар не 

зводив з нього очей. Артему Сидоровичу здавалось, що той дивовижно 

схожий на нього, як дві краплі води. 

«Тепер буде кому передати професію», – радів подумки бондар і 

пригортав до себе Сашка, а той зачарованими оченятами дивився на 

безкрайній морський простір, на галасливих мартинів, на цей небачений світ, 

який так несподівано увірвався в його життя… 

Відтоді й розпочалося у деркулівського бондаря нове життя. Додалося 

чимало турбот, хвилювань і радощів. 

Сашко завжди був зі своїм прийомним татусем. Вони разом ішли до 

рибзаводської бондарні – тут, поруч з рибцехом, був дитячий садок. Разом 

зустрічали вечори під хатиною. 

 

Минуло кілька років. І ось настав час, коли бондар привів сина до 

селищної школи. З такого приводу обоє наділи святкові костюми. 

Подих весни у рибальському селищі, мабуть, найкраще відчуваєш на 

подвір’ї бондаря. Господар очеретяного будиночка за багато років добре 

вивчив весняні прикмети.  

У лютому, коли ще шаленіла завірюха і дув зимовий вітер трамунтан, в 
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очеретах непомітно з’являлися крилаті гості – жваві, галасливі шпаки. Коли 

теплішало, над морем починали кружляти лебеді-кликуни та морські качки: 

гоголі, крохалі, пірникози… 

У березні почалася справжня весна: над селищем і вдень і вночі повітря 

аж дзвеніло від збуджених пташиних голосів, від свисту крил нескінченних 

зграй гусей, сващух, куликів, мартинів. 

Стоячи увечері під хатиною, Сашко любив слухати пташині концерти. 

Хлопчик швидко запам’ятовував голоси окремих пташок, дивовижно 

наслідував їм, дивуючи свого батька, перегукувався з крилатими сусідами… 

Бондарську професію Артем Сидорович вважав чи не найголовнішою. 

Коли підріс Сашко, він охоче слухав батькові розповіді про бондарське 

мистецтво, частенько допомагав йому. У дванадцять років хлопець уже міг 

зібрати з готових клепок невеличку діжечку. І хоч була вона незграбна та 

кривобока, але бондар радів: аякже, береться синок за діло. Малий, а підросте 

– зробить діжку як дзвін. 

Спливав час, проте все рідше і рідше Сашко затримувався у бондарні. 

Забіжить, стругне нашвидку клепку і в першу-ліпшу хвилину він намагається 

чкурнути до моря. 

Усі діти ловили бичків з рибзаводського причалу вудкою-сіпалкою. 

Сашко ж пірнав на дно і діставав бичків з-під каміння руками. Частенько 

витягав головатих бичків-здоровил, які на сіпалку не чіплялись. Тоді хлопця 

оточували невдахи-бичколови і заздрісно розглядали його трофеї. 

Артем Сидорович знову почав задумуватись над своїм життям. І знову 

невеселі думки пекли йому душу: 

– Скажи, Сашко, чим оте море так тебе вабить? – допитувався бондар. 

– Таточку, те, що ми бачимо щодня зверху, то ще не море, – охоче 

відповідав син. – Справжнє море – коли пірнаєш на дно. Там дивовижний ліс 

водоростей, сріблясті рибки, все мов у казці. 

– Теж мені, знайшов казку. 

Вперше батько і син не розуміли один одного. 

«Невже Сашко буде водолазом?» – від такої думки старому ставало 

сумно. 

Не тішило бондаря й те, що хлопець почав прислухатися до співу 

морських хвиль. 

Якось увечері сиділи під хатою. Стихав лемент очеретяних пташок. 

Потім зовсім ущухли пернаті співаки, але Сашко сидів мов заворожений: 

– Море плаче, от вслухайтесь. 

Скільки не прислухався батько, він чув лише, як десь сварилися 

мартини та море відгукувалось ледь-ледь чутним шелестом вечірнього 

прибою. 

– Кинь вигадувати, Сашко. 

– Ні, таки плаче, – стояв на своєму синок, – неодмінно вранці левант 

шугне. Я вже помітив: перед штормом море скиглить… 

Усе життя Артем Сидорович прожив біля моря і вважав, що начебто 
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добре знав його. Чув, як море у шторм гуркоче, та ніколи не чув, щоб воно 

плакало або сміялось… 

Лише перед ранком батько заснув тривожним сном, А невдовзі він 

прокинувся від морського стогону. Несамовито ревло море, і сумно по-

вовчому завивав вітер, свистів у димарі. 

Шаленів східний вітрисько – левант. «Дивно!» – подумав бондар, 

Сашко справді чув, як плакало море, віщуючи шторм, а от він нічогісінько не 

вловив у тих звуках. Як же плаче море? 

Батько почав ще більше не розуміти сина. Він так хотів бачити його 

майстром, кращим бондарем рибальського селища, а хлопчика полонило 

море. Тепер ще оця новина: Сашко знайшов ключ від колгоспного сейфа на 

морському дні. Артем Сидорович не сумнівався: ця подія остаточно 

скаламутить синову душу. 

«Це ж він тільки у сьомому класі, а що далі буде?» – гірко зітхнув 

батько. 

Сашко кінчав сьомий клас. 

 

 

3. Напис на камені 
 

На берегах Азовського моря господарювала пізня весна. Закінчувався 

навчальний рік. Одного разу після уроків залишились у сьомому класі два 

приятелі. Онук сліпого діда Вертипороха, Тарасик, сидів за партою і уважно 

слідкував, як Кузьма Похмай малював. От лише Васька Бублика з ними не 

було. Після зимових подій мама забороняла йому вештатись після уроків. 

Кузик закінчував оформляти останній у навчальному році класний 

сатиричний листок з досить красномовною назвою «Реп’ях». Тарасик, 

затамувавши подих, стежив за пензликом друга. По секрету кажучи, він був 

просто у захваті від свого приятеля, який все вмів, знав чимало історій, яких 

у книжці не прочитаєш і по телевізору не побачиш. 

Кузик натхненно малював головату двійку та хлопця, що їхав верхи на 

ній. У вершнику легко було впізнати невдаху Федора Ґудзика, який схопив 

двійку з алгебри і тим зганьбив свій клас. 

Та ось нарешті Похмай випростався, здаля ще раз глянув на своє 

творіння, полегшено зітхнув. Прикріпив шпальту кнопкою до фанерної 

рамки «Реп’яха» і повісив на стіну. У школі панувала незвичайна тиша, 

хлопчаки навіть чули, як чітко цокав шкільний годинник. Такого під час 

перерви не почуєш. 

У куточку коридору, там, де були двері на вулицю, хлопці побачили 

незвичайне оголошення. Зверху намальована ромашка. Друзі зупинились і 

прочитали: 

«Аптечне управління області звертається до школярів Деркулівської 

школи з проханням під час літніх канікул зібрати: нечуйвітру – 10 кг, коріння 

валеріани лікарської – 15 кг, коріння кермеку – 25 кг, коріння солодцю – 30 кг. 
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Друзі! Для збирання лікарських рослин рада шкільної дружини створює 

групи по 3–5 чоловік». 

– Це нас не стосується! – прочитав і пішов далі Кузько. 

– Стривай, стривай, – затримав його Тарас. – Тут є цікава примітка до 

об’яви. Ось слухай: «Солодець зустрічається у нас лише на берегах і на 

острові бухти Солодкого коріння. Колгосп виділяє для загону човна, а також 

намет, мотузки, лантухи». 

– Це дівчача справа! – зневажливо махнув рукою Кузько. 

Друзі вибігли на шкільне подвір’я, де буяло травневе сонце і 

господарював морський вітер. Потім вирушили додому. 

У кінці вулиці хлопчики зупинились – тут вони завжди розлучалися. 

– Уявляєш, Тарасе, отих невдах, які погодяться збирати солодке 

коріння? 

– Чому це невдах? 

– Бо та бухта мертва! 

– Як це мертва? – перепитав Тарас. 

– А так, мертва, та й годі! Навіть бичків немає. Самі вужі розкошують. 

Так рибалки казали. Бувай! – поспіхом попрощався Кузько й побіг до моря. 

Тарас забіг на хвилину додому. Залишив портфель, схопив шмат хліба, 

цікаву книгу і гайнув до дуба. Там, серед чагарників, було у нього улюблене 

місце – невеличка галявинка. Тільки хлопець зручно влаштувався на траві, як 

з кущів виглянув кіт. 

– Іржик, – упізнав Тарас кота. 

Хлопець відламав шматок хліба і кинув гостеві. 

Ще минулого літа Тарас уперше зустрів на галявині рудого кота, якого 

назвав Іржиком. З того часу він частенько зустрічав його в чагарнику – жив 

Іржик на рибзаводі серед діжок. 

 

Поволі насувався вечір. Був той час, коли з моря поверталися сейнери, 

а до велетня дуба приходив сліпий дід Тарас. І цього вечора він сидів уже на 

своєму стільці і чекав вістей з моря. Вісті приносили рибалки. Не забували 

трударі моря свого ватажка, йому першому розповідали морські новини. 

Від причалу залунав знайомий скрегіт якірних ланцюгів – то 

швартувалися сейнери. Незрячими очима дід дивився в бік моря і добре 

уявляв, що там робилось. Рибалки поспіхом звантажують важкі кошики з 

рибою. Їх підхоплює транспортер і подає до величезного цеху. Потім під 

крислатий дуб рибалки принесуть із собою міцні пахощі морських просторів. 

Кроки наближалися… 

На якусь мить затримавши у своїх руках вологу мозолясту руку 

першого рибалки, дід Тарас запитав: 

– Чого сумний, Петре Сидоровичу? 

Дід Вертипорох упізнавав своїх приятелів по руках. 

– Нічого веселого з моря не привіз, Тарасе Юхимовичу, – відповів 

Петро Сидорович. – Вважай, порожняком повернулися. Щез бичок. Драга 
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лише каміння з дна підбирає… 

Похмуро слухав дід тривожні вісті. Принишкла решта рибалок. Цю 

розмову зі своєї схованки чув онук. Він теж чекав, що відповість дідусь. 

– Скажіть мені, добрі люди, – озвався нарешті старий, – чи багато 

згрібає з морського дна каміння ота механічна драга, якою тепер бичка 

ловлять? 

Здивувалися рибалки: питає дід Тарас про якусь дрібничку. До чого тут 

морське каміння? Адже їх цікавить риба. 

Дід Тарас чекав відповіді. Рибалки мовчали. Як йому дати зрозуміти, 

що не тим вони зараз цікавляться? 

– Чого доброго, діду, а того каміння інколи як черпнемо, то на палубі 

ніде повернутися, – пояснив Петро Сидорович. – Можна хату збудувати з 

нього… Та не воно нас цікавить. 

– Розумію, розумію, – ще більше спохмурнів сліпий. – Кажете, не 

цікавить? 

Тарас Юхимович стрепенувся. 

– А чи знаєте ви, що на тому камінні написано, куди дівався наш 

славний азовський бичок? 

– Написано? – вкрай здивувався кремезний рибалка. 

– Ще раз повторюю: на каменях, на великих і на малих, є написи. 

Уважно придивіться – і ви обов’язково їх прочитаєте. 

– Жартуєте, діду, – вигукнув хтось з гурту рибалок. 

– Ні, не жартую. Зовсім не жартую! 

Рибалки мовчки брели додому. Ішли повз Тарасову схованку, і хлопець 

почув, як вони між собою тихо розмовляли. 

– Постарів наш Тарас… 

– Так, почав забалакуватись, – погодився інший. 

«Не ображайте дідуся! Ви помиляєтесь. Він правду каже. Чуєте: 

правду! Мій дідусь ніколи не говорив людям неправди», – хотілось 

хлопчикові крикнути у відповідь. 

Повертаючись додому, малий Вертипорох не переставав думати про цю 

розмову. Справді, що ж то за написи на морських каменях, про які дідусь 

казав? «Я прочитаю їх, – подумки твердив хлопчик. – Треба попросити 

батька, щоб привіз мені морських камінців. Сьогодні ж попрошу». 

Вдома Тарас не застав батька – той ще не повернувся з моря. Після 

вечері хлопець пішов до альтанки. Посидів на стільці, потім приліг на 

розкладачку і все прислухався, чекав, коли у провулку загупають важкі 

батькові чоботи.  

В альтанку зазирав тоненький місяць, потім по-змовницькому 

підморгнув, зірки почали кружляти по небу, ніби метелики вночі навколо 

ліхтаря, а потім і місяць, і зорі зникли… Тарас уже спав, коли у двір увійшов 

батько. Він зазирнув в альтанку і побачив там сина. Трішки постояв, 

прислухаючись, як рівно дихає син, і пішов до хати. 
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4. Камінь з бухти Солодкого коріння 
 

Не поталанило Тарасові: вранці, коли прокинувся, батька вже не було 

вдома. «Ще на світанку пішов на роботу», – сказала мати. Хлопець щодуху 

помчав до моря, сподіваючись застати батька на березі. Коло причалу 

побачив сейнер, що лаштувався в море. Там мусив бути батько. Та коли 

підбіг ближче – на борту судна прочитав чіткий напис «Севрюга».  

Хлопець спантеличено зупинився. Вже хотів було повертатися, як 

раптом пригадав: це ж на «Севрюзі» плаває капітаном його дядько Іван 

Антонович. І справді, он він стоїть на палубі у таких же, як у батька, гумових 

чоботях з високими халявами і оглядає берег: хтось із рибалок запізнювався. 

Тарас вибіг на причал: 

– Ранку доброго, дядьку Іване! 

Капітан здивовано глянув на хлопця, а коли впізнав свого небожа, 

привітно підняв руку. 

– Чого так рано? 

– Батька хотів побачити. 

– Батька? Проспав, хлопче! Стривай, а ти сьогодні бачив Вітродуя? – 

поцікавився капітан. 

– Ні. 

– Який же ти син рибальський, коли за Вітродуєм вранці не 

спостерігаєш? На схід він позирає… Отож батько й у море ще удосвіта 

пішов… Рибний вітер морем гуляє. 

Лише тепер хлопець помітив у похмурому морі білу цяточку – сейнер 

«Сміливий», на кому його батько Григорій Тарасович працював шкіпером. 

– Запізнився, – зітхнув Тарас. – Іване Антоновичу, тоді привезіть Ви з 

моря камінь. 

– Камінь? – здивувався капітан. – Навіщо він тобі? Хіба в Деркулях 

каміння немає? 

– Мені потрібний не будь-який камінь, а з морського дна. Розумієте? 

– Ні, не розумію. Але гаразд. Привезу морську каменюку. А ти 

поспішай, бо до школи запізнишся. Камінь я принесу і покладу біля вашої 

хати – під кущем бузку. 

– Дякую, – зрадів хлопець і помчав додому. 

У провулку Тарас зустрів рибалку, який теж поспішав. Це його, мабуть, 

чекали на сейнері «Севрюга». Коли Тарас видерся на кручу, цей сейнер, 

залишаючи позаду білопінну доріжку, тримав курс у відкрите море. 

– Щасливого плавання! – хлопець помахав рибалкам рукою. 

На мить Тарас замилувався ранком. Над водою шугали голодні 

мартини. З пронизливим галасом вони зустрічали кожну хвилю, яка котилася 

до берега, несучи на своїх пінястих гребенях зморених сріблястих рибок. 

Мартини, склавши крила, падали у клекітливу хвилю, вихоплювали здобич. 

Відчайдушність цих птахів завжди дивувала Тарасика. 

У школі хлопець частенько згадував про морське каміння з таємничими 
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написами. 

 

З моря дядько Іван приніс аж два камені, один круглий, наче кавун, 

другий плескатий. Тарас з цікавістю оглядав каміння. Потім з-під бузку 

переніс морські гостинці за альтанку. Тут йому ніхто не заважатиме читати 

оті загадкові написи.  

Першим Тарас узяв круглий камінь. Обдивився його з усіх боків. На 

поверхні помітив якісь водорості, дрібні черепашки, але ніякого напису, 

жодної літери не було. Він ще раз оглянув каміння, та написів так і не 

знайшов. Виходило, дідусь покепкував. Але такого не могло бути!.. 

Деякий час хлопець сидів біля каміння, безпорадно озирався. Потім 

рвучко підхопився: треба понести знахідки дідові, він допоможе знайти 

таємничі написи. Обов’язково допоможе, раз розповідав про них. Дідусь усе 

вміє, он якого вітровказа змайстрував. 

– Онучок завітав, – зрадів старий. – Щось давненько не було тебе. І що 

це ти таке важке приніс? 

– Каміння. 

– Навіщо воно? 

– Його дістали з морського дна. 

– Ну і що з того? 

– Написи ж повинні бути на ньому. 

– Написи? Ага, стривай. Тепер я розумію. Ти, певно, чув учорашню 

розмову. За те, що прийняв мої слова до серця, хвалю. А чи пробував ти ці 

написи прочитати? 

– Звичайно, пробував, але жодної літери не знайшов. 

– Не знайшов, кажеш! Тоді ось що. Поклади твій камінь на стіл. 

Вивчимо його разом. 

Онук виконав прохання і з інтересом став слідкувати за тим, як дідусь 

навпомацки шукатиме літери, яких не знайшов навіть він, зрячий. 

Не поспішаючи, дідусь поклав на камінь руки і поволі почав 

обмацувати його, бурмотіти собі під ніс щось незрозуміле. І ось він обізвався: 

– Камінь ось так лежав на дні. Тепер, хлопче, подивися уважно на це 

місце, – ткнув пальцем. 

І цього разу Тарас ніяких літер не помітив. 

– Нічогісінько не бачу, – зітхнув він. 

– Дивись уважніше, – наполягав дідусь. 

Хлопець ще раз оглянув вапняк і раптом помітив не літери, а якісь 

зовсім невиразні білуваті краплі. Їх було багато. 

– Бачу… 

– Що помітив? 

– Якісь білуваті плямочки, але літер немає. 

– Так оце і є ті написи, – повідомив дідусь. 

– Що ж по них прочитаєш? 

– Звісно, бички не вміють писати, однак цей напис красномовний. 
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Розумієш, оті білуваті крапинки – то слід від риб’ячої ікри. Навесні та 

частенько і влітку бички ліплять ікру лише до якихось предметів, найчастіше 

до каміння. Біля ікри завжди вартує бичок. Тепер уяви собі, звідки не 

візьмись, рибальська драга сунеться по дну, підхоплює камінь з бичковою 

ікрою, а з нею і вартового – чорного бичка. Все це жужмом машина витягує 

на палубу, згодом рибалки шпурляють те каміння назад у море. Тепер скажи 

мені, що станеться з ніжною ікрою після цього? 

– Загине, – помовчавши, відповів Тарас. 

– Так, загине ікра. А це значить, загинуть мільйони майбутніх бичків. 

Ще у давнину рибалки говорили, що риб’яча ікра – то кров морська. Без неї 

море загине. Ти мене зрозумів, Тарасе? 

– Зрозумів. Та Ви скажіть мені, діду, окрім каміння, ще до чого бички 

приліплюють ікру? 

– Охоче відповім. Я помічав, що риба для цього використовує пляшки, 

автомобільні скати, що якимось чином опинилися на дні моря, затоплені 

стовбури дерев, різне ганчір’я, але ніколи, розумієш, нізащо не відкладають 

ікру на піску і морських черепашках. Тепер люди вже навчилися в штучних 

умовах одержувати з ікри мальки тарані, білуги, осетрів, севрюг, судаків, 

чехоні, а от бичків ніхто не розводить – надто складне у них життя… У тебе, 

Тарасе, здається, є ще один камінець? 

– Є. Ось він! 

Онук вклав у руки сліпого рибалки продовгуватий камінь. Той поволі 

обмацував його. 

Погляд хлопця прикипів до пальців старого, які вивчали камінь на 

дотик. І ось пальці затремтіли. Дідусь розхвилювався, аж зблід. 

– Скажи мені, де ти взяв цей камінь? 

– Його з моря привіз дядько Іван. 

– А він не говорив, де саме його підняли? 

– Говорив. У бухті Солодкого коріння. 

Дідусь слухав, а руки його продовжували ретельно досліджувати 

шорстку поверхню. 

Ніколи ще Тарас не бачив таким свого діда. Його обличчя було 

суворим і зосередженим. Напевно, пригадував щось давнє й дуже важливе. 

Нарешті сліпий обережно поклав камінь собі на коліна і знесилено опустив 

руки. Потім відкинув голову на спинку стільця і довго сидів мовчки. Мовчав 

і Тарасик та все поглядав то на камінь, то на дідуся. Хлопчик ніяк не міг 

збагнути, що трапилось. 

– Де ти, Тарасе? – раптом спохватився старий. 

– Тут, дідусю, сиджу. 

– Дивний камінь приніс ти. Він примусив мене згадати давні події і дні. 

Мені вже доводилось бачити і тримати в руках камінь з подібним візерунком. 

Його й тоді знайшли у бухті Солодкого коріння. Я добре запам’ятав той день. 

– Розкажіть, дідусю! – аж підхопився Тарас. 

– А тобі мої байки ще не набридли? Нікому я ще не розповідав про це. 
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Дідусь замовк, певне, міркував, з чого почати. 

– Тож слухай, хлопче. Давно це трапилось, ще у двадцятому році. То 

був тривожний час – ішла громадянська війна. У степах нишпорили різні 

банди, які між собою ворогували. Ми втрьох ворожими тилами пробиралися 

до своїх на Катеринославщину, тепер це Дніпропетровщина…  

Тарас слухав дідуся, затамувавши подих. 

– Кілька днів ми ховались від ворожого ока у бухті Солодкого коріння 

у невеликій печері під стрімкою кручею. Двоє нас було з Деркулів, а третій – 

здалеку, аж із самого Петрограда. Як зараз, бачу: високий, у довгополому 

пальті, в окулярах, сива борідка клинцем. Ось тоді в тій бухті саме такий ми 

побачили камінь. Пітерець аж затрусився від радості, а наостанок ще й 

змалював його у свою записну книжечку. Вночі, коли ми повернулися до 

печери і засвітили каганець, він сказав: 

– Цій знахідці, – підніс до світла камінь, – лежати б на золоченій полиці 

в Ермітажі. Унікальний експонат. 

Звали пітерця Валентином Аркадійовичем. Ми й гадки тоді не мали, що 

то був відомий вчений-археолог. 

– А що воно таке – експонат?.. Я навіть і слова такого ніколи не чув, – 

ніяковіючи, признався я Валентину Аркадійовичу. 

Мій товариш з Деркулів, чекаючи на пояснення, підсунувся ближче і 

аж рота розкрив. 

– Розумієте, це уламок мармурової колони якогось стародавнього 

грецького храму, – зайшов здалеку наш супутник. – Верхня її частина 

виконана чудовим майстром. Упевнений, що тут близько, на морському дні, 

лежать руїни того храму, який збудували греки двадцять п’ять віків тому… – 

Він замовк, а згодом додав: – Як скінчиться війна, обов’язково приїду, щоб у 

цій бухті шукати руїни, про які ще ніхто не знає… 

Усі троє ми довго не спали тієї ночі, мовчки прислухаючись до глухих 

пострілів у степу, а з моря увесь час лунало важке зітхання морських хвиль. 

Однак пітерському побратимові не довелося здійснити свою мрію, бо вранці 

наступного дня, під час несподіваної сутички з бандитами, не стало 

Валентина Аркадійовича. Вночі ми поховали вченого і солдата там же, на 

березі моря, а на могилу поклали його експонат-шедевр.  

Пізніше, коли Червона Армія звільнила Приазов’я від білогвардійців, у 

Деркулях побувала експедиція з Петрограда. Прах Валентина Аркадійовича 

перевезли у рідне йому місто на Неві. 

Після дідусевої розповіді Тарас навмисно ліг рано спати, щоб у ліжку 

на самоті старанно обміркувати все, що почув. Його захопила давня подія. 

Дитяча уява малювала таємничі руїни античного храму десь на дні моря, 

товстелезні мармурові колони, статуї богів, амфори – одне слово, все, що він 

бачив на ілюстраціях у підручнику стародавньої історії…  

От якби відшукати оті руїни! 

Ця думка на деякий час затьмарила навіть написи на морському 

камінні, які він, нарешті, навчився читати. Але що таке бичкова ікра у 
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порівнянні з отим підводним храмом… Бухта Солодкого коріння… Мертва 

бухта… – навіть уві сні повторював хлопець. 

Уранці Тарас побіг до свого приятеля Кузька Карасика. Йому кортіло 

якомога швидше розповісти про новину. Потай вони вже давно мріяли про 

відкриття на дні морському. Мрія ця народилася тоді, коли прочитали чудову 

книжку Блаватського та Кошеленка «Відкриття затопленого світу». Їх 

захопили розповіді про дивовижні пригоди археологів-аквалангістів, які на 

дні озер та морів знайшли міста і храми. 

Похмай ще спав. Тарасу довелося двічі стукати у його віконце. Нарешті 

почулося: 

– Це ти, Тарасе? Щось трапилось? 

– Мерщій виходь, сонько! 

Незабаром приятелі вже сиділи за хатою Кузьми. Тарас слово в слово 

переказував усе, що почув від свого дідуся. 

Друзі добре розуміли, що для того, аби розпочати пошуки руїн на дні 

бухти, потрібні ласти й маска. Із хлопців це все мав лише Сашко-Нептун. Та 

й пірнав він не гірше за гагару. От якби цього «водяного бога» залучити до 

їхнього товариства!  

Друзі знали, що після того, як Сашко від Пилипа Пилиповича одержав 

дарунок, він весь час мріяв знайти на морському дні який-небудь піратський 

вітрильник з награбованим добром. І щоб обов’язково там були античні 

амфори та ще щось античне.  

«Водяний бог» був затятим краєзнавцем і мріяв прикрасити експозицію 

шкільного краєзнавчого музею грецьким посудом. Але на розшуки руїн його, 

напевне, і калачем не заманиш. Домовлятися буде важко: шукач піратських 

вітрильників упертий. 

– Та й човен потрібен. 

– Човен, човен! – чомусь зачастив Тарас, він блимав оченятами, 

пригадував і раптом: – Ура!!! Човен є! 

– Облиш, Тарасе, тут розмова на повному серйозі. 

– Є човен з веслами і шкармами56! 

Кузик такого не міг стерпіти. Він демонстративно підвівся, засунув 

руки в кишені. Це була ознака того, що Похмай роздратований і має намір 

піти геть, але тут він почув таке, що примусило його зупинитися. 

– Пригадуєш оголошення в школі про лікувальну травичку? 

– Можу напам’ять переказати. 

– А примітку про збирачів солодкого коріння і колгоспний човен? 

– Нічого не розумію, при чому тут ми? 

– Як це при чому! Ми створимо загін збирачів солодкого коріння. 

Будуть і човен, і намет. 

– Тарасе, це таки здорово! – Кузько аж плеснув у долоні. 

Відтоді наші друзі не переставали жити мріями про бухту Солодкого 

коріння… 

                                         
56

 Шка́рма – ко́чет, гніздо, в яке вкладається весло (рос. «уключина»).  
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5. Загін солкоршуків 
 

Коли деркулівські школярі закінчували складати іспити, для двох 

вірних друзів Тараса і Кузьми настали найвідповідальніші дні. Настав час 

домовлятися з Сашком-Нептуном, а він після кожного іспиту кудись зникав. 

У школі жартували: мовляв, він готується до іспитів на морському дні, разом 

з морським богом Нептуном. 

Та ось одного ранку майбутнім дослідникам бухти Солодкого коріння 

поталанило – хлопці несподівано зустріли Сашка на березі моря. Він 

походжав по кладовищу рибальських човнів.  

Так, є й таке! Коли баркас-трудівник відплаває своє, його витягають з 

моря на пісок, перекидають догори дном і залишають на вічний спокій. 

Підставивши пошарпані ребра-шпангоути всім вітрам і сонцю, дощам і 

морозу, він спочиватиме тут під гуркіт штормів. Ніхто не зачепить човна-

пенсіонера. Це вже такий неписаний закон моря. 

Коли Тарас з Похмаєм проходили повз старі човни, вони побачили, як 

з-під обдертого баркаса, що дивовижно нагадував кістяк іхтіозавра, обережно 

виліз хлопчина. То був Сашко-Нептун. Так ось де він отаборився!  

Спочатку друзі вдали, що він їх анітрохи не цікавить. Але потім Кузько 

вирішив, що зручнішого місця для розмови їм не знайти: 

– Морському богові привіт! 

Тарас запропонував посидіти у холодочку біля човна. 

Деякий час вони мовчки копирсали голими п’ятками пісок. Зовсім 

поруч галасували мартини, набридливо торохтів мотор мотофелюги. 

Напевне, суденце поспішало з рибою до причалу…  

Непомітно для Сашка Тарас штовхнув ліктем свого друга, мовляв, 

нахвалявся – так агітуй цього водяного бога, а то, дивись, візьме й піде геть. 

– Ну і цікаву ж історію довелося мені прочитати! – почав нарешті 

Кузько. 

Сашко навіть не повернув голови – слідкував за рухливими хвилями, 

що вилизували пісок. 

– Розповідай, Похмаю, – з удаваною зацікавленістю відгукнувся Тарас. 

Кузько в цей час зиркнув на Сашка – той так само байдуже копирсав 

пісок п’ятками. 

– Так от, читав я в історичному журналі, пошарпаному-пошарпаному, 

про загибель піратського вітрильника «Свята Марія», який пішов на дно десь 

біля деркулівських берегів… 

– Що ти верзеш, Кузько? – стрепенувся Сашко і дав спокій піску. 

Похмай навмисне не поспішав з відповіддю, хай, мовляв, новина трохи 

дошкулить водяного бога. 

– А «Святу Марію» так і не знайшли? – чи то запитав, а чи уточнив 

Тарас. 

– У тому-то й справа, що ні вітрильника, ні його скарбів ніхто не бачив. 



138 
 

Напевно, у трюмах там було багато всякого добра. Пишуть історики, що в 

ньому були амфори з вином і чималий чорний глек з коштовностями якоїсь 

скіфської царівни. 

Похмай так переконливо вигадував, що не тільки Сашко, але й Тарас 

почав вірити. 

– Я впевнений, – продовжував Кузьма, – вітрильник лежить на дні 

бухти Солодкого коріння, адже там скелястий берег, об який легко могло 

розбитися судно. 

– Їй-право, Кузько, ти діло кажеш. Мені батько розповідав про ту 

бухту, – несподівано погодився водяний бог. 

– От би знайти вітрильник, але для цього потрібен човен, – зауважив 

Сашко. 

– Човен буде. А колгоспний сейнер «Баклан» підвезе до бухти, – 

докинув Похмай. 

– Тоді слухайте! – таємничо промовив Тарас. – Ми, тобто ти, Сашко і я, 

створимо загін шукачів солодкого коріння. Нашому загонові у рибколгоспі 

дадуть човна і все потрібне для збирання солодцю. 

– Будемо шукати вітрильник, а коріння між ділом… Тільки про «Святу 

Марію» нікому нічичирк. Це наша таємниця. Коли знайдемо й привеземо до 

школи амфори та чорний глек, отоді інша справа… Ясно? – Похмай брав у 

свої руки керівництво експедицією. 

– Згода, – подав руку Сашко. 

– Хай буде так! – простягнув і свою долоню Похмай, а зверху на дві 

руки лягла й рука Тараса. 

– Тепер, шановні друзі, – урочисто проголосив Кузько, – давайте про 

діло. Напишемо заяву про наше бажання збирати солодець і віднесемо її 

нашій старості – Марійці. Вона зрадіє – ось побачите! 

Тут же, на березі, друзі скріпили свою спільну заяву підписами на ребрі 

«іхтіозавра». 

Біля школи хлопці зупинилися, тихо зайшли в коридор. Похмай 

обережно відхилив двері шкільної Світлиці. Староста їхнього класу Марійка 

сиділа за столом і щось старанно записувала у товстий альбом. 

– Заходьте, хлопці! – привітно мовила вона. 

– Добрий день! Це, значить, ми!!! – із запалом і урочисто привітався 

Похмай і підійшов до столу. 

– Що ви – бачу! Та це, повірте, не таке вже диво. Сідайте! – запросила 

хлопців Марійка. 

Треба сказати, що цій дівчині не подобався рудий Кузько. Надто він 

став балакучим. До того ж він любить устромляти свого пташиного носа не у 

свої справи… 

– Марійко, ми – це все-таки диво! – гаряче запевнив Кузя. 

– А саме? – вона з інтересом глянула на хлопчиків. 

Друзі виструнчились. 

– Ми – це значить загін шукачів солодкого коріння. Ось наша заява.  
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Кузик театрально вклонився і поклав на стіл папірець з коротким 

текстом, під яким красувалися три розмашисті підписи. 

Марійка навіть не глянула на той папірець: 

– Пізно. 

– Що пізно?! Як це розуміти? 

– Так, заява вже є, – пояснила Марійка. 

– Хто подав? – ураз спохмурнів Кузько. 

– Подали заяву Федір Якимець, Василь Жук та Дмитро Галушка. А для 

збирання солодцю потрібен лише один загін. 

– Що ж нам тепер робити? – друзі враз принишкли. 

– І для вас щось знайдемо, – запевнила староста. – Будете збирати 

нечуй-траву. Вона росте на лимані. 

– Збирати травичку – це дівоче діло. Інша справа – коріння копати. 

До кімнати зайшла шкільна вожата Олена Семенівна. Перебиваючи 

один одного, хлопці розповіли про своє непохитне бажання збирати коріння. 

– Хто у вашому загоні за старшого може бути? – спитала Олена 

Семенівна. 

– Кузьма Карасик, – відповів Тарас. 

– Не заперечую. Надійний ватажок, на крижині не розгубився, – на 

мить замислилась вона, а тоді порадила: – Я гадаю, треба зробити ось що. 

Сьогодні ж увечері хай зберуться до школи всі хлопці, які погодилися 

збирати коріння, тоді й вирішимо, якому загонові доручити цю справу. 

Похнюпившись, приятелі поверталися зі школи. Попасти у бажану 

бухту Солодкого коріння виявилось не так легко, як вони гадали. Де їм 

змагатися з отим Федором Якимцем, адже він на всю школу оратор. Жодних 

зборів не проходило без його виступу. Так що ввечері можна й не приходити. 

Однак, тільки почало вечоріти, хлопці рушили до школи. На цьому 

наполіг Кузько, який запевнив товаришів, що вони переможуть, бо є у нього, 

Похмая, на цей випадок геніальна думка. 

Коли друзі зайшли до шкільної Світлиці, їх уже чекали. Серед 

присутніх Кузик несподівано побачив і свого класного керівника Аркадія 

Полікарповича. Він дуже любив ставити різні запитання. Не обійшлося без 

них і на цей раз. 

– Скажіть, хлопці, а чи не на морському дні росте солодке коріння? – 

жартома запитав він Сашка-Нептуна. 

– Коріння на березі росте, – серйозно відповів Сашко. 

– Шкода. От коли б те коріння росло у морі, я обома руками голосував 

би за ваш загін. Пірнаєте ви гарно. Торік, здається, Кузьма з ботаніки трійку 

мав. Чи не сплутає чогось і тепер? Візьме та замість солодкого набере гіркого 

коріння. 

– Щось я цього не пам’ятаю, – дипломатично відповів Кузько, – а мо’ й 

була. Трійки, Аркадію Полікарповичу, я чомусь погано запам’ятовую. От 

п’ятірки – то інша річ. 

Невідомо, чим би ще поцікавився вчитель, коли б у розмову не 
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втрутилась шкільна вожата: 

– Я думаю, що за солодким корінням поїде той загін, котрий найкраще 

відповість на одне запитання. 

Учні нетерпляче засовалися на стільцях. 

– Моє запитання зовсім нескладне: розповісти все про рослину, яку 

збиратимете в бухті. 

– Ми пропали, – шепнув Тарас, бо він нічогісінько не знав про ті 

корінці. 

Кузьма, навпаки, чомусь зрадів і смикнув друга за рукав: «Мовчи!» 

– Дозвольте мені, – першим підвівся Федір. Він переможно оглянув 

присутніх: – Рослина, в якої коріння солодке на смак… 

– Солодець, – уїдливо вставив Кузько. 

– Не заважай, – пригрозила Олена Семенівна. – Федоре, продовжуй, 

будь ласка. 

– Солодке коріння має велике значення у народному господарстві, – вів 

далі Федір, хоча вже не так упевнено. – Наше завдання – якомога більше 

зібрати його, щоб ліків було досить. І взагалі…  

Він, напевно, хотів щось додати, але змовк. 

– Ти все розповів, Федоре? – запитала Олена Семенівна. 

– Тут і розповідати нічого – лікарська рослина, та й годі… – Федір сів. 

– Що ж розповість нам загін полярників? – посміхнулась вожата. 

Підвівся Похмай: 

– Солодець57, або солодке коріння, як його називають на Приазов’ї, це 

багаторічна рослина з родини бобових. Як лікарську рослину, людина його 

вживає з давніх-давен у Греції, в Індії, Китаї. Ця рослина часто згадується у 

книгах під назвою хунчир. Солодець колись входив до складу майже всіх 

ліків і вважався чудодійним. Він ніби зберігає людині молодість і вроду. 

Цікаво, що солодка речовина кореня – гліперизин – солодша за цукерки 

майже в 50 разів… Коріння викопують, полощуть у воді, пов’язавши у 

невеличкі жмутки, сушать проти сонця. Сухе коріння складають… 

– Досить. Молодець. Сідай, Кузьмо, – з радісним здивуванням сказала 

шкільна вожата. 

– Звідки ти все це знаєш? – здивувався класний керівник. 

Не моргнувши оком, Кузько випалив: 

– Наш загін серйозно підготувався збирати лікувальне коріння. Ми не 

базіки. – Він глянув на своїх супротивників, які враз спохмурніли. 

– Мені хотілося додати до розповіді Карасика таке, – підвівся Аркадій 

Полікарпович. – Не так давно деркуляни широко використовували солодець 

в їжу. З цим корінням пили чай, каву, варили киселі та узвари. Тепер про це 

коріння забули, бо у нас стало досить цукру. Учні навіть не знають солодцю, 

                                         
57

 Солодець, солодка, лакричник, лакриця – Glycyrrhiza L. (від грец. glykys – солодкий і rhiza – 

корінь) – рід рослин родини бобових (Fabaceae). Близько 15 видів розповсюджені в помірному і 

субтропічному поясах Євразії та Америки, в Північній Африці та Австралії. У країнах СНД 
росте 7 видів, головним чином у степовій, напівпустельній і пустельній зонах. 
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у цьому я впевнився під час походів. От чому приємно було слухати 

докладну розповідь Кузьми. 

– Отже, нам залишається тільки вітати загін шукачів солодкого коріння 

на чолі з Кузьмою Карасиком, – сказала Олена Семенівна. – Хлопці, вам 

треба завтра о чотирнадцятій годині у повній готовності прибути на причал. 

Там одержите спорядження. 

Коли у кімнаті залишились лише Аркадій Полікарпович та Олена 

Семенівна, класний керівник сказав із сумнівом: 

– Чомусь я не вірю цим хлопцям. Мені здається, вони щось затівають, 

бо до останнього часу Кузьма та його друзі з презирством ставилися до 

збирання лікарських рослин. На їхню думку, то справа дівчат. А тепер вони 

щось надто гаряче взялися… 

– За хлопців я спокійна, – відповіла Олена Семенівна. – Вам, Аркадію 

Полікарповичу, певно, відомо, що та бухта мілка. Яма, здається, є лише під 

скелею. Крім того, всі троє розрядники з плавання, двоє з них витримали 

крижаний полон. 

 

Тихою селищною вулицею урочисто крокували переможці «конкурсу». 

Завтра в цей час вони будуть на березі бухти. 

– Дивуюся, звідки ти, Кузику, так добре знаєш про солодець. Може, 

збирати доводилося? – запитав Сашко-Нептун. 

– Сам дивуюсь, – усміхнувся Кузьма. – Вийшло так, що зовсім недавно 

я випадково прочитав про те коріння у календарі. Просто поталанило 

запам’ятати. Я того коріння у вічі не бачив… Не забудь прихопити завтра 

дарунок Пилипа Пилиповича, – нагадав Кузьма Сашкові на прощання. – Та 

дивись заховай його, щоб ніхто не помітив. 

– Заждіть, хлопці, – забіг наперед Тарас. – Ми ж забули Васю Бублика. 

Давайте залучимо і його… 

– Не поїде. Мама його знаєш як тримає після тих зимових мандрів. 

– Василева мати вчора кудись поїхала, – пригадав Нептун. 

– Я вранці таки навідаюсь до Васька, – пообіцяв Похмай. 

 

Кузьма зупинився коло Бубликових воріт, зазирнув у двір. Товстун уже 

не спав. Він сидів під акацією за низеньким столом і колупався біля моделі 

невеличкого трищоглового фрегата. Поруч з вітрильником лежало кілька 

інструментів, а окремо на газеті – чималий шмат пирога. Вірний Рекс, зручно 

вмостивши вухату голову на лапи, закохано дивився на свого господаря. 

Похмай зайшов у двір. 

– Ранковий привіт! 

– Привіт, друже! – відповів любитель пирогів. 

Рекс з повагою до прибулого стримано крутнув хвостом і підвів вухо. 

– Вась, хочеш поїхати в бухту Солодкого коріння? – не гаючи часу, 

спитав друга Похмай. 

– Я там нічого не забув… 
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– Ти знаєш, це дуже серйозна справа. Доручення шкільної дружини. 

Розумієш, експедиція за лікувальним корінням. Правду кажучи, у нас 

знайдуться там і більш цікаві справи, – натякнув Кузьма. 

У відповідь товстун любовно поплескав рукою по опуклому боці свого 

суденця. 

– Оце мій експонат. На виставку готую. А над ним ще треба добре лоба 

погріти. 

– Коли виставка? 

– Через два тижні. 

– Встигнеш. Адже через тиждень ти вже будеш удома. 

Вася вагався. 

– На сейнері махнемо і човна прихопимо, – заохочував Кузько. 

– На сейнері, кажеш? – ураз пожвавішав Вася, бо полюбив морські 

прогулянки на сейнері. – Тоді гаразд. Прихоплю інструмент, дещо там 

дороблю… 

– А як мама? 

– Мама ще вчора спекла пиріг, а потім увечері у місто до тітки Оришки 

поїхала. Гостюватиме у неї днів десять. Це я вже добре знаю. А з батьком 

спільну мову я завжди знайду. От лише як бути з Рексом? Кузьма, а може, і 

його візьмемо? Га? 

– Гаразд, тоді бувай. Зустріч сьогодні на причалі о другій годині. Не 

запізнюйся, – сказав на прощання Кузьма. 

Гість вискочив з двору Бубликів і помчав далі – у нього було ще багато 

невідкладних справ. 

 

І от, нарешті, експедиційний загін із чотирьох шукачів солодцю у 

повному складі зібрався на палубі колгоспного сейнера «Баклан». 

Васько, не порушуючи рибальської традиції, прихопив подаровану 

йому старовинну монету. Висунувши мокрого червоного язика, поруч з 

хлопцями сидів Рекс. 

Хлопці нетерпляче слухали настанови, чекали виходу в море. Нарешті 

на капітанський мостик піднявся капітан. «Баклан», прощаючись з берегом, 

двічі пробасив. Під ногами здригнулась палуба, запрацював мотор.  

Набираючи швидкість, сейнер узяв курс у відкрите море, а слідом, 

підстрибуючи на хвилях, мчав човен, що належав тепер шукачам коріння. 

Спершись на бортові поручні, хлопчаки дивились на даленіюче селище. 

Лише дуб-велетень височів хмариною. 

Господарі сейнера вже давно звикли прощатися з берегом, тому, коли 

«Баклан» відплив від причалу, рибалки одразу пішли в кубрики спочивати. 

На палубі залишилися тільки шукачі коріння.  

Хлопчаки зручно влаштувалися під капітанською рубкою і мовчки, мов 

зачаровані, милувалися з моря рідним селищем. Берег усе даленів і даленів. 

Ось на обрії залишилася лише зеленкувата смужечка, а згодом морські хвилі 

поглинули і ту смужку землі. 



143 
 

Поруч скинулась над водою срібляста риба, а за нею на поверхні моря 

з’явилась зграя богатирських риб. 

– Ач, лобані розгулялися, – авторитетно пояснив Тарас.  

Його частенько брав у плавання батько, тому він краще за своїх 

ровесників знав фауну та поведінку жителів моря. 

Лобані швидко скінчили дивовижний танок. 

– Шуліка! Дивіться, шуліка на щоглі! – крикнув здивовано Кузя. 

Поглянув на того птаха Тарас і тільки посміхнувся. 

– Це боривітер. 

– У морі боривітер? То ж степовий хижак, – не повірив Сашко. 

– Частенько і над морем вони ширяють, – солідно зауважив Тарас. – 

Хитрющий, бач, на сейнері вирішив прокататися… 

Тим часом «Баклан» змінив курс – пішов до берега. Невдовзі на обрії 

з’явилась смужка одноманітних рудих круч. Відчуваючи зупинку, боривітер 

розправив крила і, обігнавши сейнер, полетів геть. 

«Баклан» плив уздовж берега, часто обминаючи мілини, на яких 

закипали хвилі. На палубі з’явився капітан, а з ним ще два рибалки. 

– Робінзони, лаштуйтеся! Ось-ось відкриється бухта, – звернувся 

капітан до шукачів солодкого коріння. 

– Хоча б швидше! – не терпілось Тарасу. 

– Дарма поспішаєш, хлопче! Мало там цікавого: пісок і вода. Навіть 

нікчемного бичка стьопку-розтьопку не знайдеш. Тому раджу прихопити 

кошик з нашим уловом. Юшку ввечері зварите. 

Сейнер зупинився проти гирла. Рибалки спустили за борт мотузкову 

драбину і допомогли хлопцям злізти у човен, звантажити свої речі. 

– Табір свій облаштовуйте біля джерела. Тримайте курс праворуч, он 

на ті два деревця. Там криниця. Чекаємо на вас через тиждень на цьому ж 

місці і у такий же час, – крикнув з палуби капітан. 

За весла сіли Тарас та Сашко. Кузик зручно влаштувався за кермом. 

Васько з Рексом сиділи на речах. Шукачі солодкого коріння уважно вивчали 

незнайомий берег. Ось вона, свобода та омріяна бухта, де мандрівників 

чекали незвичайні пригоди і відкриття! 

Човен наближався до гирла, де вирували хвилі на кам’яному бар’єрі. 

Веслярі гребли мовчки. Але Кузик не міг утриматися: 

– Вельмишановні колеги, пропоную наш славний загін віднині 

іменувати загоном шукачів солодкого коріння, або коротко і ясно – загоном 

солкоршуків. 

– Солкоршуки. Звучить! – захоплено погодився Тарас. 

– Отож прийнято одноголосно, – констатував Кузьма. 

Тим часом човен підхопила сердита хвиля і шпурнула його у прірву. 

Веслярі з усіх сил налягли на весла, і сталося диво: човен одразу ж опинився 

в бухті, круглій, як величезна миска. 

– Хай живе «Свята Марія» і чорний глек! – загорлав Кузик. 

Йому відповіли мартини, які зустріли мандрівників не дуже гостинно. 
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– Хлопці, а що то за чорний глек, та ще якась «Свята Марія»? – 

перепитав Васько. 

– А-а-а! Ти ще нічого не знаєш! Почекай, розповімо, – пообіцяв Сашко. 

І от мрія солкоршуків здійснилась. Тепер цілісінький тиждень вони 

будуть повновладними господарями цього маленького моря. Зрозуміло, про 

вигадану Кузьком «Святу Марію» та чорний глек зі скарбом скіфської 

царівни мріяв лише Сашко, який до цього часу не здогадувався, що хлопці 

розіграли його: сторінку, де розповідалося про кораблель «Святу Марію», 

Кузьма вирвав з фантастичної повісті. 

А Кузько з Тарасом уже милувалися подумки руїнами храму: статуї 

богів, мармурові колони! То будуть чудові знахідки. Завжди перед тими 

шедеврами античного світу, затамувавши подих, будуть схилятися люди, а 

славні діла солкоршуків житимуть у віках… 

Свій човен солкоршуки спрямували на захід, де виднілось два деревця 

– так порадив капітан «Баклана». Попутний вітерець допомагав веслярам. І 

ось він, нарешті, зарився носом у береговий пісок.  

Мандрівники з інтересом озирали береги загадкової бухти. Рівний 

широкий пляж рудуватого піску оточував бухту, а далі височіли стрімкі 

кручі. На пляжі де-не-де зеленіли кущики. 

Човен гуртом витягли на берег, розвантажили і пішли шукати джерело. 

Джерельце било з-під кручі. Воно було обкладене камінням – 

відчувалась людська турбота. Вода прозора й голуба, як небо. Поки товариші 

пили воду, Тарас з увагою і хвилюванням оглянув усе навколо. Саме тут 

лежав той камінь-шедевр, і десь поблизу у тривожну ніч двадцятого року 

ночували дідусь з побратимом та пітерський археолог. 

Для табору знайшли невеличку галявинку, на якій стирчали жалюгідні 

колючі кущики. Довелося добре попрацювати: виривати траву з соковитим 

жовтим корінням нелегко. За якусь годину галявина була звільнена від 

бур’янів. Хлопці не звернули уваги, що на піску зустрічались невиразні 

відбитки ніг якихось тварин. Солкоршуки поспішали. До вечора треба 

поставити намет, та ще юшку зварити. 

Проте тими слідами зацікавився пес. Обнюхуючи пісок, він побіг до 

берега, зістрибнув у воду. Згодом повернувся і ще довго кривуляв по 

галявині, щось винюхував. 

Вирваний бур’ян хлопці перенесли під кручу – нехай сохне, буде для 

палива. Намет поставили отвором до води, щоб видно було човен. Сашко 

запропонував обкопати його рівчаком – на випадок дощу. 

– Звідки він візьметься? – оглядаючи блакитне небо, сказав Похмай. 

Рівчак копати не стали, а побігли збирати паливо, бо насувався вечір і 

солкоршуки вже зголодніли. Дрібні трісочки і сухе коріння лежало на 

«виплеску» – вздовж берега, куди морські хвилі, як дбайливі господарі, 

поскладали їх. 

Біля намету Сашко змайстрував триніг для казанка. Запалало вогнище. 

Поки Кузьма тельбушив рибу, закипіла вода. В окріп кинув цибулину, згодом 
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картоплю, а тоді вже й рибу. 

Кузик першим спробував юшку, вона була солона, аж гірка, як морська 

вода. Але ватажок експедиції оцінив її найвищим балом. 

– Божественний нектар! 

Тим часом сонце сховалося за кручу. Бухта повільно тонула у вечірній 

імлі. З моря поверталися мартини. Птахи, певно, ночували біля скелі – на 

острівці. Та несподівано запалало небо – і вода, і мартини, і кручі стали 

вогненно-рожевими. 

Хлопці мовчки сьорбали юшку і не звертали уваги на розмаїття 

вечірніх барв. Тільки Сашко принишк, дослухаючись: 

– Море дихає важко. 

– Ну і хай собі дихає, – відмахнувся Кузьма. 

– Море віщує дощ. 

– Розкажи про щось інше, Сашко. Про дощ набридло слухати, – вставив 

Тарас. 

Сашко замовк, прислухався до моря. 

Після метушливого дня стомлені солкоршуки швидко заснули у наметі 

на м’якій морській траві-камці, що пахла сонцем і морем. Під наметом спав 

їхній вартовий – Рекс. Стихли мартини, лише десь на кручі кричав сич… 

 

Опівночі над морем виросла грізна хмара. Позникали зірки. Подув 

поривчастий вітер. Застогнало море… 

Мандрівники прокинулись від гуркоту і сліпучої блискавки. Земля 

здригалася від громовиці, а по намету лопотіла тропічна злива. Вітер 

шаленів, здавалося, він ось-ось зірве брезент і шпурне його у чорну прірву. 

Згодом у наметі захлюпала вода, зі скавучанням вдерся переляканий Рекс. 

Солкоршукам довелося сісти навпочіпки. Притиснувшись один до 

одного, вони принишкли і з тривогою прислухалися до оглушливої канонади. 

Прибувала холодна бурхлива вода. Незабаром мандрівники вже стояли, 

зігнувшись у три погибелі, підпирали головами брезентову стелю. 

– Я ж говорив, що рівчак треба було копати, – дорікав Сашко. 

– Чули. Але ж хто знав, що буде злива. Нічого, витримаємо, на крижині 

гірше було, – старався розважити друзів Кузько. 

Та ось злива з гуркотом покотилась далі. Над бухтою знову замерехтіли 

зорі. Після дощу вони сяяли як перемиті. Мешканці бухти не спали до ранку. 

Червнева ніч на півдні коротка. Ось почали гаснути зірки. Неподалік 

над степом задзвеніла пісня жайворонка. Птах славив новий день планети. 

Солкоршуки повилазили з намету. 

– Тепер і я чую, як море зітхає, – сказав Кузик. 

– Воно вже сміється, – уточнив Сашко. 

Кузьма промовчав, лише подумав: «Все-таки дивний якийсь Сашко-

Нептун. Чує таке, чого ніхто не чує…» 

Невпізнанною була цього ранку бухта. Пухка ковдра сивого туману 

вкривала її від берега до берега. Пізніше туман почав повзти на кручі. А коли 
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сонечко зазирнуло у бухту, туман щез. Мов дзеркало, заблищала вода. Знявся 

радісний пташиний крик. Численні мартини залишали острівець, летіли в 

море за здобиччю. 

Хлопчаки сіли проти сонця, поснідали. 

Чергувати у таборі охоче погодився товстун зі своїм Рексом. Васька не 

дуже захопила розповідь Нептуна про чорний глек та «Святу Марію», йому 

кортіло швидше сісти за виготовлення складної деталі до фрегата. 

Човна стягли на воду. Сашко прихопив свій акваланг, і всі троє рушили 

до острова. І раптом Кузько: 

– Ой хлопці, зачекайте! – Він кинувся до намету, вихопив з рюкзака 

книжку, а коли повернувся, знову вмостився на своєму місці – за кермом.  

Човен відплив від берега. Кузько демонстративно тримав улюблену 

книжку «Відкриття затопленого світу». Вона навчила його мріяти: ватажок 

солкоршуків хотів бути трішки схожим на Генріха Шлімана, про якого багато 

знав. Славетний археолог теж зачитувався поемами сліпого Гомера, коли 

відкривав легендарну Трою. 

Попереду забовванів острів. Сіра скеля здаля дивовижно нагадувала 

дідугана, який, обіпершись на ціпок, заглядав у воду. 

Як зачаровані дивилися солкоршуки на кам’яного діда, що видивляв на 

дні бухти щось дивовижне. Незабаром і вони зазирнуть туди. 

– Гребіть праворуч, – віддав команду Кузько і заховав книжку, бо 

острів був уже близько. Тут була невеличка, затишна бухточка, в якій вони й 

поставили човен. 

На похилому березі острівця стоять три хлопці і замріяно озирають не 

бачену ними скелю, яка тепер уже була зовсім не схожа на діда. Мартини 

збуджено кружляли над солкоршуками. У їхніх володіннях з’явилися 

небажані гості. 

 

 

 

Частина друга 

 

Ключі від моря 
 

1. Чорний глечик 
 

Знайомство із таємничим островом солкоршуки почали з бухти, де 

зупинили свій човен. Господарями цього шматка землі були лише птахи. 

Мандрівники йшли вздовж острівця. Вони натрапляли на зелені 

кущики морської капусти, кермеку. Особливу увагу хлопців привернула сіра 

скеля, що височіла у південній частині острова. Біля неї кружляла сила-

силенна птахів. Багато їх сиділо на піску.  

Тут можна було побачити великих дзьобатих мартинів-реготух та 

білосніжних крячок. Також снували невеличкі, завбільшки з горобця, морські 
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зуйки, поважно ходили ходуличники: ноги довгі, мов у чаплі, і тонкі, як 

соломинки… 

Птахи неохоче здіймалися із гнізд при наближенні солкоршуків. 

Відчайдушні пернаті забіяки сміливо кидались на хлопчаків, аби хоч ударити 

крилом. Під час пташиної атаки Тарас заойкав, захищаючи руками голову: 

– Ну й сердиті ж! Хай вам грець! Потрібні нам ваші гнізда! 

Розгнівані птахи супроводжували хлопчаків, але ті намагалися не 

звертати на них уваги. Та ось нарешті скеля. Під монолітом шаленіли хвилі. 

Наче змії, із зловісним шипінням підкрадалися вони до її підніжжя, стрибали 

на неї. 

Вода була тут темна, а це ознака чималої глибини. 

– Я вже бачу глек, – заглянувши у воду, повідомив неспокійний 

Похмай. 

– Ти, Кузьмо, бачиш його очима, а я зараз помацаю руками, – відповів 

Сашко. 

Він швидко одягнув маску, ласти і вмить перетворився на фантастичну 

істоту, яка ніби прилетіла звідкись із космосу. Морський бог підійшов до 

води, випростався і стрибнув у хвилю. 

Друзі, затамувавши подих, стежили, як він зникає у морській безодні. 

Вони з нетерпінням чекали повернення нирця. На перший раз хоч би з 

уламком мармурової колони старовинного храму, а в кращому випадку – з 

чудовою амфорою. 

Спочатку друзі помітили у воді якусь невиразну тінь, а згодом вони 

були вже свідками незвичайного: відчайдушно працюючи ногами-ластами, 

Сашко повертався з морського дна із трофеєм. Він тримав поперед себе щось 

велике, кругле, чорне. 

– Амфора! – загорлали хлопці на весь острівець, полохаючи мартинів. 

Друзі кинулись у воду, аби допомогти витягти на берег великий чорний 

горщик. 

– Ось він, скарб скіфської царівни! – Сашко пригорнув свою знахідку. 

Якусь хвилину хлопці не могли навіть слова вимовити, лише стежили 

за глеком, який до цієї миті був просто вигадкою Кузьми. І от маєш, він 

існував насправді. Може, справді під скелею лежить «Свята Марія»? Диво, 

справжнісінька тобі чудасія! 

– Ти, Кузю, геній! – торжествував Нептун. – Оце ж і є та посудина зі 

скарбом, а там на дні лежить піратський вітрильник. На власні очі бачив. 

Суденце невеличке. А цей глек під кормою лежав. 

Нарешті Кузьма несміло підійшов до чорного глека, оглянув знахідку з 

усіх боків. Посудина була чимала. Горловина обгорнута ганчіркою, добре 

облита смолою. 

Сашко вийняв з кишені ножа і, ще раз оглянувши посудину, обрізав 

цупку ганчірку, засунув руку в горловину. 

Друзі-полярники мов заворожені чекали на щось незвичайне. Але 

Сашко невдоволено скривився і чимсь дзвінким брязнув у глечику. 
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– Що ти вовтузишся? Швидше показуй! – підганяв Тарас. 

Сашко мовчки витяг руку і показав невідому річ. 

– Обручка скіфської царівни! – захоплено виголосив Кузьма. 

– Це ще не все, – Сашко на цей раз витяг жменю предметів, які дуже 

нагадували звичайні гайки. 

Похмай оглянув обручку і вкрай здивувався: 

– Гм… наче кульковий підшипник від двигуна, – ніяковіючи, знизав 

плечима і враз: – Ура! Ми зробили відкриття, перед яким поблякне слава 

великого Ньютона. Слухайте, славні солкоршуки: це мотори найдавніших 

епох!.. 

– Облиш, Кузьмо, – сердито зупинив його Сашко, – ти краще поясни, 

звідки скіфська царівна у п’ятому віці до нашого часу взяла кульковий 

підшипник? 

Кузьма не вгавав: 

– Наше відкриття перекреслить уявлення вчених про стародавній світ. 

Сашко пожбурив свою знахідку в пісок і почав готуватися до нової 

екскурсії на дно моря. 

– Я, здається, дещо зрозумів, – чомусь загадково посміхнувся водяний 

бог. – Отож, чекайте, солкоршуки, незвичайних новин!.. 

Нирець знову надів маску, привітно підняв руку і знову поліз у воду. 

Сашко і вдруге повернувся із знахідкою. Тепер він тримав у руках 

пучок строкатих стрічок. 

– Подарунок тобі від самого Нептуна, – сказав він і вручив свій трофей 

Тарасові. – Це водяні квіти, – пояснив і з сумом признався: – На превеликий 

жаль, у бухті лежить не що інше, як фелюга деркулівського колгоспу «Марія 

Сватенко». Цю фелюгу збудували самі рибалки в 1945 році, – докладно 

розповідав нирець. – Суденце назвали на честь мами нашої старости, Марії 

Іванівни Сватенко. Вона у складі жіночої бригади рибалок ловила рибу для 

фронтовиків і загинула у морі взимку 1944 року.  

Хлопці уважно слухали друга. А Сашко продовжував: 

– «Марія Сватенко» ходила під вітрилами, а в останні роки її 

використовували як баржу для перевезення різних вантажів. Два роки тому 

на цій фелюзі сейнер «Баклан» буксирував двигун для рибзаводу. Вночі, під 

час шторму, увірвався трос і фелюга щезла в пітьмі. З того часу і шукає наш 

капітан пропажу. А вона аж ось де опинилася… 

Хто-хто, а Сашко до подробиць знав про всі колгоспні події – у 

шкільному гуртку краєзнавців він вів літопис рідного селища. 

– Окрім фелюги, ти більше нічого не помітив на дні, ну, хоча б 

кам’яного звалища? – допитувався Похмай. 

– Там яма невеличка, а далі піщана мілина. 

– Летіли в небо, а впали в яму, – підсумував здобутки ватаг 

солкоршуків. 

– Ти що? – накинувся на нього Сашко. – Це і є наша перемога. Ви 

тільки уявіть обличчя капітана «Баклана», коли він побачить цей глечик, 
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точніше бідон з деталями до двигуна. 

– Що ж тепер будемо робити? 

– Доведеться корінці копати. Не з порожніми ж руками повертатися, – 

засміють у школі, – застеріг Тарас. 

– Беремо курс на берег, – одразу ж підтримав його Похмай. 

Від острова до самого берега солкоршуківський човен супроводжували 

збуджені мартини, а вже на березі їх радо зустріли товстун Васько та вірний 

вартовий табору – Рекс. 

Коли мандрівники відпочивали, Тарас уважно розглянув Сашків 

подарунок – «квіти» Нептуна. Не важко було впізнати, що це були 

різнокольорові стрічки зі штучної шкіри. Цілісінька скирта їх лежить на 

подвір’ї рибзаводу. Ці відходи взуттєвої фабрики рибалки використовували 

як підстилку для діжок. Певно, і на фелюзі «Марія Сватенко» підкладали це 

шмаття під мотор. Отож «квіти» Нептуна не являли собою нічого цікавого.  

Тарас уже збирався викинути ці «квіти» геть, та раптом помітив на 

шматочках шкіри багато ледь помітних біленьких цяточок. Їх уже 

доводилось йому бачити. Де? І хлопець пригадав: це ж точнісінько такі 

плямочки були на круглому камені з морського дна, який приніс йому дядько 

Іван. То ж сліди від бичкової ікри!  

Виходить, і на цих шматочках шкіри бички ліпили ікру. А це значить, 

що в бухту заходять бички. Досить на дно накидати різного шмаття – і 

навесні у мертву бухту прийде нереститись риба. Справжнє відкриття! 

Тарас не буде горланити з цього приводу, як це зробив би Кузько. Він 

чемно поклав Карасику на коліна шкіряні стрічки. Той все мовчки сумував з 

приводу невдачі на острові. 

– От знайди тут напис, – попросив ватажка Тарас. 

– Кинь це ганчір’я і не заважай. Мені не до нього. 

– Ні, ти поглянь, поглянь, – наполягав Тарас, – бачиш, тут щось 

написано! 

– Тут немає на що дивитись. І взагалі, чого ти причепився до мене з 

отим лахміттям? Он покажи Нептуну, він, може, щось і прочитає. 

Та Сашко нічого цікавого не знайшов на своєму букеті, а Васько не 

захотів на ті «квіти» й дивитись. Тоді Тарас показав приятелям сліди бичків, 

розповів про те, що почув від свого дідуся. 

– Стривай, Тарасе! – обізвався Сашко. – Я тепер пригадую: коли брав 

це ганчір’я під кормою фелюги, на мене кинулась чорна рибина, певне, то 

був вартовий бичок. 

– Так, – підтвердив Тарас, – дідусь говорив: чорні бички вартують не 

лише ікру, але й малу рибу, аж поки вона не підросте. Бички-ікричники 

приліплюють свою ікру весною і протягом усього літа. 

– Ти хочеш сказати, що в мертвій бухті можна розводити бички? – 

здогадався товстун. 

– Атож. У цій бухті житимуть бички, – гаряче ствердив Тарас. 

– Давайте перетворимо мертву бухту у квітучий куточок моря, – 
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підхопив Кузьма. – Але для цього треба набрати побільше шмаття. Хоча це 

не проблема – його скільки хочеш на подвір’ї рибзаводу. 

– У нас є два порожні лантухи, – поспішив із своєю пропозицією Тарас, 

– треба тільки вийти на шлях, а там нас якась машина підвезе. 

Сталось диво: чорний глек із скарбами скіфської царівни, піратське 

судно «Свята Марія», як і амфори зі старовинного храму, відсунулись 

далеко-далеко, стали байдужими для хлопців. 

– Хлопці, нам треба зберегти в таємниці все, що будемо робити. Отож, 

хто поїде за ганчір’ям, готуйтесь зустрічним різні баєчки розказувати, – 

розмірковував товстун. 

– Це правильно, – ствердив Нептун. – А баєчки у нас Кузько майстер 

розповідати. 

– Добре, я поїду, – погодився Кузьма. – Хто зі мною?  

– Я, – підхопився Тарас. – Ото лише як ми наберемо шмаття? Адже там 

є сторож. 

– Покладись на мене! – авторитетно запевнив Кузьма. – Я знайду з ним 

спільну мову. У цього вартового є одна вада – треба тільки прихопити вужа. 

Він знадобиться для дипломатичної розмови з дідом. 

Хлопці швидко зібралися. По дорозі їм пощастило спіймати вужа, так 

що події розгорнулися відповідно до плану. 

– Тепер операція повинна пройти успішно, – аж сяяв Кузьма. – Я 

пропоную назвати її якомога таємничіше, ну, хоча б операція «Буба». Це 

означає – «будуть бички!» 

– Операція розпочалася. Тарасе, вперед! – гукнув на прощання Кузьма. 

Хлопці видерлися на берегову кручу, а піднявшись на степове плато, побігли 

туди, де виднівся шлях. 

У таборі солкоршуків залишилися Сашко і Васько. Чекаючи своїх 

друзів, вони мали намір назбирати палива і приготувати вечерю. 

 

 

2. Операція «Буба» 
 

Не доїжджаючи Деркулів, на Перетязі, хлопці зупинили машину. Їхати 

далі було небезпечно: ще хтось із деркульчан зустрінеться. На Перетязі не 

затримувались – по ледь помітній стежині друзі почали пробиратись поміж 

очерету до рибзаводського подвір’я, де зберігались порожні діжки. Складені, 

мов єгипетські піраміди, вони високо здіймались над очеретами.  

У куточку подвір’я, біля рибцеху, хлопці побачили вартового. Старий 

був у кожусі і, опершись на берданку, сидів і дрімав. Кузько одразу впізнав 

сварливого діда Цапа. 

Шофери не так уже й часто турбували вартового. Машини лише зрідка 

навідувались сюди за порожніми діжками та ганчір’ям, яке підмощували під 

діжки, коли передбачався далекий рейс. Тому вартовий частенько цілісінький 

день дрімав. Тиша очеретяних хащ сприяла солодкому сну. 
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Солкоршуки підійшли до паркана. Крізь щілину у дощатій огорожі 

було видно: сторож спить. А поруч, одразу за огорожею, височить купа 

строкатих бинд зі штучної шкіри. 

– Що ж робити? – розгубився Тарас. 

– Простіше простого – «раз» – тут, а «два» – за парканом. 

– Це наче ми якісь злодії. 

Поки Тарас вагався, його друг уже спритно переплигнув через огорожу. 

– Стрибай! Чого стовбичиш, як ховрах? – прошепотів Кузик, холонучи 

від страху. 

Тарас теж перестрибнув на подвір’я. 

Хлопчаки квапливо набирали у лантухи строкате ганчір’я, раз по раз 

позираючи на сплячого вартового. Незабаром лантухи наповнилися, 

роздулися, наче ікриста сула навесні. Солкоршуки перетягли свою здобич до 

паркана і вже встигли один лантух перекинути за огорожу. Тільки 

підступили до другого, як над їхніми головами пролунало грізне: 

– Стійте! Ага, спіймалися, злодюги! – Дід Цап з берданкою кинувся до 

хлопців. 

Солкоршуки отетеріли. Тікати було пізно. 

– Ми стоїмо, дідусю, – мліючи від страху, промимрив Тарас, 

намагаючись хоч трохи умилостивити вартового. 

Сторож так близько підійшов до хлопців, наче хотів обнюхати їх: він 

був підсліпуватий. 

– Так, так, – чомусь зрадів дід. – Значить, один рудий – відомий 

шибайголова, а другий – онук сліпого Тараса. Дуже приємно. – І тут додав 

крижаним голосом: – Розв’язуйте лантух! 

Тремтячі руки Тараса ніяк не могли впоратись із зав’язкою. 

– Ганчірки це… 

– Що б не було! – відрізав дід. – Не мені з вами теревені правити. 

Беріть клунок і зі мною – до начальства. 

Зрозуміло, подорож по вулиці селища, та ще й у супроводі озброєного 

вартового, операцією не передбачалась. І раптом у критичну хвилину Кузьма 

згадав про вужа, який намагався вислизнути із кишені. 

– Діду! – сміливо почав ватаг. – Наші друзі зараз у бухті Солодкого 

коріння. Там гадів повзучих видимо-невидимо. Так і снують кляті. 

– Що ти мені верзеш про всяку нечисть? Немає у бухті її. 

Зміну у поведінці вартового враз помітив кмітливий Кузька і швидко 

зметикував: ні, ще не все пропало. 

– Вірте мені, дідусю, у бухті гадюк багато. – мовив Похмай. – Ми там 

ночувати зібралися, а щоб вони нас не покусали, вирішили під намети 

покласти оце хімічне ганчір’я. 

– Що ти верзеш?! Хіба вони його бояться? 

– Ще як! Це ж хімія, – вигадував не зупиняючись Кузьма. 

Хлопець відчував, як ініціатива поступово переходила до його рук. 

– Не вірите? – гарячкував Кузько. – Та Ви лише понюхайте, чим 
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пахтить від цього лахміття? 

І не давши часу для роздумів, він простягнув пучок шкіряних пасків під 

самісінький ніс вартового. Той нахилився, обережно нюхнув. 

– Диви, і справді чимсь тхне. 

– Ото ж і є хімія, – зрадів Кузьма, – повзуча тварюка від неї геть 

біжить. 

На якусь мить дід завагався. Хлопці з нетерпінням чекали рішення 

старого. 

– Так це ж і мені можна позбавитись від отієї нечисті? – прохопилось у 

вартового. 

– Авжеж, – запевнив Кузьма. – Можете самі переконатись. 

З цими словами він вихопив з кишені вужа – дідок зойкнув, стрибнув 

убік, а Кузьма мерщій ткнув плазуна головою в ганчір’я. Вуж вислизнув із 

рук і пошелестів у рятівні зарослі кермеку. 

– Диви, справді боїться хімії, – повірив дід. 

Тарас, який до цього часу мовчав, ураз посміливішав. 

– Дідусю, нас чекають у бухті. Дивись, ще змії покусають хлопців. 

– Гаразд, – подобрішав сторож – Забирайте свій клунок та, глядіть мені, 

якщо доведеться ще раз прийти, беріть дозвіл у начальства, та й щоб папірець 

з підписом та печаткою. 

– Зрозуміли, буде! – радо погодились солкоршуки. 

Дід допоміг хлопцям перекинути через огорожу лантух, а сам прихопив 

оберемок «хімії» і поволеньки подибав, боязко поглядаючи на чагарник, де 

сховалася Кузикова «гадюка». Біля воріт поклав свою ношу, сів на неї, аби не 

боятися появи страшних гостей з очеретяних хащ. 

Забравши інший лантух, солкоршуки знайомою стежкою дісталися до 

Перетяги. Під очеретами сіли на лантухи і почали терпляче чекати попутну 

машину. Вони почували себе чудово: операція «Буба» проходила успішно. 

Тепер залишилась дрібничка – сісти на машину… 

 

На Перетязі автомашини з’являлися частенько, та всі вони були вщерть 

навантажені і не зупинялися, незважаючи на досить виразні жести хлопчаків. 

Однак це не дуже засмутило їх – до вечора ще далеко! Вони викупались у 

лимані. А коли почало вечоріти, з-за очерету виїхала чергова автомашина.  

Хлопці вибігли на шлях, з відчаєм замахали руками. Водій здався – 

машина зупинилась, і в кабіні хлопці побачили… учителя ботаніки – Аркадія 

Полікарповича.  

Якби оце з очерету вибіг справжній уссурійський тигр, хлопці не так би 

здивувалися. Але зовсім спокійним був Аркадій Полікарпович. Його думка 

стосовно школярів підтверджувалася: вони знову щось затіяли.  

Не встигли солкоршуки отямитись, як на них посипався цілий каскад 

різних запитань. «Хлопці, скажіть, це бухта Солодкого коріння?», «Де Сашко 

і Василь?», «Що ото у вас за лантухи?», «Покажіть, що в лантусі, та швидше, 

бо я вельми поспішаю на аеродром». 
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Тарас ладен був чкурнути в очеретяні хащі, та його міцно тримав за 

лікоть Кузьма. Він гарячково обмірковував, яким чином врятувати операцію. 

Та коли почув «вельми поспішаю», то, й оком не моргнувши, весело доповів: 

– Лантухи наші. Ми повертаємося з бухти. Оце чекаємо попутну 

машину на Деркулі. Сашко з Василем у таборі залишилися. 

– А що в клунках? 

– Коріння. 

– Яке? 

– Начебто… солодке… – завагався Тарас. 

– Оце за якийсь день уже назбирали два лантухи? Ану, покажіть його – 

не повірив учитель. 

Солкоршуки аж похололи. Але в цей час шофер вигукнув у розпачі: 

– Ми запізнюємось! 

– Справді. А шкода… – Учитель глянув на годинник і причинив двері 

кабіни. 

– Хай вам щастить, Аркадію Полікарповичу! – в безтямній радості 

замахали руками солкоршуки. 

Невдовзі біля них зупинилася ще одна машина, і з кабіни визирнув 

вусатий шофер. 

– Пацани, вам куди? 

– До бухти. 

– Що там трапилось? 

– Аварія. Мотор на сейнері вийшов з ладу. Харчі веземо батькам, – 

фантазував Кузьма. 

– Кидайте свої лантухи у кузов. Та швидше. Поспішаю. 

Підганяти солкоршуків не було потреби. Через якусь хвилину вони вже 

сиділи у кузові. Вантажівка мчала приазовською рівниною. 

Напроти бухти Кузьма постукав шоферу. Той загальмував. 

– Дякуємо! – крикнули в один голос хлопці.  

Вони шпурнули свій багаж у пилюку, а потім переможно сіли на нього. 

Того ж вечора солкоршуки на човні відпливли в бухту і кинули у воду 

кілька шкіряних пасків, Це для того, щоб вранці Сашко, пірнувши на дно, 

зміг перевірити, як вони там лежать. 

Після вечері Кузьма розповідав Сашкові та Васькові про пригоди на 

рибзаводському подвір’ї і про несподівану зустріч з учителем ботаніки. 

Спати лягли пізно… 

 

Наступного дня Сашкові не довелося пірнати на дно бухти: жмут 

шкіряних шматків хвилі винесли на пляж, якраз проти табору солкоршуків. 

Хлопці розгублено дивились на барвисті стрічки, викинуті морем. 

– Бухта хоче залишитися мертвою, – коментував Кузьма. – Але й ми 

вперті. А що коли стрічки прив’язати мотузками до каміння? Тоді їх ніяка 

хвиля не зрушить, так і лежатимуть до весни. 

Пропозицію Кузьми було прийнято. Шкода, що каміння ніде не 



154 
 

зустрічалось на березі, хіба що під скелею, на острівці. 

Солкоршуки вирушили в дорогу. У таборі знову залишилися Васько та 

Рекс. 

Як і першого разу, зупинились у знайомій бухточці. Берегом, щоб не 

лякати птахів, дісталися до скелі. Кузьма почав вибирати каміння, а Сашко з 

Тарасом зв’язували стрічки капроновою ниткою, яку дали їм у школі для 

нанизування коріння солодцю.  

Робота була копітка й не дуже цікава. Хлопчаки терпляче виготовляли 

невеличкі строкаті, схожі на новорічні гірлянди, стрічки. Лише опівдні 

закінчили роботу. 

– Розставляти слід не де попало, – застеріг Нептун, – а в східній частині 

бухти. 

– Чому? – поцікавився Тарас. 

– Як ти гадаєш, фелюгу «Марія Сватенко» будуть підіймати? 

– Будуть.  

– А при цих роботах можуть засипати піском інкубачі. Второпав?! 

Тарас кивнув головою на знак згоди. 

У певному порядку складали на дно човна інкубачі-гірлянди, так, щоб 

не сплутались мотузки. Згодом одвели човен на кілька метрів від острівця, і 

там Сашко урочисто опустив на дно першу гірлянду. Далі кидали на рівних 

відстанях – після третього змаху весла. 

Коли останній інкубач булькнув у воду, ватажок солкоршуків 

виголосив промову. 

– Вітаю, друзі! Наша операція «Буба» завершена! Весною ми знову 

повернемось сюди, аби пересвідчитись, що мертвої бухти більше не існує. 

Те, що ми зробили, поки що хай буде нашою спільною таємницею. Отож, 

присягнімось мовчати! 

– Присягаємо! 

– А тепер – курс на берег, почнемо копати корінці, – запропонував 

Васько. 

– Що ж, славні солкоршуки, час і за солодець братися, – нагадав своїм 

друзям після обіду ватажок загону солкоршуків Кузьма Карасик. 

– А де ж коріння шукати? І яке воно? – безпорадно стенув плечима 

Тарас. 

– Гайда за мною! – скомандував Кузьма. 

За ватажком рушили дружно, тільки Рекс залишився біля намету: він 

знову всю ніч десь проблукав. У північному куточку бухти хлопчаки зустріли 

розлогу яругу, з якої витікав струмок. Яруга заросла очеретом, серед якого 

затаїлося озерце. Довкола зеленіли кущики.  

Тут, напевно, й росте оте солодке коріння. Солкоршуки уважно 

обдивились, але знайшли тільки добре знайомий кермек, піщаний пирій та 

морську капусту. Солодкого коріння начебто не було. Правда, у цьому вони 

не дуже були впевнені, бо, як це не дивно, ніхто з них ще і не бачив ту 

рослину: не росте солодець на околицях селища. 
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– Може, варто Кузьмі ще раз розповісти про солодець? – запропонував 

Тарас. 

– Мені здається, – пояснив Кузик, – що солодець відрізняється від 

інших рослин тим, що в нього солодке коріння. 

– Ми це самі добре знаємо. Краще покажи його. 

– Але ж я його теж ніколи не бачив. Я ж признавався, – гірко зітхнув 

присоромлений ватажок. 

Солкоршуки плентались під палючим сонцем і по дорозі недбало 

висмикували якісь стебла, нашвидку оглядали їх і знову кидали на пісок.  

Хлопці занудьгували. Та ось зовсім несподівано прилетів мартин, з 

гнівним криком кинувся на Кузьму, збив бриля. 

– Що за диво? – вирвалося в Тараса. 

– От клятий, – перевів подих Кузьма. – Я ж лише одне яйце взяв! 

– Ти? – зміряв його з голови до ніг Сашко. 

– Для колекції прихопив. І як він мене впізнав? 

– Яке ж тут диво? Ти бачив, скільки на острівці мартинят, для нас усі 

вони однакові, а от для мартина-матері різні, вона знаходить лише своїх 

діточок. А тебе, Кузьмо, легко впізнати, особливо без бриля, – натякнув 

Сашко на вогненно-руде Кузьмове волосся. 

Ще довго кружляв над солкоршуками розгніваний мартин. 

Між тим припікало сонце, і нагрітий пісок боляче пік ноги. Першим не 

витримав Сашко. 

– Давайте купатися, і ніяких корінців! 

Він шубовснув у воду, за ним – друзі. Купались довго. Сашко заплив 

далі всіх, там пірнав. А повернувшись на берег, розповів: 

– Скрізь мертве дно. Чистий пісок. Ані риби, ні водоростей. 

– Почекай, оживе бухта! – запевнив Тарас. 

Після купання продовжили пошуки. Але солодцю так і не знайшли. 

Минав день. Зморені спекою і роздратовані невдачею, хлопчаки повернулися 

у свій табір. 

Після вечері їм не хотілось навіть говорити. Над вогнищем у казанку 

булькала кава, але її ніхто не став пити: цукру солкоршуки не взяли, 

понадіялися на солодке коріння. А вечір стояв по-літньому теплий, зоряний. 

Острів укрився білим покривалом: після метушливого дня спала крилата 

республіка, а над вогнищем легкою тінню шмигали кажани. 

Невдача непокоїла хлопців. Тарас знічев’я перебирав черепашки, а 

Сашко і товстун Васько дивились на зорі, про щось мріяли. Лише Кузьмі не 

сиділось, він крутився, наче на жаринах: 

– Яка несправедливість! Адже це місце з давніх-давен зветься бухтою 

Солодкого коріння. А тому солодцю тут мусить бути стільки, що хоч 

комбайном коси.  

Хлопці лише мовчки підкидали у вогнище коріння, яке нарвали удень, 

воно горіло чудово. 

Кузьма знову взяв чергову порцію бадилля і жбурнув його у вогонь, а 
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від сухого корінця відщипнув шматочок, став жувати... 

Жуючи корінець, Кузьма почав розгублено озиратися, потім зробив 

великі очі, наче побачив щось дивовижне, схопився і, вигукуючи щось 

незрозуміле, почав танцювати довкола вогню: 

– Ур-р-ра! – покотилась луна від його голосу. 

Друзі вже звикли до витівок Кузьми, але подібного вони ще не бачили. 

– Стривайте! Кузьма винайшов міжзоряний корабель! – пожартував 

Сашко. 

– Кузьмо, ти що, з глузду з’їхав? Чи ти корінець дурману проковтнув? 

Перестань галасувати! – випалив Тарас. 

Але той не вгавав: 

– Ага, не вірили мені. Зараз поплатитесь! Дозвольте востаннє запитати. 

– Запитуй, о великий невігласе бухти Солодкого коріння, – милостиво 

дозволив Сашко. 

– То скажи мені, на чому ти сидиш? – тріумфував Похмай. 

– На тому, що й ти, – на піску та ще на шипаках якоїсь рослини. – 

відповів Нептун. 

– Тепер, друже, відщипни крихітку тієї рослини і поклади у рот. 

– Я не верблюд, щоб їсти колючки. 

– Будеш. Їстимеш, аж за вухами лящатиме. 

– Хто, я? 

– Ти, Сашко! Не Александр Македонський. Ось він буде свідком, – 

Кузьма повернувся до Василя. – Отож, слухайте, солкоршуки. Ми ще в 

перший день знайшли солодець, нарвали його цілу купу, коли влаштовували 

наш табір. А тепер ось сидимо на ньому і підкидаємо його у вогонь. 

Ошелешені таким повідомленням, Кузькові друзі несміливо, може, це 

черговий жарт Похмая, взяли в руки сухі бадилини. Згадавши суперечку, 

Нептун уже біля самого рота притримав корінець. Тарас і Васько поклали по 

шматочку у рот. На обличчях з’явився вираз блаженства. Де там було 

шоколаду змагатися із солодцем! 

Перед сном солкоршуки випили по склянці солодкої кави. У вогонь 

корінців більше не підкидали. Берегли. 

 

 

3. Рекс «зрадив» 
 

Прокинулись хлопчики ще до сходу сонця, і відразу закипіла робота. 

Сухе коріння солодцю з-під кручі перенесли до намету. А тоді, озброївшись 

ножиками, Сашко й Тарас почали різати його на невеличкі шматки, а Кузьма 

з Васьком в’язали у снопики. Шкода лише, що вчора стільки спалили. До 

обіду коріння було підготовлене до здачі в аптеку. 

– Зо три кілограми вже маємо, – оглянув жовті снопики Сашко. 

– Тепер справи у нас підуть, – радів Кузьма. 

Солодець знаходили скрізь. Працювали конвеєром. Один викопував 
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коріння, другий носив його до води, полоскав, третій різав, четвертий в’язав 

снопики. Між наметом і кручею натягли мотузку, на якій розвішали 

жмуточки – і свіжі, й сухі. Хай доходить. 

Так і вечір настав. Повечеряли. Втомлені лягли спочивати. Стояла 

нічна тиша. Опівночі, почувши шарудіння, Рекс, що спав під наметом, 

сердито загарчав, а потім крадькома поплазував до води… Повернувся аж 

перед ранком і ліг у своє кубло. Це викликало законну гордість господаря: 

«Оце так вартовий! І вдень і вночі несе службу!» 

Готуючи сніданок, Василько помітив: не стало кількох снопиків 

солодкого коріння, які лежали на землі. Друзям поки що не говорив: чого 

доброго, засміють. Язики у них, як леза, тільки потрап.  

З голови товстуна не йшло, чия це робота? Мартини, як відомо, коріння 

не їдять. Не займала їх і степова лисиця, яка ввечері частенько навідувалась 

до джерела пити воду, та, побачивши собаку, тікала, майнувши хвостом… 

Наступного вечора Василько навмисне залишив один снопик корінців 

під наметом, але вранці його вже не було. Хто крав солодець, хлопець так і 

не дізнався. 

За роботою швидко минали дні. Уже й закінчувалось перебування 

солкоршуків у бухті. Увечері познімали снопики із сушарні, склали на 

підстилку за наметом. А завтра вони складуть свої трофеї у лантухи – і 

прощавай, чарівна бухто, прощавайте, сердиті мартини і зоряне небо… 

За вечерею Кузьма навіть виголосив промову: 

– Славні солкоршуки! – натхненно розпочав він. – Наша мандрівка 

закінчується. Ми багато зробили. Загін Федора лусне від заздрощів. Пройде 

час – і бички у мертвій бухті прославлять нас. 

Увечері, як тільки смеркло, Рекс залишив свій пост під наметом. А 

коли стомлені солкоршуки полягали спати, з води виліз товстопузий 

коротконогий звір. Його шкіра ряхтіла сріблястим світлом. Мов тінь, звір 

нечутно наблизився до намету, там підвівся на задні лапи, покрутив головою, 

обнюхав і побіг туди, де було складено коріння. 

За ним із води вилізла ще одна потвора, а потім – іще… До 

самісінького ранку снували невідомі злодії у таборі солкоршуків. 

Кузьма прокинувся першим. Лежав горілиць і дивився на шмат паперу, 

абияк приколотий шпилькою до брезентової стелі. Там було намальовано 

силует сейнера «Баклан» і написано: «Солкоршуки, пам’ятайте, що сейнер 

прибуває 17 червня о 10-й годині». 

Це оголошення Кузьма написав у перші дні перебування у бухті. 

«Швидко пролетіли дні, сьогодні – сімнадцяте», – подумав хлопець. Фантазія 

малювала прибуття солкоршуків у рідне селище. Обов’язково їх 

зустрічатимуть і вчителі, і староста, а може, й сам голова колгоспу.  

Мандрівники, як і належить, виструнчаться на причалі. І він, Кузьма, 

доповість: «У мертвій бухті ми знайшли колгоспну фелюгу з мотором на 

палубі. Бідон із запасними деталями прихопили з собою».  

Всі здивуються, почнуть розпитувати. Але ніхто з деркулян поки що не 
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знатиме: майбутньої весни в бухті оселяться бички. Кузьма купався у 

променях слави і не помітив, як Тарас тихо вийшов із намету. Кузьма аж 

стрепенувся, коли той несамовито закричав: 

– Біда, хлопці! Коріння пропало! 

Першим вискочив із намету товстун, за ним – решта… 

Там, де увечері лежали акуратно складені стоси пахучого коріння, 

валялось лише кілька недогризків. 

Солкоршуки дивились і не вірили своїм очам. Хто ж це міг зробити? 

Звідки злодій у цій необжитій бухті? Коли трохи заспокоїлись, почали 

оглядати берег, шукати сліди злодія. На піску помітили безліч невиразних 

відбитків лапок, які вели до води: злодій прийшов з моря. Це ще більше 

ошелешило солкоршуків. 

– А ти, Кузьмо, розпинався вчора: «Ми знаємо таємниці бухти». От і 

дізнався! – докоряв Сашко. 

– Стривайте, хлопці! А де Рекс?! – схопився Кузьма. 

Кинулися за намет. Там на м’якій підстилці з камки, вмостивши морду 

між передніми лапами, спав Рекс. Василько штовхнув його ногою. Той підвів 

голову і сонними очима подивився на свого господаря, ніби хотів сказати: 

«Не заважай». 

– Проспав, клятий, – похмуро кинув у докір товстун. 

– Ні, Рекс не проґавив, – розмірковував Сашко. – У нас не голку 

викрадено, а сотні снопиків. Рекс просто зрадив. 

– Зрадив? 

– Так. – Сашко зиркнув на годинник. – Скоро сейнер прибуде. Що ж 

робити? 

– Звичайно, поїдемо, – відповів Кузьма. 

– З порожніми лантухами? Та нас засміють! 

– Чому з порожніми? У нас є інший вантаж. В один лантух укладемо 

глек, зверху травичкою замаскуємо, а у другий теж різної трави напхаємо, а 

зверху покладемо рештки корінців. Зовні все буде як слід, – заспокоював 

Кузьма. 

– А що в аптеку здамо? Чорний глек з іржавими гайками? 

Ватажок заспокоїв: 

– До аптеки ще далеко. Встигнемо ще подумати, що здавати і що 

казати. 

Друзі погодилися з Кузьмою. Часу залишалось обмаль. Квапливо зняли 

намет. Один лантух набили травою, у другий поклали глек і все перенесли у 

човен. 

Сумне було прощання солкоршуків з бухтою. Вони мовчки пливли до 

гирла. Човен підхопила крута хвиля, сильно гойднуло. Це вже було справжнє 

море, де гуляв вітерець, не те що у затишній бухті. Хлопці щосили налягли 

на весла і благополучно проскочили гирлову протоку. 

На небокраї солкоршуки помітили цяточку, яка швидко збільшувалась. 

То наближався сейнер «Баклан». 
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За кілька хвилин хлопці по мотузяній драбині піднімались на палубу 

сейнера, рибалки допомогли їм перевантажити майно і Рекса. 

– Вітаю робінзонів! – привітав гостей капітан. – Бачу, у вас непогані 

справи. Корінців багато насушили? 

– Було діло, – уник прямої відповіді Кузьма. 

– Чому ж такі сумні та невеселі? – посміхнувся капітан. 

Прикривши долонею очі від сонця, він дивився вперед. А коли 

повернувся обличчям до корми, побачив чорний глек, який визирав з недбало 

кинутого лантуха. Капітан мовчки втупився у нього, потім підійшов ближче і 

оглянув з усіх боків. 

– Степане, а підійди-но сюди, – покликав рибалку. 

Той підійшов. 

– Іване Федоровичу, та це ж бідон із фелюги «Марія Сватенко». Точно! 

Дивіться, і запасні частини у ньому. Як же він потрапив на сейнер? 

– Це твоя робота, Сашко? – запитав Іван Федорович. 

– Так. 

– А де ж «Марія Сватенко»? 

– У бухті, біля острівця. Там, де скеля. 

– Глибоко? 

– Та ні, десь метрів шість буде, – відповідав Сашко. 

– Розтрощена? 

– Цілісінька, у лівому борту лише невелика пробоїна. Мотор лежить на 

палубі. 

– Ти і не уявляєш, хлопче, який ти молодець! – Капітан поплескав 

Сашка по плечу. 

– Тільки не розказуйте, Іване Федоровичу, про це нікому, особливо 

нашій старості. 

– Чому? Ми ж другий рік шукаємо фелюгу у морі. Всі рибалки вам 

скажуть спасибі. 

– Але зачекайте, хоч тиждень помовчіть. 

– Не збагну чому? 

– Це таємниця солкоршуків. 

– Хто вони, ці солкоршуки? 

Запитання залишилось без відповіді. По очах співрозмовника капітан 

зрозумів, що йому більше нічого не скажуть, і погодився: 

– Гаразд, хай буде по-вашому – тиждень помовчу. 

Сейнер наблизився до Деркулів, пришвартувався. На щастя хлопців, 

загін солкоршуків ніхто не зустрічав. Вони тихо розійшлися по домівках. 

 

Улітку Сашко завжди спав на розкладачці за хатою під шатами 

виноградних лоз. Повернувшись із мандрівки, він ліг спати рано. Заснув 

одразу. Серед ночі прокинувся від підозрілого шурхоту. Підвів голову і 

сторожко озирнувся. Навкруги панувала тиша. Повний блідий місяць висів 

над Деркулями. Все навколо – і виноградні лози, і очерети, – мерехтіло 
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сріблястим сяйвом і від нього здавалось таємничим і казково гарним.  

Шурхіт повторився. Хлопець став придивлятися і побачив як біля 

паркана вовтузилась якась тваринка. Більша за кота, але не схожа й на пса. 

Сашко спочатку подумав, що це йому сниться. Але ж ні! Примара 

перетворилась на рухливий килимок і поволі розтанула у серпанку ночі.  

Хлопець ліг на другий бік і одразу заснув міцним передранковим сном. 

Прокинувся разом з очеретяними співаками. Сашко з насолодою прислухався 

до знайомих голосів – одразу ж відзначив для себе: зовсім близько, за 

парканом, недавно оселилась очеретянка, перед поїздкою на острів вона там 

не озивалась. 

А коли звернув увагу на лантух, який учора приніс із сейнера і залишив 

під кущем винограду, був здивований – у ньому зяяла величезна дірка. 

Сашко підійшов до нього і виявив дивну річ: зникли рештки солодких 

корінців. Що це таке?  

Хлопець з острахом озирнувся і на мокрому ґрунті помітив чітко 

відбиті сліди звіра. Вони були точнісінько такі, як там, на березі бухти. Сліди 

вели до паркана.  

Сашко пішов, куди вели свіжі маленькі ямочки, ближче до очерету 

вони наповнились водою. Ледь помітна стежина привела до невеличкої 

галявини, де вся земля була засліджена злодієм. І тут, на диво, лежали 

акуратно складені віхтики солодкого коріння.  

Отже, поблизу має бути помешкання злодія! Хлопець причаївся серед 

очеретяних хащ. І ось тріснула очеретина. Хлопець лише скосив очі у той бік 

і побачив чималого пухнастого звіра. Це була нутрія. 

Дехто із деркульчан тримав у загінчиках цих вельми цінних хутрових 

тваринок, але неволя не подобалась їм, і вони при першій же нагоді тікали від 

людей, ховалися в очеретах. Нутрії знаходили там притулок і їжу, їх ніхто не 

переслідував. 

Сашко ледь поворухнувся – і нутрія зникла. «Значить, і в бухті живуть 

вони», – зробив висновок хлопець. Пухнастим є де розгулятися в очеретах 

степової балки. Їм, певно, дуже подобається солодке коріння, пахощі якого 

вони чують здаля. 

Тепер, розкривши таємницю загадкової пропажі, Сашко зовсім не 

дивувався з пристрасті звірів до солодцю. Він знав, що тварини заготовляють 

на зиму харч. Напевно, солодець служить їм за десерт, як дітлахам цукерки. 

Хлопець не повернувся додому, а відразу пішов до Кузьми. Потім вони 

удвох зайшли до Тараса. Товстуна не турбували – нехай закінчує модель 

вітрильника. У солкоршуків виникла ідея: якомога швидше обстежити балки 

навколо бухти й забрати солодке коріння, доки його нутрії сушать, а то буде 

пізно – сховають у свої хатки. 

Опівдні солкоршуки знову були на березі бухти Солодкого коріння: 

доїхали сюди попутною машиною. Хлопці відразу звернули увагу, що біля 

острівця снували човни: Іван Федорович перевіряв їхнє повідомлення – 

шукали «Марію Сватенко». 
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Солкоршуки попрямували до знайомого яру, з якого витікав струмочок. 

Біля очерету зупинилися: десь тут має бути стежка, яку протоптали 

нутрії. Вона повинна привести до лігва, а там – снопики солодцю.  

По якійсь хвилині солкоршуки справді натрапили на сліди нутрій і 

заглибились у зелені хащі. Тут стояла прохолода, а звідусіль долинало 

таємниче шарудіння невідомих мешканців.  

Стежка була вузенька, тому просувалися один за одним. Попереду 

йшов Кузьма. Якийсь час мандрівники мовчки простували по одноманітному 

зеленому коридору, але раптом стежка вперлася в суцільне звалище 

торішнього очерету і перетворилася на своєрідну нору. 

– Кубло, – тихо повідомив Кузьма. 

Воно було величеньке, добре вимощене всередині корінням та листям 

болотяних трав. Раптом підстилка в кублі заворушилась – і солкоршуки 

побачили маленьких рудих тваринок. Кузьма обережно взяв одне. 

– Нутрійча. А тхне від нього точнісінько так, як од звіра, якого зустріли 

ми на крижині. Пригадуєш, Тарасе? 

– Ми вдерлися до чужої господи, – констатував Сашко. – Гайда звідси! 

Мандрівники поверталися уже знайомою стежиною. Та ось Тарас, що 

плентався у хвості, звернув увагу на зламану очеретину, а коли уважно 

придивився, то помітив замасковану стежину. Солкоршуки вдруге пірнули в 

очеретяні джунглі.  

Нова стежка петляла серед хащ, заглиблювалася в очеретяні звалища. І 

ось… Стежки не стало. Тепер йшли навмання. Сторожко подала голос качка, 

здогадались: поблизу озерце. Через хвилину хлопці стояли на березі круглого 

озера. Вода синя-синя.  

Друзі були впевнені: біля цього озера живуть нутрії. Роздивились. І ось 

недалечко на березі помітили купу очеретяного листя. Мандрівники підійшли 

ближче. Що воно таке? Розгорнули листя – і побачили снопики солодцю. 

Не гаючи часу, друзі почали складати у лантухи свою пропажу. В цей 

час серед озерця з’явилася кругла руда голівка. 

Кузьма побачив звіра і відразу все збагнув. 

– Ура! Тепер я знаю, чому зрадив нас Рекс! 

Він розповів усе, що знав про незвичайну дружбу пса з нутріями. 

Тваринка наче засоромилася – пірнула у воду і виринула в іншому 

місці. Заклопотана мордочка з чорними булькатими очима весь час стежила 

за хлопцями, аж доки вони не вилізли з лантухами на крутосхил. Потім звір 

виліз на галявину, зібрав дріб’язок коріння, залишений солкоршуками. 

 

На деркулівській Перетязі шофер зупинив машину. 

– Злазьте! – гукнув він мандрівникам, які сиділи у кузові. – В селище я 

не їду. Мені треба в Кут за очеретом. 

Друзям довелось чекати на іншу машину. Правда, сиділи недовго. 

Попутний газик, порівнявшись з ними, зупинився, а з кабіни виглянув 

Аркадій Полікарпович. Він повертався з відрядження. 
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– Ви знову з лантухами? – здивувався вчитель. 

– Як бачите, – радо відповів Кузьма. 

– А що в лантухах? 

– Коріння. 

– Яке коріння? 

– Солодке. 

– Аж тепер я спробую солодцю. 

Кузьма розв’язав лантух, висмикнув один корінець і подав Аркадію 

Полікарповичу. Той вийняв з кишені складаний ножик і взявся підстругувати 

корінь, наче олівець. Потім відрізав шматок і поклав у рот. 

– Справді, смачне. Гаразд. Вантажте свої оклунки, – розпорядився 

вчитель, – до аптеки підвеземо. 

Того ж дня солкоршуки прийшли до школи і з гордістю поклали на стіл 

вожатої квитанцію про здачу 47 кілограмів відмінного солодцю. 

– Тепер я бачу, що ви здатні творити дива, – похвалила Олена 

Семенівна. 

– Це не диво, – загадково посміхнувся Кузьма, – а звичайнісінький 

солодець. Справжнє диво залишилось у бухті. 

 

Швидко минуло літо. Замжичила похмура осінь. А там приазовською 

рівниною заволоділа зима. Тепер деркулівський недремний Вітродуй позирав 

на північ, звідки дув колючий трамунтан. Морози скували кригою бухту 

Солодкого коріння. 

Взимку, коли шаленіла хуртовина, солкоршуки часто збиралися разом, 

згадували літні пригоди і з нетерпінням чекали весну, чекали того часу, коли 

можна буде повідомити людям неймовірну новину: мертва бухта ожила. А 

зимові дні тяглись, як роки… 

 

 

4. На сейнері «Дельфін» 
 

І ось настала весна. Західний вітер, неспокійний пунент, гнав пінясті 

хвилі з морського простору у Таганрозьку затоку. Життя пожвавилось у воді 

та в повітрі. На північ, до своїх споконвічних місць гніздування, тяглись 

нескінченні зграї качок, гусей, лебедів. До гирл річок та лиманів поспішала 

риба. Вирушали у море й науковці-іхтіологи, які вивчають життя мешканців 

морських глибин. 

Кілька днів тому сейнер «Дельфін» залишив причали ростовського 

порту і неквапно плив уздовж північних берегів Азовського моря. Сейнеру 

доводилось обминати численні піщані коси.  

«Дельфін» часто зупинявся і, гойдаючись на хвилях, довго стояв на 

одному місці. Іхтіологи закидали невеликий волок, витягали здобич і знову 

повертали її морю. Лиш окремих рибин перед тим, як викинути за борт, 

уважно оглядали, зважували, міряли. 
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Екіпаж сейнера очолював Кіндрат Васильович, низенький сухорлявий 

дідок із білою, як молоко, головою. Цього разу на борту судна була велика 

група студентів, майбутніх біологів. Іхтіолог мав познайомити їх з морем, з 

живим світом морської води. 

У професора було чимало турбот: ледь не на кожному кроці виникало 

безліч найрізноманітніших питань. Студенти цілісінький день тримали свого 

наставника в полоні.  

Треба сказати, що Кіндрат Васильович любив допитливих людей і 

належав до тієї категорії вчених, котрі не визнають кабінетної науки. Все 

своє життя він присвятив морю, його батько був рибалкою. На Приазов’ї 

вчений провів своє дитинство і юність, морю віддав життя. Йому довелося 

плавати на незграбних рибальських човнах-дубах, ходити під вітрилами на 

тупоносих хистких фелюгах, освоювати першокласні судна-лабораторії. 

На обрії відкрилась чудова панорама рибальського селища. Мимоволі 

студенти замилувались зеленим берегом, білими хатками. Розглядаючи берег 

у бінокль, один із них, всюдисущий Славко, помітив якусь незвичайну фігуру 

на даху високого будинку. 

– Це Деркулі, рибальське селище, – пояснив іхтіолог. 

– А що то за дивовижна фігура над будинком? 

– То вітровказ – творіння рук нині сліпого діда Тараса Юхимовича 

Вертипороха. Раніше він довго рибалив. Дуже цікава людина, – розповідав 

іхтіолог. – Йому вже за восьмий десяток. Це якраз про нього йдеться в 

оповідках відомого краєзнавця і фольклориста Андрія Костюченка, який 

вчителював у цьому краї ще в першій половині двадцятого століття.  

– Я читав деякі його оповіді в журналі, – промовив один чубатий юнак. 

– Так-так, у часописах він надрукував чимало оповідань, легенд і 

повідомлень про цей берег. Рукописи Костюченка, де йдеться про рибу та 

рибалок, зберігаються в бібліотеці нашого інституту. Я прихопив один зошит 

з оповіданням цього краєзнавця. Вам буде корисно його прочитати, а я тим 

часом відпочину. Згода? 

Кіндрат Васильович витяг із портфеля невеличкий у чорній цератяній 

обкладинці зошит і віддав чубатому юнакові. Той почав читати… 

 

Оповідь Андрія Костюченка про багатія Ониська Прища та 

голодранця з Полтавщини: 

 

Про Ониська сивоголові дідусі розповідали таке. 

Від деркулівської бухти Солодкого коріння і вже аж до Очеретяної 

коси не зустріти багатшої людини від Ониська Прища. Ніхто добре не знав, 

хто і коли саме прозвав за люту вдачу і копійчану душу багатія Прищем. Як 

смола до чобота, прилипло те прозвисько Прищ до Ониська. Так прозивали 

його і малі і старі. 

Десятки рибальських дубів щоранку виходили в море ловити рибу. 

Дуби належали Прищеві. Його ж були і волокуші-верстовки, які тягли з моря 
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невтомні забро́дичі58. Всі вони були наймитами багатія. Прищ господарював 

в уловах, на причалі, на коптильнях і в засольнях. 

Був той багатій присадкуватий, з сивою борідкою клинцем і зі жвавими 

чорними очима. Невтомний Онисько скрізь устигав. Коли відпочивав старий, 

ніхто й не знав. 

Щодня вирушав Онисько з наймитами у море. Він не боявся ані 

азовських скажених штормів, ані блискавки, ані грому. Жорстокі вітри 

частенько десь серед моря перевертали незграбні Прищеві дуби. Багато 

рибалок гинуло у морській стихії, але Онисько завжди рятувався. Він 

повертався на берег і на дошках, і на уламках щогл. Повертався і вже 

наступного дня знову йшов у море, і знову лунало Прищеве: 

– Швидше, швидше, йолопи царя небесного! 

Велетенське Прищеве подвір’я було на самому березі моря. Хатина 

багатія майже нічим не відрізнялася від хаток простих рибалок – була така ж 

присадкувата, покрита очеретом, от лише віконця були надто малі, щоб 

злодій, бува, не проліз.  

Багато зберігалося добра за товстими саманними стінами. Прищеве 

добро надійно охороняв патлатий пес Рябко. У Деркулі його колись привезли 

інгуші з Кавказу ще цуценям. Воно було вайлувате, з товстими лапами. 

Довго Онисько оглядав його, прискіпливо обмацував, зазирав у рот і аж тоді 

купив. Купив і не помилився – через рік незграбне цуценя перетворилося на 

величезного злого Рябка, який не одному наймиту полатав штани. 

Для собаки Прищеві рибалки готували спеціальну юшку. Лише з голів 

осетрин та добірної сули. Казан з юшкою наймити підсовували псові довгою 

жердиною, бо він не визнавав навіть тих, хто щодня годував його. 

Прищ жив сам. Дружина – німкеня за походженням, – давно померла, а 

єдиний син був десь у Німеччині. Вже багато років він не провідував батька. 

Старий щомісяця висилав йому чимало грошей. На людях майже ніколи не 

згадував про сина. Так наче його не було зовсім. 

Найбільше любив Онисько Рябка – пестив у вільну хвилину, примовляв 

ласкаві слова. І той вірно служив своєму господареві. 

…Ще морози міцно тримали у своїх обіймах мілководні лимани, а по 

морю ганяв шматки криги лютий трамунтан, як до деркулівських берегів, до 

очеретяних лиманів косяками пливла ікриста сула. Риба скупчувалась проти 

гирла і терпляче чекала теплих весняних днів. А перед нерестом втрачала 

обережність. Величезні рибини часом підпливали до самісінького берега, і їх 

можна було підхопити руками. 

Повільно тяглись останні дні зими. Та ось, нарешті, у Приазов’я 

вривається по-весняному теплий і грайливий вітер-пунент. Він несе на своїх 

крилах весну, бурхливу і коротку. В перший теплий день, мов по команді, 

ікриста риба пливе до лиманів. 

Правда, не всім рибам вдавалося проскочити гирло деркулівських 

лиманів, бо саме у той час Прищеві рибалки починали путину. 
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Сам Прищ ікристу сулу називав «святою рибою». Насправді ж для 

нього то була золота риба… 

Отож з перших весняних днів у гирлах господарювали волокуші-

верстовки. Рибі сітками перетинали шлях, а забродичі витягали вилов на 

берег. У такі дні весь простір навколо лиманів перетворювався на величезний 

людський табір, де порались не лише чоловіки-рибалки, але й жінки та 

підлітки.  

Живу рибу кидали у кошики. Худорляві рухливі хлоп’ята зносили її до 

купи. Там рибин добивали важкими палицями-чеклушами, а кривими 

ножами розпорювали її. Розрізана сула була дуже схожа на незграбну 

камбалу. Рибу солили в ямах, викопаних у піску і вистелених цупким 

брезентом. Поруч будували сушарні. 

Риб’ячою ікрою багатій годував свиней, качок, гусей. А коли чув, як з 

докором говорили, мовляв, ікра – це кров моря, Онисько байдуже резюмував: 

– Плював я на морську кров. На мій вік вистачить риби. 

Падаючи від утоми, забродичі тягли важкі волокуші. З кожним 

весняним днем зростали скирти в’яленої риби. У селищі все пахтіло рибою – 

і хатки, і тини, і колоди, на яких під сонцем вигрівались бабусі. 

Хід нерестової сули припинявся раптово. Вранці, тягнучи волокушу, 

рибалки відчували незвичайну легкість. Коли витягали на пісок сітку-матню, 

в ній тріпались лише чорні раки. Онисько несамовито кричав і примушував 

рибалок ще перетяти гирло волокушею. Але й на цей раз забродичі витягали 

її порожньою. 

Тоді Прищ уже заспокоювався і з дня на день починав очікувати 

далеких гостей-покупців. Вони з’являлись у Деркулях десь після Трійці, коли 

цвіла пахуча маслина і вже буяло зелене очеретяне море, над яким збуджено 

кружляли качки. 

Гості приїздили у великій чорній кареті. На вибоїнах вона торохтіла, 

наче порожня діжка з-під тюльки. Карета в’їжджала на Прищеве подвір’я і 

зупинялася біля самісінького казана, в якому наймити варили з чорних 

бичків-кангариків рябу юшку.  

Першим з козлів сплигував високий худий дяк. Він підбігав до карети, 

шанобливо зігнувшись, відчиняв двері. З карети повагом, крекчучи, вилазив 

сам отець Василь, патлатий, з червоним круглим обличчям. Ставши на 

землю, він розмашисто хрестився на всі боки – на море і на Рябка, що аж 

захлинався від люті, і на скирти сухої риби, які добре було видно з подвір’я. 

Дяк повторював усе, що робив отець Василь, але без старанності, 

абияк. Кладучи пальці на лоба, він за кожним разом закидав назад голову з 

маленькою рудою косою, яка була перев’язана брудною стрічкою. 

Перехрестившись, отець Василь піднімав до неба свою патлату голову: 

– Благодать Господня! 

– Го-о-спод-ня-я! – підтягував пискливим голоском дячок. 

У цю хвилину зі своєї господи виходив Онисько Прищ. Він удавав, що 

не бачить гостей, і починав утихомирювати Рябка, гладив його, а тоді вже з-
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під руки дивився на подвір’я, розглядаючи гостей, і повагом прямував до 

карети. Наблизившись, хазяїн чемно цілував руку священика і запрошував 

гостей до господи. 

Кілька днів отець Василь тупцював навколо скирт запашної риби, а за 

ним як тінь сновигав дячок з товстою засмальцьованою книжкою, а за вухом 

у нього був олівець. 

Священик витягував зі скирти рибину, обмацував її, виривав риб’яче 

пірце-поплавець і довго смоктав його, досить голосно плямкаючи товстими 

червоними губами. Іноді він щось казав дякові, і той похапцем записував у 

книгу. 

Коли отець Василь оглядав чергову скирту риби, до нього наблизилась 

бабуся: 

– Скажіть, преподобний отче, скільки потрібно святих людей, щоб 

з’їсти, хай Бог простить мене, грішну, – перехрестилася стара, – всі ці гори 

риби до наступної путини? 

Отець обома руками схопився за хреста: 

– О раба божа! У нашій святій Печерській лаврі досить божих людей. 

Вони, бідолахи, денно і нощно відмолюють тяжкі гріхи, заподіяні черню. 

– А коли не буде тієї черні, хто ж ловитиме рибу? 

– Геть з моїх очей, гріховоднице, – гнівно гримнув священник Василь 

на жінку і замахнувся хрестом. 

Увечері в Прищевій хаті лунали пісні церковного, а потім далеко не 

церковного змісту. Деркуляни знали: хазяїн продав рибу святій братії Києво-

Печерської лаври. 

Вранці чорна карета залишала Деркулі. 

Того ж дня на Перетязі з’являлася довжелезна валка дрогалів59. Здалеку 

вона була схожа на величезну гадюку, що поволі підповзала до своєї жертви. 

Минаючи селище, строката валка наближалась до риб’ячих скирт.  

Там валку вже чекали наймити. Вони спритно вантажили сулу. Важкі 

вози повертались по глибокому піску до міста. Там рибу складали у вагони і 

транспортували до «святих» місць. 

У селищі переставало пахтіти в’яленою рибою, лише до пізньої осені 

західний вітер приносив сморід: догнивала ікра – кров морська… 

З кожним роком багатів Онисько Прищ, аж доки у Деркулях не 

з’явився голодранець з Полтавщини Тарас Вертипорох. 

Якось Прищевські рибалки зібрались іти в море. На хвилях гойдались 

чорні тупоносі дуби. Усі чекали лише господаря. Попрощавшись із Рябком, 

Онисько рушив до берега. І ось по дорозі йому несподівано зустрівся 

високий, худий, трішки сутулуватий хлопець. На худих плечах – полотняна 

сорочка, ноги чорні-чорні. 

«Здалеку притьопав, йолоп», – подумав багатій. Хоча Прищ поспішав, 

та все ж змушений був зупинитися, бо йому до зарізу потрібна була робоча 

сила. 
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Дивно, цей парубійко досить-таки безсоромно, як здалось Ониськові, 

оглядав його, багатія! У незнайомого, були великі сірі очі, як у дівчини. 

– Хто такий? Що тобі треба? 

Парубійко мовчки продовжував оглядати Прища з ніг до голови. Цей 

погляд не сподобався господарю. 

– Чого витріщився, йолоп царя небесного? Говори, чого треба? – вже 

гримнув Онисько. 

– Хто Ви будете, дідусю? 

– Як це хто? Я – господар… 

– Господар? Так я це, найматися, пане… 

– Так би давно. Як звати? – трохи поблажливо запитав Онисько. 

– Тарас. 

– Прізвище говори. Ім’я мені твоє потрібне, як собаці пе́лех60 на хвості. 

– Вертипорох. 

– Звідки такий? 

– З Полтавщини. На цукроварні працював, – посміхаючись відповідав 

Тарас. 

Господар мовчки ще раз оглянув кістляву постать Тараса. 

Тарас так само спокійно, з посмішкою дивився на Прища, і жодна 

рисочка не здригнулась на його обличчі. 

У дворі зібрався гурт рибалок. Вони з цікавістю спостерігали за своїм 

господарем і парубійком. Прибулий все ще посміхався… «Ось ти в мене 

зараз на кутні посмієшся», – подумав господар, а вголос з удаваною 

лагідністю попрохав: 

– Принеси, хлопче, отой пеньочок. Ноги щось мліють. Сісти хочу. Ой, 

ой, старий став, – простогнав Онисько. 

А в його очах у цей час злі-презлі бісенята застрибали. Знав – зараз 

почнеться потіха. 

У дупло невеличкого трухлявого пенька господар влив колись щось 

близько п’яти пудів свинцю. Зробив це для випробування сили тих, кого брав 

у рибалки: щоб кволі не попадалися. 

Онисько вже приготувався досхочу посміятися, як Тарас несподівано 

легенько підняв пеньок, та ще й лівою рукою. Підніс до господаря і поставив 

поруч, та ще й пилюку стер ліктем і знов усміхнувся: 

– Сідайте, паночку. 

– Ти диви! – захоплено вигукнув хтось із гурту наймитів.  

Хто-хто, а вони добре знали, що то за пеньок. 

– Овва! – важко видихнув Онисько своє здивування й не сів, а лише 

зазирнув у дупло: чи, бува, не видовбав хто свинець. Свинець був у дуплі. 

«Цей йолоп сам на берег рибальського дуба витягне й за п’ятьох волокушу 

потягне», – подумки радів Прищ. 

– Ану, ближче підійди! – вже чемніше попросив Онисько голодранця.  

Тарас спокійно наблизився до господаря, а той своїми чіпкими 
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пальцями почав мацати м’язи рук наймита, мацав і дивувався: «Як залізо! 

Звідки така сила у нього?» 

– Хай буде гречка! 

Це означало – хазяїн приймає його до гурту своїх забродичів. 

– Сьогодні на господарстві залишишся, – наказав Тарасові Онисько. – 

На вечерю звари рябка61. Казан стоїть посеред двору, а картопля у шаплику́62. 

Повернемося на заході. Зрозумів? 

– Зрозумів… 

Прищеві здалося, ніби цей парубійко давно знає і думки, і мрії його та 

ще й знущається з нього. «Та як він сміє, цей голопупенко, в якого за душею, 

напевно, і поганенької копійчини немає, а на плечах – випріла сорочина. Ти 

ще потанцюєш у мене, харцизяко!» – лютував у думці Онисько. 

 

Надвечір з моря повернулися рибальські дуби. На дубах проти 

вечірнього сонця виблискували добірні сріблясті лящі. Їх навантажили 

рибою так, що ніде було сісти рибалкам. Люди сиділи прямо на рибі. Прищ 

радів. Сьогодні море, як ніколи, було щедрим. Давно вже не привозили 

стільки риби з Піщаної коси. 

Спритно, мов парубійко, зістрибнув з дуба на берег Онисько і наказав 

рибалкам звантажувати та солити рибу, а сам подався до двору. Коло воріт 

побачив нового наймита. Той стояв якось впевнено, широко розставивши 

ноги, наче був господарем цих володінь, і знову, клятий, посміхався. 

– Чи виконав мій наказ? 

– Авжеж, виконав, паночку. Рябка зварив. Масненький, як добрячий 

підсвинок. 

– Ряба юшка масненька? Що ти верзеш? – гримнув багатій. 

Він побіг у двір – та так і застиг на місці: серед двору на жердині висіла 

шкура із його улюбленого пса Рябка. 

– Рябка… Мого Рябка… – крикнув Прищ і кинувся було до Тараса, та 

раптом упав, затрясся. 

…Більше ніколи вже не кричав Онисько Прищ. Рибалки віднесли його 

до кімнати, поклали на ліжко. А скоро його зовсім не стало. 

На Прищевому подвір’ї згодом збудували школу… 

 

 

5. «Дельфін» міняє курс 
 

Минувши мальовничі Деркулі, сейнер «Дельфін» узяв курс на бухту 

Солодкого коріння, де мав намір поповнити запас прісної води з джерельця, 

котре високо цінував Кіндрат Васильович. Через годину сейнер науковців 

кинув укір проти вузького гирла бухти, що ховалась за високими береговими 

кручами. 
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 Шапли́к – невисока широка дерев’яна посудина, що має вигляд зрізаної бочки. 
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– Там, за гирлом, – розповідав студентам іхтіолог, – бухта Солодкого 

коріння. Як ви вже, певно, здогадались, вона зветься так тому, що там на 

берегах росте солодець. На жаль, для нас вона нецікава. 

– Чому? – посипались запитання. 

– Бухта мертва, риби в ній немає. Лише під час штормів в неї інколи 

запливають азовські дельфіни, – пояснив керівник експедиції. 

– А що сталося? Чому все живе вимерло? Може, вода отруєна? – 

допитувались цікаві. 

– Ні, вода звичайна, морська. Недавно стало відомо, що там постійно 

діє кругова течія, яка швидко замулює все, що потрапляє на дно. А воно рівне 

й одноманітне. Пісок постійно рухається і це не приваблює бичків, основних 

мешканців усіх азовських заток, бо їжі вони не знаходять та й самицям ні до 

чого приліпити ікру. Сула і камбала не бувають у бухті через те, що там 

немає бичків, на яких вони полюють. От вам і мертва бухта. А треба сказати, 

що кращого місця для нересту риби не знайти на всьому узбережжі… Але 

рибалки навідуються туди, аби попити смачної джерельної води. 

За борт опустили моторного човна, і Славко з двома матросами рушив 

у бухту. 

Студенти, нарешті, дали спокій Кіндратові Васильовичу. Вони 

вишикувалися вздовж лівого борту сейнера, почали оглядати руді берегові 

кручі. Тут, як і скрізь, над морем снували невгамовні білокрилі мартини, які 

полювали за рибою. На тлі похмурих круч вони здавались особливо 

білосніжними, як піна морських хвиль. 

Скориставшись вільною хвилиною, керівник експедиції вирішив 

відпочити під тентом. Він сів у крісло, заплющив очі. Якусь часину на судні 

панував спокій, та ось повернувся човен, він швидко проскочив гирло і через 

кілька хвилин опинився під бортом сейнера. 

Кіндрат Васильович спочивав у своєму кріслі й тоді, коли прибулі 

повернулися з бухти, підняли на палубу діжку з водою. Спочатку керівник не 

звернув уваги на Славка, біля якого юрмилися студенти, щось там 

розглядаючи і сперечаючись. Та згодом учений підвів голову. 

– Щось знайшли? 

– Шматки якоїсь шкіри. 

– Це не диво. Тут є недалеко взуттєва фабрика, отож, мабуть, звідти 

відходи і потрапили у воду. Тепер звикли різний мотлох скидати у море. 

– Нас, Кіндрате Васильовичу, цікавить зовсім не це шмаття, а ікра на 

ньому, – пояснив Славко. 

– Яка ікра? – жваво підхопився іхтіолог. – Покажіть. 

Керівник експедиції покрутив у руках яскраві шкіряні стрічки. 

– Це варте уваги, – признався він. – Перед нами ікра бичка-кругляка, їй 

усього три тижні. У бухті, яку ми вважаємо мертвою, нерестяться бички! – 

Вчений замовк і на якусь мить замислився. – Тут, мабуть, помилка, – вголос 

продовжував міркувати. – Ці шматки з ікрою, певно, хвилі занесли. Але 

поспішати з висновком не слід. 
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– Гляньте сюди, – наполіг Славко. – Стрічки ці ще й до каміння хтось 

поприв’язував. 

– Я вже звернув на це увагу, ми маємо справу з штучним нерестовим 

гніздом, – сказав іхтіолог. – У такому разі візьміть акваланг і повертайтесь у 

бухту. Спробуйте обстежити дно. Як знайдете такі гнізда, не займайте. 

Візьміть лише одне. Це дуже цікаво. Хто б міг це зробити? Штучна шкіра не 

гниє у воді і течія її не замулить, бо при наявності тягарців стрічки будуть 

підніматися вгору. Люди, що вигадали ці гнізда, не позбавлені кмітливості. 

На сейнері з нетерпінням чекали повернення човна. Вже сонечко 

повернуло під обід. Подув звичайний у такий час вітер з моря – моряна. Він 

погнав хвилі до берега. Мартини, нарешті, вгамували голод – відпочивали на 

пляжі. А човен все не повертався. 

Кіндрат Васильович занепокоєно походжав по палубі і раз у раз 

позирав на гирло. Його схвилювала знахідка у мертвій бухті. Такого він не 

чекав… 

 

Нарешті серед бурхливих хвиль з’явився човен. Через кілька хвилин 

дослідники повернулись на сейнер. 

– Доповідайте про наслідки пошуків, – попросив учений. 

Почав матрос, який пірнав на дно: 

– На захід від острівця я натрапив на кілька десятків гнізд. Вони лежать 

на дні у певному порядку. На шкіряних стрічках уже є ікра. Там снують чорні 

бички-молочники. 

– Люди здобули перемогу. Чудово! – похвалив керівник експедиції. – 

Але хто це зробив? Може, це науковці Азовського інституту… Так, так. 

Треба з’ясувати. Гукніть радиста! – розпорядився Кіндрат Васильович. 

З радіорубки вийшов сіроокий красень у модній строкатій курточці. 

– Зв’яжіться з ученим секретарем Азовського інституту і попросіть 

повідомити, хто й коли займався проблемою заселення бичками бухточки, 

яка лежить західніше рибальського селища Деркулі. 

Незабаром надійшла відповідь: інститут цією бухточкою не займався. 

– Коли так – доведеться вертатися в Деркулі. Може, там розкриємо 

таємницю штучних гнізд. 

Зміну курсу сейнера студенти зустріли з ентузіазмом, бо, правду 

кажучи, їм вже захотілося відчути під ногами тверду землю і на власні очі 

побачити, як живуть азовські рибалки, познайомитися зі сліпим Тарасом 

Вертипорохом. Сам керівник експедиції з великим задоволенням відвідував 

деркулян, там у нього було багато знайомих рибалок. 

«Дельфін» повернув на схід. 

Науковців першим зустрів дерев’яний Вітродуй. Простягнувши руку, 

він вітав судно дослідників моря. 

«Дельфін» пришвартувався біля причалу рибзаводу. Матроси поклали 

трап. Кіндрат Васильович у супроводі Славка одразу попростував до 

правління колгоспу, а студенти пішли знайомитися з рибальським селищем. 
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У колгоспній конторі разом з гостями з «Дельфіна» за столом сиділи 

голова колгоспу, бригадир, шкіпер Григорій Тарасович Вертипорох, учителі, 

шкільна вожата Олена Семенівна та загін юних шукачів. Прийшов і сліпий 

дід Тарас, з яким уже встигли познайомитися студенти. 

Принишклі солкоршуки озирались. Вони почували себе ніяково, адже 

вперше потрапили у центр уваги такої кількості дорослих. Певно, вже дехто 

знав про штучні гнізда для бичків. 

– Ми маємо намір, – підвівся голова колгоспу, – провести невеличку 

конференцію зі школярами, котрі, на думку нашого шановного гостя – 

відомого іхтіолога Кіндрата Васильовича, – зробили важливе відкриття. 

Отож, слово нашому гостю. 

– Хто такі солкоршуки, – усміхнувся Кіндрат Васильович, – ми вже 

знаємо. А тепер хотілось би знати, що ви шукали в бухті, крім коріння? 

– «Святу Марію», – не моргнувши оком, відповів Кузьма. – Це 

вітрильник іспанських піратів. 

– Не чув про такий, – здивувався Славко. – Може, ви маєте на увазі 

славнозвісну «Дуке ді Флоренска»? Вона справді затонула. 

– Скарби тієї «Дуки» чотириста років шукають, – погодився Кузьма, – 

але не тут, а біля острова Мал. А нас цікавив вітрильник «Свята Марія». Був 

такий, і ми хотіли взяти з нього амфори для нашого музею. 

Виявилось, що герої конференції були обізнані з тим, що хвилює 

шукачів скарбів усього світу. 

– Я з повагою ставлюсь до пошуків, сам колись пірнав на дно моря, – 

щиро усміхнувся вчений. – Що ж знайшли ви, славні солкоршуки? 

– Не те, що шукали. 

– А що? 

– Шукали вітрильник, а знайшли – колгоспну фелюгу. Теж «Марія». 

Але не свята, а Сватенко. І амфору підняли, а як роздивилися – бідон. Тоді ж 

помітили ікру бичків на шкіряних стрічечках і вирішили зробити інкубачі. 

Ото і все. 

– Ні, не все! – перебив учений Кузьму. – Це початок великої роботи. 

Ваші інкубачі, хлопці, – відмінний дарунок для азовських бичків. Науковці 

давно цікавляться довговічними недорогими матеріалами для нерестових 

гнізд. І ви знайшли такий матеріал. 

– Виходить, що наші юні дослідники знайшли справжні ключі від моря, 

– під загальне схвалення присутніх вигукнув шкіпер Григорій Тарасович. 

– Ключі від моря! – повторив учений. – Краще і не скажеш. І 

символічно, що їх знайшли наші діти, наша зміна. Одна лише бухта 

Солодкого коріння, – продовжував Кіндрат Васильович, – якщо її повністю 

використати як нерестилище для бичків, дасть стільки рибного молодняка, 

що його буде досить, аби заселити все деркулівське узбережжя. А що таке 

бички? То – сули, білуги, осетри, севрюги, бо головна їжа цих риб – бички.  

Усі перезирнулися. 
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– Отож настав час, коли рибалки повинні не лише ловити рибу, але й 

засівати морську ниву, – вів далі Кіндрат Васильович. – Тепер на морі не 

буде мертвих бухт, їх заселять бички. А молодим дослідникам пропоную 

разом з нами пошукати, але тепер уже не солодець, а справжні амфори. 

– Амфори? – перепитали в один голос хлопці. 

– Так, амфори, – ствердив учений. – До мене звернулися ленінградські 

археологи з проханням допомогти розшукати на дні моря залишки 

старовинного храму. Це десь західніше гирла бухти Солодкого коріння. 

«Так он де треба було шукати!» – тільки подумав Кузьма. Всю їхню 

увагу тепер прикували амфори старовинного храму античних греків… 

 

Удосвіта наступного дня, саме була неділя, сейнер науковців прийняв 

на борт загін солкоршуків і залишив привітні береги рибальського селища. 

Сейнер долав відстань до гирла бухти. А коли сонце зависло на 

далекому небосхилі, «Дельфін» був на місці призначення. 

Кіндрат Васильович ще раз уточнював на карті місце пошуків. Матроси 

та студенти лаштували спеціальну драгу, сплетену з міцних капронових 

мотузків. Вона призначалася не для риби, а для виловлювання на дні моря 

різних речей. Не сиділи без роботи й солкоршуки. 

І от закинули снасть. Запрацювали потужні мотори сейнера. Через 

деякий час на палубі уже громадились трофеї з морського дна. Чого тут 

тільки не було! 

Чорні уламки старовинних щогл, каміння, пляшки, навіть іржавий якір, 

тільки не амфори. 

Студенти брали в руки морські трофеї. Кожен оглядали й знову 

жбурляли за борт. Нічого цікавого не траплялось. Ось один з юнаків зібрався 

було викинути продовгуватий круглий камінь, уже й розмахнувся, та 

завагався. Почав мовчки обчищати з нього черепашки: 

– Це ж не камінь, а горщик. Старовинний посуд! 

Хлопця оточили. Першими підбігли до нього солкоршуки. Кіндрат 

Васильович прискіпливо оглянув знахідку: 

– Ні, це не горщик! Це амфора! – урочисто оголосив учений. – Отож, 

археологи мали рацію. Виходить, під нами уже двадцять п’ять віків лежить 

місто древніх гончарів, котре поглинуло море. 

– Як ти, Петре, здогадався, що це горщик? – посипались запитання 

студентів до свого товариша. 

– Дуже легким здався… 

Згодом драга витягла ще кілька амфор. 

Одна з них пізніше прикрасила експозицію деркулівського шкільного 

краєзнавчого музею. 

 

Дід Тарас помер пізньої осені, коли осатанілий левант зривав і жбурляв 

у море останнє листя з крислатого дуба. Поховали деркулівці діда, але в 

пам’яті рибалок залишилась пристрасна душа волелюба, його мудрі слова, 
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залишився служити людям Вітродуй… 

Багато змін сталося у селищі. Уже самостійно водив у далекі рейси свій 

сейнер онук діда Тараса – Тарас Григорович. Він завжди брав у море 

пам’ятний гачок. На швидкісному катері літав по морю колишній рудий 

шибайголова Кузько. Тепер його поважно величали Кузьмою Петровичем, 

був він бригадиром колгоспної бригади, яка засівала штучними нерестовими 

гніздами морську ниву. Тепер рибалкам у морі часто зустрічалися спеціальні 

буї, котрими обгороджувались ділянки нересту. 

У вільну хвилину Кузьма Петрович був не від того, щоб розповісти 

друзям про свої перші інкубачі, недарма на борту його катера красувався 

напис «Операція «Буба» триває!» А в каюті колишнього ватажка 

солкоршуків на почесному місці висіли портрети космонавтів і фото 

космічних кораблів. Кузьма залишався вірним юнацькому захопленню і мрії. 

Жаль лише, що з ним не було його друзів Сашка-Нептуна та Василя Бублика. 

Василь учився будувати справжні пароплави, а от про долю Сашка-Нептуна – 

окрема розмова у нашому епілозі. 

 

 

6. Море сміється  
 

(Епілог) 
 

Постарів Артем Сидорович. Уранці він уже не поспішав до 

рибзаводської бондарні – був на пенсії. Сидів старий під своєю хатою і все 

виглядав Сашка. Не судилося його синові ані бондарювати, ані пірнати на 

дно морське.  

Після закінчення середньої школи хлопець навчався спочатку в 

музичному училищі, а потім блискуче витримав вступні екзамени в 

консерваторію. Професори були вражені надзвичайним обдаруванням юного 

співака. Коли навчався у консерваторії, щоліта приїздив додому і ставав 

знову колишнім Нептуном: пірнав на морське дно за головатими бичками, а 

вечорами до пізньої ночі слухав і ніяк не міг наслухатись своїх улюблених 

очеретяних співаків.  

Коли деркулівський Вітродуй починав поглядати на північ, юнак 

повертався до консерваторії, а в Деркулях знову залишався у своїй хатинці 

самотній старий бондар. Повільно, о як повільно тяглися для нього зимові 

вечори! Дід плів рибальські сітки, а в голові снували думки про Сашка: «Як 

він там живе у далекому місті?». 

Минули роки. Сашко закінчив консерваторію, вже співав у театрі. 

Бондар рахував дні, коли мав приїхати син. 

Вийшов якось на вулицю і зустрів листоношу, літнього Прокопа. 

Схилившись над сумкою, той поспіхом щось перекладав у ній. Потім витяг 

листа, оглянув його і віддав бондарю. 

– Тримай листа – аж із самої Італії. А почерк Сашків… Читай, 
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Сидоровичу! 

Старий пішов до кімнати, надів окуляри і ще уважніше розглянув 

листа. Що ж трапилося? Чому Сашко опинився в Італії? Дід обережно 

розірвав конверт і почав читати. 

Сашко повідомляв, що він зараз у Мілані – прибув туди на гастролі з 

театром. Обіцяв повернутися аж восени. 

Старий зацікавився, де ж та Італія. Він довгенько порпався у Сашкових 

паперах. Знайшов серед шкільних підручників географічну карту, розстелив 

її на столі і повів шкарубким пальцем по містах Європи. Він шукав Мілан і 

ніяк не знаходив. Ще і ще раз провів очима по карті, аж доки не натрапив на 

місто, де був його Сашко.  

Надто малим видалося йому кружальце, що позначало те місто. Поруч 

синіло величезне море. Ой, далеко опинився Сашко. 

Яке ж воно, те чуже море? 

 

Літо видалось довгим, як ніколи. Та ось, нарешті, й осінь зашелестіла 

левантами. Перші сейнери вирушили в море. 

Цілісінькими днями просиджував бондар під хатою, дивився на 

вулицю, виглядав Сашка. А коли чекання ставало нестерпним, брав ціпок і 

йшов на рибзавод. 

Артем Сидорович тут уже не всіх упізнавав. Деркулівські хлопці, які 

ще недавно з ранку до ночі ганяли м’яча, вже стали бондарями. Он які діжки 

роблять! І як багато! І це зрозуміло – з кожним роком все більше й більше 

риби приймає цех. 

Старий бондар був завжди бажаним гостем на рибзаводі. Хлопці 

зустрічали його сердечно, і кожен намагався підсунути поближче свою 

діжку, аби оцінив її майстер. 

Цього осіннього ранку Артем Сидорович, як завжди, піднявся вдосвіта. 

Він відшукав у сарайчику кошик, прихопив ніж і пішов на виноградник. 

Важкі бурштинові ягоди хилили лозу до землі. Час збирати врожай. 

Господар одрізав найкраще гроно, мимоволі замилувався й не почув, як тихо 

відчинилась хвіртка. 

– Доброго ранку! 

Старий підвів голову. Перед ним стояв високий стрункий юнак у 

спортивному костюмі й усміхався. 

– Це ти, Сашко? 

– Я, тату! Я… 

І хоча чоловікам належить стримувати свої почуття, вони кинулися 

один одному в обійми. 

– Уже давненько виглядаю тебе… 

Батько не зводив очей із сина: «Залишився таким, як був, ніби й не 

їздив по світу». 

Наговорившись, почали готувати юшку, за якою так скучив Сашко. 

Коли лягали спати, Сашко повідомив батька, що завтра у селище 
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приїдуть музиканти і він буде тоді співати. 

У деркулівському клубі ніде було яблуку впасти: зібралися всі – і старі 

й малі. Та й не дивно: свій же артист приїхав! Таке не часто трапляється. У 

першому ряду поважно сиділи Сашкові побратими – Кузьма й Тарас. Вони 

щойно повернулися з моря, засмаглі й міцні. Друзі нетерпляче позирали на 

завісу, і кожен чекав, яку ж пісню заспіває Сашко-Нептун…  

Поруч з юнаками сів і старий бондар. Спершись обома руками на 

ціпок, він немов скам’янів. Не доводилося ще чути батькові синових пісень. 

Чи не осоромить він старого перед людьми? А їх же зібралося сила-силенна! 

Не чув батько, що робилось навколо, бо всі думки були там, біля Сашка… 

Молодий співак хвилювався, як ніколи. Раз у раз крізь щілину у завісі 

він стурбовано поглядав у переповнений зал, бачив батька, друзів, знайомі 

обличчя. Сьогодні він складатиме іспит своїм односельцям, людям суворих і 

правдивих сердець. Це будуть особливі судді. 

Урочисто розсунулась завіса. 

Чубатий конферансьє оголосив: 

– У супроводі симфонічного оркестру ваш земляк, артист Олександр 

Жук, виконає свою пісню, яку він назвав «Море сміється». 

Артем Сидорович не чув оплесків, він зачаївся, бо вже не раз чув від 

сина оті зовсім незрозумілі слова: море сміється! 

Попереду оркестру став його Сашко і чемно вклонився. 

Ще раз мовчки оглянув принишклий зал. 

І ось скрипалі легесенько торкнулись смичками трепетних струн. 

Заспівав Сашко, і в ту ж мить не стало клубу, зникли люстри… 

На далекому рухливому небосхилі урочисто з’явилося сонце, воно 

осяяло берег моря… Прокинулись очеретяні співаки, а в гіллі старезного 

дуба бадьорий світанковий вітерець почав пісню. 

Тоді стрепенувся славнозвісний Вітродуй і покликав рибалок у море… 

«Що це? Це життя, наше життя», – шепотів вражений батько. 

Слухачі потрапили в полон до чародія… 

Сашкову пісню підсилив оркестр, інструменти підхопили мелодію, і 

могутня пісня вирвалася з клубу і вже гриміла над селищем, над морем… 

А на верховітті звукової громади звучав сильний Сашків голос. 

…Рибалок серед моря зустрів вітер. Величезні хвилі кидали сейнери, 

мов тріски. «Я дужий! Я потоплю вас!» – погрожував вітрюган. Не на тих 

напав! Люди дужчі за шторм! Вони переможуть хвилі… Вітер повільно 

стихає. Регочуть мартини і сміється море…  

Стихає Сашкова пісня. Замовкає оркестр, опускають стомлені руки 

виконавці… В залі запанувала тиша. «Невже ніхто не зрозумів мене, нікому 

не сподобалась пісня, яку я склав у далекій Італії?» – подумки запитував 

молодий артист. І раптом підвівся Кузьма. 

– Біс!!! – загорлав він. – Ця пісня про нас! Слава Сашку Нептуну! 

Слова Кузьми потонули у зливі схвильованих оплесків. 

…Так почув старий Артем Сидорович, як сміється море! 
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Олексій Огульчанський 
 

Скарб Солоного лиману 
 

(Повість) 

 

1. Мертва голова – наш гість 
 

Хоч би яка халепа сталася в нашому сьомому класі, звинуватять у ній 

обов’язково нас. Ну, приміром, у когось під партою закумкає жаба, чи там 

заскавчить цуценятко або звідкілясь випурхне горобець – винен лише я, 

Сергій, або мій найліпший друг Ігор. Хоча ми частенько ні про що ні сном ні 

духом не відаємо. Щоправда, не завжди. 

У зимову хурделицю поспішаєш, бува, до школи, гульк – під парканом 

якась пташина ледь ворушиться: замерзає бідолашна. Куди її? Звісно – у 

кишеню. А у потерпілої хоч би тобі крихітка терпіння була. Ледве прочуняє, 

відразу ж пручатися починає. Притримуєш її у кишені, притримуєш – терпи, 

мовляв, до дзвоника, а вона вже й клюється, а то, дивись, писне, а ще гірше – 

випурхне з кишені. Пташині що – у кватирку і на волю, а мені двійки! Та що 

поробиш? Терплю! 

Але цього разу вже ніхто нічого не скаже, бо всі бачили, як того 
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вересневого ранку у відкрите вікно до нашого класу залетіло якесь руде 

створіння. Одразу навіть не можна було роздивитися, що то таке. 

Невідома істота зробила над нашими головами чудове коло і рішуче 

спікірувала на Ігоревого «бізона» – рудий пошарпаний ранець із телячої 

шкіри. Від несподіванки клас завмер, а у мене аж подих перехопило: поруч, 

тільки руку простягни, сидів великий-превеликий з товстезним черевцем 

метелик. На його брунатно-жовтій спині чітко вирізнявся малюнок – череп і 

схрещені кістки. Я одразу впізнав гостя. 

– Мертва голова!!! – заволав я. 

Я вже підняв був руку, щоб схопити здобич, коли метелик – пурх, 

тільки його й бачили… 

Наш класний керівник, учитель зоології Іван Дем’янович, на уроці 

якого трапилася ця пригода, зняв окуляри й почав їх ретельно витирати. 

– Сергій Гарбуз не помилився, – нарешті сказав він, – наш клас справді 

відвідав рідкісний представник фауни, дуже цікава комаха, метелик, якого 

називають «Мертва голова». Діти, мене дивує одне: як він потрапив до нас? 

Відомо, що цього метелика завжди приваблює медовий дух, а от якраз 

медом, на мою думку, в нашому класі й не пахне.  

Учитель спритно почепив окуляри на перенісся і уважно подивився на 

Ігоря. Далі мовив: 

– А втім, принеси, Ігорю, будь ласка, твій ранець, – попросив він. 

Мій товариш примостив на краєчку вчительського столу свого 

«бізона», а сам виструнчився, чекаючи, що буде далі. 

– Чесно признавайся, хлопче, що тримаєш отут, – учитель поплескав 

рукою по підозріло опуклому боці ранця. 

– Ні-і-чого такого, – пересмикнув плечима Ігор. – Ну, зошити, 

підручники, різні коробочки для колекцій та ще книжка «Медоноси». В 

бібліотеці взяв для свого дідуся. Він пасічник. 

– Більше нічого? 

– Ні-і-і, – якось невпевнено протягнув Ігор. 

– Мене все ж дивує, чому саме до тебе завітав наш гість? – допитувався 

учитель. 

– А мене це зовсім не дивує, Іване Дем’яновичу. Познайомитись 

прилетів, – не змигнувши оком, відповів Ігор, – я ж юннат, і в моєму ранці 

книжка про запашні квіти. Не сяде ж метелик на портфель Валька, – кивнув 

він на сусідню парту, – там у нього нічого цікавого для метелика немає. 

Що не кажи, а мій друг умів викрутитися… 

Коли Ігор уже сидів за партою, Іван Дем’янович продовжив розповідь 

про нашого гостя. 

– Мертва голова – цікава комаха. Це один із найбільших метеликів 

Європи. Він сильний, витривалий. Вітер ніколи не жене його, як падолист. 

До того ж комаха завжди знає, за чим і куди летить, відчуває поживу за 

кількасот метрів. Дуже полюбляє мед, притулку шукає у дупластих деревах, 

де навколо багато рослин із родини пасльонових. Додам іще таке: ця нічна 
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комаха – бажаний експонат для нашої зоологічної колекції. 

Ой, не знав, не відав наш класний керівник, як він своєю промовою 

підлив масла у вогонь: мене враз охопило невідчепне бажання заволодіти 

таємничим метеликом. Саме тоді я твердо вирішив спіймати мертву голову. 

Рішення моє було тверде й невідступне. Зрозуміло, я ладен був одразу ж 

помчати слідом за крилатим красенем, але куди… 

Свою розповідь про те, як ми наступного літа ловили метелика, про 

пригоди на Солоному лимані розпочну з мого друга Ігоря Рваника. Так він 

записаний у класному журналі, а насправді ми звемо його Ірвиком – коротко 

і ясно! Вчителі про нього кажуть: «Типовий акселерат». Справді, в Ірвика все 

довге – шия, руки, ноги, неначе якась невідома сила повсякчас тягне його 

вгору. Лиш обличчя кругленьке, рум’яне, як млинець. 

Усі учні нашої школи, починаючи від малечі-першокласників, 

хизуються новенькими портфелями, блискучими застібками-«змійками», 

лише мій друг, незграбно вимахуючи довжелезними руками, носить за 

спиною свого пошарпаного «бізона». Щоправда, його волохатий ранець – 

таки зручна річ. 

Судіть самі: узимку на ньому залюбки можна з’їхати з крутояру або 

високого замету, влітку він править у нас за позначку на воротах під час 

футбольних сутичок із нашими постійними суперниками – шестикласниками. 

А вже коли вирушаємо у мандри по рідному краю – зручнішого заплічника 

годі шукати. 

З Ірвиком ми давно приятелюємо і не один рік сидимо за однією 

партою. Мій друг залюблений, навіть соромно сказати, у глину, пісок та 

нікчемні крем’яхи…  

Мене аж сміх розбирає, коли він милується своїми знахідками. Що то 

за краса? Інше діло комахи. Кожен, мабуть, бачив, як ширяє у повітрі 

строкатий махаон, або як стрімко летить, сердито зумкаючи, волохатий 

джміль. Оце краса! От чому, коли ми крокуємо десь за селом, а ми ой як 

полюбляємо мандрувати, завжди дивимося в різні сторони: Ірвик розглядає 

землю, а я, задерши голову, – небо. 

Живемо ми в Липівці, селі, що лежить на кордоні між степом і морем. 

Від назви нашого села, здається, іде дух лісу, запашного меду, а насправді 

ніякого лісу в нас немає. Навкруги – степ, на півдні видніється луговина, 

серед якої синіють блюдця великих і малих лиманів та озер, зеленіють 

очерети, а ген-ген на видноколі мерехтить смужечка Азовського моря. 

 

 

2. Притулок Артеміди 
 

Автобус притишив ходу. 

– Вербохмара! – оголосив водій. 

Дехто з пасажирів здивувався, бо не було навкруги ані однісінької 

верби, а в оцю пору – і ні хмаринки в небі. Огрядний бородань, що сидів 
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поруч зі мною, посміхнувшись, мовив: 

– На яких лише зупинках не довелося бувати, а про таку вперше чую. 

Коли автобус зупинився, і ми з Ірвиком поспішили до виходу, якась 

тіточка стурбувалася: 

– Куди це ви, дітки? Тутечки й людей не видно. 

– В гості до Вербохмари! – весело відповів Ірвик.  

Чмихнувши, автобус помчав собі далі, а ми, вийшовши, стали 

оглядатися навсібіч, бо вперше опинилися у цій місцині. 

Перед нами лежав степ, де-не-де погорблений кучугурами, що поросли 

обрідними чагарцями. В груди бив дух степових трав. Привілля! 

Згодом ми влаштувалися в затінку розложистої маслини. Ірвик дістав зі 

свого «бізона» карту нашої подорожі й розстелив її на траві. Маршрут нам 

накреслив Іван Дем’янович, знавець цих місць. 

На карті від автобусної зупинки тяглась червона звивиста лінія. Вона 

йшла на південь до Солоного лиману. Обрис його нагадував грушу, хвостик 

якої упирався в берег моря. Біля лиману наша стежка круто повертала на 

схід, огинала черевце «груші» й закручувалася навколо химерної зеленої 

плями. Ото й була мета нашої подорожі – Вербохмара.  

Саме там ми сподівалися зустріти руду красуню – мертву голову. На 

думку Івана Дем’яновича, кращого місця для полювання на цього метелика 

на берегах Азовського моря годі було шукати. 

До подорожі ми підготувалися начебто як слід. У мене з собою був 

сачок, у заплічнику – баночка-морилка для комах та ще картонна коробка, 

яку я приготував для головної здобичі: обклеїв зсередини ватою, просиченою 

хлороформом. Це для того, щоб ураз приспати полонянку. Крім того, я 

прихопив усе, щоб влаштувати пастку для нічного метелика. 

У мого приятеля – своє: похідна лопаточка-помагалочка, паперові 

пакуночки. Ірвик мав виконати важливе завдання: зібрати з берегів Солоного 

лиману та Вербохмари зразки ґрунтів. 

Неподалік від автобусної зупинки ми побачили мисливську стежину і 

бадьоро рушили нею. Моє серце радісно калатало – я вже уявляв, що цієї 

ночі стану володарем найбільшого в усій Європі метелика. 

Мисливська стежка крутилася між кучугурами та хащами шипшини, то 

провалюючись в яму, то знову виходячи на рівнину… Ми довго крокували 

нею, аж поки нарешті степ залишився позаду і перед нами розлігся синій 

простір – Солоний лиман. Північний берег лиману здіймався горбом, а весь 

лиман оперізувала яскраво-руда смуга пляжу.  

Ліворуч – на сході, – бовваніли величезні кучеряві верби. Здаля вони 

справді нагадували зелену хмарину. Цікаво, як виросли отакенні верби на 

цих солончаках, де, окрім миршавих чагарів маслини, нічого не було?  

Здавалося, це морські буйні вітри принесли оте зелене диво з далеких 

казкових країн. Хмарина випадково зачепилася за берег лиману і тепер 

зачаровано вдивлялася в синє дзеркало води. Ото й була Вербохмара.  

Серед липівських мисливців завжди тільки й мови було про ті верби. 
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«Коло Вербохмари качок тих видимо-невидимо» або «Від скаженої 

громовиці врятувала дупласта верба…» 

Уже біля лиману ми відпочили, а згодом і до роботи стали. Ірвик 

нишпорив по берегу – розшукував зразки ґрунтів, я теж не гаяв часу – гасав 

із сачком по солончакових джунглях, ловив комах. Отак поволеньки 

просувалися до зеленого дива.  

Уже надвечір підійшли ми до вербового гайка і заходилися оглядати 

його. Більшість дерев були маленькі, тоненькі, лише одне серед них – 

товстенне-претовстенне, мабуть, дупласте. То, певно, й був той «вербовий 

батько», у дуплі якого рятувалися липівські мисливці від громовиці та дощу. 

Над дуплом, на шматку фанери, якийсь мисливець-жартівник розгонисто 

написав: «Притулок Артеміди». 

Притулок богині мисливців нам одразу ж припав по душі. Дупло 

просторе, у ньому – купка сіна, на стінці – поличка з мисливським запасом: 

сіллю, сірниками. Хтось дбайливо порозвішував тут сніпки запашних трав – 

чебрецю, полину, ромашки. Міцний запах трав надійно захищав цей 

притулок від комашні… 

Ми вирішили заночувати в череві вербового батька. Як поскладали 

своє похідне майно на сіно, так Ірвик пішов дозбирувати ґрунти, а я почав 

готувати пастку для метелика. Налив у миску з півсклянки меду, а краї 

старанно обліпив липучкою. Де б тепер не вмостилася нічна красуня, 

обов’язково прилипне своїми шістьма лапками. Свою пастку я влаштував на 

мисливській поличці. 

Коли звечоріло, повернувся Ірвик, і ми полягали спати. 

– Посмокчи, Сергію, на ніч медовку, щоб снилися сни солодкі-

пресолодкі, – проказав Ірвик і подав мені кругленьку цукерку.  

Я смоктав медовку, і вона здалася мені запашнішою за сам мед… Уже 

засинаючи, помітив, як із закапелка викотився якийсь волохатий шар, 

перевалив через мої ноги, а слідом за ним протупала трійка менших 

круглячків. Здогадався: то їжачиха повела своїх діток на луговину. Згодом 

над моєю головою нечутно промайнула чорна тінь кажана. Виходить, не 

тільки ми вподобали притулок богині Артеміди. 

Не знаю, як спав мій друг, а мені тієї ночі не снилися ані солодкі, ані 

гіркі сни. А збудив мене відчайдушний писк. Певно, якийсь звірок потрапив 

у біду і волав очманіло: «Рятуйте, гину!» Я підвів голову й озирнувся. В 

дупло вже зазирало ранкове сонце. Ірвик ще спав. Я легесенько штовхнув 

його ліктем у бік, він прокинувся і прислухався. 

– Миша в мед потрапила, – чомусь прошепотів він, і ми кинулися до 

моєї пастки. 

Навколо медової принади поналипало різної мошви, але ні мертвої 

голови, ні миші ми не побачили. А звірок усе кликав на допомогу. Де ж він? 

Знову прислухалися. Он, виходить, де – у пакунку з медовими цукерками… 

– Зараз побачимо, хто це так волає! – вигукнув Ірвик. 

Мій друг схопив свої медовки і вибіг з дупла. Я слідком за ним. Він 
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розгорнув пакунок, і з нього на пісок випало кілька цукерок і… великий 

рудий метелик. 

– Мертва голова! – ошаліло крикнув я і кинувся на нього, мов яструб на 

горобця.  

Я притиснув свою здобич обома руками до піску, і так, навпопічки, 

закляк. Із-під моїх рук усе лунав писк. Виходить, пищав метелик. За хвильку 

крилатий пискун лежав у коробці між ватними матрациками. Я перев’язав ту 

коробку мотузочком, щоб не втік, бува, красень! 

Коробку з дорогоцінною здобиччю я поклав у Ірвиків «бізон» – там 

вона збережеться краще, ніж у моєму зіжмаканому заплічнику. 

– А знаєш, Сергію, я ж тоді збрехав… – зізнався раптом мій друг. 

– Коли? – не зрозумів я. 

– Коли-коли, – буркнув він. – Як до нас мертва голова залетіла. 

– Як! Чого? – знетямився я. 

– А отак. У мене ж тоді у «бізоні» такі самі медові цукерки лежали. 

Спочатку я про це забув, а потім не зізнався, бо не хотів, щоб мене ласуном 

дражнили… 

– Медові цукерки? – аж підхопився я. – Так от чому до нас завітав 

рудий медоїд! Закортіло поласувати медовками… 

– А сьогодні ми дізналися – отой ласун пищить, як миша! – підхопив 

Ірвик. – Ну, думаю, ми заслужили вже відпочинок! Давай до моря! 

Скупаємося. Вже ж додому час. 

– А речі? 

– Складемо он під тією вербою, – кивнув приятель на крайнє дерево. 

– А як хто поцупить? – завагався я. 

– Тут? Та ти що? Кому потрібні наші заплічники? – Хіба що тільки 

мартинам. 

– Ну, гаразд, – погодився я. 

Ми залишили під вербою своє майно, а самі щодуху помчали до моря. 

Коли вже відбігли далеченько, Ірвик чомусь озирнувся. 

– Подивися, Сергію, ген туди, – сказав він, кивнувши головою на 

Вербохмару. 

Я подивився на верби, але нічого не помітив. 

– Що там? 

– Начебто якась тварюка господарює біля наших речей. 

– Я ж казав… – почав було я, хоча сам ніякого злодія не побачив. 

– Ой лихо, тварюка щось потягла в чагарі! – перелякано зойкнув Ірвик, 

і ми щодуху кинулися назад до Вербохмари. 

Ірвик не помилився. Під вербою справді побував якийсь злодій і накоїв 

шкоди. Пошматував Ірвикові пакуночки з ґрунтами, а головне – він забрав 

«бізона». А в ньому ж була коробка з мертвою головою!!! 

Відчай охопив мене. Я ж не встиг навіть як слід намилуватися 

полонянкою! 

Деякий час ми тупцювали по галявині й ошелешено оглядалися. Хто ж 
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цей крадій? Ондечки лежить пакунок із харчами – хліб, сало, – його він не 

взяв. А ранець чомусь поцупив. У ньому ж крім підручників і глини 

нічогісінько не було. Дивний злодій! Шукаючи крадія, ми обнишпорили 

вербові хащі, але марно: «бізон» зник. 

Засмучені й нещасні почалапали ми вздовж озера до автобусної 

зупинки. 

Крокуючи за Ірвиком, я подумки заспокоював себе: «Все буде добре! 

Ми тепер уже знаємо, на що слід ловити мертву голову, і неодмінно її 

впіймаємо». 

Уже тоді, як стежинка від Солоного лиману повертала в степ, ми трохи 

отямились і вирішили скупатися, бо день був таки спекотливий. Мовчки 

пороздягалися і побрели мілководдям. Вода у лимані була прозора й тепла.  

Я пильно вдивлявся під ноги, сподіваючись побачити бодай якусь 

рибчинку, а бачив лише, як снували на дні якісь бридкі, волохаті, схожі на 

стоніжок черв’яки. Іноді ноги вгрузали у липучу муляку, від якої смерділо 

тухлими яйцями. Ох, не сподобався нам Солоний лиман: мілизна, ніде й 

поплавати. Так-сяк обхлюпалися і побрели до берега… 

Уже на пляжі я глянув на приятеля і не впізнав його: він ішов, наче 

борошном притрушений. Таким же був і я. Недарма люди цей лиман 

Солоним назвали… 

Коли ми прибули в село, то одразу побігли до колгоспного ставка 

скупатися, не йти ж було додому в такому вигляді. 

 

До кінця того дня прикрості не полишали мене. Начебто все було 

гаразд. Я прийшов додому надвечір. Незабаром повернулися з роботи татко й 

мама. Ми повечеряли. Потому я зачинився у своїй кімнатці і став 

роздивлятися комах, яких наловив біля Солоного лиману. Сподобалося мені 

кілька великих рудих ос.  

Зненацька я надибав у кишені якийсь пакуночок і одразу згадав: це ж 

Ірвик під Вербохмарою набрав якогось чудернацького піску. Я висипав пісок 

серед столу: піщинки чомусь були чорні й не кругленькі, а довгасті. Від них 

чимсь тхнуло. 

– Фу, гидота! – промимрив я, вкладаючись спати.  

Серед ночі мене наче хто в бік штовхнув. Я відкрив очі й отетерів: на 

моєму столі палахкотіло блакитне полум’я. Може, сниться? Я поспіхом 

протер очі, але вогонь не згас. Прожогом зіскочив з ліжка, зачепився за 

стілець, збив щось зі столу. На шарварок вбігли батьки й увімкнули світло. Я 

здивувався – вогники одразу згасли. 

– Синочку, що трапилося?! 

– Пожежа! 

– Де? 

– На столі! 

Рідні чомусь кинулися не до столу, а до мене й почали гарячково 

обмацувати та вислуховувати мене. 
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– Жару в тебе начебто немає. Заспокойся, синочку, спи, – лагідно 

посміхнулася мамуся. 

Ранком я чув, як за дверима мама сказала батькові: 

– Не знаю, що коїться з нашим малим. Ганяє цілий день, а тоді – маєш 

клопіт. Не знаю, що мені з ним і робити. 

– По-моєму, немає особливих підстав хвилюватися, – сказав батько. – 

Хоча Сергійко хлопець справді трохи вразливий. Знаєш, не давай ти йому 

біля телевізора стирчати. Краще хай гасає за своїми комахами, а підросте, до 

керма привчатиму. 

Мій батько шоферував. 

Я нікому не розповів про пожежу на моєму столі. Ще на сміх піднімуть 

або скажуть: «Ну й вигадник, не гірше за барона Мюнхаузена бреше…» 

 

 

3. Шалапут 
 

За кілька днів ми знову були у Вербохмарі. Ірвик так само збирав 

ґрунти, а от я цього разу до вечора полював за реп’яхами. 

Я не жартую: проводжаючи нас до Солоного лиману, Іван Дем’янович 

навіщось приніс великі кудлаті панчохи. 

– Візьми, Сергійку, і перетвори їх на цікавий експонат шкільної 

колекції, – подав панчохи мені. 

Я подивився на свого вчителя і, не розуміючи, стенув плечима… 

– Що, не розумієш? – посміхнувся він. – Доведеться пояснити. Гасаючи 

у цих панчохах бур’янами, ти збереш велику і дуже цікаву колекцію 

шпичкарів нашого краю. Ти же знаєш, що є такі рослини, які чіпляються до 

одягу спеціальними шпичаками. 

Іван Дем’янович ще дав мені конверт із такою адресою: «Єгерю 

дядькові Карпу – господарю Очеретяного озера». 

– Візьми цього листа. Може, знадобиться, – сказав він на прощання. 

Оце так став я збирачем реп’яшків! 

Мені пригадалася ця розмова, коли ввечері першого дня я ледве 

стягнув зі своїх кедів величезні панчохи. Скільки ж то шпичкастих зернят – і 

яких! – виявили своє бажання покататися на моїх ногах! Тут були великі, 

середні й зовсім дрібненькі реп’яшки. Суцільним коржем обліпили вони 

панчохи, перетворивши їх на справжнісінькі тобі повстя́нки63. Незабаром 

повернувся й Ірвик. 

Ми повечеряли, поклали кульок медовиків точнісінько там, де й 

минулого разу, і полягали спати. Кілька хвилин я лежав горілиць, підклавши 

руки під голову, і слухав, як десь у темряві тривожно шелестять верби. 

Непомітно заснув. Прокинувся серед ночі від грізного гуркоту: здавалося, 

                                         
63

 Повстя́нка – шматок повсті. Повсть – 1) виготовлений із вовни способом валяння цупкий 

матеріал, який використовується для оббивання дверей, вироблення теплого взуття, капелюхів і 
таке інше; 2) шматок такого матеріалу, що використовується як килим, покривало і т. ін.  
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Вербохмару атакувала величезна зграя якихось чудовиськ. Щохвилини той 

гуркіт дужчав, а згодом застогнали й верби. 

– Що то? – прокинувся Ірвик. 

– Вітрюган! 

– А… вітер, – сонливо промимрив він і знову заснув. 

Лише кілька хвилин шаленів буревій і враз ущух. 

Уранці, розплющивши очі, я прислухався, але ніхто не пищав… Невже 

я такий нещасливий, і потрібний мені нічний метелик більше не потрапить у 

пастку? Обережно підійшов я до пакуночка з медовиками й одразу побачив, 

що хтось таки господарює в кульочку: він помітно ворушився. 

– Ускочив! Давай сачок! – крикнув я, схопив медовики і кинувся з 

дупла. 

І ось ми з моїм другом стоїмо під вербою. Урочиста хвилина. Я тримаю 

кульок, у якому хтось пручається, а поруч стоїть Ірвик із сачком, готовий 

кинутись на здобич. 

– Давай, труси! – скомандував він. 

Я що є сили трясонув пакунок. На пісок упало мишенятко завбільшки з 

джмеля і шмигонуло у бур’яни. Отакої!  

Кілька хвилин ми стояли, ошелешені невдачею. А коли озирнулися, то 

побачили, скільки лиха накоїв нічний вітрюган. Увесь простір навколо 

Вербохмари був захаращений знівеченими гілками. А неподалік чомусь 

скупчилася величезна зграя ворон. Птахи раз у раз здіймалися в повітря, 

завзято пікірували і несамовито, хоч вуха затуляй, крюкали.  

Що вони там надибали?  

Ми прихопили свої заплічники і помчали до воронячого зборища. 

Помітивши нас, птахи сірою хмарою неохоче піднялися в повітря, низько 

пролетіли над нашими головами і сіли неподалік, обурено галдикаючи. Ми 

оглянули галявину, на якій щойно полювали ґави, але не помітили нічого 

цікавого. Тут, як і скрізь, росли бур’яни й чагарці.  

На кого ж полювали ворони? Зненацька ми побачили чималу калюжу, 

яка бурхливо кипіла, виблискуючи сріблом. Що то? Підійшли ближче. У 

ковбані стрибали якісь сріблясті рибчинки. Звідки вони? Озираємося. 

– Ага, начебто зрозумів, – вигукнув Ірвик, – нічний вітер перекотив 

величезну морську хвилю через пляж, і вода з рибою опинилася під 

Вербохмарою. 

На березі я помітив мертву рибку, яку не встигла проковтнути ворона. 

Була вона окаста й блищала, мов срібло. 

– Якийся бубирець, – сказав я, оглянувши її. 

– Сам ти, Сергію, бубирець. Це мальок якоїсь морської риби. Якої саме 

– не так-то й важливо. Головне – ми будь-що повинні цих мальків урятувати! 

– Так, залишити рибчинок у калюжі не можна, – погодився я. – Он як 

дзьобачі чекають на них. Мигцем усіх поковтають. 

– Пам’ятаєш, Сергію, як ми рятували короп’ят та карасиків? – уголос 

розмірковував Ірвик. – Носиш собі цеберкою рибчинок із ковбані і в річку 
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випускаєш. Але тутечки відра немає, одна надія на мою лопаточку. Тільки ж 

до моря ой як далеко. Нізащо нам не прокопати такого рівчака. Що ж 

робити? – сумував мій приятель. 

– Ігорю, а може, давай у лиман рибчин випустимо, – запропонував я. 

– А це думка! Лиман поруч! – весело вигукнув він. – Але чи ж потече 

туди вода? Зараз дізнаємося. 

Він дістав із кишені свій записничок, з яким ніколи не розлучався, 

щось там прочитав, потому відламав із торішнього бур’янцю три однакових 

стеблини. Одну встромив на березі калюжі, другу – недалечко від неї, а 

останню аж на березі лиману. Тоді ліг на пісок поруч зі стеблиною і, 

примруживши одне око, став прицілятися до своєї споруди. 

– Потече! – впевнено промовив він. 

Ми почали копати рівчак. Ірвик – копач, а я одгрібач – одгрібав руками 

пісок. Тільки взялися до діла, коли дивимося – ворони знову налетіли на 

рибчинок. Доводилося раз у раз одганяти цих ненажер. Ми поспішали, 

аякже! Он яка сила-силенна сріблястих полонянок чекала на визволення… 

Коли вже сонечко підбилося височенько, дійшли ми до головної 

перепони – пагорбка. А коли зруйнували і його, то живий сріблястий потік 

ринув до лиману. Слідом бігли й ми. 

– Перемога! Перемога! – зраділо загорлали ми.  

Аж раптом – що це! – за нашою спиною почулося люте гарчання… 

Озирнулися ми і скам’яніли: поруч стояла велика куцохвоста тварина. 

Безумовно, то був пес. Але що за пес?  

Ми сторопіло оглядали строкатого гавкуна. У псюри одне вухо було 

яскраво-біле, друге руде, ноги чорні, різнокольоровими плямками була 

розцяцькована його спина й боки. Звідки він? А пес сміливо підійшов до 

мене і нахабно понюхав мої ноги, потім до приятеля, а тоді широко роззявив 

свою величезну пащу і показав нам страхітливі ікла.  

Що робити? Куди тікати? І як? Варто було нам трохи зіскочити зі 

стежки, як із псячої ікластої пащі вирвалося таке страшенне гарчання, що в 

мене аж мурашки по спині забігали. 

А пес тим часом забіг ззаду і став люто гребти задніми лапами пісок, 

ніби говорячи: «Ідіть уперед по стежці і не здумайте драпанути!» 

Хоч-не-хоч, а довелося скоритися і покірливо пошкандибати за ним. 

Невдовзі, подолавши зарості очеретів, пес привів нас на галявину, де 

самотіла хатина, оточена очеретяною загорожею. 

У супроводі цієї псюри ми підійшли до будиночка. Назустріч нам 

вийшов вусатий дядько. Біля його ніг метушилася качка. Вона раз у раз 

привітно кланялася нам й улесливо кахкотіла. 

– Не плутайся, Тасько, під ногами. Іди геть звідси! – цикнув на качку 

дядько. 

Оглянувши нас із голови до ніг, він крижаним голосом спитав: 

– Звідки ви? Що поробляли на озері? Качині кубельця руйнували? 

Відповідайте мені! 
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Псюра, наш конвоїр, сидів поряд із дядьком і, роззявивши пащу, 

відверто сміявся з нас, як із дурнів… Отака тварюка! 

– Ми отако ходили… – почав був я. 

– Знаю, що не літали, – відповів дядько. 

І тієї миті я згадав про листа, якого дав мені Іван Дем’янович. 

– Чи Ви, бува, не дядько Карпо? – спитав я вусаня. 

– Припустимо, що він. А що далі? 

– А я Вам листа приніс. 

– Ач, які поштарі! – невдоволено буркнув він, але листа взяв і 

заходився читати. 

Нам було невідомо, про що писав у тому листі наш учитель. Стоїмо, 

чекаємо, коли чуємо: 

– Гей, Катре, – а йди-но сюди! Зустрічай дорогих гостей, чаєняток. 

Ми і незчулись, як опинилися в могутніх дядькових обіймах. 

По якійсь хвилині ми сиділи за столом у світлій єгеревій кімнаті, стіни 

якої були обліплені малюнками птахів і географічними картами. Тітка Катря, 

сухорлява синьоока жінка, пригощала нас молоком та пампушками. 

– Хай вас, діти, не дивують оці картинки, – показав єгер на стіни. – 

Багато вже років студенти відбувають у мене практику, вивчають природу, 

вони їх і поначіплювали. І вашого вчителя Дем’яновича знаємо з тієї пори, 

коли він ще студентом ходив. Це наш найліпший приятель. А вас, хлопчаки, 

сама доля послала. 

– Не доля послала, а Шалапут привів, – уточнила тітка Катерина. 

– Так, молодчина, постарався, – посміхнувся єгер. – Не майте на нього 

серця, хлопчаки, – звернувся він до нас, – служба така в нього – ловити 

бузувірів, котрі рогатками птахів калічать та їхні кубельця руйнують. А так 

пес у мене смирний, мов кошенятко, нікого дурно не зачепить. 

Шалапут лежав на порозі й раз у раз поглядав добрими очима, наче то 

не він щойно ошкірявся на нас. 

– Дядьку Карпе, а хто отак вашого Шалапута поцяцькував? – спитав 

Ірвик. 

– Оцього, хлопчики, не знаю, не відаю, – на обличчі єгеря блукала 

посмішка. – Може, це трапилося в Туреччині, може, в Румунії, або, диви, і на 

Канарських островах. 

Ми навіть кухлики з молоком повідсовували – цікаво було, до чого 

дядько веде. 

– Е, це вже безлад, хлопці! – гримнув на нас єгер. – Усім наказую 

розправлятися з пампушками, як належить мандрівникам, а я тим часом 

розповідатиму. Згода? 

Ми, звичайно, погодилися. 

– Трапилося це більше трьох років тому. Добре пам’ятаю, пізньої осені, 

– неквапно почав дядько Карпо. – Якось серед ночі на морі знялася 

скаженюча буря. Три дні шаленів вітрюган, і такий, що навіть непокірні 

вітрам очерети стелилися по землі, мов ковила… Після шторму пішов я на 
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берег моря подивитися, що він там накоїв. Скажу вам, частенько після 

штормів доводилося мені на пляжі знаходити різні цікаві речі – величезні 

африканські горіхи, щогли сейнерів якихось далеких країн або ще щось. І це 

не дивно. Тому що наше море – то ж одна із заток Атлантичного океану.  

Ми з Ігорем здивовано перезирнулися: про це ми ніколи не думали.  

– Того разу я побачив човна. Хвиля шпурнула його з такою силою, що 

він опинився далеко на пляжі. У човні я знайшов рештки шкіряних 

рибальських чобіт, які хтось обгриз так, що від них лишились тільки підошви 

та підбори, а згодом побачив і того, хто це зробив, – пса. Він заліз у 

кормовий закутень і там затих. Витяг я тварину на пляж і здивувався – ну й 

барвистий! А коли приготувався закопати бідолагу, помітив раптом, що він 

відкрив очі. Лелечко! Живий!  

Тітка Катерина посміхнулася, а дядько Карпо подивися на пса. 

– Приніс я його додому, і за тиждень він уже бігав. Правду кажучи, я 

теж спочатку гадав, що пес-морячок побував десь на складі, де зберігалися 

фарби. Ми з Катрею вирішили обмити його. Він зовсім не пручався, звісно – 

моряк. Після ванни його плями начебто поблякли, та коли пес висох, вони 

стали ще яскравішими. «От шалапут!» – вигукнула тоді дружина. З того часу 

Шалапутом його й величаємо… А звідки прибув він до нас, так і не 

дізналися, бо на човні не було жодного напису. З перших днів зрозумів я, що 

врятував хорошу, кмітливу тварину, вірного свого помічника. 

Шалапут неначе розумів, що йдеться про нього. Він звівся на ноги й 

тричі урочисто гавкнув. 

– Дуже недолюблює гавкун ворогів озера, – продовжував оповідати 

єгер, – єнотів, ворон та ще хлопчаків, котрі нишпорять по очеретах. Сірих 

ворон та єнотів пес розганяє, а от дітлахів, навпаки, приводить до мене на 

розмову, – дядько Карпо хитро посміхнувся. – Ви, хлопці, тепер знаєте, як 

він це робить? 

– Ага, знаємо, – поспіхом відповів я, а Шалапут ще раз гавкнув. 

– А тепер розповім вам найголовніше, – вів далі єгер. – Кожного року 

отакої літньої пори наш берег відвідує скажений західний вітровисько – 

пунент. Серед ночі кидається він на затоку, мов розлютований вепр-сікач. 

– Це такий, як був сьогодні? – запитав Ігор. 

– Еге ж, він. А найбільше страждає від нього молодь риби. Пунент 

зганяє рибчинок на мілини, часто-густо відокремлює ті мілини від моря 

піщаними пересипами. Рибки потрапляють у пастки-калюжі. Отамечки їх і 

хапають ворони. Найчастіше гине камачка – молодь найціннішої морської 

риби кефалі. Запам’ятайте, хлопчики: коли ворони скупчуються на березі, як 

сьогодні, чекай пунента. Цієї ночі вітрюган уже подавав голос. Крилаті 

дичкодери чекають поживу. Ми повинні допомогти камачкам! – схвильовано 

закінчив дядько Карпо. 

– Аякже! – підхопив я. 

– Тепер зрозуміли, чому я так вам зрадів? – уже сміявся єгер. – Будете 

рятувати мальків? 
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– Будемо, – охоче погодився Ігор. 

У цю мить я намацав у кишені рибчину, яку знайшов на березі в 

калюжі. 

– Це і є камачка? – показав рибку єгерю. 

– Вона. 

– Житиме у Солоному лимані? 

– Ні, загине. 

Від тих страшних слів у мене по спині неначе морозом сипонуло. 

Здригнувся і мій приятель: чи ж мислиме діло – стільки риби ми загубили! 

– А ми оце ранком отаких рибчинок з калюжі у Солоний лиман 

відпустили, – жалісливо шморгнув носом Ірвик. 

– М-да, – розгублено промимрив дядько Карпо, – це таки лихо! У море 

слід було їх випустити. – А по хвилі додав уже спокійніше: – Але тепер уже 

нічого не зробиш… Хай ваша похибка буде вам на все життя наукою. А зараз 

зробимо так. Я піду до села Очеретяного, зателеграфую директорові школи, 

щоб повідомив ваших батьків, де і чого ви затримуєтесь, а ви беріть лопати, 

біжіть до лиману і негайно закопайте того рівчака. Цієї ночі пунент може 

знову погнати рибчин вашим рівчаком, отож – до роботи! 

Прихопивши єгерські лопати, ми щодуху помчали до рівчака. Скінчили 

роботу тоді, коли вже звечоріло. Вхоркалися так, що аж ноги гули. 

Дядько Карпо був уже дома.  

– Зробили діло? – поцікавився він. 

– Авжеж, – відповів Ірвик. 

– Ну, тоді вечеряйте й одразу в ліжко! – наказав дядько Карпо. 

Ми тільки того й чекали. 

 

 

4. Очеретяна республіка 
 

Уранці нас збудила тітка Катерина. 

– Годі спати, хлопчаки, – весело гукнула вона. – Он уже й сонечко у 

вікно посміхається. Знаєте, чом воно радіє? А тому, що цієї ночі пунент десь 

мимо прошелестів. Минулося! 

Ми поспіхом одяглися. На столі нас чекав сніданок: картопля, зварена у 

лушпинні, солона тюлька, цибуля і чай з бубликами, які, певно, вчора привіз 

із Очеретяного дядько Карпо… 

– Сідайте за стіл, як слід їжте, – сказала тітка Катерина, – а я піду, бо в 

мене ой скільки отих ранкових справ. 

Ми поснідали і вийшли надвір, а там побачили дядька Карпа. В руках 

він тримав довгу заяложену жердину, за спиною в нього висіла рушниця. 

– Не будемо гаяти часу, хлопчаки. Сьогодні на березі моря справ для 

нас немає. Тиша. Отже, я покажу вам свою «очеретяну республіку». Обіцяю 

цікаву й повчальну подорож. 

Сказавши це, єгер подибав до очеретів, ми слідом, а за нами – качка 
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Таська. 

Неподалік від єгерської хатини починався рівчак із рудою, мов чай, 

водою. Поруч лежав човен – гостроноса плоскодонка. Човник разом зіпхнули 

на воду. Ми сіли на банку, а єгер на корму. Спираючись на жердину, він 

уміло спрямував суденце в очеретяні зарості. Тільки смішна Таська лишилася 

на березі. 

Досить швидко ми опинилися в очеретах, суцільних і непролазних. 

Звідусіль лунали різні голоси – кахкання, чвакання й цвірінькання. Ми 

прислухалися до галасу таємничих мешканців зеленого царства і раз у раз 

озиралися, але нікого не бачили.  

А човен просувався все далі й далі, і все виразніше чули ми тривожне 

«чок-чок» або «ту-ро-ро-о-ко». То мешканці очеретів попереджали своїх 

сусідів про небезпеку: тікайте, мовляв, ховайтеся, чок-чок… 

– Ось і перша зустріч, – мовив єгер і зупинив човна. 

Спереду на очеретині, що звисала над рівчаком, перетинаючи нам 

дорогу, гойдалася сіра хвостата птаха. Вона галасувала, хоч вуха затуляй. 

– Що це з нею? – тихо спитав я. 

– А ви прислухайтеся гарненько, вона сама про все розповість, – 

прошепотів єгер. – Чи не знайдеться часом у вас олівця і клаптика паперу? 

Варто було б занотувати пташину розповідь. 

– Є! – вихопив з кишені свій записничок Ірвик. 

– Тоді запиши, про що хвостата белькоче, – порадив дядько Карпо. 

Я схилився до Ірвика. Він записував: «Кар-р-рась, кар-рась, лин-лин, 

ра-ак, чер-р-в’-я-к, їм-їм-їм…» 

– Ну, як? Чуєте, як вихваляється: мовляв, їм карасів, линів, раків? А 

насправді, крім нікчемної комашні, нічого не ковтає. 

Отак ми познайомилися з очеретянкою-татарницею. 

Коли ця галасуха все ж помітила нас, то сердито «чокнула» й пірнула в 

очерети, мов у воду, а комишинка, на якій вона сиділа, випросталась, давши 

нам дорогу… 

Ми ще довго просувалися кривулястим рівчаком поміж суцільних 

очеретяних стінок, яким, здавалося, кінця й краю не буде. Та ось нарешті 

очерети розсунулися, і перед нами відкрилося кругле синє озерце… 

Дядько Карпо заштовхав човен в очерети, але нас уже помітили: хтось 

зовсім поруч тривожно заквилитав: «Ой-ой-ой-о-ой». 

Ми з Ірвиком аж заклякли. 

– Усе гаразд, хлопці, – заспокоїв нас єгер, – але ви повинні запам’ятати, 

що тут, – він широко обвів рукою навколо, – часто-густо не хворіють і не 

вмирають своєю смертю, бо жорстокі тутешні закони. Того, хто ослабне, 

знищать або з’їдять. А це подала голос мала болотна курочка-ойкотуха. Вона 

живе тут зі своїми діточками… 

Раптом з очерету випливла сіра качка, а слідом за нею семеро рухливих 

жовтеньких грудочок – каченят. Вони поспішали за матусею. Через якийсь 

час качина родина була вже на середині озера.  
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Аж тут качка зупинилася і сторожко підвела голову, а тоді владно 

кахнула і стрімко кинулась назад до очеретів. За нею захапалися перелякані 

пуховики, та не всі. Один малюк на материн наказ – «тікай» – не звернув 

ніякої уваги: прямував собі далі. Коли де не візьмися над ним повис рудий 

кігтистий птах. Не встиг непослух і пискнути, як опинився в пазурах хижака. 

– Стріляйте, шуліка! – зойкнув Ірвик. 

Але дядько до рушниці й не доторкнувся, лише сумним поглядом 

провів хижака, який незабаром зник за очеретами. 

– То не шуліка, а болотяний лунь. Я його добре знаю, кубло його тут, 

неподалік, – відказав дядько Карпо. – Отак-то, хлопці, – всіх непослухів у 

очеретяному царстві чекає подібна доля… – додав він. 

– Чому не пальнули по злодіяці? – допитувався Ірвик. 

– Ех, діти, діти!.. Та якби не було отих хижаків, мабуть, не було б ані 

качок, ані вертлявих дзьобачів-куликів та очеретянок, – роздумливо відповів 

єгер. – Спитаєте «чому»? Бо вони б поступово загинули всі. От вам у школі 

за різні провини ставлять двійки та ще до директора викликають, а отут, на 

озері, свій порядок. Пухнастики жовтороті за непослух розплачуються своїм 

життям. Інакше не може й бути!  

На хвильку дядько Карпо замовк, а потім продовжив: 

– Крилаті батьки з першої хвилини життя привчають своїх діточок до 

порядку. Спитаєте, для чого? Бо через якихось три-чотири місяці пуховички 

будуть уже дорослими качками і, як кажуть мисливці, «стануть на крило», 

об’єднаються у великі зграї і рушать у вирій. Тим зграям доведеться летіти 

через моря і гори, великі міста й ліси. І скрізь на них чигатиме небезпека: 

жорстокі шторми, зливи, громовиця. На птахів кидатимуться могутні орли та 

ще й дичкодери з рушницями64.  

Дядько Карпо ненадовго замовк, а ми з Ігорем перезирнулися. Я жваво 

уявив те, про що каже єгер. 

– Уявіть собі, хлоп’ята, що то буде, коли у зграї не буде злагоди, коли 

кожен летітиме, куди захоче – так, як оте каченятко, якого проковтнув хижак. 

Звісно, вже за кілька днів подорожі тих качок не стане. А вони ж щовесни 

знову повертаються до рідних озер! От що за штукенція ота дисципліна! 

Вона потрібна і людям, ой як потрібна, – дядько Карпо знову замовк і кинув 

погляд на озеро: дивіться, мовляв. 

Прямцем на нас вітер гнав невеличкий острівець, майстерно сплетений 

з водоростей. Коли він підплив ближче, ми побачили на ньому ямку, в якій 

лежало трійко брудно-білих яєчок. «Мабуть, кинуте кубло», – подумав я.  

А тоді трапилося таке, що мене аж стріпнуло від подиву. Біля кубла 

нежданно випірнула довгошия пташина. На нас вона не звернула ніякої 

уваги, вперлася в гніздо грудьми і щосили запрацювала ніжками. Як 

справжнісінький буксир, погнала вона кубло геть від очеретів.  

Уже посеред озерця ця пташина видряпалася на свій острівець і 

попливла до протилежного берега. Отакої! 
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 Дичкодери з рушницями – браконьєри.  



191 
 

– Це ж пірникоза! – захоплено вигукнув Ірвик. 

– Помиляєшся, хлопче. Схожа, але не вона, – хитнув головою єгер. – Це 

її родичка, сірощочиха. Пірникозу багато хто знає – у неї дуже примітна 

чупринка, але ця скромна птаха, уявіть собі, значно розумніша за оту 

дженджуриху. Принаймні домівку свою вона майстерніше будує. І сміливіша 

– людей зовсім не боїться, певно, вважає їх друзями. 

Ми з інтересом слухали дядька Карпа. А він захоплено продовжував 

вести екскурсію по цій очеретяній республіці. 

– Ви бачили, що сірощочиха не ховає своє кубельце, як пірникоза, у 

непрохідних хащах, а будує його відкрито, серед озера. На своїй хижі й 

мандрує, причому не тільки куди вітер повіє. Вона може надовго залишити 

свою хатку: у кубельці гниють водорості, що дають тепло. Коли пташині 

набридає подорожувати, вона вміло припинає свою хатинку до очеретини і 

спокійнісінько живе там кілька днів.  

Ми з Ігорем слухали роззявивши роти. 

– І от іще яка цікавинка, – гаряче продовжував єгер. – Усі нирці 

відмінно плавають й пірнають, а от літають кепсько, тому у вирій не летять, 

як усі птахи, а пливуть до Чорного моря. Трапляється, долають навіть 

Дарданельську протоку… Нумо, й ми в дорогу, бо, мабуть, уже нічого 

цікавого з цієї нашої засідки не побачимо!.. 

Дядько Карпо за допомогою тичини виштовхав човен з очеретів, і ми 

рушили далі в мандри. 

Увесь час наш човен ішов уздовж очеретяних заростів. Ми пливли повз 

великі й малі плеса, і скрізь, помітивши нас, злякано шугали в очерети качки 

з малюками, злітали в небо цибаті чаплі, а дрібне птаство голосно зчиняло 

переляканий лемент.  

В одному плесі ми надибали чимале кубло, збудоване на очеретяних 

стовбурцях. Воно височіло над водою. У тім гнізді сиділа якась поважна 

рудоголова качка. Коли наш човен пропливав біля неї, вона навіть голови не 

повернула у наш бік. 

– Качка-попелюшка, – сказав єгер. – У неї, як бачите, своя хитрість: 

щоб урятувати яйця від єнотів, вона мостить гніздечко якомога вище. 

Минули плесо з попелюшчиним гніздом і натрапили на очеретяний 

острів – ще й такий, яким ні проїхати, ні пройти. 

– Саме отутечки такі собі чорні хвостаті чорти щоночі навприсядки 

танцюють, – посміхнувся єгер. – Це так званий Чортів кут, справжній 

грачачий гуртожиток. Зроду-віку тьма-тьмуща граків злітається сюди на 

ночівлю. Кожна пташина намагається влаштуватися на ніч якомога вище, 

хапається пазурами за верхівку очеретини, а вона частенько не витримує, 

ламається. Оце з них за роки й утворилася така очеретяна повстина. 

– А он нора! Звірюка якась там ховається, – зненацька вигукнув Ірвик. 

Я теж побачив ту нору. 

– Звірина… звірина, – повторив і чомусь загадково усміхнувся дядько 

Карпо. – От зараз і подивимося, що воно таке!.. 
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Єгер наліг на тичину, і наш човник знов опинився у зеленому сховку. 

Звідси добре було видно Чортів кут і нору. 

І ось ми помітили і звірка. Він плив плесом, прямуючи до очеретяного 

острівця. 

– Диви, тхоряка! – здивувався Ірвик. 

– Та ну! – пошепки, щоб не налякати звірка, відповів я. – Тхори в степу 

живуть. 

– Замовкніть! – наказав єгер. 

Недалечко від нашої засідки звірок видерся на очеретяну купу і по-

собачому обтрусився. Тепер його можна було роздивитися краще. Він 

справді був схожий на тхора – такий же круглоголовий і вигонистий65, тільки 

кожушок темніший, ніж у тхора, а губи, білі-білі, неначе вимазані сметаною.  

Білогубий чомусь у нору не заліз, а дременув геть від неї і зник в 

очеретяних хащах. А по хвилі – ну й дивина! – з нори перевальцем вилізла 

велика качка й потьопала до води. У тієї качки була чорна голова, яскраво-

червоний дзьоб і ноги й така ж гуля на лобі… 

– Хто це? 

– Звірок – то норка, яка у цій норі живе, а качка – галагазка66, – відповів 

єгер. 

– Ну й боягузка ота норка! Якоїсь качки злякалася! – почав було Ірвик. 

– Навіщо ти так? – заперечив дядько Карпо. – На все тут є свій резон. 

Качка ота діток своїх виводить у норах хижих тварин. Туди до неї ніхто не 

поткнеться – ні тхір, ані куниця. Бояться. А чому так – цього не знає ніхто. 

Як мовиться, це велика таємниця, і не лише нашої очеретяної республіки… 

Ми ще довго кружляли по озеру, а коли верталися до рівчака, раптом 

почули, що неподалік в очеретах знявся переполох. Якийсь птах злякано 

свиснув, інший обурено задеркотів, і у повітря шугнули чирята. По хвилі з 

очеретів вихопився Шалапут. Він шубовснув у воду і поплив до нас. Ми 

допомогли кудлаю видертися у човен. Пес збуджено гарчав і тер лапою 

подряпаного носа. 

– Налякав яйцеїдів? Ну, лягай, відпочинь. І замовкни! – наказав єгер 

своєму строкатому другу. 

Шалапут слухняно влігся серед човна і, прикривши передніми лапами 

конопату морду, втишився. 

– Ти ба! У нашої Таськи гості, – вигукнув єгер, коли ми підпливли до 

берега.  

Авжеж – на березі стояла Таська, а біля неї – кілька доволі дивних 

качок із гострими, як швайка, хвостами. 

– Не будемо заважати родичам, хай собі покахкотять, – тихо мовив 

єгер. 

– Хіба ж то родичі? – здивувалися ми. 
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 Вигонистий – те саме, що вигончастий («високий і тонкий»).  
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 Мається на увазі галага́з руди́й, черво́на ка́чка або О́гар (лат. Tadorna ferruginea) – водоплав-
ний птах роду Галагаз з родини качкових ряду гусеподібних. 



193 
 

– Родичі, родичі. Ось відпочинемо трохи, і я вам про них розповім. 

Згодом єгер розповідав нам: 

– Моя Таська не звичайна свійська пташина, а дикунка-крикуха, перша 

помічниця мисливців. На полюванні вона скликає до свого господаря-

мисливця дичину. Молоді крикухи завжди намагаються при нагоді втекти від 

свого господаря, а в очеретах швидко дичавіють. І ось по весні два роки тому 

шмигонула в очерети й моя Таська. Я вже було попрощався з нею, а одного 

літнього ранку Таська несподівано повернулася, та не сама – за нею 

пришкандибало трійко каченяток.  

Єгер посміхнувся. 

– Але то ще не було диво. Пізніше з отих пуховичків виросли не 

крижаки, а качки-швайкохвостки. Ото вже була справжнісінька чудасія. 

Звідки вони? Адже всім відомо – швайкохвостки – качки північні, у нас вони 

бувають лише на весняних та осінніх перельотах. Виходить, якоюсь весною 

качка-швайкохвостка чомусь не повернулася на північ, а змостила гніздо у 

наших очеретах, нанесла яєчок, а сама загинула. Чуже кубло надибала Таська 

і зробила те, що повинна була зробити справжня мати: сіла на яєчка і вивела 

каченяток. Минуло вже чимало часу, а Тасьчині вихованці, як бачите, не 

забувають свою названу маму. Тепер вони та їхні нащадки вже не літають на 

північ, а гніздяться у нашій республіці. 

– Е-е-гей! Де-е ви та-а-мечки! Карп-е-е! Хло-о-опці! Борщ стигне! – 

залунало з єгерського двору. 

Ми не примусили тітку Катерину більше кричати, поспішили до 

берега… 

 

 

5. Берег урятованого осетра 
 

Усю ніч скаженів пунент. Коли на сході ледь-ледь зарожевіла вузенька 

смужечка світанку, ми були на березі моря. Простували вздовж берега. Хоча 

вітер на той час уже вщух, хвилі продовжували довбушити берег так, що аж 

земля під ногами двигтіла.  

Ми з дядьком Карпом узяли із собою лопати і харч на весь день. 

– Оце, чаєнятка, йдемо ми не так рятувати камачку – кефальку, – як 

воювати з хапугами-дзьобачами, – говорив дядько Карпо. – З камачками 

нічого б не трапилося, прожили б у калюжах та баю́рах67 і день, і два, але за 

цей час їх усіх до одної поковтають ворони. Оту пташину-розбишаку іноді 

плутають з граками. Різні вони, ой які неоднакові.  

– Поясніть, будь ласка, чим же вони відрізняються, – попросив я. 

– Грак-трудяга з ранку до вечора в степу за плугами та боронами бігає і 

ковтає різних шкідливих комах та черв’яків. А сірих ворон68 у степу не 
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 Баю́ра – 1) велика, глибока калюжа; 2) яма, вибій.  
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 Ворона сіра або ґава (лат. Corvus cornix L.) – вид або підвид птахів роду крук (лат. Corvus). 
Часто чорну і сіру ворон розглядають як підвиди одного виду. 
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побачиш. Вони крутяться то біля птахоферм, щоб при нагоді хапонути 

курчатко чи яєчко, то навколо ставка ширяють, де гусятка та качатка 

плавають. І біля моря від них спокою немає, – бідкався єгер. – Та не тільки ці 

крилаті дичкодери, – почав був він, але закінчити не встиг. 

У цей момент перед нами заблищали калюжі, що буквально рябіли 

камачкою. Над ними метушилися ворони. Нам стало не до розмов… 

– Ану, киш, кляті! – горланили ми, розганяючи дзьобатих хапуг. 

Ох і неохоче залишали ґави легку здобич. Обурено крякаючи, відлітали 

вони на кілька кроків, сідали там, чекаючи нагоди знову накинутися на 

беззахисних рибчинок. 

Коли ми трохи розігнали вороняччя, дядько Карпо сказав: 

– Цієї ночі, бачите самі, вітрюган-розбишака утворив уздовж берега он 

скільки калабань69 і калюжок. Наше завдання – з’єднати найдальші з них із 

тими, що ближче до моря. Зрозуміло? Тоді до роботи! 

Я поплював на долоні, взяв лопату і шпарко розпочав копати гирло між 

двома найдальшими калюжами. Робота неважка – пісок ще не встиг 

злежатися. Швидко прокопав рівчак, але що то за дивина? Рятуючись, 

кефалька кинулася не до калюжі, яка була ближче до моря, а скупчилася під 

берегом, ближчим до Солоного лиману. В лимані ж рибчин чекає загибель!  

Мені довелося знімати штанці, лізти у воду (а вона того ранку була 

холоднюча!) і зганяти непослухів до моря. Те ж саме повторилося, коли я 

з’єднав ще дві калабані. Тоді я пригадав, як хутенько кинулася камачка у 

Солоний лиман, коли ми з Ірвиком прокопали отой пам’ятний для нас рівчак.  

Чому це? І мене знову обсіли сумніви: може, кефалька все-таки змогла 

б жити у лимані? Але довго розмірковувати над цим не було часу: надто вже 

знахабніли ворони… Вони якийсь час здаля спостерігали за нами, а коли 

впевнилися, що здобич вислизає від них, піднялись у повітря і знову 

кинулися на камачку.  

Ми ледве встигали розганяти птахів, де вже було копати? Тоді на 

допомогу нам примчав Шалапут. За кілька хвилин він розігнав дзьобарів, але 

одна ворона ув’язалася за нашим гавкуном. Вона низько кружляла над ним і 

погрозливо крюкотала. Тоді раптом, склавши крила, кинулася на нього, але 

схибила, а Шалапут цю ґаву таки «не проґавив». Він блискавично підплигнув 

і вчепився зубами у хвіст нападниці.  

Ворона відчайдушно сіпнулася, і від хвоста в неї лишилося по крайній 

пір’їні. Незграбно перекидаючись у повітрі, двоперка кинулася навтьоки. 

– Начувайтеся, кляті! Шалапут вам ще нажене холоду! – горлав я вслід 

нахабі, а пес, переможно гавкнувши, знов гайнув до ґав. 

Ми працювали доти, доки зігнали всю камачку в найбільшу баюру, що 

простяглася понад берегом моря. 

– Ну, як, хлопці-молодці, добре погріли чуба? – підійшов до нас дядько 

Карпо. 
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 Калаба́ня = ковба́ня – 1) глибока вибоїна, звичайно на дорозі, переважно з водою, болотом; 
2) глибоке місце, яма в річці, озері тощо.  
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– Нормально! – відповіли ми, хоча все тіло мліло від утоми. 

– Раз таке діло, – посміхнувся він, – настав час відвідати «Калкана». 

Гавкун лишиться, камачку сторожитиме. 

– Якого калкана? – запитав Ігор. 

– Камбалу? – не зрозумів і я. 

– Гайда за мною, там побачите, яка то камбала, – весело сказав єгер. 

 

На морському березі, занурившись носом у пісок, стояв добряче 

пошарпаний хвилями та вітрами рибальський сейнер. На ньому ще добре 

збереглася щогла, капітанський місток, на борту виднівся ледве помітний 

напис: «Калкан». 

– Була колись добряча посудина, – зітхнув дядько Карпо. – І мені 

довелося на ньому морем поблукати. А тепер, бачите, – пенсіонер. На 

заслуженому, як-то кажуть, відпочинку. У азовських рибалок свої неписані 

закони. Коли сейнер або навіть нікчемний човнець-тузик відплавають своє, їх 

витягають на берег, і вони спочиватимуть там до того часу, доки не щезнуть. 

Отак і «Капкан». Тепер тут наша база, частенько на ньому живуть науковці, 

які вивчають природу. 

По мотузяній драбинці ми видерлися на палубу «Калкана», і перед 

нами відкрився досить широкий простір. Ми побачили Солоний лиман і 

Вербохмару, хатку єгеря, Очеретяне озеро і баюру коло моря, де Шалапут 

продовжував воювати з воронами. 

– Милуєтеся? – спитав єгер. 

– Ага. Краса, роздолля!.. 

– І не лише краса. Багато цікавого можна побачити звідси. Погляньте 

лишень на Солоний лиман. Нічого особливого, правда? Вода солона, ніщо в 

ній не живе, на берегах – самі верби. А от я помічав, і не раз, що навпроти 

його берегів у морі скупчуються косяки камачки, і осетрові часом 

підпливають. Чому? Що їх приваблює?  

Я враз пригадав своє запитання, чому мальки кефалі пливли в бік 

Солоного лиману і сказав про це дядька Карпа. 

– Я питав науковців – кажуть, це випадковість. Звичайний, мовляв, 

лиман. Солоний, безрибний, таких на північному березі Азовського моря 

чимало. А мені все-таки здається, що наш лиман особливий. Тільки не можу 

пояснити, чим саме. От загадка, правда? – задумливо промовив єгер і додав: 

– Шукайте, хлопці, розгадку. Може, вам поталанить знайти ключик до 

таємниці Солоного лиману… 

Ми лише стенули плечима: де нам до того ключа! Тоді ми навіть і не 

уявляли собі, що дядько Карпо мов у воду дивився: отой ключ-чарівник уже 

лежав у наших кишенях. І, як не дивно, знайти його допоміг нам пунент та 

ще оті дзьобачі-ворони. 

Але не стану забігати наперед… 

На палубі сейнера – стіл і кілька стільців. 

– Сідайте ближче до столу, заморимо черв’яка, – запропонував єгер. – 
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Сніданок у нас сьогодні, скажу вам, особливий… 

По цих словах він дістав із кошика хліб, цибулину, а на додаток чималу 

суху рибину. Нарізав хліб, покраяв рибину. 

– Пригощайтеся! 

Ніколи не їв я такої смачної риби. 

– Подобається? – спитав єгер. 

– Смаковита! 

– А знаєте, що то за риба? 

– Ні. 

– Е-е-е! Знайомої не пізнали? – засміявся він. 

– Камачка?! Отака велика і смачна! – вигукнув Ігор. 

– Вона! Щойно ми рятували молодь кефалі – камачку. Через два роки 

вона підросте і буде вже зватися чуларкою70, а мине ще рік – і стане вона 

отакою кефаллю. 

– Виходить, ми сьогодні рятуємо не один центнер кефалі! 

– Так. І навіть не один десяток тонн, – поправив дядько Карпо.  

По обіді ми знову повернулися до баюри. Шалапут лежав на березі й, 

висолопивши язика, важко хекав. 

Ми з’єднали баюру з морем широким гирлом і в мовчазному захваті 

дивилися, як жваві камачки зникали у блакитній морській глибочині. 

До вечора встигли ще раз перевірити калюжі й випровадити в море 

рибчин, які там ще залишилися. На той час, нарешті, море втихомирилося… 

Ми не пішли з єгерем до хатини, а повернулися до сейнера, у череві 

якого була каютка. Попадали на розкладачки й поснули. 

 

Уранці, ледь розплющивши очі, я одразу ж побачив Ірвика. Він дивився 

в ілюмінатор і стурбовано повторював: «Хто то? Хто то?» Я теж припав до 

заюшеного круглого віконця і побачив нову величезну баюру, яку, певно, 

утворив вітер. Виходить, і цієї ночі він навідувався, а ми й не чули.  

Серед лагуни заклопотано бігали якісь люди. Хто вони? Що їм треба? 

Щось в їхній поведінці не сподобалось нам, і ми помчали до моря. Бігли 

очеретами, затаюючись, так, щоб нас не дуже було видно.  

Недалечко від баюри побачили одяг, черевики, підсаку і мокру 

торбину, в якій щось ворушилося. Поруч виблискував новісінький мотоцикл 

«Чезета»71. Серед баюри, широко розвівши руки, метушилися незнайомі. 

Здавалося, вони ловили півня. Кого вони ловили насправді, ми не бачили, і 

нас розбирала нетерплячка: хто ж вони? Не витримавши, ми залишили свою 

схованку і підійшли до баюри. 

Зайди не одразу помітили нас – щось розглядали у воді. Їх було двоє: 

дідок з маленькою головою і червоною, довжелезною шиєю і щокатий 

патлатий молодик. От вони попідводили голови і уп’ялися очима в нас так, 
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 Чуларка (варіанти чулара, журалка) – в осінній період кефаль у віці дворічок розміром до 20-

25 см. Зазвичай так називається кефаль виду сингіль. 
71

 Мотоцикл CZ чеського виробництва, водночас із «Явою» популярний у ті часи серед молоді.  
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ніби побачили крокодила… 

– З-з-звідки вас, шмаркачів, чорт приніс? – почувся хрипкий старечий 

голос. 

– З «Калкана»! 

– Ш-шо-о, – витріщив нахабні очі щокатий громило. – Вони ще тут 

насміхаються! Ану геть з моїх очей, босото! – коротко наказав він і додав: – 

Запам’ятайте, я страшний у своєму гніві! 

Ми пірнули в очерети, відрачкували трохи і затаїлися. Згодом Ірвик 

обережно звівся навшпиньки, глянув із-за очерету на приблуд і одразу 

присів. 

– Дичкодери! Вони ганяються у баюрі за якоюсь величезною 

рибиною, – прошепотів він. 

Як потрапила така рибина у баюру, ми не знали. 

– Мчимо на «Калкан»! Пам’ятаєш учорашній наказ дядька Карпа: 

«Коли біда – піднімайте на щоглі сейнера прапорець», – пригадав я. 

– Е-е-е, ні. Доки дядько доїде на своїй таратайці, за «Чезетою» тільки 

смуга ляже, – відповів Ірвик. 

– Драпонуть, – погодився я. 

Якусь хвилину мовчки сушили голови: що ж робити! 

– Придумав! – гаряче зашепотів Ірвик. – Біжи, Сергію, до «Калкана» і 

піднімай прапорець, а я цим хапугам таких жаринок підкину в черевики, що 

вони нізащо в світі не втечуть. От побачиш, – він злорадно глянув на обувку 

дичкодерів. 

Я щодуху помчав до сейнера. Видерся на палубу, знайшов на щоглі 

мотузок, потяг за нього, і відразу ж на щоглі весело замайорів червоний 

прапорець. Чи помітить його єгер?  

Побачив! За хвилину дядько Карпо вже мчав на своєму «їжакові»72. 

Помітивши його, незнайомці кинулися до берега, почали поспіхом одягатися. 

Ось вони вже побігли до свого мотоцикла! Втечуть!  

Але що це? Я побачив, що вони якось по-чудернацькому підплигують. 

Невже це Ірвикові жаринки так діють? Але це ще було не все! За мить 

дичкодери ще й верещали, і так завзято, що й до мене долинав той галас. Я 

стрибнув на землю і чимдуж помчав до Ірвика. 

– Ну, як жаринки?! – задьористо посміхнувся мій друг. 

– Здорово! Де ти їх узяв? 

– У кишені! 

– У ки-и-шені? Кинь розігрувати! 

– Не віриш? А оце бачив? – і він показав мені коробок, у якому 

їжачилися страшними гостряками добірні гачки. 

– Я їм цього добра у кожен черевик по жменьці насипав. Бачив, як 

припекло? Пам’ятатимуть! – похвалявся Ірвик. 

                                         
72

 «Їжак» – простонародна назва мотоцикла «Іж», радянської та російської марки мотоциклів, які 

розроблялися і випускалися з 1929 по 2008 рік у місті Іжевську (столиця Удмуртії) на заводі 
«Іжмаш».  
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Тим часом до хапуг під’їхав дядько Карпо, а слідком примчав і 

Шалапут. Попервах дядько Карпо і не глянув на зайд. Він хутенько підійшов 

до баюри і уважно оглянув її, а вже тоді наблизився і до приблуд. Ті, сидячи і 

клянучи все на світі, видирали зі своїх п’ят гачки… 

– А-а-а, старі знайомі! Бичколови! – гнівно вигукнув єгер. – Знову 

завітали? 

– Та пі-ш-о-ов ти! Обполоснулися у калюжі, ото й усе, – силувано 

посміхнувся щокастий. 

– Знаю я ваше полоскання. Що у торбі? 

– Дурничка! Морського пісочку набрали, у дворі для краси притрусити. 

– Пісочок! Знаю я ваш пісочок! – суворо мовив єгер, підійшов до торби 

і витрусив з неї цілу купу камачок…  

Обличчя в дядька Карпа враз сполотніло. 

– Я так і знав! Кефалька! – палав гнівом єгер. – Мислиме діло – нищити 

молодь такої риби! А для чого? Щоб замість черв’яка наживляти її на гачок! 

Та ви ж золото нищите, знаєте про це чи ні? 

– Теж мені золото. То нікчем’я, сміття, – обізвався скрипучим голосом 

дідок. 

– Ну, гаразд, зараз розберемося, що то за сміття! Зберіть-но у торбину 

рибу, та й підсаку прихопіть, і гайда до мого табору. Побалакаємо, а тим 

часом інспектор рибінспекції під’їде. 

– Мотоцикл! – кинувся молодик до своєї «Чезети». 

– Не чіпай! – спинив його дядько Карпо, а Шалапут люто загарчав. – 

Твій мотоцикл, щоб ти знав, опинився у твоїй же торбі. Утямив? 

– Ги-ги-ги, – зареготав патлань. – «Чезета» у торбі? Може, Ви, дядьку, 

того, з… привітом, – козирився він. 

– Хто з привітом, дізнаєшся тоді, коли інспектор підрахує, скільки 

рибчин ви знищили. За кожну по два карбованці. 

– По два карбованці за отаку дрібноту? 

– Ач, прикиди! Наче не знаєте закону! – відрізав єгер. 

Гидко було слухати, як щокатий, той, що «страшний у своєму гніві», 

тепер принизливо канючив: 

– Відпустіть, дядьку. Більше ноги нашої тут не буде… 

– Чув не раз, – відрубав єгер, а тоді звернувся до нас: – Випустіть, 

хлопчаки, з баюри осетра, бач, бідний, потрапив у пастку… Гирло глибоке 

копайте, риба велика. Та не полохайте осетра, його й так нажахали… За 

мотоциклами теж пригляньте. 

Слідком за дядьком Карпом потупали дичкодери, за ними наїжачений 

від люті Шалапут. Він добре знав своє діло – пильно стежив за кожним 

рухом затриманих. Свої черевики хапуги несли в руках, а босими ногами 

ступали по м’якому перемитому морем піску так, ніби продиралися по 

гарячій сковороді. Надовго запам’ятають Ірвикові жаринки! 

Ми підійшли до баюри: де ж осете́р? Спочатку нічогісінько там не 

побачили. Згодом, коли вода стала прозорішою, помітили велику, напрочуд 
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гарну сріблясто-сіру рибину. Вона мала гострий ніс, а її спину й боки 

прикрашали темні цятки-шипаки. Напевно, таку кольку руками не так просто 

було б утримати. 

Весь час, поки ми копали гирло, осете́р нерухомо лежав на дні. Та коли 

ми закінчили роботу і морська хвиля хлюпнула в баюру прозорої води, 

осетер шугонув у море так хутко, що за ним лиш піна закипіла. Слідком за 

ним рушила в море і камачка. 

– Відсьогодні це буде Берег урятованого осетра! – промовив Ірвик. 

Невдовзі примчала вантажівка. У кузові понуро сиділи дичкодери, а з 

ними кремезний дядько, певно, інспектор. Машина зупинилася, з кабіни 

виплигнув дядько Карпо. Інспектор допоміг хапугам укинути в кузов їхню 

«Чезету», і машина знову помчала… 

– Злодія не бити – це добро губити, – мовив услід дядько Карпо. – Де 

осете́р? – спитав нас. 

– У морі. 

– Молодчата, чаєнята! А от тепер скажіть мені, чи не помітили ви цього 

ранку чогось незвичайного тут, на березі? 

– На Березі врятованого осетра? – уточнив Ірвик. 

– Хай буде так, – посміхнувся єгер. 

– Що бачили… – пригадував я, – дичкодерів, ще осетра, інспектора… 

– Ні, не те, – заперечив єгер. – Усі ґави зникли. От що! 

Ми оглянулися навколо – жодної дзьобачки не побачили. 

– Куди ж вони поділися? 

– Цього не скажу, а от що період вітрів скінчився, це точно. Камачці 

тепер уже ніщо не загрожує. А це головне, дорогенькі мої помічники! 

Згодом ми розпрощалися з дядьком Карпом і тіткою Катериною, з 

розумним Шалапутом і цікавою Таською та повернулися додому. Ми тоді й 

не гадали, що мине не так багато часу, і нам доведеться знову побувати на 

берегах Очеретяного озера. 

 

 

6. У дядька Карпа скоїлося лихо 

 

Пролетіло наше літечко, мов той мартин над Солоним лиманом. Уже 

почали забуватися літні пригоди, лиш пам’яталися слова дядька Карпа: 

«Чекаю вас наступного літа, чаєнята мої». Ось чому я залишив у своїй 

колекції комах вільне місце для найголовнішого експоната – мертвої голови: 

не згасло у мене бажання полонити-таки цього крилатого пискуна. 

Отож не встигли ми досхочу наловитися пічкуриків, а вже час було 

збиратися до школи. Та ось одного ранку, коли до першого вересня лишалося 

кілька днів, ми несподівано одержали не зовсім зрозумілого листа: «Дорогі 

мої помічники, – писав дядько Карпо. – У мене велика біда. Вкрай потрібна 

ваша увага, ваші очі й вуха. Приїздіть негайно». 

Через годину ми з Ігорем уже сиділи в автобусі, який мчав нас до 
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Вербохмари. 

Ось і знайомі місця. Як же все змінилося в степу. Здавалось, осінь 

перефарбувала все у яскраво-рудий колір… Лише величезна «груша» 

Солоного лиману по-літньому синіла серед рудих пісків.  

Ми, звісно, не втрималися, щоб не відвідати притулок богині 

мисливців. Там дещо змінилося: хтось поновив напис над входом у дупло-

печеру і наносив усередину свіжого сіна. Напевно, це мисливці підготувалися 

до відкриття полювання. 

Далі до єгерської хатки крокували пляжем уздовж лиману. Раптом я 

побачив, як серед лиману щось сяйнуло сріблом. 

– Диви, риба! – аж скрикнув я від несподіванки. 

– Де риба? У лимані? Та ти що – вона ж тут не живе! Тобі, мабуть, 

привиділося. 

«Може, й справді привиділось…» – подумав я. 

От і пам’ятний горбок. Ми з Ірвиком перезирнулися. Не забулася наша 

провина, і тепер жаринкою пекла серця. 

Минули пагорбок і поспішили до єгерської оселі. Нас зустріла лише 

Таська. Вона, як завжди, вклонялася і привітно кахкотіла. Де ж дядько 

Карпо? Де тітка Катерина? Де Шалапут? Чому ніхто нас не зустрічає?  

Ми з тривогою зайшли у двір. Рипнули двері, з господи вийшов 

засмучений дядько Карпо. 

– Приїхали, чаєнятка? А у нас тут таке… І сказати важко, – мовив він 

скорботно. – Шалапут наш зник. 

– Шалапут?! – зойкнули ми. 

– Еге, – гірко зітхнув єгер. – Три дні тому побіг, як завжди, наполохати 

єнотів, і не повернувся. Скільки не шукав бідолагу, так і не зміг знайти. 

Обходив усі очеретяні стежки, все озеро обкружляв на човні – дарма. І тоді 

подумалося мені – а може, в мене вже не той слух і зір не такий, кружляю я 

навколо гавкуна, а він десь ускочив у дичкодерівську пастку і конає, а я 

нічого не бачу й не чую. От чому я вас покликав. 

По хвилині ми вже пливли човником. Пливли і весь час прислухалися. 

Очерети мовчали: літні мешканці залишили їх. Тихо просувався човен 

плесами вздовж берега. Непомітно наблизилися ми до хатки, у якій влітку 

жила качка-галагазиха. Раптом звідти почулося скавчання. 

– Шалапут!!! 

Дядько Карпо байдуже глянув на нас: 

– Норовчата73 пустують. 

– Де? 

– А онде, у норі. 

– А галагазиха?! 

– Нема вже тут галагазихи. Ота нора – кубельце, – належить норці, – 

відповів єгер. – Качка жила в ній лише тимчасово. Вилупилися в неї каченята 

– вона повела їх до води, як усі дикі качки. 

                                         
73

 Норовчата – тут «діти норки».  
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Ще довго мережили ми озеро і його численні закапелки, але так і не 

знайшли Шалапута. Повернулися на берег, коли над озером уже густіли 

сутінки. Мовчки повечеряли і лягли спати. Уранці ми поверталися додому. 

Дядько Карпо провів нас до луговини, суцільних заростів полину. 

– Катайте, хлопчики, оцією доріжкою он до того пагорба. Звідти до 

автобусної зупинки два кроки, – порадив він і тяжко зітхнув. – Жалко, ой як 

жалко гавкуна… 

Убиті горем, чалапали ми по ледь помітній серед буйних трав доріжці. 

На пагорбі спинилися. Звідти, мов на долоні, відкрилася перед нами вся 

луговина. Тут і розпочалося… 

– Диви, Сергію, ондечки літає Шалапутова ворона, Двоперка! – 

здивовано вигукнув Ірвик. 

– Де? – озирнувся я.  

Ой леле! За кілька кроків я побачив ворон, які кружляли над чагарями. 

Серед них була і Двоперка. Вона войовничо крюкала і, склавши крила, раз у 

раз пікірувала в чагарі. Цікаво, що там запримітили дзьобачі-злодюжки?  

Ми поспішили до пагорба. Одразу побачили нори. Певно, тут було 

селище лисиць та єнотів. Ми продерлися крізь суцільні зарості кілкої 

шипшини. Перед нами була глибока прірва. На дні її валялась якась строката 

ганчірка. На кого ж нападали ворони? На лисиць і єнотів? Ні, ми знали, що 

цих хижаків ворони бояться, як вогню. Нічого не зрозуміло!  

Ми вже хотіли повернутися на верх пагорба, аж раптом почули тужний 

стогін. Здавалося, що хтось жалісно благав: «Мерщій сюди! Рятуйте!» Хто 

це? Ми пильніше придивилися – що за диво! – стогнало саме оте строкате 

лахміття! Ну, штуковина! 

І тут нас осінило. 

– Шалапут!!! – разом вигукнули ми і кинулись до урвища. 

Чіпляючись руками й ногами за коріння, ми повзли в яму. За хвилину 

опинилися на дні. Там лежав Шалапут. Вигляд у нього був страхітливий: 

шерсть скуйовджена, брудна, очі напівзаплющені. Коли ми наблизилися, пес 

ледь ворухнув хвостом, спробував посміхнутися, але не зміг розтулити пащу. 

– Що ж ми робитимемо? Хто допоможе? – розгубився я. 

– Як це що? Рятуватимемо Шалапута, – озвався Ірвик. 

– А як же ми його, отакенного, звідси витягнемо? 

– Раз, два і буде отамечки, – тицьнувши пальцем в небо, бадьоро 

вигукнув приятель. – Для такого діла у мене в заплічнику знайдеться 

мотузок. Але поки що знімай-но куртку. 

Я зняв. 

– Тепер надівай її на Шалапута. 

– На Шалапута? – отепер я начебто здогадався, що затіває приятель. 

Куртку на гавкуна натягли разом. Я тримав пса за голову, а Ірвик 

спритно всунув його передні лапи в рукава, застебнув куртку на всі ґудзики. 

Потім Ірвик дістав мотузок, один кінець протяг під курткою поза спиною 

гавкуна і міцненько прив’язав той кінець до ще одної мотузки, яку прикріпив 
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собі до паска. Ми якомога швидше видерлися з прірви й поволі-поволеньки 

витягли Шалапута.  

Опинившись нагорі, пес трохи пожвавішав. Лежачи на краю урвища, 

жадібно лизав траву, зволожену ранковою росою. Лизав, дивився на нас, а очі 

його аж кричали: «Води, во-о-о-ди». Води в нас не було, і ми вирішили 

якомога швидше нести його до єгерської хати. Замість мотузки просунули 

під куртку жердину, кінці поклали на плечі і гайда з пагорба… 

Одразу Шалапут здався нам не таким важким, і ми все прискорювали 

ходу, але за якийсь час він начебто поважчав, і нам доводилося дедалі 

частіше перекладати жердину з плеча на плече. А тут ще одна напасть: 

щойно ми опинилися на луговині, як на нас напала клята Двоперка. 

«Кар-р-р, ка-ар-р-р», – очманіло горланила вона. Видно, нахаба добре 

запам’ятала свого кривдника. 

– Киш, нахабо! Гляди, одужає гавкун, він тобі й крила повисмикує! – 

відмахувався від неї Ірвик. Та де там, розлючена ґава не звертала на нього 

уваги… Тільки тоді, коли ми вже наблизилися до єгерської хижі, Двоперка 

нарешті дала нам спокій. 

Вибиваючись з останніх сил, ми з Ігорем тарабанили свою важку ношу, 

намагаючись якомога швидше дістатися до єгерського двору. У нас тепер 

нестерпно боліли плечі, ми ледве переставляли ноги. Йшли з надією 

покликати когось на допомогу, але навколо нікого не було…  

 

Вкрай зморені, але дуже щасливі, ми нарешті підійшли до єгерського 

паркану. Отам і побачив нас дядько Карпо. 

– Шалапут?! Живий?! – прожогом кинувся він до нас. 

– Дихає. Води… 

Єгер витяг і шпурнув нашу жердину, підхопив гавкуна, вбіг до двору: – 

Гей, Катре! Глек кисляку! Мерщій! – крикнув він. 

Шалапут, лежачи серед двору, спрагло хлистав кисле молоко і на 

наших очах веселішав. На його боках вляглася шерсть, він жвавіше крутив 

хвостом і, підвівши голову, мляво посміхався. 

– Отаке трапляється в житті, – роздумливо промовив єгер. – Зовсім 

недавно гавкун привів вас до мого двору, а тепер ви його принесли… 

Скажіть мені, де ви його знайшли? 

– У прірві серед чагарів, – повідомив я. 

– Он, виходить, куди заманили його кляті єноти. Самі у нори 

поховалися, а він, бідолаха, так і шугнув у яму. Треба буде його ветеринару 

показати. Може, що всередині пошкодив. Ану збігайте котрийсь у повітку по 

нашийник. 

По нашийник побіг Ірвик. От він зник у дверях і одразу заволав так, 

ніби побачив там принаймні уссурійського тигра. За хвилину Ірвик вилетів із 

сарайчика, мов куля. В одній руці він тримав нашийника, а в другій… свого 

рудого «бізона»… 

– Знайшов! Знайш-о-о-в-таки… – аж танцював він і притискав пошар-
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паний ранець до грудей. 

– Виходить, це твій? – здивувався єгер. 

– Так, це мій рідний «бізончик». Але як він опинився в повітці? 

– Усе дуже просто. Шалапуту не завжди щастить полонити в очеретах 

порушників спокою, тож він привчився приносити їхні речі. Звісно, слідком 

тоді й харцизяки топають до мене на розмову, та ви, виходить, не знали 

цього. А в оті ранці я не маю звички зазирати. 

Я уважно слухав дядька Карпа і водночас мені кортіло, ой як кортіло, 

хоч одним оком подивиться, чи збереглася моя коробочка з метеликом. А 

Ірвик усе ніяк не міг розібратися з «бізоном»: заіржавілий замочок ніяк не 

підкорявся своєму господареві.  

Аж ось нарешті він здолав його і відкрив ранець. Тремтячими руками я 

схопив свою коробку, відкрив її і завмер у захваті: на ватному матрацику 

лежав цілий-цілісінький метелик. Сама доля повернула його мені… 

Єгер обережно вклав Шалапута в мотоциклетну коляску, а сам 

підійшов до нас і на знак особливої подяки скуйовдив правицею наші чуби, 

сердечно потиснув руки, побажав щасливо дістатися додому. 

 

 

7. Зустрінемося на Очеретяному озері 
 

Наша вчителька української мови Галина Пилипівна, мабуть, найдужче 

на світі боїться комах. Називає їх усіх чомусь тарганами. Помітивши якусь 

кузочку, неодмінно ойкне: «Ой, лишенько, знову тарган!» І одразу в моєму 

або Ірвиковому щоденнику з’являється двійка, бо Галина Пилипівна чомусь 

вважає, що лише ми з ним могли принести до класу «отаку негідь»…  

Вона навіть парту, за якою ми з Ігорем сиділи, обходила з острахом. 

Ота знаменна подія у нашому житті й розпочалася саме на уроці української 

мови. То був останній, та ще й суботній урок. Мені не сиділося, я нетерпляче 

чекав дзвоника. Для цього була досить поважна причина… 

– Сергійку, – раптом вигукнула Галина Пилипівна. 

Я підвівся. 

– Чому це ти крутишся, наче в тебе по спині тарган лазить? 

– Ні-і-і. Я не кручуся, – запевнив я вчительку. 

– Ну то сиди, як належить, – наказала вона. 

Звісно, вчителька не знала, що у мене на спині, між лопатками, справді 

куйовдиться жук – і не якийсь там тарганчик, а славетний носорог. Я 

знайшов його дорогою до школи і поклав у кишеню, а він, клятий, виліз мені 

на спину, і якраз там, де його рукою нізащо не дістанеш.  

У тому, що жук-носорог, певно, найсильніша тварина, я переконувався 

з кожною хвилиною. Гадаю, кожному відомо, що однорогий жук, вага якого 

кілька грамів, вільно котить кілограмову кулю. Аби мені таку силу, я б 

запросто носив під пахвою трактор…  

І от тепер цей силань рив на моїй спині собі нору, а я мусив це терпіти! 
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Ще й посміхатися при цьому. О, прокляття!!! Очевидячки, ця моя посмішка 

була не зовсім натуральна, бо вчителька час від часу з острахом позирала на 

мене. Я ж приречено дивився на годинник, з усіх сил чекаючи, коли ж усе це 

в кінці кінців закінчиться. 

О, нарешті, дзвоник! Але раптом, замість такого довгожданого: «До 

побачення, діти!», вчителька суворо наказала: 

– Усім сидіти. А Сергія Гарбуза та Ігоря Рваника терміново викликає 

директор школи для дуже серйозної розмови. 

«От тобі маєш!» – важко зітхнув я. 

Щойно ми вийшли з класу, як почули крик учительки: 

– Який тар-р-р-гани-ще-е! 

Я озирнувся і побачив свого мучителя, що повз біля вчительського 

столу. Схопив його і мерщій сховав у кишені. 

– Отаку гидь… руками! Ну, начувайтеся, юні ентомологи74! Одержите 

за все! – пророкувала нам Галина Пилипівна. 

Ми з Ігорем геть занепали духом і, похнюпившись, попленталися 

довгим шкільним коридором до кабінету директора. Ех, не слід було нам 

учора йти на баштан! Не інакше, як дід Охрім, охоронник, нас упізнав. 

Виходить, не спав він, а тільки прикидався, а тепер розповів, а може, й 

написав нашому директору! 

Двері директорського кабінету – навстіж, а там зібралися, вважай, усі 

вчителі. Нарада! Краса! Ми вже кинулися було назад, але тієї миті нас 

помітив директор. Він підвівся з-за столу і сказав: 

– Даруйте, дорогі колеги, але я маю нагальну і досить серйозну розмову 

он з тими учнями. 

Усі, хто був у кабінеті, одночасно озирнулися на нас, а ми похололи. 

Все! Влипли! Зараз розпочнеться! Ми вже знали ті розмови з директором!.. 

Добре, хоч учителі почали розходитись! 

Учитель історії Сергій Степанович на мить зупинився і поколихав над 

нашими головами своєю русявою бородою: 

– Ну й ну, – прогудів він співчутливо. 

Ми, бідолашні, ступили до директорського кабінету. 

Директор школи, Іван Павлович, він же й учитель фізики, щільно 

причинив за нами двері. Потому мовчки, якось особливо оглянув нас з 

маківок до п’ят, сів за стіл і став щось читати, а може, й розглядати, нам не 

було видно. Ми стояли біля дверей ні живі ні мертві. 

«Ти диви!.. Оце так новина!.. Хто б міг подумати!» – бурмотів він. Ми 

уявляли, що там міг написати дід Охрім, і ладні були провалитися крізь 

землю. 

Іван Павлович перевів погляд на нас і промовив: 

– Сідайте, хлопці! 

Він продовжив читати далі. Та нарешті Іван Павлович підвів голову і 

запитав: 

                                         
74

 Ентомо́лог – фахівець з ентомології, науки про комах.  
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– Ну, а тепер розповідайте мені, де ви були і чим займалися на 

Солоному лимані. 

– А-а-а, на лимані! – мовив Ігор. 

Ми одразу повеселішали.  

– Ми там ґрунти збирали, комах ловили, – почав було я. 

– Ну, про це я знаю, – перебив мене директор, – і про Ігореву колекцію 

ґрунтів мені відомо, і про те, що ти, Сергію, полонив рідкісного метелика. 

Мене інше цікавить. Згадайте, що ви там іще робили. 

– Більше начебто нічого… ну хіба єгерю допомагали отих камачок 

рятувати, – вставив Ірвик. 

– Камачок, – пожвавішав директор. – Це вже діло кажете! Як же ви їх 

рятували? 

– Як рятували? – пересмикнув плечима Ірвик. – Ну, копали гирла, 

з’єднували баюри з морем... 

– Так-так... А скажіть мені, як це ви, такі досвідчені юннати, одного 

разу випустили камачку не в море, а у Солоний лиман? Відповідайте! 

– Що-о... камачку... в Соло-оний... А звідки-и Ви знаєте? То ж наша 

велика таємниця, – пробелькотів я. 

– Виходить, правду написав мені єгер Очеретяного озера, – то ваша 

робота! – чомусь зрадів Іван Павлович. – Я слухаю, розповідайте, як це 

було... 

Що нам лишалося? Довелося все повідати директорові. Ми розповідали 

і, як це не дивно, не бачили на обличчі директора осуду. Навпаки, Іван 

Павлович не раз уже помацав мочку правого вуха. А ми добре знали, що він 

робив це перед тим, як поставити учневі у щоденник п’ятірку.  

Що б це означало? 

Нарешті ми закінчили розповідати. 

– Ну, що ж, діти! Ви тільки-но сказали, що плутанина на Солоному – то 

ваша велика таємниця. Мушу вас розчарувати: про ваш секрет уже знають 

тисячі й тисячі азовських рибалок. – Сказавши це, він подав нам газету. – 

Читайте, дивуйтеся і радійте!.. 

Ми взяли газету, дивимося: на першій сторінці велика фотографія, а на 

ній – купа сріблястої риби. Навколо стоять якісь люди у рибальських робах, 

усі вони здивовано дивляться на ту рибу. Відразу ж пізнали серед них дядька 

Карпа, кремезного інспектора і Шалапута. Пес, висолопивши довжелезного 

язика, теж дивився на рибу. Що то за риба, ми не знали. 

– Ну, що скажете? Гарна рибка? – спитав Іван Павлович. 

– Гарна. А що? – перезирнулися ми. 

– Ну, то знайте – це та сама камачка, яку ви помилково у Солоний 

лиман випустили... 

– А хіба вона не загинула? – вигукнув Ігор. 

– Ні, жива, до того ж за літо стала вдвічі більшою, ніж така сама, що в 

морі виростає. Солоний лиман виявився щедрою нивою для кефалі. Відомо, 

що ця риба харчується різними організмами, які живуть у муляці. А їх у 
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лимані сила-силенна. А це ж справжнє відкриття! Уявляєте – повесні рибалки 

прокопають гирло в цей лиман, туди запливе камачка, а вже восени врожай 

кефалі візьмуть. 

– Хіба то відкриття, то ж випадок… – почав було я. 

– Кажеш, випадок? Ні і ще раз ні! – гаряче заперечив Іван Павлович. – 

Розумієте, цього ніколи б не трапилося, якби ви були хаткосидами, коли б ви 

боялися переночувати у дуплі або на березі моря. Такими непосидами будьте 

й надалі! І ще одне: у давнину наш лиман славився рибою. Ось доказ, – 

сказав директор і висипав з пакуночка на стіл чорний пісок. 

– Мій пісок з Вербохмари!!! – здивувався Ігор. 

– З Вербохмари, – ствердив Іван Павлович, – але це не пісок. 

– А що? 

– Зітлілі кістки кефалі, – сказав директор. 

– А оті кістки, бува, не горять уночі? – запитав я. 

– Горіти не горять, Сергійку, але випромінюють блакитне холодне 

полум’я. Це явище фізики називають флуоресценцією, – відповів директор. 

Так ось що за пожежа була тоді на моєму столі! Це світилися кістки 

кефалі! А я так налякався! 

– Ну, все, хлопці, можете іти, – відпустив нас директор. – Я радий за 

вас! Завжди будьте такими ж допитливими, як зараз! – сказав директор. 

Ми вийшли з кабінету. 

На шкільному подвір’ї нас зустріла Галина Пилипівна. 

– Ну, що? Перепало?! – спитала вона непривітно. 

– Ще й як! – пожартував Ігор. 

– Так перепало – все життя пам’ятатимемо! – підтримав я друга.  

І ми щасливі шмигнули на вулицю. 
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Андрій Будугай 
 

Біда на островах 
 

За повістю Олексія Огульчанського 

«Острів сріблястих мартинів» 
 

Приї́хав аспіра́нт 

на береги́ Азо́ва 

Вивча́ть марти́нів склад 

на рі́зних острова́х. 

З Грицько́м дізна́вся він 

у чім біди́ осно́ва, 

Як вря́тувать птахі́в 

не ті́льки на слова́х. 
 

м. Біла Церква, 05.12.21, нд., 20:33.  
 

(Із циклу «Приазовські арабески») 

 

 
 

 

Олексій Огульчанський 

 

Острів сріблястих мартинів75 
 

1. Фелюга76 загадково зникла  
 

Круті північні береги Азовського моря. Суглинисті кручі, починаючи 

від гирла Дону, сягають аж до Арабатської стрілки. Тільки вузенька смуга 

добре перетертого морем черепашнику відмежовує зеленаві води Азова від 

стрімких берегів. 

Під час штормів морські хвилі підмивають берегові кручі, іноді від них 

відколюються велетенські брили суглинків, які з неймовірним гуркотом 

падають на пляж. Та хвилі не заспокоюються. Із сердитим шипінням вони 

кидаються на багатотонні грудомахи, роздрібнюють їх і несуть у море.  

Мине небагато часу, і працьовиті хвилі злижуть усе до останньої 

порошинки. Знову золотава доріжка пляжу потягнеться вздовж берега, немов 

                                         
75

 Повість подається за виданням «Чайки покидають острів» – у складі збірника «В нетрях 

Джубаю» (Дніпропетровськ: Промінь, 1989. – 168 с.). Застарілий варіант «чайка» замінено – 
згідно сучасної назви цих птахів, – на «мартин», адже в українській мові «чайка» – це назва 

пташки, яка в російській мові називається «чибис» або «пигалица». 
76

 Фелю́га – невелике безпалубне вітрильне судно на Середземному, Чорному, Азовському, 
Каспійському морях. 
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тут нічого і не сталося. 

За великою морською косою, там, де широка степова балка вгризалася 

в берегову кручу, на стародавніх зсувах примостилося невеличке селище 

рибалок. Саманні будиночки туляться до рудих круч, а коло самісінького 

моря просторо розташувався рибцех, чорний, просмолений дах якого був 

схожий на хітиновий панцир морського жука-водолюба. 

Біля кожної хатинки, на берегових терасах – кучеряві виноградники і 

кострубаті абрикоси. 

Улітку, коли сейнери не пливуть в море, селище мовби завмирає, щоб 

прокинутися і зажити бурхливим життям у вересневі дні: такої пори до 

берегів прямують косяки жирної хамси і славнозвісної азовської камбали.  

Та особливо славиться цей берег бичками... Таких бичків не знайдеш на 

всьому узбережжі. Недарма селище нарікли Бичковою Балкою. Пишаються 

своїм берегом старожили-бичкобалківці. Чудові місця! 

Тепер літо. У Бичковій Балці доспіли ранні абрикоси дички – маленькі 

оранжево-червоні плоди, вкриті світло-ніжними ворсинками; наливаються 

буйним соком виноградні грона... А на узмор’ї, мов фантастичні морські 

потвори, що виповзли з глибин погрітися на сонечку, лежать рибальські 

човни – «дуби» і «байди»77, а поруч тулиться дрібнота – незграбні 

«калабушки» і тупоносі «тузики». 

Нещодавно цим морським берегом оволоділи білі качки – нове 

багатство рибоколгоспу. 

 

Прокидаються рибалки на світанку і знайомими вузькими стежками, не 

поспішаючи, прямують до моря, щоб подивитися, яке ж воно сьогодні. 

Сторонній людині море здається завжди однаковим. Але глибоко помиля-

ється той, хто так думає! 

У синіх передранкових сутінках стоять рибалки на стрімкому березі. 

Широко, по-морському розставивши ноги, простоволосі, вони дивляться на 

схід, де повинно вигулькнути сонце. Лише їхні очі бачать у ці урочисті 

хвилини те, що іншим не судилося помітити. 

Зустрічають сонце рибалки завжди: і під час путини, і влітку, коли 

баркаси на березі вилежуються. Так воно вже здавна ведеться... 

Та цього червневого ранку традиційний похід бичкобалківців до моря 

неждано порушився. 

– Гва-алт! Рятуйте, люди добрі! Пограбува-а-ли! – почувся з берега 

розпачливий крик.  

Голос був хриплий від напруження, але його почули в найдальших 

кутках селища, кричав рибцехівський сторож Краб. 

– Ряту-у-уйте! – не вгавав вартовий. 

Першим прибіг завідуючий рибцехом Роман Іванович. 

З крутого схилу він побачив на пляжі біля самого моря присадкувату 

постать, схожу в передранковій пітьмі на викинутий морем чудернацький 

                                         
77

 Байда – азовський вітрильний рибальський човен.  
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корч. 

– Чого сполошив людей? 

Кум Краб безладно замахав руками. 

– Фелюжку вкрали! Вкрали стару фелюжку. Тутечки її ввечері 

припнули на якірці. Біля пристані. Зерно качкам привозили. Немає фелюги! – 

гугнявив він. 

Незабаром на березі зібралися майже всі рибалки. 

Уже й сонце вигулькнуло з-за горизонту, але вперше, за багато років, 

ніхто не дивився на схід. Приклавши над очима долоні, немовби в обличчя 

палило південне сонце (така вже рибальська звичка), люди оглядали 

морський простір. Фелюги ніхто не бачив. Вона загадково зникла... 

Тоді заговорив сухорлявий дідусь, з густими обвислими вусами, 

Григорій Микитович – відчайдушний рибалка і ветеран Другої світової 

війни. 

– Відтоді, як там, – старий махнув рукою в бік моря, – прокопали для 

великих суден підхідний канал, фарватер, значить, – на нашому березі почало 

коїтися щось незрозуміле. Всі ви пам’ятаєте широченний пляж, де зараз 

качатник. Тепер немає його. Море забрало. Воно вже і материк гризе. Море 

вкрало багато наших човнів. Течія поцупила і стару фелюгу... Зірвала з якоря. 

– Табун качок пропав! З моря вчора не повернулися! – пронизливо 

крикнула висока і худа птахівниця, яку всі звали тіткою Гундерихою. 

– Бочка, люди добрі! Бочка зелена про-о-о-о-па-ала! – раптом 

заголосила і рибачка Паша-циганка. – Замокала у воді! А тепер немає! 

– Море забрало, – гомоніла юрба. – Ґав не лови... 

А море, наче винуватий пес, крадькома улесливо лизало пісок біля 

самих ніг бичкобалківців. 

 

Паша-циганка поспішила додому. Вона дуже швидко видряпалась на 

позолочений ранковим сонцем берег. «Треба збудити синочка. Хай гайне до 

Гадючої Прірви. Може, там викинуло бочку. Така ж хороша була!» – га-

рячково думала рибачка, пробираючись вузькою стежкою між зеленим 

бадиллям кавунців. 

Тільки біля своєї хвіртки Паша віддихалася і вже повільніше пішла до 

повитої виноградними лозами альтанки. Там, на розкладачці, спав її син 

Грицько, прозваний однолітками Грицьваром за темну, як у матері, шкіру, 

що нагадувала смолу-вар, якою рибалки смолять човни. 

Проміння ранкового сонця пробивалося крізь мереживо сплетених 

виноградних ліз і освітлювало обличчя сплячого. Паша подивилася на сина і 

замилувалася ним, на мить забувши про все на світі.  

Який все ж таки вродливий у неї росте хлопчина!.. Вилицювате 

обличчя з мужнім, як у батька, підборіддям. Чорне кучеряве волосся. 

Батько... Кілька років тому, сонячного вересневого ранку, рибалки 

витягли на берег важкий невід з багатим уловом. І раптом – вибух. Зі 

страшенною силою розкидало в усі боки розтерзані тіла рибалок. Серед них 
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був і батько Грицьвара Максим. Як згодом встановили, у невід з рибою 

потрапила плавуча нацистська міна. 

З того трагічного ранку єдиною втіхою і радістю для Паші був син, 

якого вона з пелюшок бачила рибалкою. Сама вона після загибелі чоловіка 

стала біля невода. Ця сильна чорноока жінка не поступалася навіть бувалим 

рибалкам. Її не лякали жорстокі осінні шторми і зимова холоднеча. 

Син підріс. Та не справдилися надії матері. Спочатку все було добре. 

Він був з рибалками в морі, плавав під парусом на старій фелюзі, не раз стояв 

за кермом сейнера. А коли у колгоспі почали розводити качок, хлопця немов 

підмінили: всі літні канікули працює на качиній формі, а море забув, наче й 

не син рибалки.  

Усі його друзі готувалися навчатися у шкіперських школах – хто у 

Вилковому78, хто у Ростові, а він мріє стати якимсь зоотехніком. Паша 

вперше чула таке слово... Вона й ненавиділа качок, хоч і знала, що вони 

дають колгоспові прибутків не менше, ніж риба. 

Ще довго стояла, замислившись, мужня рибачка коло альтанки, а тоді 

схаменулася: «Чого це я тут стою?» – і, згадавши про діжку, кинулася будити 

сина. 

– Вставай, синочку. Піднімайся. 

А той у відповідь пробурмотів щось і перекинувся на другий бік. 

– Підводься, спанько! 

Хлопець сів і потер кулаком сонні очі. 

– Ма, що трапилося? Лисиця до качок залізла?! – схопився на ноги 

Грицьвар. 

– Ти й уві сні своїх качок бачиш, – з докором кинула мати. – Нікуди не 

поділися твої крякухи. Бочка наша пропала. Зелена... 

– А-а-а, зелена бочка... – байдуже протягнув син, збираючись знову 

лягти. 

– Та піднімайся ж, кажу тобі, лежню. Гайнеш до Гадючої Прірви. 

Може, десь викинуло... Всяке буває. 

– Прірва?! Я миттю! – заметушився синок. – А якщо не встигну? О 

десятій мені чергувати на фермі... 

– Іди, іди, Гришо, я почергую, – неохоче погодилася мати. 

Вона підозріло спостерігала, як хутенько та радо збирався хлопець у 

дорогу. З чого б це? 

– Дивись мені, синочку, у ту прірву не заходь. Гадюки покусають... 

– Знаю! Не маленький, – весело крикнув Грицьвар уже з подвір’я. 

На вулиці він зустрів птахівницю – тітку Гундериху, – і від неї 

довідався, що з ферми цього ранку зник табунець качок разом зі знаменитою 

крячкою, яку за невгамовний і сварливий характер Грицьвар прозвав 

Пустухою. 

                                         
78

 Ви́лкове – місто, розташоване в українській частині дельти Дунаю, в Кілійському районі 

Одеської області. Останній населений пункт на берегах Дунаю перед його впадінням в Чорне 
море. 
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2. Зустріч у Гадючій Прірві 
 

За три кілометри від селища, на морському березі, розкинулось 

урочище Гадюча Прірва. Усі рибалки далеко обходили його, і тільки 

найвідчайдушніші хлопчаки навідувалися сюди. 

Прірву утворили багатоярусні зсуви глини. На терасах, обернених до 

моря, росли буйні приазовські трави і зустрічалися чагарі маслини, шипшини 

і колючого терну. А в глибоких щілинах зсувів та в печерах жило безліч 

золотавих плазунів-жовтобрюхів. 

О! Скільки байок про оту Прірву розповідають старожили – за день не 

переслухаєш! І в кожній з них неодмінно згадуються величезні гади, які у 

давнину ковтали овець, корів і навіть людей. 

Рибалки охоче слухали ті побрехеньки, сміялись, але все-таки 

побоювались того урочища, вважаючи за краще обходити його. Проте, 

Грицьвар уже не раз бував у тих місцях. І не тільки бував, але й зробив там 

приголомшливе відкриття.  

Якось біля лисячої нори підліток помітив дивну качку. Голова була в 

неї чорна, «жилет» – рудуватий, ніс і ноги – червоні. І, уявіть собі, ця качка-

чепуруха без усякого страху почалапала… у лисячу нору! А згодом звідти 

виповзла руда розбійниця. Хитруха облизалася і гайнула в степ. 

«Отакої, з’їла лисиця качку! – жахнувся хлопець. – Яка ж вона дурна 

була, сама ж до лисиці в зуби полізла». Та згодом, на превелике диво, він 

побачив і качку. Вона, мов нічого й не трапилось, перевальцем вийшла з 

нори. Лисиця й качка в одній норі! Та це ж справжнісіньке чудо!  

Грицьвар добре знав, як розправляється лисиця з качками, коли їй 

вдається непомітно підкрастися до табунця біля ферми. А тут, будь ласка, 

живе розбишака разом із качкою, а по здобич вона, мабуть, бігає на 

бичкобалківську ферму. 

Своє відкриття Грицько зберігав у таємниці, а в селищній бібліотеці 

взяв книжку – «Атлас мисливських птахів» – і на одному з малюнків упізнав 

качку-модницю. Виявилося, що то була галага́зка. Вона справді виводить 

своїх каченят у лисячій норі, а руда хвостата хитруха цих качок чомусь не 

займає. І ще прочитав таке: пух галагазів цінується майже так, як лебе́дячий. 

«А що якби розвести таких птахів на фермі? – розмірковував Грицьвар. 

– І від лисиць їх не треба оберігати, і красивіші вони за домашніх качок, і пух 

дорогий». Тоді ж вирішив будь-що підстерегти і спіймати хоч парочку 

каченят-галагазок для розплоду на фермі. 

 

Коли за крутим берегом сховався чорний дах рибцеху, Грицько 

попереду побачив горбатий мис, дивовижно схожий на верблюда, що забрів 

далеко в море. А далі – Гадюча Прірва. Простував він по заплеску – мокрій 

стежці пляжу, яку зрідка облизували хвилі довгими пінявими язиками. По 

заплеску завжди легше йти. 

Горласті мартини кружляли біля самісінької води. «Чому це сріблясті 
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мартини летять у степ? Що вони там роблять на пшеничних і кукурудзяних 

полях? От би дізнатися!» – часто думав Грицько. 

Зголоднілі за ніч мартини полювали на мілинах за рибою. Вони 

пронизливо кричали, переверталися у повітрі, немов акробати, сварилися й 

часто із завидною сміливістю, склавши крила, каменем падали у хвилі за 

здобиччю. 

Грицьварові все це знайоме. Він байдуже крокував серед різноголосого 

шуму, думаючи тільки про каченят-галагазок. Хто знає, можливо, саме ці 

чарівні крилатки були причиною любові хлопця до птахів, може, це вони й 

спонукали його відмовитися від моря і піти на качину ферму. 

Похмура стрімка гора закінчувалася майже прямим уступом, і хвилі тут 

плескалися об крутий берег. За горою-верблюдом Грицьвар побачив знайоме 

урочище. 

Хаотичне нагромадження численних зсувів здавалося школяреві 

зубчастими руїнами старовинного замку. Он там сторожові бійниці і висячий 

місток над безоднею. А хіба то кущі шипшини? Зовсім ні! Рицарі в бойових 

обладунках з мечами в руках охороняють підходи до житла свого володаря! 

Якусь хвильку Грицько милувався пейзажем, а тоді рушив до нори, де 

жила й галагазка. Йти недалеко. Ось треба тільки минути кущ маслини, а там 

можна непомітно підповзти і до качок... Виглянувши з-за куща, хлопець 

зненацька відсахнувся. Чи не обманював його зір? Ні, з протилежного боку 

до лисиччиної хати хтось уже підлазив. 

«Хто це?» – гарячково думав Грицьвар, уважно стежачи за кожним 

рухом невідомого. До нори підкрадався якийсь чоловік. Ось серед будяків 

майнула його голова в чудернацькому капелюсі, а он і ноги.  

Не встиг невідомий причаїтися, як перед ним зненацька залопотіла 

крилами й метнулася в повітря качка. Чоловік підвівся, оглянувся довкола і 

старанно обтрусив пил з костюма. Потому він, не кваплячись, підняв 

заплічник, що лежав поблизу, і попрямував до чагаря, за яким притаївся 

Грицько. 

Хлопець завмер. Він прилип до землі, намагаючись жодним рухом не 

видати себе, хоч його нестерпно допікав сліпець, що вмостився на щоці. 

Незнайомий зупинився за кілька кроків. 

– Гей, за кущем! Ану, піднімайся! – крикнув він суворо. 

Що лишилося робити? Грицьвар неохоче встав. 

– От і чудово! Доброго ранку, хлопчику! 

– Др-р-растуйте, – розгублено притягнув Грицьвар, недоброзичливо 

оглядаючи цибаня, одягненого в дивовижний костюм з безліччю кишень на 

замках-блискавках. Та ще до всього на шиї незнайомця висіло багато різних 

предметів. Два фотоапарати, планшетка, бінокль і ще щось невідоме... 

Звичайно, підліток мав повну підставу ненавидіти цю людину, яка 

хотіла так безсовісно виловити його галагазок. У цьому він не мав сумніву. 

Підійшовши ближче, незнайомий у свою чергу безцеремонно оглянув 

хлопчину від голих п’ят до чорній непокірних кучерів. 
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– А чому це ми такі похмурі? Не годиться! Давай краще знайомитися, – 

весело промовив він. – Мене зви Володимиром Петровичем. – І він 

простягнув руку. 

– Грицьвар... З Бичкової Балки, – солідно відповів той і доторкнувся 

рукою до пальців Володимира Петровича.  

«Рука м’яка і незагоріла. Міська людина. Налякати треба», – швидко 

зметикував: 

– Дядечку, Володимире Петровичу! А Ви тутечки не боїтеся? Це ж 

гадюче місце, – хлопець скривився, наскільки це йому вдалося, вирячив очі й 

надув щоки. – Зміїв тут!.. І оком не моргнеш, як проковтнуть з руками, 

ногами і... торбиною. – Він виразно подивився на заплічник свого 

співбесідника. 

В очах Володимира Петровича згасли глузливі вогники. 

– Я бачу, ти хитрющий пацан.  

При цьому чоловік швидко дістав з планшетки акуратно складену карту 

і розгорнув її.  

– Ти маєш рацію. Це урочище Прірва. Що ж до гадюк, то я не з 

лякливих. Дивись! – сказав подорожній. 

Він витягнув із заплічника круглу, обтягнуту залізною решіткою 

коробку, в якій Грицьвар побачив скрученого кільцями жовтобрюха. Плазун 

ворушився, показуючи крізь решітку свого чорного роздвоєного язика. 

«Еге, такого не злякаєш», – одразу зрозумів він. 

– А ти краще сам скажи, чого так рано примчав сюди? – поцікавився 

Володимир Петрович. – Та ще й ховаєшся. 

– У справі прийшов, – сердито кинув школяр. – Бувайте! Поспішаю. – 

Він круто повернувся і щодуху помчав. 

– Гей ти! Хлопчику! – крикнув йому навздогін Володимир Петрович, – 

Далеко звідси селище? 

– Да-ле-ко! – збрехав Грицьвар. – Дуже да-ле-ко! 

Він біг і гарячково думав: «Переловить цибань каченят. Обов’язково 

запопаде. Хитрющий і нічого не боїться. Ач, яку гадину живу спіймав!»  

Зупинився він тільки біля мису і з-за укриття деякий час стежив за 

високою постаттю свого нового знайомого. Той стояв на березі й дивився 

кудись удалину. 

Похнюплений вертав додому Грицьвар. 

А Володимир Петрович ще довго милувався морським обширом.  

 

Молодий орнітолог оглядав погідливе79 море і мимоволі пригадував 

недавню розмову з професором. 

Він тоді сидів у кабінеті сам і перевіряв речі, складені у чималенькому 

заплічнику з міцного брезенту. Численних пакунків, щільно вкладених у 

рюкзак, не витягав, а обмежився лише переліком.  

Кожного разу, пригадуючи той чи інший предмет, він загинав пальці на 
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 Погі́дливий – те саме, що «погідний».  
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руках. Кабінетну тишу порушував шепіт: «Фотоплівки в касетах – раз, набір 

інструментів для препарування – два, гумові мішечки для пога́док – три, 

кільця для мічення птахів – чотири...»  

Зненацька двері кабінету відчинились, і на порозі з’явилася вогняно-

руда дівчина-секретарка Оля. У неї було грубе, немовби вирізане з шматка 

дерева, застигло-німе обличчя. 

– Аспіранте Борисенко, – сухо промовила вона, – на Вас чекає Іван 

Федорович. 

Засунувши під стіл заплічник, молодий чоловік неохоче підвівся і 

мовчки рушив довгим інститутським коридором. 

Кабінет професора Івана Федоровича Переносенка – відомого 

орнітолога – складався з двох кімнат. У першій, заповненій до стелі 

різноманітними ящиками, пакунками, жмутками, пахло нафталіном. Тут 

зберігалися колекції пташиних чучел – результат численних експедицій 

професора. З цієї кімнати широкі двері вели до другої, частина якої була 

зайнята вольєрою. Там завжди бігали куріпки. 

– О, Володимире Петровичу, прошу, прошу, – почув він, переступивши 

поріг робочої кімнати професора.  

Самого ж Івана Федоровича в кабінеті не було видно. Аспірант 

зупинився, оглянувся і несподівано побачив черевики Переносенка, які 

стирчали з вузеньких дверцят вольєри. Іван Федорович, лежачи на підлозі, 

намагався спіймати куріпку. Птах злякано притиснувся до залізної сітки і 

відчайдушно захищався. 

– От ши́беник80, – ніжно промовив професор. – Ну, гаразд, пізніше 

подивимось, що з тобою трапилось. 

Професор спритно виповз із вольєри, струснув із себе пилюку і вимив 

руки. 

Серед працівників інституту існували дві протилежні думки про Івана 

Федоровича. Одні вважали його авторитетом, світилом орнітологічної науки, 

інші – фантазером, який часто у звичайнісіньких явищах вбачав щось 

особливе, майже ключ до великих відкриттів. 

До цієї другої групи належав і він – аспірант Володимир Петрович 

Борисенко, бо твердо був переконаний у тому, що попереднє, щасливіше 

покоління вчених уже відкрило все у пташиному світі. І молодим вченим 

лишилося тільки деталізувати й уточнювати давно відоме. 

Ось чому до розмови з професором – а це, напевне, буде чергове 

напучення перед його науковим відрядженням до берегів наших південних 

морів – він заздалегідь ставився скептично, приготувався вислухати чітко 

сформульовані думки професора-фантазера і почув: 

– Що ж Ви, батечку мій, як кажуть студенти, прилипли на порозі? 

Прошу, заходьте. Тема Вашої дисертації – морські птахи півдня. Здається, я 

не помилився? 
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 Ши́беник – 1) бешке́тник; 2) застаріле – той, хто повісився або кого повісили на шибениці 
(споруди для виконання смертної кари через повішення). 



215 
 

– Правильно, птахи... – підвівшись, відповів він і зніяковів: ніяк не міг 

одвикнути від студентської звички вставати. 

– Ви, юначе, сидіть. Ми з Вами колеги-орнітологи, – дружньо 

посміхнувся Іван Федорович. – Ось і здійснилася Ваша заповітна мрія. 

Перше самостійне наукове відрядження. Це добре. Я Вас прекрасно розумію.  

Професор відкинув голову на спинку крісла і мрійливо заплющив очі. 

– Пам’ятаю, пам’ятаю, – промовив він тихо... 

– Так, я багато років чекав цього дня. 

– Радий за Вас. Сердечно радий. Але, батечку мій, не повертайтеся з 

відрядження лише з гумовими мішечками, наповненими різними пташиними 

нутрощами, та з довжелезним переліком видового складу птахів. Це вже 

застаріло, хоч, на жаль, часто повторюється. 

Професор задумався, а потім, щось пригадавши, заметушився.  

– Звичайно, збирайте там усе, що потрібно, але головне... головне – 

розгадайте одну, досить істотну пташину проблему. Я б навіть сказав, 

таємницю. Так-так... таємницю. 

– Проблему? Таємницю? – здивувався аспірант, недовірливо поглядаю-

чи на Івана Федоровича. 

– Так, проблема! Йдеться про сріблястого мартина. Ви, мабуть, знаєте, 

що цей красивий птах частково гніздиться на островах Азовського моря. На 

відміну від чорноморських, азовські мартини дають господарствам Приазов’я 

велику користь. Вони знищують сірих ховрахів, мишей-полівок і різних 

шкідливих жуків. 

– Це я засвоїв з Вашої, професоре, роботи. Знаю, що ці птахи – 

важливий об’єкт досліджень, – поквапливо відповів аспірант. 

– Не хвилюйтеся, колего, – посміхнувся Іван Федорович. – Усе 

передбачено. Вас миттю доставлять на вокзал. Я розповідатиму стисло і 

назву лише вихідні пункти своєї думки.  

Аспірант кивнув на знак згоди. Професор вів далі: 

– Відомо, що на Азовському морі дуже мало островів. Бірючий та 

групи мініатюрних острівців побіля морських кіс – їх азовські рибалки 

називають ще дзендзиками81 – оце майже і все. А тим часом останніми 

роками контрольні пункти на азовському узбережжі повідомляють, що на 

літніх кочовищах з’являється багато молодих мартинів. За моїми 

розрахунками, вони не можуть прилітати з чорноморських островів. Це, так 

би мовити, перша ланка.  

Аспірант уважно слухав професора. 

– Друге. Іноді ті ж контролери сигналізують про різке зменшення 

молодняка мартинів. І запам’ятайте, дорогий колего, саме у ті роки на 

початку літа, отут, – Іван Федорович обернувся і закрив долонею частку 

карти Азовського моря, яка висіла на стіні, – шаленіють короткочасні 

шторми великої сили. Можна припустити, що якраз у цьому пункті під час 

штормів відбуваються катастрофи, які викликають численні жертви серед 
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пташиного світу. А ми про це не маємо ніякого уявлення. 

– Катастрофи?! Які ж можуть бути катастрофи на Азовському морі? У 

цьому районі навіть островів немає. 

– У тому-то й справа, батечку мій, що ці острови на карту не нанесені, – 

задумливо промовив Іван Федорович. – Але острови в цьому місці можуть 

виникати. 

– Нові острови? 

Професор уважно подивився на нього: 

– Не вірите? Мене така відвертість не дивує, навпаки, задовольняє, – 

проговорив він спокійно. – Але прошу Вас, колего, до кінця вислухати мої 

теоретичні міркування, а потім ознайомитися з деякими фактичними 

матеріалами.  

Професор поклав руку на товсту папку, що лежала перед ними на столі 

та продовжив далі: 

– У цьому районі моря багато мілин, а донні джерела опріснюють море. 

З давніх часів сюди запливає нереститися морська риба. Ось чому цю ділянку 

закрили для судноплавства. Тепер же морські хвилі інтенсивно руйнують 

корінний берег ось тут.  

Професор показав на карті невеличкий населений пункт біля моря.  

– Ага... Так. Це селище Бичкова Балка. Занесені хвилями далеко в море 

продукти берегового руйнування відкладаються в так званих зонах 

акумуляції. Ось Вам і острів. Отакі, дорогий колего, мої теоретичні 

міркування. І, нарешті, остання ланка, – промовив орнітолог. – Це, з дозволу 

сказати, «прошеніє» рекомендую Вам зараз прочитати.  

Професор витяг з папки досить зім’ятий аркуш з учнівського зошита та 

подав його аспірантові. З великими труднощами вдалося тому прочитати 

цього, на диво безграмотного листа, літери й слова якого, мов незграбні 

жуки, розповзлися в усіх напрямках. Запам’ятав текст. 

«Прошеніє. Це з моря їхавши калабухою біля берега багато аж страшно 

дохлих мартинячих курчат плавало усе море жовте од них було всілякі там 

учені пташок які говорять вивчають треба припинити це безобразіє бо великі 

мартини все-таки впливають на економічну проблематику декого з нас». 

Внизу підпис – закарлючка «Запи». 

– Якась нісенітниця, – пробурмотів аспірант і додав, – скоріше, це жарт 

безнадійного дурня або повідомлення людини, якій не можна вірити. 

– Чому Ви так думаєте? – жваво поцікавився професор. 

– Та хоча б тому, що ця людина дбає не про птахів, а зацікавлена в 

якійсь особистій, як там сказано, «проблематиці»... 

– У мене інша думка. Це повідомлення слід перевірити, – зауважив Іван 

Федорович. – Я його одержав сьогодні, дві години тому. Тому й потурбував 

Вас, шановний колего, у такий не зовсім зручний для Вас час. Надіслано 

листа з тих місць, куди Ви їдете. Ще раз наголошую – у цьому, так званому 

«прошенії» є крихта правди... 
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Тепер, пригадавши оту розмову, аспірант запально вигукнув: 

– Ви помиляєтеся, шановний професоре! Це маленьке море – лагідне і 

схоже на кошенятко. Ось воно булькає біля моїх ніг! Ніяких пташиних 

проблем і таємниць тут нема-є-є! – вже горлав він, а похмурі кручі Гадючої 

Прірви відгукувалися луною – є-є-є-є... 

– Одні хлопчики-азовчани гарні! – І вже тихше і захоплено додав: – 

Грицьвар! Ото хлопчина! З характером циганча мале!.. 

Згодом Володимир Петрович підвівся і попрямував берегом на схід. 

Він ішов і весь час бачив попереду, на мокрому піску, чіткі відбитки 

міцненьких Грицьваровнх ніг. Вони привели його в Бичкову Балку. 

 

 

3. Кум Краб-Соловейко 
 

Надвечір Володимир Петрович прибув у селище рибалок. Біля крайньої 

хати він побачив жінку в ситцевому платті, поверх якого був грубий 

полотняний фартух. Вона знімала з жердини низки сухих бичків і складала у 

круглий кошик. 

Аспірант привітався і спитав, де можна переночувати. Рибачка 

відповіла не одразу. Вона уважно оглянула його від припорошених пилом 

черевиків до зеленого берета, витерла об фартух руки і тільки після цього 

сказала: 

– Йдіть вулицею он туди, до рибцеху. Там, на пагорбі, будинок із 

синіми віконницями. То і є наш «готель». 

Володимир Петрович подивувався: в такому маленькому селищі – 

готель! Подякувавши жінці, він попрямував уздовж вузенької вулички, яка 

круто спускалась до моря. 

– Кума Краба питайте. Він там за головного, – навздогін крикнула 

рибачка. 

«Кум Краб, – здивовано подумав Володимир Петрович і посміхнувся, – 

щось не пам’ятаю такого в родині справжніх раків». 

Селище вразило подорожнього своєю чистотою і порядком. Вулиця й 

подвір’я підметені. Біля кожної хатинки – лавочки і кучеряві акації. У дворах 

– акуратно складені дрова, цегла, бадилля соняшнику. І куди не глянь – 

гірлянди бичків. Риба сушилася на спеціальних жердинах, на парканах, на 

деревах, під стріхою і навіть на очеретяних дахах. 

Складалося враження, ніби люди тут тільки те й роблять, що сушать 

бичків. Але тут чогось не вистачало, а чого саме – аспірант поки що ніяк не 

міг зрозуміти. 

Вуличка привела його до рибцеху, з усіх боків оточеного пірамідами з 

тарних ящиків і діжок. За цехом, на пагорбі, стояв будинок із синіми 

віконницями. Біля цього досить великого будинку, як і скрізь, стояла лавка, а 

поруч – одинока, обшарпана вітрами шовковиця. 

Двері були зачинені. 
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Володимир Петрович постукав. За дверима почулася спочатку якась 

метушня, потім поквапливі кроки, і на порозі з’явився досить-таки дивний 

чоловік: присадкуватий, широкоплечий, з довгими, аж до колін, руками. На 

обличчі, серед густої рудої щетини, стирчав, як острівець, ніс. Оченята 

причаїлися під кущистими бровами. Маленька, зовсім лиса голова блищала, 

як добре начищений мідний таз. 

Старий був у трусах і в грубій брезентовім куртці, накинутій на голі 

плечі. 

«Цей дідок, справді, чимсь нагадує краба», мимохіть подумав молодий 

орнітолог. 

Старий очікувально дивився, певно, на гостя нежданого 

– Готель? – нарешті запитав Борисенко. 

– Прошу-прошу. Наш готель функціонує. Постояльців сьогодні немає, 

Ви перший, – промовив господар, зробивши на своєму обличчі якусь 

гримасу, що, певно, мала означати посмішку. 

Володимир Петрович переступив поріг і опинився в довгому 

напівтемному коридорі. 

– Сюди, ось сюди заходьте, – запрошував дід, показуючи на двері 

праворуч. 

Маленька кімната, в якій опинився аспірант, одразу йому сподобалась. 

Єдине вікно виходило до моря. З нього було добре видно острів Кривий 

Дзендзик, куди він мав завтра поїхати. 

Біля стіни – ліжко, вкрите сірою верблюжою ковдрою, поруч – 

тумбочка і невеличкий стіл. На протилежній стіні плакат «Оберігайте рибні 

запаси Азовського моря!» На ньому красувалася королева моря – величезна 

тупоноса білуга. 

Поки Володимир Петрович оглядав кімнату, старий стояв біля дверей і 

стежив за кожним його рухом. 

– Мені подобається тут, – сказав Борисенко. 

– Влаштовуйтесь, – пробурмотів дід і шмигнув за двері. 

Аспірант сховав заплічник під ліжко, зняв куртку і повісив її на 

вішалку, потім сів біля столу і почав записувати в товстий зошит 

спостереження першого дня свого наукового відрядження. 

Він настільки захопився своїм заняттям, що навіть не почув, як у 

кімнату зайшов дідок. Тепер на ньому були зім’яті штани в смужечку і такий 

же піджак з непомірно короткими рукавами. Дідок кашлянув у кулак, а коли 

постоялець підвів голову, промовив: 

– Мо’ поїсте чого з дороги? 

– Дякую.  Я вже їв, – незадоволено поморщився Борисенко: не любив, 

коли йому заважали. 

– Не обидьте старика. Тутешній порядок такий, – не вгавав господар. 

Володимир Петрович із жалем закрив зошит і пішов слідом за 

стариком. У кінці коридору той відчинив двері. 

– Заходьте. Тутечки моя, звиняйте, обитель... 
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Це теж була невеличка кімната з єдиним вікном. На стіні старезний 

годинник – ходики82; майже пів-кімнати займала величезна скриня, поруч – 

стіл, а ліжка взагалі не було. Певно, старий вважав за краще спати на скрині. 

Ще помітив аспірант лозяні кошики, якими був закиданий увесь куток 

дідової горниці. 

Єдиною прикрасою житла була картина в обідраній рамі: «Море» Івана 

Айвазовського, – незграбна копія, певно, місцевого художника. 

– Звиняйте, прошу до столу. – гостинно вклонився господар.  

На столі – сухі бички, редиска, цибуля, хліб. 

– Хвилиночку, – похопився дід і шмигнув у маленькі дверцята, яких 

постоялець і не помітив.  

Мабуть, там був льох83. Незабаром господар повернувся, обережно і 

любовно несучи сулію84 з світло-коричневою рідиною. Свою ношу він 

обережно поставив на стіл, мовчки дістав з шафи дві гранчасті склянки і 

наповнив їх рідиною. 

Аспірант зацікавлено спостерігав за цим чоловіком, який здавався 

незграбним, а насправді був надзвичайно спритним. 

– За знайомство, значить. – Краб підняв свою склянку. 

– Будьмо здорові, – в тон йому відповів аспірант.  

Вино було кисле й холодне. Володимир Петрович одразу взявся за 

бички. 

– Усі звуть мене Кумом Крабом, – відрекомендувався господар, 

витираючи бороду рушником. – Це, звиняйте, прізвисько, а насправді я 

Василь Гнатович Соловейко. 

Борисенко назвав себе. 

– Забрели в якихось справах у наші краї? 

– Птахів вивчаю. 

Краб-Соловейко удавано захихикав. 

– Пташок отих, звиняйте, що сітки закидають у море. Ловити тих 

пташок треба і в кліточку саджати. Неподобства творять у нас оті кляті 

хапуги. Таке безобразіє, що не доведи господи. 

– Так, браконьєрів треба карати. Але Ви помилились. Я не інспектор 

рибоохорони. Я справді вивчаю птахів, – серйозно зауважив орнітолог. 

– Досить цього добра у нас. Качок на фермі розвели ого-го! Цілий рік 

можна вивчати, – недовірливо, скоса глянув дідок на свого гостя. 

– Знову помилились. Мене цікавлять дикі птахи. Мартини, баклани, 

дикі качки. 

– Мартини? – вкрай здивувався Краб-Соловейко. – Так навіщо ж їх 

вивчати? Це ж, звиняйте, Боже створіння. Літають собі птички, яєчки несуть, 

плодяться, рибу жеруть, і хай собі живуть. 

– Треба знати і мартинів. 

                                         
82

 Хо́дики – настінний механічний годинник простої конструкції з гирями. 
83

 Льох – «погріб, підвал; яма, печера; підземелля»  
84

 Сулі́я́ – велика пляшка; бу́тель. 
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І щоб якось змінити розмову, Володимир Петрович запитав: 

– Готель цей спеціально збудували? 

– Що Ви! Що Ви! – замотав головою старий. – Контора це. 

І трохи подумавши, уточнив: 

– Точніше, це була контора. Тут такі канцелярії гули! Краще всяких, 

звиняйте, міністерств. А начальства тутечки у рибцеху було, на пальцях не 

перелічити! Ось послухайте. Оце, значить, завідуючий рибцехом, потім три 

його помічники, а ще цей, головбух, і такі собі два бухи, а при них касир, три 

експедитори, тоді старший сторож і два, звиняйте, помічники. Аж гула тоді 

Бичкова Балка… 

Розповідач хіхікнув, налив собі у склянку вина і випив одним духом. 

– А потім р-раз і... скорочення штатів прийшло. Контора стала готелем. 

У рибцеху залишився тільки завідуючий Роман Іванович, робочі та оце я. 

Думали, все розлетиться в пух і прах. А воно, дивись, і все на місці 

лишилося. Третій рік рибу самі приймаємо... 

І тієї миті зненацька двері кімнати відчинилися, і на порозі постав 

молодик-здоровило. Не вітаючись, він зупинився у дверях, обіпершись 

руками об одвірки...  

Борисенко мимохіть звернув увагу на дивне убрання відвідувача. На 

ньому модні, але бувалі в бувальцях джинси, на ногах – важкі спортивні 

черевики з товстелезними підошвами, голову прикрашав вигадливий 

кашкетик, з-під якого дивилися нахабнуваті сірі очі. Запам’ятовувалися 

старечі поморщені мішки під очима на ще молодому обличчі. 

Деякий час незнайомець мовчки оглядав кімнату, а тоді виразно 

стрельнув очима на кошики. Краб-Соловейко, певно, зрозумів, що потрібно 

цьому дивакові. Він знехотя підвівся, вибрав кілька кошиків.  

Молодик зв’язав їх за ручки мотузкою, закинув ношу за плечі і 

почвалав довгим коридором, залишаючи за собою брудні відбитки 

розмережених підошов... 

– Давно відомо, свиня барліг знайде, – незадоволено кинув старий вслід 

відвідувачу... 

– Хто це? – поцікавився Борисенко. 

– Незрозуміла для мене людина, – важко зітхнув старий. – Молодий, 

вродливий і силою Бог не зобидів. А от кинув дружину і малих діточок. 

Працює, аби день до вечора... Тільки і думки – лівий прибуток або десь щось 

хапонути. За копійчину на горілку пірне на морське дно, батька не пожаліє…  

Василь Гнатович зітхнув і продовжив: 

– Один час він море грабував. Рибінспектори на гарячому прихопили. 

Відібрали сітки і мотор. Але не відмовився од моря. І тепер, вважай, щоночі 

веслує кудись, а замість сіток кошики бере. А що він там робить – ніхто й не 

знає. Бо мовчун. Слова з нього не видавиш. Одначе копійчину на пляшку 

привозить з моря, бо пиячить по-чорному. Зауважте, і прізвище у нього 

підходяще – Заблуда! Блукає, бідолаха, між горілчаними пляшками. 

Дід зиркнув на ходики і одразу заметушився.  
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– Звиняйте, приятелю, мені на чергування. 

Вони вийшли разом на двір. Сонце вже сховалося за обрієм. Навколо 

панувала тиша. Померкле вечірнє море, мов величезне дзеркало, лежало 

внизу. Це був той час, коли зі степу повертаються сріблясті мартини. 

Пташині зграї безшумно пролітали над головою. Та всі вони, минаючи 

острів, летіли кудись у відкрите море. 

Краб-Соловейко потюпав до цеху, він і рухався якось боком, по-

краб’ячому... Борисенко лишився на крутому березі. Він милувався вечірнім 

морем. І неждано помітив човника, який був уже далеченько в морі. Самотня 

людина щосили натискувала на весла, спрямовуючи своє суденце у відкрите 

море. «То ж, певно, Заблуда, – здогадався аспірант. – Куди човняр поспішає? 

Що він збирається робити вночі десь у морі?» – гарячково розмірковував він. 

 

 

4. Кривий Дзендзик не виправдав надій 
 

Завідуючий бичкобалківським рибцехом Роман Іванович Зайчатенко – 

високий, з військовою виправкою чоловік – виявився діловим і практичним. 

Вислухавши прохання Володимира Петровича (вони зустрілися вранці біля 

воріт рибцеху), сказав: 

– Поїздку на острів Кривий Дзендзик влаштуємо. Човен є, мотор 

справний. Пливіть, вивчайте нашу пернату фауну. Правда, малувато щось 

останнім часом стало у нас різних пташок, – він замовк, проводжаючи 

поглядом крячку, що повільно, мовби нехотя, пролітала над цехом. – Але 

дещо є... 

– Я справлюсь з човном, але помічник мені б не завадив. 

– До острова більше двох миль. Море е море, а не якась калюжа. На 

ньому всяке буває. Ще й течія у нас іноді пустує. Шалена... Помічник 

потрібний. Ось тільки кого послать... – Роман Іванович замислено потер 

зігнутим вказівним пальцем перенісся. – Стривайте! Здається, синок Паші-

циганки вдома. Пошлемо його. Хлопчина хоча ще школяр, а вже знає море, а 

до того, ще й птахами цікавиться. 

Роман Іванович попрямував до селища і вже з кручі гукнув: 

– Почекайте, я зараз повернуся! 

 

Борисенко не сподівався так швидко дістати човна. Він повеселішав і, 

насвистуючи, пішов до баркаса, який лежав недалеко догори дном. 

Був безхмарний тихий ранок. Уже почало припікати щедре сонечко. 

Над морським берегом підіймалася легка, прозора хмаринка туману. 

Сівши на човна, Володимир Петрович почав роздивлятися в бінокль 

острів, який тонкою жовтуватою смугою виднівся ген у морі. Він не мав 

сумніву – там колонія мартинів. Тисячі й тисячі птахів! Краса! На Дзендзику 

він і розпочне свою роботу. 

За кілька хвилин на стежці з’явився Роман Іванович і з ним – хлопець у 
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майці та яскравій тюбетейці. Вони несли щось важке, загорнуте в брезент. 

«Мотор», – здогадався аспірант і поспішив назустріч. Підійшовши 

ближче, він упізнав підлітка: то був хлопчина, з яким познайомився в 

Гадючій Прірві. 

– Здрастуй, Грицьваре! Не чекав зустріти тебе тут, – привітав аспірант 

свого знайомого. 

– Доброго ранку, – повільно процідив Грицько і від несподіванки ледве 

не випустив з рук ношу. 

– Та ви, я бачу, знайомі, – здивувався завідуючий. 

– Познайомилися, – коротко відповів Володимир Петрович. 

– Значить, це Ви на острів збираєтесь? – спитав хлопець. 

– Я. І, відверто кажучи, дуже радий мати такого як ти, помагача. 

– Ну що ж, поїдемо, – нехотя відповів Грицьвар і відвів погляд. 

Невеличкого човна, який рибалки називають калабухою, спільними 

зусиллями зіпхнули у воду. Роман Іванович одразу заходився прикріплювати 

до корми підвісний мотор, а Грицьвар побіг по весла. Повернувся він 

швидко. 

Нарешті, все готово. Мандрівники сіли в човен. Грицьвар завів мотор. 

– Щасливого плавання! – гукнув на прощання Роман Іванович. – Не 

затримуйтесь. За нашими рибальськими прикметами широка задме, – почув 

аспірант крізь скрекіт мотора. 

Калабуха швидко віддалялась од берега. Хлопчина сидів біля мотора і, 

тримаючи кермо у правій руці, впевнено спрямовував легеньке суденце до 

острова. Аспірант розташувався в центрі човна на банці. Він нахилився до 

стерника: 

– Широка – це що таке? 

– Низовий вітер, – почув лаконічну відповідь. 

Грицьварові не дуже подобалася поїздка з людиною, яка, дивись, 

незабаром переловить усіх галагазок у Гадючій Прірві. Але завдання Романа 

Івановича він виконував точно, як і належить морякові. 

Кривий Дзендзик – зовсім маленький острів, не більше кілометра 

довжиною. Своєю формою він був дивовижно схожий на квасолину. У 

невеличкій бухточці вони причалили. Коли вийшли на пологу піщану мілину, 

аспірант одразу відзначив – острівець частенько відвідують, певно, рибалки-

бичколови. Про це красномовно свідчили розкидані іржаві банки з-під 

консервів, пляшки, сліди багаття. 

 

Володимир Петрович попрямував у глибину острова, а його помічник 

лишився біля човна. 

Знайомство з Дзендзиком Володимир Петрович почав з піщаної дюни, 

вкритої кармінно-червоними хащами соковитої трави-солянки (так званого 

солеросу трав’янистого85). Зрідка тут траплялися крихітні болітця, навколо 

                                         
85

 Солеро́с (або Солоне́ць) трав’янистий (лат. Salicórnia europaéa) – вид однорічних рослин 
островів і кіс Азовського моря із роду Солерос родини Амарантові (Amaranthaceae).   
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яких ріс рідкий очерет. На піску снувало безліч спритних, чорнолобих 

куличків зуйків.  

Ці відмінні бігуни навіть і не намагаються зробити якусь ямку для 

свого гнізда, вони несуть яйця прямо на пісок. Їх гніздо важко помітити. 

Тому Борисенко йшов дуже обережно.  

Але його більше цікавили гнізда сріблястих мартинів, яких він чомусь 

не зустрічав. А ті, що подекуди і знаходив, були кимось розорені, і тільки в 

деяких лежало по одному-два яйця. 

Вражала орнітолога і надзвичайна, гнітюча тиша, яка панувала на 

острові. Не чути було літнього гамору і крику птахів. Тільки зрідка пролітали 

сріблясті мартини, вони чомусь злякано кидалися від острова і зникали десь у 

відкритому морі. 

«Що трапилось? – стурбовано розмірковував він. – Адже час такий, 

коли у мартинів повинні бути вже чималі пташенята». І раптом помітив чиїсь 

сліди, хтось обтоптав острівець уздовж і впоперек. Невідомий ходив у 

спортивних черевиках... Що він шукав? 

Кривий Дзендзик не справдив надій Борисенка. По суті, тут нічого було 

робити. Стомлений і похмурий, повернувся він у бухту. 

– Сідайте, перекусимо, – стримано запросив його Грицьвар. 

Аспірант зголоднів і не примусив хлопця повторювати запрошення. Він 

сів біля столика, який помічник уміло зробив з цеглини і шматка фанери. 

Хлопець поставив перед ним сковорідку. 

– Яєчня! – здивувався Володимир Петрович. 

Він поклав на хліб ароматний кусень і з апетитом почав їсти, та 

неждано біля вогнища, де з чимось порався помічник, помітив шкарлупини з 

яєць... мартинів. Страшна догадка блискавично пронизала аспіранта. Він 

повільно підійшов до вогнища, і коли впевнився в тому, що не помилився – 

це справді були шкарлупи яєць сріблястих мартинів, чіпко схопив свого 

супутника за плечі і так трусонув, що у нього з голови злетіла тюбетейка. 

– Це злочин!!! 

Не розуміючи, що, власне, сталося, підліток часто заблимав очима. 

– Яєчка свіжі... з гнізда. Яєчня... 

– Яєчня! Яєчня! – гнівно закричав аспірант. – Це ж загибель, смерть 

мартинів! Розумієш? 

– Мартинів? Не... не розумію.  

Грицьвар подивився на Володимира Петровича такими чистими й 

невинуватими очима, що йому стало шкода хлопця, і він, нарешті, відпустив 

його. Потім люто швиргонув сковорідку, з якої на пісок вивалилися 

шматочки яскраво-оранжевої яєчні. 

– Послухай, хлопче! В якому ти класі навчаєшся? 

– Сьомий закінчив. 

– Чи знаєш ти, що всі птахи – мартини, дикі качки або, нарешті, 

ластівки – все це загальнонародне добро? – поцікавився аспірант. 

– Розумію. 
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– А чи знаєш ти, що мартини допомагають селянам? 

– Мартини рибу жеруть. 

– Запам’ятай на все життя, юначе: мартини хапають у морі лише 

мертву або хвору рибу, а великі сріблясті залітають далеко в степ і 

виловлюють там мишей, знищують шкідливих жуків. 

– Мишей? – недовірливо перепитав Гриць. – Не бачив я ще такого. За 

частування оце, – він ткнув пальцем у перевернуту сковорідку, – пробачте. А 

якщо вже лаяти за мартинячу яєчню, то слід Пилипа Заблуду. 

– Пилипа Заблуду! – машинально повторив аспірант. 

Він одразу пригадав вчорашнього відвідувача. Он, виходить, хто грабує 

птахів. П’яничка! 

– Так, кажеш, Пилип Заблуда? – наступав він на свого помічника. 

– Авжеж, він, говорять, і свиней відгодовує насидженими мартинячими 

яйцями, і господарок потай забезпечує ними. Ось чому в нашому селищі і 

курей дехто не тримає. Невигідно. 

– Он, воно що... – протяг Володимир Петрович. 

Він лише тепер зрозумів, чого не вистачало бичкобалківським вулицям 

– традиційних, у яскравому вбранні півнів! 

Орнітолога нудило. Він мовчки почав ходити туди й сюди, зовсім не 

звертаючи уваги на хлопця. А той з розкритим ротом дивився на цього 

чоловіка-дивака і ніяк не міг зрозуміти, чого він так розхвилювався. 

«Якийсь ледар-випивака пропив пташине населення цілого острова, – 

схвильовано розмірковував аспірант. – Тисячі й тисячі прекрасних птахів 

зникли в ненажерливій пащі мерзотника. Та це ж жахливо!» 

– Зараз же на берег! Не гаячи ні хвилини, слід поговорити з яйцеїдом! – 

люто заволав Володимир Петрович. 

Та коли калабуха вже була готова до зворотного рейсу, Борисенко 

несподівано змінив рішення. 

– Грицько, я погарячкував. Пилип Заблуда нікуди не дінеться. Давай 

діждемося вечора, коли птахи на ночівлю злетяться. Треба на мартинів 

подивитися, – сказав він підліткові вже спокійніше... 

Хлопець дуже зрадів, бо йому кортіло наловити бичків біля острова і 

зварити юшку... 

 

Володимир Петрович знову досліджував острів. Тепер він знав, хто 

залишив сліди на піску. З усього видно, що Заблуда частенько відвідував 

Кривий Дзендзик. 

– Пилип Заблуда! – вголос промовив аспірант. 

Від несподіванки він зупинився, бо пригадав підпис під листом, який 

прочитав у кабінеті професора: там були виведені чотири букви «Запи». 

Виходить – Заблуда Пилип! Це дуже схоже на правду. От для чого мовчун-

яйцеїд надряпав своє «прошеніє»?  

А може, професор мав рацію: у морі дійсно відбуваються катастрофи і 

гинуть птахи, а це впливає на «економічну проблематику», як було написано 
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в листі злодія-яйцекрада. 

Ще довго ходив по острову аспірант, гаряче розмірковуючи над своїм 

відкриттям... 

А Грицьвар тим часом відплив човном на сотню метрів од берега і, 

кинувши якірець, розпочав ловити бичків. 

 

 

5. Загадковий острівець 
 

У нічній темряві калабуха мчала з дивовижною швидкістю. Грицьвар 

дивився на зірки, що мерехтіли в небі і відбивалися в темному дзеркалі води, 

і ніяк не міг зрозуміти, як це могло трапитись. Адже спочатку все було добре. 

Вони чудово повечеряли. Юшка вдалася на славу.  

Потім, уже в сутінках, склали в калабуху речі і зіпхнули її у воду. 

Мотор одразу ж завівся, і човен помчав спокійним нічним морем до далекого 

селища, що привітно світилося вогниками. А тепер... ось уже, мабуть, другу 

годину якась невідома сила тягне човен у відкрите море. 

Володимир Петрович мовчки сидить на банці, іноді намагається навіть 

проспівати якусь пісню. Грицьвар не сердиться: його супутник – людина 

міська – тому і не уявляє, чим усе це може скінчитися. 

Несподівано замовк мотор. Спробували завести – не заводиться.  

– Треба перевірити свічу, – сказав Грицьвар.  

Він дістав з ящика ключа і, попросивши аспіранта трохи повеслувати, 

сам нахилився до мотора, почав відгвинчувати свічу. 

Весла лежали у човні вздовж борту, а кочети – під банкою. Це 

Грицьвар добре пам’ятав і тому не звернув уваги на те, як чомусь довго 

вовтузився аспірант, він для чогось освічував кишеньковим ліхтариком 

днище човна, щось перекладав, а згодом безтурботно повідомив: 

– Здається, немає одного весла. 

– Весла немає, – тремтячим голосом повторив Грицьвар. 

Здригнувшись від несподіванки хлопець... випустив у море свічу, 

запасної не було. 

До берега лишалося не більше милі. Здавалося, зовсім близько, майже 

поруч, миготіли рибцехівські вогні. 

– Спробуємо гребти одним веслом, – почув хлопець. 

– Нічого не вийде, – відповів він.  

Грицьвар гарячково обмацував ребристе дно човна, немовби шукав не 

весло, а крихітний рибальський гачок. Весла не було. Воно залишилося під 

кущем очерету на острові, який давно зник у нічній темряві. У спішці вони 

забули і якірець. 

Грицьвар ще раз глянув на берег і не повірив своїм очам: вогники 

рибцеху блимали вже далеко ледь помітними цяточками. Берег швидко 

віддалявся. Опустивши руку за борт, він одразу ж відчув тугий струмінь води 

і боязко зіщулився: калабуху підхопила таємнича морська течія. Ніхто з 
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бичкобалківців не знав, куди вона діває свою здобич... 

 

 

*   *   * 
 

Навкруги лише зірки і темрява. Здавалося, калабуха пливе у якомусь 

фантастичному міжпланетному просторі. 

Володимир Петрович не хвилювався. Викинуть же їх урешті решт 

хвилі десь на берег. Йому навіть подобалася ця спокійна, казково красива 

подорож серед зірок. А в голові були все ті ж думки про Пилипа Заблуду. 

Тепер аспірант не мав сумніву в тому, що саме цей яйцекрад написав 

анонімного листа. 

– Зліва по борту буй, – перервав роздуми аспіранта Грицьвар. 

– Який? 

– Відгороджувальний. 

– Берег? 

– Ні, відкрите море. 

Справа попереду Борисенко побачив крихітний червоний вогник, який 

весь час підскакував. 

– Цими буями огороджено нерестилище... Нас течія тягне туди, де ніхто 

не плаває, – пояснив помічник. – Отепер спробуємо веслом підгребтися до 

буя. Він на якорі. Може, вдасться затриматись... 

Гребти одним веслом було важко. Але все-таки калабуха трохи змінила 

курс. Червоний вогник почав повільно наближатися, і вже здавалося, ось-ось 

човен доторкнеться до рятівної бочки, що обросла молюсками. Тоді можна 

буде пришвартуватися до неї і чекати ранку.  

Але буй несподівано прослизнув біля самісінького борту калабухи, і 

незабаром його червоний вогник, немов дратуючи, глузливо кивав далеко 

позаду. Ще трохи – і він зовсім зник. 

З моря потягло запахом прілих водоростей, частіше й частіше навколо 

спліскувалася риба. Раптом над головою мандрівників просвистів крилами 

птах. 

– Крижень, – упізнав качку по цьому звуку аспірант. – Значить берег 

близько. Вночі, та ще й у гніздовий час, крижневі нічого робити у відкритому 

морі. 

– Який там берег! Відкрите море, – почув у відповідь. 

– Берег, – наполягав аспірант. 

Калабуха продовжувала мчати кудись у зоряну безодню. 

– Грицьваре, чи завжди ця течія шаленіє? – поцікавився аспірант. 

– Ні, три-чотири рази на початку літа. І триває вона недовго, чотири-

п’ять годин. 

Подорож серед зірок тривала. 

Та ось зненацька калабуху труснуло, і вона зупинилася. Зашумів 

прибій. 

– Це ж острів! – зрадів аспірант.  
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Вони вийшли, хитаючись від утоми, на невідомий берег. Грицьвар 

витягнув з човна шматок брезенту і розіслав на піску. Мандрівники 

повалилися на жорстку підстилку та одразу поснули. Було тихо, тільки 

ритмічні подихи прибою порушували нічну тишу. 
 

 

*   *   * 
 

Грицьвар посміхнувся у сні. Пустотлива Надя, сусідська дівчинка, 

непомітно підкралася до альтанки, де він спав, простягла руку між 

виноградними лозами і міцно схопила його за вухо. 

«Ось я тебе спіймаю! Знатимеш тоді!» – хлопець замахується рукою і... 

прокидається. Але хтось таки справді тягнув його за вухо. Він глянув і 

остовпів од подиву. 

– Пустуха! Моя Пустухо! – закричав підліток. – Звідки ти взялася? 

Прокинувшись, Володимир Петрович побачив цікаву сцену: його юний 

помічник тримав у обіймах велику білу качку і, пригортаючи її, все 

повторював: 

– Пустуха! Моя Пустухо! 

А недалечко на березі, окутаний ранковими сутінками, розташувався 

цілий табун таких же білих качок. Вони, збившись докупи, ще спали. 

– Розумієте, позавчора цих качок з нашої ферми поцупила течія, – 

схвильовано розповідав хлопець, – а тепер вони знайшлися... і... – він 

несподівано замовк. 

Грицько, мов загіпнотизований, втупився очима в якийсь темний 

предмет, що виднівся трохи далі. 

– Наша фелюга! Чесне слово, вона! – вигукнув він і, забувши про 

качку, щодуху помчав піщаним берегом.  

– Я не помилився. Фелюга! – пролунав здаля голос Грицьвара. 

 

На далекому горизонті, за легкою завісою туману, з’явився краєчок 

сонця. Володимир Петрович піднявся на невеликий піщаний пагорб. Перед 

ним лежав невеликий, плоский піщаний острів, позбавлений будь-якої 

рослинності. Але вся його поверхня була вкрита якимсь дивним, білим, мов 

сніг, покривалом.  

Аспірантові здалося, що це покривало ворушиться. Так-так, воно 

справді рухалось. А тоді повітря зненацька здригнулося, наче від пориву 

вітру, і казкове покривало знялося до неба й розсипалось над островом 

безліччю білих птахів. 

– Сріблясті мартини! Мартини! Скільки ж їх! – пристрасно шепотів 

молодий чоловік, простягуючи до неба руки.  

Для нього в ці хвилини вже не існувало нічого у всьому світі, крім цих 

казкових птахів... А тим часом Грицьвар, із властивою рибалкам діловитістю, 

досліджував берег таємничої бухти.  

На кожному кроці траплялося щось загадкове. 
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Ось стирчить, наполовину засипаний піском, великий червоний буй. 

Звідки принесла течія такого велетня? А он там видніється трухлявий човен, 

борт якого частково зітлів, але назва збереглася. «Перкаріна», – прочитав 

хлопець. Та це ж колгоспний дуб! Як він потрапив сюди?  

А ось лежить «жвак» – потерті об пісок і зібрані морськими хвилями в 

купу рибальські сітки. Ну, а звідки і як «украло» море звичайнісінький 

дерев’яний телеграфний стовп з гірляндою блискучих ізоляторів, з 

обривками іржавого дроту? 

Хлопець уважно розглядав кожну знахідку... І пригадалася йому 

оповідка бувалого рибалки – діда Микити, – про таємничі острови, які 

рибалки називають бабанами, бо на них завжди спочивають величезні і 

дзюбаті птахи пелікани – баби.  

Дідусь говорив, що ці острови раптом з’являються в морі і так же 

несподівано зникають. «Оце, мабуть, і є така бабана, – розмірковував 

хлопець. – Тут море складає все, що викрало у нашому селищі – пісок, човни, 

різний мотлох...» 

Знайшов хлопець і знамениту мамину бочку, яку море вже встигло 

наполовину присипати піском. Грицько відкопав її, а потому вибрався на 

палубу фелюги. 

Він добре знав це суденце, ним возили зерно на ферму для качок. 

Невеличке, трохи більше від звичайного «дуба», воно ходило під парусом. У 

носовій частині – трюм, на кормі – кубрик. Усі підлітки вчилися плавати під 

парусами на цій фелюзі. На ньому здійснив свій перший рейс і Грицьвар.  

На палубі він знайшов згорнутий парус. Управління діяло безвідмовно. 

Забравшись у кубрик, хлопець виявив у шафі запас харчів: картоплю, пшоно, 

цукор, сіль, дві пляшки олії і, звичайно, сухі бички. А в трюмі було повно 

зерна. «Не встигли і розвантажити», – думкою відзначив він.  

А в цей час качки з усіх боків оточили судно і підняли нестерпне 

ґелґотання. Особливо голосно і ображено кричала Пустуха. Голос своєї 

улюблениці Грицьвар міг розрізнити серед тисячі качиних голосів.  

Почувши знайомий «концерт», хлопець виліз на палубу і глянув з-під 

долоні на сонце. «Так і є, вже дев’ята година, час годувати качок», – сказав 

він і, захопивши на палубі відро, поліз у трюм по зерно. І тут, на далекому 

острові, качки точно дотримуються режиму, встановленого на фермі. 

Нагодувавши птахів, Грицьвар узяв у кубрику продукти і чавунець, 

зійшов на берег і розпочав готувати сніданок. 

 

Це був чудовий острів. Справжнє царство сріблястих мартинів. Он 

куди його закинула таємнича бичководівська течія. Аспірант дякував долі за 

цю послугу і ходив дуже обережно, щоб ненароком не наступити на 

безпорадних пташенят, які копошилися всюди. 

Борисенко закільцював кілька десятків молодих мартинів, збирав 
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пога́дки86, фотографував... 

І тут подекуди він натрапляв на розорені гнізда. Хто ж усе-таки буває 

на цьому безлюдному далекому острові, про існування якого, певно, ніхто й 

не знає? На карті його немає. 

Скрізь мартини зустрічали непроханого гостя гнівними криками. 

Батьки беззахисних пташенят, що причаїлися в гніздах, сміливо кидалися на 

приходька. Орнітологу часто доводилося захищатися. 

Зустрічалися на острові і гнізда крижнів, куликів. Володимир Петрович 

довго бродив по цьому царству пернатих. Тільки відчувши, що зголоднів і 

добре-таки стомився, повернув у бухту.  

Ішов він, як і раніше, повільно, обережно ступаючи поміж гнізд. І 

раптом зупинився. Зупинився так, немовби побачив перед собою готову до 

смертного стрибка кобру: біля розореного гнізда сріблястої чайки виднівся 

чіткий відбиток розмереженої підошви спортивних черевиків. Це був слід 

того ж Пилипа Заблуди. Аспірант довго не міг відвести погляду від цього, 

здавалося б, звичайного відбитку людської ноги. 

– Виявляється, це страховище проникло й сюди і вже тут розпочало все 

нищити! – промовив він і міцно стиснувши кулаки, додав: – Ну, доберуся ж я 

до тебе, злодіяко! 

– Гляньте, спіймав, – повідомив Грицьвар, коли Володимир Петрович 

підійшов до човна.  

Помічник тримав за лапку чималенького напівживого звірка. 

– Звичайнісінький сірий ховрах, – мовив аспірант. 

– Що ховрах – це я й сам знаю. Але звідки він узявся тутечки? З неба 

звалився? 

– Ти, Грицьваре, не помилився. Справді, з неба впав. В цьому йому 

допомогли мартини. 

– Мартини? 

– Авжеж. Не віриш? А ось подивись!.. 

Володимир Петрович витягнув з рюкзака гумовий мішечок, дістав 

звідти загорнуту в папір суху кульку завбільшки з куряче яйце і передав її 

хлопцеві. Той покрутив у руках і сказав: 

– Зустрічав на березі таке. А що воно – не знаю. 

– Це і є чаяча погадка. Чайки і деякі інші хижі птахи часто ковтають 

свою здобич цілою. Певний час їжа знаходиться у во́лі87, – пояснив аспірант. 

– Поживні речовини надходять у шлунок, а неїстівні – кістки, пір’я, шерсть, 

луску – птахи відригують. Така відрижка і зветься погадкою. З них учені 

дізнаються, чим живиться той чи інший птах. Це погадка сріблястого 

мартина. Зрозумів? 

                                         
86

 Пога́дки, або пеле́тки (лат. dejectio, рос. погадка, англ. pellet) – відрижки птахів, спресовані 

неперетравлені рештки їжі тваринного походження (кістки, шерсть, пір’я, хітин комах тощо), що 
відригують деякі птахи у вигляді округлої грудки. Погадку птахи скидають приблизно через 10 

годин після харчування. Її склад залежить від їжі, яку споживає птах.  
87

 Во́ло – розширена частина стравоходу в багатьох птахів, де тимчасово перебуває та попередньо 
перетравлюється їжа.  
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– Начебто. 

– А тепер давай подивимося, що ж ковтають мартини. Ось набери сюди 

води, – звелів орнітолог, подаючи Грицьварові пластмасову мисочку. 

У воді кулька розпалася. У ній було багато кісточок, окремі шматки 

шерсті. 

– Череп бичка, – указав юнак на маленький череп, щелепи якого були 

озброєні безліччю дрібних і гострих зубів. 

– Правильно, а оце череп сірої полівки. 

Потім Володимир Петрович пінцетом узяв невеличку довгу кісточку і 

промовив: 

– Прошу – це стегно сірого ховраха. А от і його зуби. Дивись, тут 

багато цікавого!.. – І він дістав руду блискучу лушпаїнку. – Це хітинове 

крило жука-кузьки. 

– Так, значить, великі мартини ловлять ховрахів, усяку мишву та ще й 

жуків, – повільно промовив вражений помічник. Відчувалося, що для нього 

це було відкриття. – Дайте мені таку кульку, – попросив він. 

– Навіщо вона тобі? 

– Рибалкам покажу. На слово не повірять. – Що ж це виходить? – вів 

далі Грицьвар. – Мартини ковтають ховрахів. А Заблуда та його свині їхні 

яйця жеруть. Значить, Пилип захищає різну нечисть?!. 

– Заблуда і сюди навідується, – сказав аспірант. 

– Не може цього бути! Це ж бабана – новий острів. Про нього і наші 

рибалки не знають. Такі острови швидко з’являються в морі і зникають. 

– Острів молодий, це я знаю. На карті його немає, – відповів Борисенко 

і замовк.  

Лише тепер він зрозумів, що раніше помилявся, а ось гіпотетичні 

міркування літнього професора ствердилися. 

По паузі Володимир Петрович спитав: 

– Як ото яйцекрад сюди дістається? 

– Це просто. Лічить махалки. – відповів підліток. 

– Які це махалки? 

– Звичайні. Махне веслами – одна махалка, другий раз – друга махалка. 

– Тож треба тисячі махалок зробити? 

– Роблять і тисячі. Напрям візьме з берега, махає веслами і потрапляє 

точно на острів. Рибалки, коли висипають сітки далеко в морі, теж махалки 

рахують. Навіть уночі сітки знаходять, – пояснив хлопець. 

Трохи помовчали. Аспірант обдумував почуте. 

– А галагазки, значить, теж ловлять ховрахів? – хитро посміхнувся 

Грицьвар. 

– Ні. У них інший, ніж у мартинів дзьоб. Вони живляться різними 

ракоподібними, личинками комах, молюсками. Інколи їдять сарану та інших 

наземних безхребетних. А чому це ти пригадав галагазок? – здивувався 

аспірант. 

– Так просто... Гадючу Прірву пам’ятаєте? 
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– Гадючу? Так, пам’ятаю. Я там якраз підстерігав біля нори цю качку. 

Сфотографувати хотів. Але не вдалося, проґавив. 

– А я думав, Ви там каченят ловили, – враз повеселішав хлопець. – Я 

сам хотів їх спіймати. Парочку. На ферму. Приручити збирався. 

– Ну що ж, – задумливо відповів Володимир Петрович. – У Голландії 

галагазок майже приручили. Спробуй і ти. Правда, взагалі ловити цих птахів 

заборонено, але для такої справи, мабуть, парочку можна. Тільки для них 

треба робити спеціальні нори. Вони лише в норах і несуть яєчка.  

Аспірант поглянув на годинника. Було чверть на першу. Треба 

поспішати, роботи ще багато… 

 

 

*   *   * 
 

Тільки перед заходом сонця, після тривалої спільної екскурсії по 

острову, вони повернулися у свій табір. 

Вертатися на материк вирішили на фелюзі, а калабуху взяти на буксир. 

І одразу ж почали готуватися до подорожі. Перенесли на фелюгу всі свої 

речі, втягли і зелену бочку. Крім того, Грицьвар переловив усіх качок і 

посадив їх у трюм, просто на зерно.  

Поставили парус. Зробили все, щоб уранці, коли задме попутній вітер, 

одразу рушити в путь. 

Мандрівники так захопилися приготуванням до зворотного рейсу, що 

не звернули уваги на похмуру і грізну хмару, за якою сховалося червоне, мов 

розжарена куля, сонце. 

У кубрику стомлений аспірант, при світлі кишенькового ліхтарика, 

коротко занотував у записник свої спостереження і ліг спати. 

Море мирно плескотілось об піщаний берег цього острова сріблястих 

мартинів – острова, якому тієї ж ночі судилося зникнути... 

 

 

6. Мартини залишають острів 
 

Із заходу невблаганно наближалася гроза. Все виразніше й виразніше 

доносився погрозливий гуркіт. А на острові ще панував спокій; повітря, 

здавалося, тут застигло, а сам острівець зіщулився і причаївся у темряві, наче 

звірятко перед грізним ворогом, що готовий у будь-яку мить його плигнути. 

Стомлені мандрівники мирно спали у тісній каюті старої фелюги. 

Спали й не чули, як серед ночі, наче за командою, одразу все пернате 

населення острова піднялося в повітря. Стривожені не на жарт мартини 

металися в похмурому нічному небі, бентежними криками оповіщаючи 

близьку біду. До того тривожного лементу приєднався тужливий писк 

пташенят, яким ще не судилося здійнятися у рятівну висоту. 

Гуркіт наближався. Хижо завивав вітер, і грізно клекотіли морські 

хвилі. Здавалося, що цей мирний острівець атакувала якась озвіріла орда 
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фантастичних потвор. Довжелезні блискавки безперервно розривали на 

шматки чорне небо. Від грозових розрядів двигтіла земля. І от, нарешті, 

величезна хвиля хижо кинулася на беззахисний острів і поглинула його. 

Фелюгу трусонуло так, що Володимир Петрович звалився з ліжка, 

боляче вдарився головою об стіл і, перевернувшись, простягнувся на підлозі. 

– Хто це? Що таке? – заволав він. 

– Пішла широка! Обвалом шугонула, – почувся в темряві голос 

Грицьвара. – Парус... Зібрати треба... Переверне фелюгу, – крикнув він і зник.  

Орнітолог спробував підвестися, але знову упав. Гуркіт і неймовірний 

свист вітру приголомшили його. Він деякий час лежав, усе ще не вірячи в 

реальність того, що діялося. Йому ще здавалося, що це тільки жахливий сон.  

Та коли аспіранта облило з ніг до голови холодною водою, що линула 

невідомо звідки, і нестерпно сліпучий меч блискавки розсік небо, він 

пересвідчився, що це не сон. 

«Грицьвар! Що з ним?» – гарячково подумав аспірант. Притиснувшись 

усім тілом до підлоги і тремтячи, він навпомацки поповз до дверей кубрика, а 

потім по крутому трапу вибрався на палубу.  

Зібравши всі свої сили, звівся на ноги і одразу відчув, як хилиться, 

зникає з-під ніг мокра опора. Якась могутня сила повалила його, і він шке-

реберть полетів у чорну безодню. Проте в останню секунду встиг учепитися 

за якусь залізну стойку і повис за бортом.  

Ще хвилина – і він зникне у шаленіючому вирі чорних хвиль. Але саме 

цієї миті чиїсь руки міцно схопили його за плечі і втягнули на мокру хитку 

палубу. Це був Грицьвар. 

– На палубі Вам не можна... – кричав він аспірантові. – У трюм. Там 

буде краще... Я сам тутечки...  

У цей час блискавка освітила все навколо, і Борисенко побачив 

застиглу, мов на фотознімку, здиблену кудлату хвилю, а на ній багато 

якихось жовтих безформних клубочків. Ще добре не розуміючи, що коїться, 

він слухняно, мов безпорадна дитина, спустився за допомогою хлопця у 

трюм і впав на мокре зерно. 

Поряд підбадьорливо крякали качки. Вони почували себе чудово: 

подібна хитавиця для них – справа звична. 

Зате Володимир Петрович качався по зерну, як колода. Він намагався 

затриматись, але це йому довго не вдавалося. Нарешті учепився за якусь 

перекладку. Паморочило голову... Нудило... І раптом він знову чомусь 

пригадав жовті клубочки на поверхні хвилі. 

«То ж чаєнята. Їх змило водою... – нескладно, уривчасто думав 

Володимир Петрович. – Мертві малі мартини... Мертві... Мертві»... – в думці 

повторював він, повільно впадаючи в якесь напівзабуття. Потім перед очима, 

ніби кінокадри, замиготіло яскраве видовище, що не мало зовсім ніякого 

відношення ні до шторму, ні до його становища, ні до старої фелюги… 

 

Маленький, з двома вікнами, будиночок під зеленою дніпровською 



233 
 

кручею... Яблуня. На дощаній лавці – батько в засмальцьованому картузі і з 

червоним шарфом на шиї. Мати пере білизну... Він, хлопчак, катається на 

ярмарковій каруселі. Вітер куйовдить йому волосся. Вчепившись двома 

руками у ликову гриву дерев’яного коника, він задоволено регоче. А навколо 

все крутиться... Крутиться... Як хороше!..  

Неждано випливло посіріле обличчя матері... Вона тримає якийсь 

папір... Батько загинув під Кишиневом... Загинув... Загинув... Мати щось 

шепоче побляклими губами і... зникає. Біля розкішного бузкового куща 

чотирикутна сіра плита... Могила матері...  

Холостяцька кімната на Брест-Литовському шосе в Києві... Професор 

Іван Федорович дивиться на нього суворо, повільно каже: «...Відбуваються 

катастрофи, про які ми не маємо ніякого уявлення... ніякого... ніякого...» Це 

море схоже на лагідне кошенятко... 

...Нічне море шаленіє. Грицьвар стоїть на хиткій палубі біля керма. 

Стара фелюга погано підкоряється йому. Щосекунди оскаженілі хвилі 

штурмують незграбне суденце, намагаються перевернути його, залити 

водою, знищити. 

Малодосвідчений стерновий бореться з грізними хвилями, підставляє 

лютій навалі корму суденця, і воно мчить, підскакуючи на пінявих горбах. 

Хлопець уже втратив всяке уявлення про час, йому здається, що шторм 

триватиме вічно. Від нелюдського напруження болять руки, підгинаються 

коліна, шумить у голові... 

«Що це я? – нарешті схаменувся Володимир Петрович. – Це ж море! 

Громовиця! Хлопчина на палубі, а я...» – і він прожогом підхопився і у 

непроглядній пітьмі навпомацки подерся на палубу у гуркотняву ніч. 

– Хлопчику!.. Іди спочинь! – біля самісінького вуха криконув мокрому 

з ніг до голови стернику. 

– Зумієте? – почув у відповідь. 

– Плавав... Дніпрі... Яхті... 

– Підставляйте корму вітру... – прокричав підліток. 

– Єсть тримати корму вітру в зуби... 

Гроза пересунулась на північ. Вітер помалу вщухав. Рвані хмари, що 

мчали по небу, забарвилися на сході у морквяний колір. Ранок! Мертва 

хистка ще тіпає фелюгу. Володимир Петрович не випускав стерна з рук. Він 

пильно вдивлявся в каламутний обрій: там уже мрітився88 берег. 

І ось, нарешті, фелюга з усього розмаху грюкнулася об берегову кручу, 

а вслід палубу накрила величезна хвиля і змила за борт аспіранта. 

До судна бігли рибалки: фелюгу викинуло на бичковобалківському 

березі. 

 

 

 

                                         
88

 Мрітися, мріється (мин. ч. мрівся, мрілася, лося) – 1) ледь виднітися. 2) (розм., рідко) ввижа-
тися; привиджуватися. 
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*   *   * 
 

На ліжку, в маленькій, затишній кімнаті Паші-циганки, заплющивши 

очі і міцно стиснувши губи, лежав Володимир Петрович. Здавалося, він 

мертвий. Та ось його обличчя пересмикнулося, і він повільно відкрив очі, 

спробував підвестися. 

– Треба лежати, – ласкаво шепоче Паша і знову вкладає хворого в 

постіль. 

– Де я? Грицьваре! 

– Усе добре... Усе добре... – повторює Паша, ніжно погладжуючи бліду 

руку хворого. 

– Нарешті прийшли! – полегшено зітхнула вона пішла відчиняти двері. 

У кімнату ввійшли двоє: досвідчений селищний лікар Марина 

Олексіївна і Грицьвар. 

Хлопець сумно дивився на пожовкле, все в синяках, обличчя 

Володимира Петровича. 

– Грицю, йди відпочивати, – злегка торкнула його за лікоть мати. 

– Встигну. 

– Що з ним, сердегою? – скосивши на хворого очі, запитала Паша 

лікаря. 

– Хвиля помотолошила. 

Борисенко поривчасто сів. 

– Так це Ви мати Грицька? – спитав аспірант, гарячково дивлячись на 

рибачку. – Дякую Вам, – промовив він, не зводячи погляду з Паші. – Спасибі! 

– Та за що це? – розгублено замахала руками рибачка. 

– За сина. Грицька. Такого сміливого. Він справжній козак! – тихо 

мовив і впав на подушку. 

– Так, син мій сміливий. Він не злякався розгніваного моря! – з 

гордістю промовила мати.  

Вона почула ті слова, яких чекала вже давно. Прикривши очі фартухом, 

Паша вийшла з кімнати – навіть сліз радості не треба показувати! Так 

заведено у справжніх рибалок. 

– Грицьваре, Пилипа Заблуду не забудь... Не забудь... – наказував 

хворий. 

– Пам’ятаю! – запевнив підліток. 

– Запиши адресу нашого інституту: Київ... – продиктував аспірант. 

Згодом Володимира Петровича швидкою відправили в районну 

лікарню. Через кілька днів він одужав і терміново поїхав вивчати мартинів 

Чорноморського заповідника. 

 

 

7. Крах Пилипа Заблуди 
 

Надходила осінь. 

Жовте листя каштанів, перевертаючись у прозорому повітрі, безшумно 
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лягало на вологі київські тротуари. 

Одного тихого ранку Володимир Петрович, після досить тривалого 

відрядження, прийшов у свій інститут. У великому й шумному вестибюлі він 

зняв плаща, капелюха і повільно піднявся широкими мармуровими сходами 

на третій поверх. 

Колеги радісно зустріли молодого орнітолога. Вони вже дещо знали 

про його приключку у Бичковій Балці. Та не встиг він як слід привітатися з 

друзями, як на порозі з’явилася секретарка Оля. 

– Аспірант Борисенко, Вас просить до себе професор Іван Федорович, – 

промовила вона, як завжди сухо й офіційно. 

Не обертаючись і не промовивши жодного слова, Оля йшла попереду. 

Володимир Петрович ледве встигав за нею. Він ішов і думав про 

близьку зустріч із літним орнітологом.  

А розповісти Іванові Федоровичу було про що, адже його гіпотетичні 

міркування, на які аспірант тоді не звертав уваги, стали пророчими: вони 

цілком підтвердилися спостереженнями. 

Молодий орнітолог зайшов у кабінет професора. Перше, що він 

побачив, – це куріпок. Вони метушились і сварились у вольєрі: професор 

кидав своїм вихованцям корм. 

– А-а-а! Володимир Петрович! Радий вітати і обійняти Вас, але, 

пробачте, витримую пташиний режим, – учений хитро посміхнувся і виразно 

скосив очі в куток кабінету. – Може, Ви трохи порозмовляєте? 

Аспірант озирнувся і завмер: у куточку сидів у кріслі Грицьвар!  

Хлопець трохи підріс. У святковому костюмі він здавався майже 

дорослим, тільки очі-вуглинки та вилицювате темне обличчя були такими ж, 

як і раніше, – грицьварівськими. 

– Володимире Петровичу! – радісно підхопився юнак.  

Вони мовчки обнялися. Аспірант відчув ледве вловимий запах в’ялених 

бичків і одразу ж пригадав залите сонцем рибацьке селище під азовськими 

кручами. 

– Як же ти сюди потрапив? 

– Я? Дуже просто. Вступив у зоотехнічний технікум. Ось і зайшов 

провідати... Адресу запам’ятав. 

– Уперше прийшов? 

– Ні. Я тут уже був. Перезнайомився з усіма. 

– Як поживає твоя мати? Які новини у Бичковій Балці? 

– Мама живе добре. Так само рибалить. Шле Вам привіт. У селищі все, 

як і було. Тільки Пилипа-яйцеїда не стало. 

– Заблуди? – очі аспіранта гнівно заблищали. – Куди ж подівся цей 

пройдисвіт? 

– П’ятами накивав. 

– А чого це він утік? 

– Спочатку рибалки йому припарочку на зборах влаштували за 

мартинячі яйця та ще й оштрафували. 
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– Покаявся? 

– Та де там! Тієї ж ночі знову на Дзендзик подався. Але цього разу не 

поталанило крадієві. Вітер його підхопив. Широка човен перекинула. Пилип 

дивом врятувався на буї. 

– Отому, червоноокому? – припустив аспірант. 

– Еге ж! На маківці примостився, як гайворон на кілку. До ранку 

гойдався. А врятували його мартини. 

– Птахи?!? Неймовірно! 

– Вони! Ранком ціла хмара їх над буєм зібралася, бо побачили диво. 

Мартини надто вже люблять помилуватися чимсь незвичайним у морі. А 

рибалки вирішили, що там риба скупчилася і туди. Риби не знайшли, а 

Пилипа зняли з буя. Ледь живого привезли на берег. Того ж дня він і втік із 

селища. Тепер у степовому колгоспі. У селище навіть не навідується. 

– Відзвичаїло, значить, море. 

– Ага! Відбило охоту... 

Іван Федорович збоку стежив за цією зустріччю. Потім і він підійшов: 

– Тепер, батечку мій, сідайте і розповідайте про сріблястих мартинів. 

Ви ще будете писати про все, робити різні доповіді – це справа інша. А мені 

краще розкажіть. Я давно чекав Вас, – звернувся професор до Борисенка. 

Розповідь аспіранта професор вислухав уважно. 

– Це ж відкриття! – захоплено вигукнув він. – Ви розумієте, батечку 

мій, справжнє відкриття. 

– Відкриття! Але ж як уберегти мартинів від катастроф? – схвильовано 

спитав молодий орнітолог. – Адже вони повторюватимуться. 

– Ні, я думаю, що цього більше не станеться, – заспокоїв свого колегу 

Іван Федорович. – Ми розробимо заходи. Спеціальні гідрозагони проведуть 

укріплення південних берегів на цих бабанах – нових островах, і тоді ніякий 

південний вітер... як його там називають? 

– Широка, – підказав Грицьвар. 

– Так-так. І тоді ніяка широка не знищить острів. Ось тільки треба 

позбавитися від нової різновидності паразитів – отих Пилипів-чайкоїдів. Це, 

друзі мої, дуже важливо. 

– Заблуд більше не буде у Бичковій Балці. За це я ручуся, – урочисто 

запевнив юнак. – Тепер наші рибалки знають усе про мартинів та й цих 

Пилипів розгледіли. 

Володимир Петрович і Грицько попрощалися з професором і вийшли. 

А Іван Федорович, залишившись сам, підійшов до вольєри і машинально 

почав кидати харч. Куріпки, повернувши голови, байдуже дивилися на зерно: 

вони були ситі, та професор усе кидав і кидав. Він був схвильований. 
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Андрій Будугай 
 

Шукачі ́секре́тів 
 

За повістю Олексія Огульчанського 

«Жаб’ячий цар» 

 

Оле́ксу та Ге́ку, 

які́ ́з Молоча́нки, 

Так ва́блять секре́ти 

і зві́рів, і трав. 

Знахо́дять хлоп’я́та  

листа́ із бляша́нки, 

В яко́му гео́лог 

на ма́рмур вказа́в. 
 

м. Біла Церква, 09.12.21, чт., 16:27.  
 

(Із циклу «Приазовські арабески») 

 

 
 

 

Олексій Огульчанський 
 

Жаб’ячий цар 
 

1. Мій друг Гека 
 

Живу я в селищі, яке зручненько розташувалося на горбатих річкових 

берегах. Річка наша мала, та неспокійна. Тому, мабуть, і назвали її 

Бистрянкою. А селище наше зветься Молочанка, бо живуть у ньому 

тваринники – доярки, телятниці, механізатори... Нас усі називають не інакше, 

як молочанцями. 

Хата в нас така ж, як в усіх молочанців: трьома вікнами дивиться на 

схід сонця, у степ. Навколо хати – акації, верби, за хатою – садок, а вже коло 

річки горо́д... Татко мій механізатор кормоцеху, а мама доярка... 

Через дорогу неподалік від нашого двору – майстерня нашого села, де 

ковалює тато мого друга – дядько Остап. У нього кулачини як молоти, але 

тими руками він не один уже раз виковував голки...  

Мій друг Геннадій, якого я зву Гека, від татка успадкував лише густу, 

мов та щітка, чуприну. Кожна волосинка на його голові живе цілком 

самостійним життям: одна стирчить угору, друга – вбік. Щоранку він 

намагається хоч як-небудь причесатися, але дарма: не слухається чуприна! 

Гека вигадник, яких світ не бачив, та ще в нього ніякої тобі дисципліни. 
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Було колись таке: домовилися ми з ним збігати до водокачки за черв’яками. 

Вибігаю за селище і бачу: сидить мій друг верхи на фермівському 

височенному стіжку. «Чого це ти виліз туди?» – питаю. «Дивлюсь, – каже, – 

як партизани нацистів женуть. Отам на видноколі червоні хмарки – то 

партизанські вершники наздоганяють чорних кудланів». Це він на хмаринки 

дивиться, а я чекай! Отакий він – Гека! 

А над усе Гека полюбляє малювати. З олівцем і альбомом ніколи не 

розлучається. Не раз пробував і я щось намалювати. Сідав поруч з ним і все 

робив точнісінько, як він. Клав на коліна альбом, уважненько оглядав 

чагарець і різні рисочки черкав у своєму альбомі, як він, а от малюнки 

виходили різні. У Геки – справжній чагар, а в мене якийсь їжачок.  

А минулої весни після уроків Гека до вечора просидів у майстерні коло 

батька. Ковалі й уваги на нього не звертали, гадали, що він просто так, до 

батька, прийшов. А другого дня Гека сів і намалював свого татка, отакенного 

смуглявого чубаня з молотом у руках. Малюнок назвав «Мій татко ковалює». 

Усі молочанці, хто б не глянув на той малюнок, здивовано вигукували: 

«Ти диви, це ж викапаний наш Остап!».  

Побував Гекин малюнок на виставці у нашій школі, у районі – і всім 

сподобався. Тоді його послали вже в Київ. Нагородили мого друга за той 

малюнок грамотою, а ще одержав він посилочку: олівці різні, фарби, 

альбоми. Отакий він – мій Гека! 

 

А це не так давно Гека мені каже: «Побігли за село, я тобі щось 

цікавеньке покажу». А мене й хлібом не годуй, дай поганяти. Ну, побігли ми. 

Минули тваринницьку ферму, ледве продралися крізь хащі височенних 

чортополохів89, подолали глибокий рівчак і опинилися на лужку, який 

оточували невисокі скелі...  

Знесилені попадали на траву і довгенько лежали, розкинувши руки, 

горілиць, і дивились, як пливуть у синьому небі легенькі, мов павутиння, 

хмарки. Нарешті віддихалися. 

– Ну, що ти мені хотів показати? – першим підвівся я. 

– Хитрий який! Покажи йому! Сам знайди! – загнув Гека. 

– Отакої! Та ти ж хоч скажи, де шукати... 

– Скрізь, – Гека широко розвів рукою. 

Став я шукати. Насамперед роздивився квіти, але швидко зрозумів, що 

тут вони такі ж самі, як і в нашій Молочанці. Проте, надибавши під скелею 

чудовий кущик ромашок-рум’янок, спитав: 

– Може, оце? 

– Ні, це просто квіти! Ще шукай! – наказав Гека. 

Довго никав я по луговинці, але так і не побачив нічого особливого. А 

Гека сидів осторонь на пагорбку і сяяв, наче одержав п’ятірку з фізики. 

– Розігруєш? – врешті розсердився я. 

                                         
89

 Чортополох (рос. «чертополох», укр. «будя́к», лат. Carduus) – колюча трав’яниста рослина-
бур’ян з роду рослин родини Айстрові, поширених в Європі, Азії та Північній Африці. 
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– Ні! Сядь поруч і відпочинь трохи. 

Я сів і ображено відвернувся. 

– Сидиш? – продовжував знущатися Гека. 

– Ні! Бігаю! – спересердя рубонув я. 

– Ну, тоді поглянь он на ту скельку, – порадив він. 

Я обернувся і глянув, куди він показував. Це ж треба! Переді мною 

була величезна кам’яна голова орла з міцним гачкуватим дзьобом. Особливо 

чітко вимальовувалося на сірому тлі його хиже чорне око. Воно пильно ди-

вилося на мене. 

– Що то? 

– Витвір природи, – торжествував Гека. 

– А як ти надибав його? 

– Та випадково. Прийшов сюди, щоб намалювати щось цікавеньке, і 

побачив. Подобається? 

– Ага, і орел, і лужок. 

– Мені теж, – зізнався Гека. – Я назвав цю скелю «Орлине око». 

 

Овечі стежини, певно, далеко огинали «Орлине око», бо тут збереглося 

багато квітів, різні трави. 

Доки я шукав оте кам’яне диво, всі мешканці лужка поховалися, навіть 

голопузики замовкли у своїх кубельцях. А нам так кортіло дізнатися, хто ж 

тут живе. Отже, слід було десь сховатися. Але де? Ага, он під Орлиним 

дзьобом кущ бузини. Ми залізли під листя і зачаїлися. Через якийсь час 

луговинка знову ожила. 

Виявилося, що над нашою схованкою, прямо в орлиному оці – круглій 

печерці, – живе сірий лупатий сич, а неподалік, у щілинах, серед каміння, 

справжній пташиний гуртожиток. На верхніх поверхах його мешкають галас-

ливі шпаки, нижче – кам’янки-іваночки90, а вже на рівні з землею, у щілині, 

влаштувалася родина строкатих одудів. Вони були схожі на великих 

метеликів і літали не по-пташиному, а як комахи. 

Ну й диваки ці одуди! Влаштувати кубельце в такому небезпечному 

місці! Адже туди легко може залізти і пацюк, і тхір. Але ми помилялися, 

невдовзі це стало зрозуміло, і от як саме. 

Сидимо ми у схованці та бачимо – на галявинку вийшла ласка, 

найменший за розміром хижак степу91. Тіло в неї тонке й гнучке, як у гадюки. 

Така пролізе у будь-яку шпарину! 

Ласка звелася стовпчиком і пильно оглянула все навколо. Так і є – 

помітила пташиний гуртожиток! Ось вона вже поряд. Птахи сипонули 

врозтіч, замовкли пташенята. Тоді ласка кинулася до одудової хатки. Просу-

                                         
90

 Кам’янка попеляста (Oenanthe isabellina) – вид птахів роду Кам’янка з родини мухоловкових.  
91

 За деякими даними ласка є найменшим з усіх хижаків узагалі на планеті: довжина самця 13-26 
сантиметрів, а його вага – 40-250 грам. Самка і того менше. Широко відома кровожерливість 

цього маленького хижака. Чому ж йому дали невідповідне характером ім'я? Виявляється, ці 

тварини, легко приручаються і перетворюються в ласкавих і вірних друзів. Вони ходять слідом 
за господарем, як собаки. 
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нула голову у щілину, але чомусь одразу перелякано сіпнулася і навтьоки. 

Рудою стрічкою вона майнула повз нашу схованку. Більше ми її не бачили. 

Що за дивина? Може, у кубельці одудів сидить якесь страховисько?  

Побігли ми до скелі. Я ліг на землю і обережно зазирнув у пташину 

хатку. Кубло як кубло: на дні вовтузяться голопузики. Що ж налякало ласку? 

Та за мить я все зрозумів – із гнізда йшов страшний сморід. У мене аж голова 

запаморочилася. Так ось що налякало звірка! Ось що так надійно рятує цих 

яскраво забарвлених птахів від непроханих гостей! Ну й одуди. Таке 

вигадати! Знов заліз я у схованку. Затаїлися. 

Коли бачимо – всі крилатики за їжею для своїх пискунів літають 

кудись у степ, а одуди знаходять її просто на лужку. Побігають, побігають по 

цілині, а тоді неждано спиняться і давай дзюбом-шильцем длубати землю, 

поки не витягнуть черв’яка.  

Ми уважно придивилися до здобичі одудів і побачили, що полюють 

вони на гусінь озимої совки – лютого ворога пшениці, кукурудзи та соняхів. 

Живе ця гусінь у землі, де підгризає корінці рослин. Задумалися ми – як же 

одуди знаходять під землею свою здобич? 

– Нюшать92, от і знаходять, – висловив припущення я. 

– Не мели дурниць, – скривився Гека. – Ти що, не знаєш – птахи не 

мають нюху, за винятком орлів. 

– Як же тоді? 

– Звідки мені знати!..  

Гека ненадовго замовк.  

– Слухай, Олексо, – мовив він по хвильці, – а що як ці пташки мають 

музичний слух? А що? Цілком можливо, вони чують, як гусінь ворушиться та 

гризе коріння. Ото, значить, коли рухається гусениця, птахи знаходять її, а 

коли ні – тоді нізащо не знайдуть. 

– Та не може бути! – не повірив я. – Вигадки! 

– Не віриш? – підхопився Гека. – Тоді давай перевіримо! Гайда до 

річки. 

Ми побігли. У рівчаку на березі почали шукати гусінь озимої совки. 

Вибехкали купу землі, але здобули десятків зо два бридких гусениць. 

Коли верталися до схованки, я ніс ту здобич у картузі. 

– Не пошкодь якусь, – усе твердив Гека. 

Уже у схованці, під чагарцем бузини, Гека перерахував гусінь. 

– Рівно вісімнадцять, – задоволено сказав він. – Тепер зробимо отако, – 

він зухвало глянув на мене. – Половину цих черв’яків залишимо живими, а 

решті зробимо уколи. 

– Які уколи? – не зрозумів я. 

– Зараз побачиш!..  

Гека швиденько дістав із свого заплічника коробочку з-під зубної 

щітки, а звідти велику циганську голку і вкрай обгризений та обкурений дідів 

мундштук. Підчепив на вістря голки крихту нікотину і штрикнув тією 
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 Нюши́ти – нюхати повітря; вистежувати, вишукувати кого-, що-небудь.  
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голкою гусінь. Та миттю перестала рухатися. 

Я мовчки спостерігав за ним і ніяк не міг зрозуміти, навіщо він усе це 

робить. А Гека був помітно задоволений. 

– Отак, отак... – мурмотів він, – зараз закопаємо на лужку і живих, і 

мертвих гусениць, біля них повтикаємо кілочки... 

– Та ми ж пташок потруїмо! – аж підскочив я. 

– Нічогісінько з ними не станеться. У мене було не раз – забуду у дворі 

отаку гусінь, горобці її поковтають, і нічого – ніколи ще жоден не загинув. 

– Значить, закопаємо гусінь і нудьгуватимемо у схованці, доки птахи 

надибають її? Це ж треба – стільки чекати! – незадоволено мовив я. 

– Нащо ж чекати? Закопаємо і гайда додому. Перевіримо пізніше... 

 

Через якийсь час ми з Гекою знову були в «Орлиному оці». Тамуючи 

хвилювання, почали викопувати наших гусениць. І диво-дивина: живих не 

було жодної – на ґрунті тільки луночки де-не-де лишилися. А от мертві всі 

були на місці. Це була перемога. Та ще яка! Буде про що розповісти нашим 

шкільним югам. Усім носа втремо. 

Югами у нашій школі називають членів гуртка юних географів. Вони із 

захопленням слухали розповідь про мешканців «Орлиного ока» і особливо, 

звичайно, про одудів... 

А керівник гуртка, вчитель географії Степан Гаврилович сказав нам: 

– Молодці, хлоп’ята! Ви все робили так, як належить справжнім 

географам. Будьте уважними і надалі. Природа – це невичерпна скарбниця 

знань. Пам’ятайте про це! 

Відтоді ми не бігали до «Орлиного ока», не турбували крилатиків, але й 

не нудьгували: поруч, на груші моєї сусідки телятниці тітки Марфи з’явилося 

нове диво – сороченятка... 

 

 

2. Напосідлива сорока 
 

Наша сусідка Марфа живе сама. Вона трохи галаслива, та й вдачу має 

сварливу, тому всі у нас звуть її Талалайчихою93. 

Коли сусідка вдома, з її двору з ранку до вечора чути одне й те ж: 

– Куди це тебе нечиста сила понесла! Га? Чи ти вже геть очі свої 

загубила? То ж щавель, а луговинка ондечки. Ось я тобі лозинякою вставлю 

очі. Будеш, чортяка рогата, бачити, куди бігти. От я тобі! 

Я вже знав – то тітчина коза Манька влізла у шкоду. 

А згодом: 

– І чого це ти, мов оглашенний, на всю вулицю репетуєш? Ач, який 

герой знайшовся! Он кури самі як неприкаяні вештаються, а він усе 

хизується, співає. От я зараз тобі цурпалком наспіваю, будеш мені знати. Ки-

                                         
93

 Талала́й– зневажлива назва людини, яка багато та беззмістовно говорить.   
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иш-ш з душника, хвалько нещасний. 

Це Талалайчиха зганяла з височенного погрібного душника свого півня 

Гусара, прозваного так за строкате пір’я. Спина й пишний хвіст у нього були 

жовтогарячі, черево й «штани» – чорні, ноги – жовті, а на них – гострі, мов 

швайки, шпори.  

Гусар завжди виступав гордовито, на всіх поглядаючи з презирством. 

Він мав войовничий характер. Усі півні нашої вулиці страх як боялися його. 

Помітивши Гусара, вони кидалися навсібіч, а він злітав на душник і звідти на 

все горло репетував про свою перемогу!  

Ото лише не завжди щастило йому, бідоласі, досхочу нагорлатися, бо 

не раз після першого ж лункого «ку-ку-рі-ку-ку» біля порога стояла тітка з 

лозинякою в руках. Після цього Гусару було вже не до співу... 

Серед тітчиного подвір’я розкошувала одна-однісінька гілляста груша. 

«Посадив її мій татко, коли я народилася, тож вона мені немов сестричка 

рідна», – при нагоді казала людям тітка Марфа. 

У квітні за одну ніч тітчина груша ставала схожа на білу пухнасту 

хмарину. В такі дні до сусідчиного двору зліталася сила-силенна бджіл, 

джмелів та ос. Вони цілісінький день роїлися над святковим деревом, і 

повітря аж бриніло від їхнього дзижчання. 

Саме такої пори тітка святкувала свій день народження. 

Ще на світанку вона приносила з Далекої криниці смачної джерельної 

води, поливала нею грушу і голосно приказувала: «Пий, сестро, водицю з 

Далекої криниці. Це мій тобі дарунок на сьогоднішнім нашім з тобою святі». 

Згодом під грушею вже стояв стіл, накритий білою скатеркою, а на 

столі – пиріжки, мед у полумисках, сметана і грушевий узвар у кухликах. 

Сама ж тітка ставала у ці дні невпізнанна: неговірка і трохи сумовита. У 

святковій білій сукні сиділа вона поруч зі своєю сестричкою-красунею... 

У такі дні коза Манька досхочу наїдалася щавлю, а півень Гусар не 

злазив з душника. Їх ніхто не турбував. 

Усі, хто простував повз тітчине подвір’я, обов’язково заходили до 

вдовиці, поздоровляли її і пригощалися. На вітання тітка Марфа чемно 

кланялась і відповідала одне і те ж: «Спасибі вам, добрі люди, дорогі мої 

односельці. Ми щасливі з моєю зеленою сестричкою». 

Ми з Гекою теж заходили до сусідки, щоб поздоровити її з днем 

народження. І тітка Марфа не відпускала нас, поки ми не покуштуємо 

пиріжків з гарбузом, квасолею, маком і не вип’ємо по великому кухлю 

грушевого узвару. «Пийте узварець, діти, це даруночок моєї сестрички», – 

приказувала вона, а на прощання бажала нам: «Бігайте собі, стрибайте, 

хлоп’ятка-горобенятка...» 

Та знаменна подія трапилася цієї весни, через кілька днів після 

тітчиних іменин. Ось як усе було. 

Тільки-но прибіг я зі школи, коли чую – у сусідчиному дворі якийсь 

лемент. Що таке? За мить я вже сидів у своєму потайнику – дуплі старезного 

явора. Звідси, як на тарілці, видно все Талалайчине подвір’я. 
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На свій превеликий подив я побачив тітку за чудним заняттям. Рогачем 

з довжелезним держаком вона товкмачила щось на своїй груші. Звідти їй на 

голову сипались якісь цурпалки. Що то? 

– Лише тебе мені не вистачало! – роздратовано приказувала вона, 

хвацько орудуючи рогачем. – І звідки така оглашенна прилетіла?.. Ось я тобі, 

клятій, покажу, як захаращувати мою зелену сестрицю, ось я тобі покричу! – 

гримала вона на когось. Але на кого? 

Придивившись як слід, я побачив на верхівці груші збуджену сороку, 

яка несамовито сокорила94, і зрозумів – тітка руйнує рогачем сорочаче кубло. 

– Я тобі покричу, галасухо хвостата! Ти в мене таки накричишся!.. От 

причепилася, клятуща, на мою бідну голову, – примовляла тітка. 

– Навіщо, сусідко, отако білобоку кривдиш? – обізвався з-за тину 

другий наш сусід, дід Пилип. 

– А хто ж їй дозволяв мою грушу-сестричку отакечки різною негіддю 

запаскуджувати! Киш-ш-ш, клята, з моїх очей!!! У вітропорку95 лети, там 

тобі ніхто й словечка не скаже. А мою грушу не займай!.. Чуєш мене? 

Проте сорока так і не полетіла з тітчиного двору. Ну і вперта виявилася 

птаха! Тільки хазяйка з двору, а сорока знову за своє! 

Десь із тиждень сусідка воювала з напосідливою сорокою, а тоді на 

фермі захворіли телята, і їй стало не до птахи... 

За цей час пташині вдалося добудувати своє гніздечко. А над тим 

кубельцем вона ще й дашок надбудувала. Згодом з овечих тирл сорока ще 

наносила вовни, вистелила нею денце. 

Одного дня сорока нікуди не полетіла: сиділа й сиділа в гнізді. Звідти 

стирчав лише кінчик її чорного хвоста: вона насиджувала яєчка... 

За оту наполегливість та ще за будівничу майстерність дуже 

сподобалася мені білобока. Я дуже переживав: що ж буде далі? Невже 

сусідка і тепер товкмачитиме рогачем сорочаче кубло?  

З тривогою чекав я того дня, коли тітка Марфа повернеться з ферми. І 

от одного ранку, в неділю, я побачив, що вона поспішає до хати. Я одразу 

побіг до своєї схованки і з завмиранням серця став чекати, що ж робитиме 

тітка Марфа. 

От сусідка зайшла до двору й одразу ж побачила і сорочачу хижку, і 

хвіст господині кубла. 

– Ти диви, яка моторна квартирантка знайшлася! – сердито вигукнула 

Талалайчиха. – Тільки-но я з двору, а вона вже й яєчка гріє. Ось я тебе 

погрію! – і з цими словами тітка побігла в хату за рогачем. За мить вона вже 

бігла до груші. 

Я уп’явся очима в тітку і зачаїв подих: невже зруйнує кубло? 

І от, коли тітка була вже під деревом, з кубла визирнула сорока. 

Глянула вниз і так розпачливо крикнула, що я аж здригнувся, а тітка Марфа 

                                         
94

 Сокори́ти – видавати короткі, уривчасті звуки «ко-ко» (про курей); перен. говорити швидко, 

жваво, безугавно. 
95

 Вітропор = вітроупор – «полезахиснá лісосмуга».  
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зупинилася і здивовано подивилася на птаху-матір. Якусь хвилину вона 

нерішуче тупцювала серед двору, а тоді, тоді... повернулася до господи... 

Завзята сорока таки перемогла! Від радості в мене аж дух перехопило. 

От коли ми з Гекою зможемо простежити за життям пташиної сім’ї! Ми з 

ним завзяті юги. Є в нас спеціальні югівські щоденники. У них ми записуємо 

все про звірків, пташат і рослини, які нам доводиться бачити.  

Але ті спостереження – одна мить. Пролетить птах або шмигоне звірок, 

та й годі, як ото було в «Орлиному оці». А тепер з моєї схованки, якщо 

пильненько придивитися, у будь-який час можна багато цікавого побачити. 

Спасибі сороці! 

Невдовзі ми вже знали, який харч приносить сорока своїм завжди 

голодним діточкам. То була гусінь, жуки, а інколи й миші. Знали, коли 

сорока прокидається і коли засинає. 

Ми з Гекою частенько засиджувалися у схованці до пізнього вечора, аж 

поки з двору чулося мамине: 

– Олексо! Біжи вечеряти, та хутчіше мені!.. 

 

 

3. Зелена муха 
 

Якось зранку був я на городі: допомагав мамі полоти картоплю. Чуба 

довелося гріти довгенько. Сапав я і все на річку позирав – там саме Гека 

тягав пічкурів. 

Коли закінчив полоти, сонечко підбилося вже височенько. Схопив я 

вудку і гайнув до річки. Тільки-но вибіг на вулицю, як назустріч мені Гека. 

Вертає з риболовлі. Глянув – а у нього в торбинці не пічкурці, а отакенні 

червонопері головники підстрибують. 

– Оце так риба! – заздрісно вигукнув я. – Кажи, де рибалив? 

– Під дуплястою. 

– А яка наживка? – нетерпляче допитувався я. 

– Зелена муха. 

– Ну да! Це ж скільки мух треба піймати! 

– У мене одна, тільки гумова. Дивись, – і Гека подав мені велику зелену 

муху, з черевця якої визирав блискучий гачок. 

– Дай мені! 

– Ач, хитрий який! Дай йому! Віддаси мені Циганочку, тоді дам. 

Що ж робити? Циганочка – чорна, мов смола, вуалехвістка. То ж 

окраса мого акваріума! Я вагався. Дуже кортіло мати таку наживку, але й 

Циганочку шкода було віддавати. Як тут бути?!. 

– Ага-а! Мовчиш. Ну, тоді я покотив! – кинувся від мене Гека. 

– Стривай! Лади! – важко зітхнув я. 

Увечері Гека приніс мені зелену муху, а я розпрощався зі своєю 

чорнявкою. 

Наступного ранку я ледь дочекався свого друга, щоб разом іти до річки 
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ловити головників, 

– Куди це ти зібрався? – несподівано спитав він мене, коли ми 

зустрілися. 

– Як це куди? З тобою. Зелену муху вже приладнав. Тримайтеся, 

головники! – вигукнув я і войовниче крутнув над головою величенькою 

торбиною, яку прихопив для риби. 

– Е, не буде діла! – охолодив мене Гека. – Я зовсім забув тобі сказати, 

що муху треба було зварити. Інакше її головники не ковтатимуть. 

– Зва-а-рити муху?! – сторопів я. 

– Ага, і не абияк, а у борщі з качкою, – уточнив Гека. 

– У борщі з качкою?! – ще більше здивувався я. – А чому не в супі з 

півнем?  

Я вже почав сердитись. 

– До чого тут півні? – вибалушив на мене очі Гека. – Багато півнів ти в 

річці бачив? На річці господарюють качки. От! Тому і вода, і муляка, та й 

мухи – геть усе там качатиною пропахло. До цих пахощів риба звикла. Утя-

мив? А від хімічної смердятини, – він показав на мою зелену муху, – риба 

тільки так тікатиме. 

Виходило, Гека не жартував. 

– Як же я кину в борщ отаку гидоту? – засумнівався я. – Раптом мама її 

там побачить, знаєш, де той борщ опиниться? Та й самому противно таке в 

каструлю кидати!.. 

– Нічого страшного! – заспокоїв мене Гека. – По-перше, це ж не 

справжня муха, а по-друге, – чого б то мамі її у каструлі бачити? Кинеш її 

туди нишком, і так само витягнеш. 

Того ранку я так і не пішов на риболовлю – розхотілося. Кілька днів 

чекав, коли ж нарешті зможу зварити свою муху у борщі з качкою. І ось 

нарешті одного ранку чую: 

– Синочку, а збігай-но на горо́д за цибулькою, та й кріпчика пучечок 

нащипай. Сьогодні борщик варитиму. 

– Звари його, мамо, з качкою! – аж підхопився я. 

– Чого це раптом, – здивувалася вона. – Ти ж раніше від такого борщу 

носа відвертав... 

– Е, коли це було. А тепер чомусь так захотілося мені борщу з качкою! 

– Ну, раз таке діло, хай буде з качкою, – погодилася мама.  

Я приніс із городу цибулі і величенький жмут кропу. 

– Навіщо стільки? – питає мама. 

– Як навіщо? – схитрував я. – Там же самі вітаміни!  

– Ти диви, яка розумна дитина росте, – посміхнулася мама і пішла 

варити борщ. 

Улітку мати готує у дворі, на кабиці, під акацією. «Свіже повітря – 

найсмачніша засмажка», – каже вона. 

Я весь час крутився біля кабиці і всі мамині накази виконував мигцем. 

Носив найсухіші дрова, чистив картоплю, збігав до сусідів позичити 
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лаврового листа. «Господи, що це з моєю дитиною сталося?» – шепотіла, не 

вірячи своїм очам, мама. 

Та хоч як я старався, борщ варився дуже й дуже повільно. Я ледь 

дочекався, щоб мама поклала в каструлю капусту. На черзі був кріп, це я 

добре пам’ятав. Вже скоро! Я нетерпляче мацав у кишені свою муху. Та ось 

нарешті мама взялася до кропу. Ой, як довго вона все це робила!– оглядала, 

перебирала, мила, кришила. Нарешті настала жадана хвилина: мама висипала 

його в каструлю, а сама подалася до хати.  

Тієї ж миті муха опинилася в борщі. 

 

У ту мить, як муха «влетіла» у борщ, у дворі нашої сусідки зчинився 

галас. Що сталося? Може, на сорочат хтось напав? Я побіг за хату. 

Незабаром опинився у своїй схованці і став свідком дивної події. У дворі 

тітки Марфи відбувалося щось незвичайне. 

– Рятуйте, діду! Хапайте свою рушницю і хутчій до мене! – розпачливо 

волала вона до сусіда, діда Пилипа. 

– Що сталося, сусідко? – над тином з’явилась скуйовджена дідова 

голова. 

– Злодіяка хвостата у дворі, – репетувала Талалайчиха. 

За хвилину до тітчиного двору забіг захеканий дідусь. У руках він 

тримав старезну іржаву дубельтівку, якою вже давненько підпирав дверцята 

свого курника. 

– Ану, показуй, Марфо, де та куроїдка, – грізно мовив дід. 

Він неуважно озирав підсліпуватими очима тітчине подвір’я. Деякий 

час він топтався серед двору, тримаючи підпирачку напоготові. 

– Заждіть, діду, зараз прилетить. 

– Хто? 

– Та вертихвістка ота білобока. 

– А-а-а, сорока!.. А я гадав, лисиця до тебе завітала. Хм-м, – звів дід 

брови, – чим же це птаха перед тобою завинила? 

– Та он, погляньте, діду! Клята курчаток переполовинила! – бідкалася 

тітка. – Хіба ж можна терпіти таке! 

– Е-е, ні, сусідко. Цей номер не пройде. Хіба ти не знаєш, що у степовій 

зоні нищити сорок заборонено, бо то ой яка корисна пташина. Вона ж ковтає 

мишву, ще й від пацюків не відмовляється. Крім того, звідки ти взяла, що це 

сорочина шкода? – звернувся дід до Талалайчихи.  

– А хто ж би тоді курчаток поковтав? – буркнула вона. 

– Не знаю, не відаю, – промовив дідусь, озираючись довкола. – 

Стривай, Марфо, – раптом вигукнув він, – що це в тебе отам, під хлівцем? 

– Звідки я знаю. Мо’ віхоть96 якийсь валяється, – відмахнулась тітка. 

– Віхоть, кажеш? – старий рішуче пошкандибав до хліва. – Ой, 

лелечко! – вигукнув він здивовано. – Ану, давай сюди, – гукнув він сусідку, а 
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 Ві́хоть (чол.) 1) жмут соломи, сіна тощо; 2) жмут клоччя, шматок старої тканини тощо для миття 
й чищення чого-небудь.  
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сам присів навпочіпки й став щось там під хлівцем розглядати. – Ти диви, це 

ж сорока і пацюк! Що ж тут скоїлося? – вголос розмірковував дід.  

Поміркувавши з хвилину, він мовив: 

– Ага, он, виходить, що! Білобока добряче дзьобнула щуряку по голові; 

ось рана, а той в останню мить встиг уп’ястися пташині в горлянку, і так обоє 

заклякли. Через що ж вчинилося бойовисько? Ага, он, виходить, через що! 

Пацюк, значить, тарганив97 до своєї нори курчаток, он одне видніється у норі, 

а сорока-мати стала на захист чужих діток. Ясна річ, і свої ж он поруч... 

Геройською смертю загинула сорока-мати. Отакі діла, Марфо!  

Лише встиг дідусь вимовити ці слова, як із сорочачого кубла пролунало 

тужливе пискотіння. 

– Хто ж тепер догляне малюків? – забідкалася тітка. 

– Як це хто? На твоїй, Марфо, можна сказати, суверенній території 

трапилося отаке діло, тобі за все і відповідати. 

– Хороше мені діло! Я ж поки що літати не вмію! 

– Для того, щоб вигодувати кашею сорочат, крила не потрібні. У тебе 

драбина знайдеться? Ага, он вона!.. 

Дідусь приставив драбину до груші й хутенько дістався до кубла. 

Голопузьки ще голосніше запискотіли. 

– Діду, скажіть хоч, скільки їх там? 

– Бачу аж п’ять горлянок. 

– Матінко рідна, це ж вони голодні! 

– Не те слово, сусідко. Так роззявляють дзьоби, що могли б і мене 

проковтнути 

Почувши це, тітка мерщій побігла до господи і принесла звідти горщик 

з кашею. Потім здерлася драбиною до сорочачого кубла і розпочала годувати 

з ложки сорочат. Лише тоді, коли тітка Марфа вже стояла під грушою, а 

дідусь, спираючись на підпирачку, почвалав з тітчиного двору, я опам’ятався, 

згадав про зелену муху і кинувся до свого двору. 

 

На подвір’ї нікого не було. От добре, – подумав я і побіг до кабиці. На 

ній стояла каструля. Я похапцем відкрив кришку і аж здригнувся від подиву: 

у каструлі упрівала пшоняна каша. Отакої! А де ж борщ?! Винишпорив усе 

навколо, але каструлі з борщем так і не знайшов.  

Тоді я звернув увагу на те, що коти з нашої вулиці чомусь поспішають 

до Глибокого яру. Я побіг слідком за ними. Зазирнув у яр і жахнувся: на дні 

сидів сусідський пес Куцько і доїдав нашу качку. Я все зрозумів: мамуся таки 

помітила оту «зелену гидоту» і вилила в яругу качиний борщ!  

Де ж тепер шукати муху? Я розігнав котів і старанно оглянув скелю. 

Проте мухи там не було. Тоді я спустився аж на дно, до Куцька, але той, 

ощирившись, показав мені здоровенні жовті ікла. Що ж робити?  

Порачкував я під скелю, може, думаю, там знайду свою муху. Коли , 

бачу: з кам’яної щілини під скелею щось стирчить. Підліз ближче – 

                                         
97

 Тарганити – тягнути, волокти.   
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виявляється, – старезна металева ложка. 

 

Я вже було замахнувся, щоб пошпурити її геть, як раптом помітив на її 

опуклій частині якийсь малюнок. Виліз з-під скелі, став роздивлятися. Чи ти 

ба! Хтось надряпав і голову якоїсь потвори з розтуленою пащею.  

А може, то печера? До рота печери зазирала вістрям покручена стрілка. 

Поруч було викарбовано букву «І» та ще прегарненьку квіточку, мою 

улюблену ромашку-рум’янок.  

«Якийсь турист розважався», – вирішив я, але все ж таки засунув ложку 

в кишеню: дуже вже мені сподобалася квіточка. Ще трохи полазив по ярузі, 

але мухи так і не знайшов. Настрій у мене зовсім зіпсувався, і я повернувся 

додому. Там мене вже чекав Гека. 

– Ех ти, тюха-матюха. Занапастив таку річ! – розсердився на мене Гека, 

коли я розповів йому про свою пригоду.  

Та коли я показав йому мою знахідку – ложку, – мій друг одразу 

подобрішав. Він зараз же заходився перемальовувати все до свого альбому. 

Малював і вголос розмірковував: 

– Красота! Видно, не вперше людина зображувала цю квіточку. Така 

гарна, зовсім наче жива! 

Я добре знав, що мій приятель вигадько. І це мені подобалося. А от 

його вміння бачити те, чого я зовсім не помічав, завжди мене дивувало. Як на 

мене – нічого особливого в тому малюнку не було, а він бач як над ним 

чаклує! 

Прощаючись, Гека пообіцяв дістати мені ще одну муху. І не лише 

дістати, а й зварити її у борщі з качкою, бо мені, сказав він, не можна 

доручати такого важливого діла.  

Я не заперечував, але спитати, коли ж він це зробить, не наважився. 

Хай трохи охолоне! Доведеться поки що ловити жалюгідних пічкуриків у 

річці під дуплястою вербою... 

 

 

4. Коха 
 

– Олексо, ти вдома? – зазирнула вранці сусідка Марфа до нашого 

двору. 

– Дома, – здивувався я, бо Талалайчиха рідко до нас заходила: не 

любила ходити до сусідів. 

Тітка зайшла у двір і сіла на ослін під хатою. 

– Скажи-но мені, хлопче, ти любиш пташок? 

– Аякже. 

Я ще більше здивувався я. Навіщо тітці Марфі про таке знати? 

– Ото й добре, – з полегкістю зітхнула сусідка. – Значить, можна буде 

тобі довірити таке діло. 

– Яке діло? – нашорошив я вуха. 
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– Сорочат моїх годувати. 

– Со-о-ро-очат! – радісно здригнулося в мене серце. – Можна-можна! – 

вигукнув я, ще не вірячи своїм вухам. 

– Вони вже величенькі, у пір’ячко вбилися. А я оце з тиждень обідньої 

пори не буду вдома – телятка знову хворіють. От і вирішила попросити тебе, 

Олексо, доглянути моїх кашоїдів. Кашу я вже зварила, відшукаєш її на 

кабиці, у полив’яній мисці.  

Тітка замовкла, а тоді знов обізвалася:  

– Дивна річ... глянеш на тих пташок – ніби однакові вони, як дві 

краплини води, а насправді за характером різні, як і люди... Гляди мені, всіх 

нагодуй, особливо оте тихеньке, як мишенятко. Воно завжди у куточок кубла 

забивається... Не забувай добряче кашу розминати, бо вона тужавіє.  

Я кивнув головою на знак згоди: 

– Годуй рівно о дванадцятій годині, пташенята до цього звикли. У них 

режим такий. Ну, я пішла. – Талалайчиха підвелася з ослона. – Ой, лишенько, 

– раптом вигукнула вона. – Я ж ложку забула залишити біля каші. 

– Та є в мене ложка, – намацав я в кишені свою знахідку, ложку-

ромашку. 

– От і добре. Тоді, значить, Олексо, я піду, спасибі тобі, – сказала тітка 

і пішла з двору. 

«Оце діло!» – радів я. Шкода, що вже два дні Гека не прибігає, щось, 

мабуть, малює, а може, знову шукає якусь дивину. Хто його знає... 

Того дня я ледь дочекався дванадцятої години... 

І от, тримаючи в одній руці миску з кашею, в якій стирчала моя ложка-

ромашка, дістався я по драбині до пташиного кубла і зазирнув усередину. 

Правду сказала тітка, сорочата були вже майже дорослі, тільки хвости мали 

куценькі, як у голубів. 

Помітивши мене, найбільше лупасте сороченя вилізло на голови своїх 

братів і сестер, нахабно вирячило очиці-тернини і роззявило велику червону 

ротяку. Я легенько штовхнув нахабу ложкою: не поспішай!  

Лупастий знехотя відліз у куточок кубла і звідти пильно стежив, як я 

частував кашею його братиків і сестричок. Час від часу він хрипкувато 

квоктав: «Ко-о-ху», «ко-ох-ху-у» – сердився. За оте кохкання я й назвав його 

Кохою. 

Проковтнувши ложку каші, сорочата відсовувалися, звільняючи місце 

для іншого. Останнім був Коха. Він мав неабиякий апетит – проковтнув аж 

три ложки каші. 

Другого дня, як і наказала Талалайчиха, рівно о дванадцятій я зібрався 

було вилізти на грушу, коли чую, за спиною хтось сопе. Озирнувся – Гека. 

Розкуйовджений, як завжди, з-за пояса стирчить альбом. 

– Муху приніс? – кинувся я до нього. 

– Ні. Ще не зварив у борщі. А ти чого тут? – підозріло глянув він на 

мене. – Хіба по груші? 

– Які там груші, – махнув я рукою, – самі пуп’янки. Сорочат оце 
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годуватиму. 

– А тітка?! 

– Та вона сама мені доручила, – похвалився я. 

– А чим годуватимеш? – діловито поцікавився він. 

– Кашею пшоняною. 

– Ка-а-шею! – зневажливо скривив губи Гека. – З такого харчу з отих 

голопузьків виростуть мокрі курки, а не сороки. 

– Чим же їх, по-твоєму, годувати? Може, борщем з качкою? – вколов 

його я. 

– До чого тут борщ? – набурмосився він. – Я тобі діло кажу: сорочат 

слід годувати вітамінами, от! 

– Якими вітамінами? І де я їх візьму? 

– Шипшина в тебе є? 

– Ну, є. 

– От тобі й вітаміни! – переможно вигукнув він.  

Я одразу побіг додому, взяв з маминих запасів жменю червоних ягід і 

повернувся до груші. 

– А якщо удавиться якесь? Це ж не каша, – засумнівався я. 

– Ти диви на нього, – здивовано присвиснув Гека. – Та ти знаєш, яких 

сорока-мати приносить дітлахам жуків: отакенних, – він показав мені кулак. 

– А і справді, – мовив я і поліз до сорочат. 

Гека лишився під грушою. 

– Поковтали? – кинувся він до мене, коли я зліз із дерева. 

– Усі до однієї ягодинки! 

– А я тобі що казав! – зрадів Гека. – Ну, бувай! Мені треба йти. 

Подивишся завтра, якими стануть годованці – то сила! – вигукнув він і зник з 

очей. 

Гека як у воду дивився. Наступного дня мені не довелося не те що 

впізнавати сорочат, а і взагалі їх побачити. 

Коли я о дванадцятій дістався до сорочачого кубла, то, на превеликий 

мій подив, побачив лише лупатого Коху. Оце так новина! Слабші полетіли, а 

цей здоровило – залишився. Чекає каші. От ненажера! 

«Ну що ж, щасливої дороги, крилатики!» – подумки попрощався я з 

білобокими і став частувати Коху. Він проковтнув свої три ложки каші з 

ягодами і, відмовившись од четвертої, миттю видерся на верховіття груші. Не 

вперше, мабуть, це робив. Там розкрив крила і полетів. 

Куцохвостий Коха летів незграбно. Вітер раз у раз намагався 

перекинути його, притиснути до землі. Здавалося, пташок ось-ось, як грудка, 

гепнеться на землю. Але, відчайдушно махаючи крильми, він щоразу все-

таки злітав угору. Важко долав він свою першу повітряну дорогу, прямуючи 

до гайка, що зеленів за річкою. Отам і розпочнеться в нього нове життя. Як 

він житиме без каші й вітамінів? 

Не злазячи з груші, я дивився вслід Косі. От він уже й річку перелетів, 

ось перетворився на ледь помітну рухливу цяточку, а там і цяточка зникла. Я 
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сумовито дивився на далекий кучерявий гайок. Мені було жаль розлучатися з 

нахабнуватим сороченям, якого я встиг полюбити. Тепер я вже ніколи-ніколи 

не побачу його. 

Минуло кілька днів, і поступово мої годованці почали забуватися. Та 

ось одного ранку, вийшовши в альтанки, де спав, я почув знайоме кохкання. 

«Може, вчувається», – подумав я. Підвів голову і одразу ж побачив на 

акацієвій гілці Коху. 

– Привіт, Коха! – захоплено вигукнув я і підняв над головою ложку-

ромашку.  

Він сів на моє плече і, роззявивши рота, став вимагати каші. Каші в 

мене не було, зате у кишені завалявся шматок пряника. Коха миттю 

проковтнув його, але не заспокоївся: кохкотів і кохкотів. Чим же його ще 

пригостити? Ага, вітаміни, згадав я та побіг до хати. Приніс звідти жменю 

ягід. 

Від того часу Коха почав прилітати щоранку. Він знаходив мене скрізь, 

де б я не був: коло річки, в школі. Я завжди тримав для нього в кишені щось 

ласеньке, а на додачу пригощав його й вітамінними ягідками. 

 

Одного ранку я зібрався ловити пічкуриків: Гека так і не приніс мені 

зеленої мухи. З вудкою на плечі я бадьоро крокував до річки. За кілька метрів 

від мене, задерши хвіст, дрібцював мій постійний супутник – ледачкуватий 

кіт Рудько, а над головою летів новий друг, вірний Коха... 

Влаштувався, як завжди, під дуплястою вербою, Рудько вмостився за 

моєю спиною, а Коха сів на вербову гілку, що звисала над водою. 

Щось довго того ранку не клювали пічкурики. Першим не витримав 

кіт: почав настирливо тертися об мою спину і нетерпляче муркотіти. Аж ось 

нарешті пір’їна-поплавець загойдалася й пірнула, і за мить я тримав 

рибчинку, яка відчайдушно пручалася.  

Я шпурнув її через голову Рудькові, але тут на пічкурика яструбом 

упав Коха. За моєю спиною вчинилась бійка. Озирнувшись, я побачив, що 

Рудько ганебно тікає, а Коха, тримаючи у дзьобі рибчинку, гордовито 

оглядається навколо... Потім він підкинув свою здобич угору. Пічкурець, 

упавши вниз головою, потрапив прямісінько у пташину горлянку. 

Я закинув вудку, але пічкурики знову не клювали. Мені набридло 

дивитися на нерухомий поплавець, і я став спостерігати за синенькою 

бабкою, що сиділа поруч на очеретинці і теж чекала на здобич – комарика 

або муху. Дивлюся на ту синьокрилку, аж чую над головою стримане: «Ко-

ох-ху», «ко-ох-ху».  

Глянув на Коху, а він уп’явся очима у мій поплавець і обережно 

кохкотить. Що він там побачив? Ніби поплавець стоїть на місці... Знову зорю 

на бабку, коли чую вже голосніше і нетерплячіше: «Ко-оху-у-у!» 

Глянув на поплавець і вже не побачив його. Виходить, Коха з верби 

помітив, що рибчина підпливла, і попереджав мене. Який розумник! 

Але довго рибалити нам з Кохою не довелося: він проковтнув ще 
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кількох пічкуриків і, кохнувши на прощання, полетів кудись у степ, а я 

піймав ще одну рибчинку для Рудька, який, знаю, терпляче чекав мене біля 

воріт, і подався додому. 

Я вже давно помітив пристрасть Кохи до блискучих речей, хай то було 

якесь скельце, ґудзик або зіжмакана фольгова обгортка цукерки. Помітивши 

їх, він повисав у повітрі і водночас зчиняв крик. Потім сідав поруч і, 

схиливши набік голову, одним оком ретельно оглядав її. Намилувавшись 

досхочу, він хапав цяцьку дзьобом і, злодійкувато озираючись, летів кудись 

за річку. Там, напевно, була в нього схованка. 

 

 

5. Загін семи кольорів 
 

І от нарешті дочекався я ранку, коли Гека мав принести мені зелену 

муху, зварену в борщі з качкою. 

Ще до схід сонця я влаштувався на лавці під хатою і, чекаючи друга, 

пильно дивився туди, звідки він звичайно прибігав. Над моєю головою, на 

акації, нетерпляче кохкотів Коха, а з-під тину принижено поглядав на нього 

кіт Рудько. При кожному пташиному «ко-о-ох-ху-у!» кіт вигинав дугою 

спину, наїжачувався і злякано пирскав: запам’яталась йому ота сутичка! 

Кожен розуміє, що не тільки я, а й мої друзі нетерпляче чекали часу, 

коли можна буде нарешті податися до річки за головниками. 

Уже й сонечко вигулькнуло з-за далекого гайка, а Геки все не було. Я 

почав непокоїтися – чи не переварив він муху. 

Та ось нарешті над сусідським тином виникла розкуйовджена Гекина 

голова: певно, примчав городами. Він переплигнув ліску і став коло мене, 

важко дихаючи. Але що це? Замість вудки він тримав під пахвою якийсь 

великий пакунок... 

– Чекаєте? – запитав. 

– Чекаємо! А ти муху приніс? – кинувся я до нього. 

– Дещо приніс, – ухильно відповів він. – Ось бери – і дав мені великого 

олівця. 

– Що це? – спитав я, нічого не розуміючи. 

– Олівець, і не який-небудь, а жовтогарячий. 

– Навіщо мені здався твій олівець? Муху давай! 

– Немає мухи. 

– Як це нема? 

– Шпак поцупив, – приоломшив мене Гека. 

– Який шпак?! 

– Нахабнючий такий. Зварив я муху, все як слід: і не переварив, і мама 

не помітила. Витяг її з борщу й поклав на поличку під стріхою, щоб трохи 

просохла. Тільки-но одвернувся, як звідкись узявся шпак, схопив її і драла... 

Гнався за ним аж до річки, та хіба птаха наздоженеш... 

– А що я маю робити з цим олівцем? – зовсім розгубився я. 
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– Радіти. Це ж твій колір. Колір ромашок-рум’янок. 

– З якого це дива я повинен радіти? – стенув я плечима. 

– Ага, я й забув, що ти пропустив останнє югівське заняття. Ну, то 

слухай. Тебе обрано членом експедиції семи кольорів. Цей загін аж сім днів 

шукатиме степові скарби. 

Він значущо глянув на мене, розгорнув довжелезну карту, яку, певно, 

сам і намалював.  

– Побуваємо в оцих краях, – це верхів’я нашої Бистрянки. А от що ми 

там шукатимемо, завтра нам розповість наш керівник. Поки що запам’ятай 

одне: жовтогарячий колір, то колір ромашок-рум’янок. Утямив?  

І не давши мені вимовити й слова, він додав:  

– Збираємося завтра біля школи о цій порі. Прихопи з собою, – Гека 

хутенько зазирнув у свій записничок, – ага, цибулі й сала на сімох чоловік на 

тиждень. Все. Я помчав до Маринки... 

 

Як не поспішав я, а все-таки спізнився. Біля школи на спортивному 

майданчику мене вже всі чекали.  

Ондечки наш керівник Степан Гаврилович, поруч з ним Гека. Вони 

схилилися над клишоногим «конем», якого на літо винесли зі спортзалу для 

тренування на свіжому повітрі. На спині коня була розіслана вже знайома 

похідна карта. Наш керівник разом з Гекою уважно розглядали її.  

Поряд стояли подружки Надійка і Маринка. Вони наділи однакові 

платтячка, а от косинки в них були різні. У Надійки бузкова, а у Маринки 

синя. Мабуть, подружки різні рослини шукатимуть, здогадався я.  

Біля дівчаток тупцяв гостроносий цибатий Кузя і його нерозлийвода 

товстун Микола Кваша. Осторонь стовбичив наш мовчун Андрійко, або 

просто Ава. Він тримав під пахвою велику строкату течку. Задерши голову, 

Ава пильно стежив за галасливою зграєю гайворонів, що кружляли над 

шкільним садом... 

– Юні географи! – звернувся до нас Степан Гаврилович. – Ми створили 

загін семи кольорів, який за сім днів має пройти мало, зате зробити багато 

корисних справ. Сьогодні ми дістанемося верхів’я нашої річки. Обстежимо 

ту місцевість і на нашій карті позначимо сімома кольорами, де ростуть цінні 

лікарські рослини. Запам’ятайте які: звіробій, ромашка-рум’янок, деревій, 

чебрець, полин, глід і шипшина. Кожен з вас шукатиме якусь одну рослину.  

Ми з інтересом слухали керівника нашого гуртка. 

– І затямте собі, шановні юги, – це не забавка, не дитяча гра, а дуже 

серйозна робота. Нашу державу цікавить, де ростуть лікарські рослини і 

скільки їх. Для чого це потрібно? А для того, щоб планувати заготівлю 

лікарської сировини. Ті рослини – людське здоров’я, частенько від них, 

рятівниць, залежить життя людини... 

 

На околиці Молочанки наш загін зійшов до річки і попрямував на 

північ звивистою стежкою поруч із Бистрянкою... Як завжди, попереду йшов 
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Степан Гаврилович. 

З кожним кроком суворішали річкові береги. Все частіше доводилося 

нам то здиратися на високі скелі, то спускатися у глибокі ущелини. Ми вже 

знали, що саме тут, на шляху нашої Бистрянки, зустрічаються поклади давніх 

гірських порід. Іноді річку перетинали величезні гранітні грудомахи. 

Обминаючи таку перепону, вода сердито клекотіла і випльовувала на берег 

клоччя піни.  

Ще я помітив таке: чим далі ми йшли, тим частіше й частіше 

зустрічалися нам поодинокі гіллясті волоські горіхи. Вони росли скрізь: на 

пагорбах, в яругах і коло самої річки. Цікаво, хто ж це їх посадив тут, на 

безлюдді? 

Поряд зі мною крокував мовчун Ава, ніжно притискаючи до грудей 

строкату течку. 

– Що там у тебе? – запитав я його. 

– Зміюки, – неохоче відповів Ава. 

– І скільки ж то їх у тебе? – глузливо допитувався я. 

– Сім. 

– А які вони? 

– Хвостаті, – відказав отак Андрійко і замовкнув.  

Мабуть, знов, думає про оті свої планери. Він їх уже наробив видимо-

невидимо. Всі стіни й стеля його кімнати обвішані тими моделями, тепер він 

їх уже й під стріхою навколо хати понавішував. За таку приязнь до авіації 

його й прозвали Авою. 

Андрійко не промине жодного птаха – ні великого, ні малого. 

Помітивши над головою якогось крилатика, обов’язково спиниться і, 

задерши голову, пильнує за ним, поки пташка не зникне з-перед його очей. 

За нами ішли дівчата. Ну й цокотухи! Не змовкнуть ні на мить. Тільки 

й чути: 

– Ой, яка краса неземна! Ой, які квіти чудові! Ой! Ой! 

Вони так ойкали, що я нарешті не витримав і підійшов. Дай, думаю, 

подивлюся, що ж то за «краса неземна». 

Глянув – а Надійка тримає в руці якусь жалюгідну квіточку. І оце 

краса? Інше діло – якийсь незвичайний, кольористий мінерал... А то квіточка 

якась жовтенька. Що то значить – дівчата!.. 

 

Позад усіх плентався товстун Коля Кваша. Він чомусь перекидав кожен 

камінець, який потрапляв йому на очі, і довго нишпорив під ним. Що він там 

шукав? Я підійшов до нього. 

– Знайшов? – цікавлюсь. 

– Ні-і-і, – хитнув він головою. – Хіба його так легко знайдеш! 

– Кого це «його»? – здивувався я. 

– Як кого – жука. 

– Жука? Якого? 

– Історичного, – значуще шморгнув він носом. 
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– Вигадаєш таке! – розсердився я і пішов геть. 

А Кваша побіг до чергового камінця шукати свого вигаданого 

історичного жука. 

Поки ми так собі потихеньку йшли, мій друг Гека із сачком та 

альбомом встиг усе обгасати. Всі скелі оббігав, всі пагорбки, виярки, 

зазирнув у кожну шпарину, печерку та ще й намалював дещо на згадку. 

Поки він гасав, я пиряв98 його важкий заплічник. Його і свій – обидва 

разом. Важко, але я терплю – треба ж друга виручати. Сам я не люблю гасати 

й нишпорити, йду собі стежинкою, як і належить туристові. 

 

Наш загін семи кольорів рухався до того часу, коли вже сонечко 

звернуло з полудня. Ми таки трохи притомилися: день був спечний. Та ось 

нарешті наш керівник скомандував усім зібратися в затінку під крислатим 

горіхом. 

– Привал! – оголосив він. – Гека, Олекса і Кузя, – звернувся до нас 

Степан Гаврилович, – маєте важливе завдання. Збігайте он до того вівчаря, – 

він показав на далекий пагорб, – і дізнайтеся, як називаються тутешні скелі й 

балки. Все ретельно відзначте на нашій похідній карті. Ці відомості будуть 

нам дуже потрібні. Свої заплічники залиште, візьміть тільки карту й олівець. 

Здаля овеча отара скидалася на жмут сірого туману, що впав ранком на 

землю і не хоче з нею розлучатися. Біля отари мрітилася якась невиразна 

темна цяточка. Це був чабан, до якого ми поспішали. Вслід почули ще один 

наказ нашого учителя географії: 

– Хлопці, не баріться! Скоро обід! 

 

 

6. У вівчаря Оксентія 
 

Перед нами височів пагорб, всуціль покарбований овечими стежками. 

На ньому сіріла величезна отара овець, які стояли непорушно. Вони 

тирлувалися99.  

А он і вівчар у кудлатій гостроверхій шапці. По тій чудернацькій шапці 

я ще здаля упізнав його. Це був чабан із сусіднього села. Взимку він приїздив 

до мого тата в якійсь справі. 

Запам’ятався мені той дідок на ім’я Оксентій, а найбільше його висока 

смушкова шапка, що нагадувала шапку славнозвісного Робінзона Крузо, 

Батько казав, що вівчар Оксентій ходить у ній взимку і літом, знімаючи 

лише тоді, коли сідає їсти чи лягає спати. 

Опершись на ґирлиґу, чабан дрімав. Осторонь лежав рудий пес, а біля 

нього, похнюпивши вухату голову, стояв віслюк. 

                                         
98

 Пиря́ти (розм.) – 1) пиряти (що): носити, тягати важкі речі; 1) пиряти (за ким): швидко бігати; 

гасати.  
99

 Тирлува́тися, тирлується, – збиватися докупи для відпочинку, водопою тощо (про худобу, 
звірів і таке інше).  
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– Доброго дня, діду! Чи можна підійти до Вас? – спитав Гека хазяїна 

овечої отари. 

Чабан підвів голову. 

– Добридень! У моїй степовій господі, діти, сто дверей, і всі вони 

відкриті для вітру і людей. Будь ласка, заходьте через ті, які вам до вподоби, 

– виголосивши таке, він щиро посміхнувся. 

Ми зраділи: дід балакучий, значить, усе нам розповість. 

Усі троє ми сіли коло нього на зелений споришевий килимок. 

– Куди, хлопчики, стежку топчете? – поцікавився чабан, пильно 

оглядаючи нас. 

– Ми рослини шукаємо, лікарські, – за всіх відповів Кузя. 

– Корисне діло робите, хвалю. А ми оце якраз відпочиваємо. Ондечки 

мої помагачі, – кивнув він головою в бік собаки й осла. – Знайомтеся, це пес 

Марс і віслюк Хан. 

Почувши своє ім’я, віслюк стрепенувся, з усіх ніг кинувся до нас і 

втупив у мене свої нахабні очі кольору переспілої вишні-татарки... 

– Що йому треба? – сторопів я. 

– А ти не знаєш, що звичайно хани вимагають? Данину, – охоче 

пояснив чабан. 

– Зрозумів, – вигукнув я. 

У себе в кишені я виявив лише цибулину. Та вухань миттю проковтнув 

її. Гека пригостив віслюка окрайцем, а Кузя – цукеркою. Зібравши «данину», 

Хан повернувся на своє місце і знов задрімав, звісивши до землі голову. 

– Чим можу вам, дітки, прислужитися? – спитав дідучь. 

Гека хутенько розгорнув перед чабаном свою похідну карту. 

– Просимо Вас, – звернувся він до вівчаря, – назвати річкові скелі, 

балки та яруги. 

Дід Оксентій схилив голову над картою та якусь хвилину розглядав її. 

– Ти ба! – зачудовано вигукнув він. – Це ж увесь наш вівчарський край 

змальовано. Молодці! Хвалю! Оце, – тицьнув він пальцем у куточок карти, – 

Тернова балка, далі скеля, яка Віслячими вухами зветься, а ще далі – 

широченна лощина. Ото якраз і є Чебрецеве роздолля. Ось Крутенька балка, 

а ще далі, подейкують сусідські чабани, є якийсь химерний згірок – 

Жаб’ячий цар. Але мені там бувати не доводилося, бо то вже не мої угіддя... 

– Дідусю, а звідки взялися ці назви? – спитав я. 

– Усі ці назви, хлопче, – чабанське діло, – впевнено відповів дід 

Оксентій. – Споконвіку вони з отарами кочують по цьому краю. У них є час 

до всього придивитися і все помітити, тому й такі влучні назви вони 

придумали. 

Чабан замовк, а трохи згодом додав:  

– Справжні вівчарі, діти, нізащо в світі не міняють своєї професії, бо 

кращої у світі не знайти. Отож і я не розлучуся з ґирлиґою, допоки старість у 

ноги вчепиться. – Чабан знову замовк, і знову додав: – От іще що, хлоп’ята. 

Чабанські назви у більшості старезні, хто й чому саме такі ймення дав отим 
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скелям та вияркам, і спомину немає, але є й нові. Недалечко звідси височіє 

поодинока скеля. Чабани її Сашком величають… 

При цих словах дід Оксентій спохмурнів.  

– Запам’ятайте, дітки, бо це особлива назва. От послухайте, що там 

трапилося. Це було в середині вересня сорок третього року, коли радянські 

війська звільняли від нацистів цей край. Розповідали, що саме за тією скелею 

зручно влаштувалися ворожі кулеметники. Своїм вогнем вони затримували 

просування наших військ до Азовського моря.  

– І що? – не втерпів я. 

– І от знайшовся один солдат-сміливець, який чагарями Тернової балки 

непомітно продерся отутечки, дідів палець невпинно снував по карті, – до 

ворожого кубла і гранатою вчистив по тих нацистах так, що вони в пух і прах 

розлетілися. Тільки й сміливець загинув під тією скелею.  

Чабан замовк і сумно зітхнув. Потім тихо додав: 

– Пізніше його знайшли чабани. Це вже коли бої точилися аж на річці 

Молочній. Говорять, то був зовсім молодий солдатик... Ніяких документів 

при ньому не знайшли, але була фотокартка з написом «Сашкові». Отже, 

героя звали Сашком. Там же під скелею його і поховали.  

Дідусь знову замовк. А далі завершив свою розповідь словами: 

– З того часу й називають ту скелю Сашком. Вона стала природним 

пам’ятником цьому солдатові-герою. Щовесни від степових маків полум’яніє 

луговина навколо тієї скелі. Мабуть, люди правду кажуть, що червоні маки 

буяють там, де пролилася геройська кров. 

Я слухав діда Оксентія і навіть не міг уявити, що ось тутечки, у цій 

затишній сонячній долині, де тепер лунають лише пісні жайворів, колись 

гриміли постріли, лилася кров людська... 

– Багацько змін відбулося за останні роки у нашому краї, – перегодом 

пожвавішав вівчар. – Дивишся, то велетень лось-рогаль промчить або 

козульки проскакають, а диких сікачів ой скільки розвелося! І все це від того, 

що наші господарські вітроупори он як розрослися. Тепер то майже ліси. 

Звірам тепер є де притулок знайти та й від стороннього ока заховатися. 

Ми перезирнулися між собою. Лосі, козулі, кабани – десь поруч! Навіть 

не вірилося в таке!  

– Ще мені хотілося вам, діти, свою думку сказати про лікарські 

рослини, – продовжив оповідку дід Оксентій. – Чебрець, на мій розсуд, – 

найголовніша наша лікарська трава. Міркуйте самі. Коли у негоду 

занедужиться, я одразу жену отару до Чебрецевого роздолля. Отам, серед 

трав, і пересплю ніч. Вірите, мов наново народжуся...  

Ми знову переглянулися. 

– А ще я помітив, що не лише людині корисні оті пахощі, бо частенько 

навідуються туди й козулі-мами з малятками. Придивіться, як будете там, – 

ви їх на тому полі обов’язково зустрінете... 

– Діду Оксентію, а розкажіть нам ще про своїх помічників, – попросив 

Кузьма. 
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– Помагачі мої роботящі тварини, тут вже нічого не скажеш, – вівчар 

вдоволено погладив свою сиву бороду. – Віслюк – то головний овечий 

проводир. Куди Хан – туди й вівці. На мій розсуд, діти, розумнішого ватага 

для череди не знайти. Даремно дехто віслюків за дурних тварин вважає. Ой, 

не так це!  

Ми були здивовані почутому. А чабан ствержувально кивнув головою. 

– Мій Хан не заведе отару в шкоду і не буде дертися на скелю або лізти 

у прірву. Проведе овечок, а їх у мене он скільки, аж понад дві тисячі, по 

найзручнішій стежці. Таку доріжку не кожна людина відшукає. Інше діло – 

ніяка отара, як відомо, не обходиться без паршивої вівці. Одіб’ється 

неслухняна овечка – і в шкоду. От на таких непослухів і є в мене пес Марс. 

Він не дасть нікому порушувати отарну дисципліну!.. 

 

Ми згодні були хоч до вечора слухати оповідки діда Оксентія, але 

треба було повернутися до своїх – нам уже довгенько подавали сигнали. 

Отож ми подякували дідусеві за все і поспішили в табір. 

Надвечір наша група була вже на місці ночівлі – у Терновій балці. 

 

 

7. Хто посадив горішину 
 

От і надійшов наш перший похідний вечір. Ми сиділи навколо вогнища 

і мовчки слухали, як наближається степова ніч. 

Тільки-но сонечко заховалося за далеким пагорком, як десь недалечко 

запідпадьомкала перепілка, а за нею подали голос цвіркуни. Невдовзі повітря 

аж гуло від їхніх голосів. Здавалося, то не комахи цвіркотять, а сам степ 

співає вечірню пісню, колисаючи своїх мешканців. 

З усіх степових куточків до нашого вогнища стала підкрадатися 

темрява. Настала ніч. Поступово замовкли цвіркуни, і одразу зі скелі, яку вже 

не можна було розгледіти, подала голос сплюшка100. «Сплю, сплю, сплю», – 

настирливо повторювала вона. 

– Ну й ловко бреше! – зауважив Степан Гаврилович, підкидаючи у 

вогнище хмиз. – Не вірте їй, діти. Вона не спить, а пильнує мишву. Сплюшка 

і вночі бачить не гірше, ніж удень!.. 

Раптом якось дивно я відчув за своєю спиною темряву. Здавалося, ніби 

щось тисне на плечі. Мені аж моторошно стало. Не озираючись, я непомітно 

простягнув руку назад і здригнувся від несподіванки: рука моя на-

штовхнулась на щось волохате. Затамувавши подих, озирнувся і завмер: 

вибалушивши страшні вогняні очі, у мене за спиною стояла якась потвора. 

– Мамо! – заволав я не своїм голосом і кинувся сам не знаю куди. 

Всі посхоплювалися з місць, кинулися до мене і дружно розреготалися. 

– Не бійсь, Олексо, – наздогнав мене Кузя. – Це ж наш знайомий – 

                                         
100

 Сплю́шка (жін.) – невеликий птах родини сов’ячих рудуватого, сірого або бурого забарвлення.  
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віслюк Хан. Мабуть, за даниною притопав! 

Я придивився і таки пізнав вечірнього гостя. 

– А чого це він підійшов саме до мене? – спитав, аби щось спитати. 

– Мабуть, ти йому сподобався, – встряла в розмову Надійка. – Тобі, 

Олексо, я помітила, взагалі таланить на зустрічі та знайомства. То з сорокою 

потоваришував, а тепер ось з віслюком. 

– А завтра, гляди, з африканським слоном познайомишся, – додав 

товстун Колька Кваша. 

Усі знову зареготали. 

А тим часом Хан став вимагати данину: він підійшов до кожного. 

Пригощали вуханя і огірками, і картоплею, і окрайцями. Він ні від чого не 

відмовлявся, а після всього на десерт ухопив іще й віника, якого наші дівчата 

зв’язали з квіток бур’янцю. Повечерявши, віслюк повернувся і зник так само 

нечутно, як і з’явився. 

Незабаром ми позасинали у наметах під нескінченне «сплю, сплю, 

сплю» пташки-облудниці. 

– Хто на вечерю кашу варив? – грізно запитав ранком Степан 

Гаврилович. 

– Я, – обізвався Гека. – Знаю, що пересолив, та пригоріла вона трохи – 

недогледів, малював... 

– От і добре, що знаєш. Бери тоді каструлю і гайда до річки. Щоб через 

хвилинку каструля мені чиста була. Час сніданок готувати. 

Ми разом з Гекою побігли до річки. Ранок був погожий, над річкою 

висів легесенький, як павутина, туманець. 

Влаштувалися на піщаному березі і стали по черзі видряпувати кашу, 

що поприкипала до каструлі. Старалися з усіх сил. Брязкотіння вчинили, хоч 

вуха затуляй. Коли вже довишкрібали з дна останні крихти, я почув раптом, 

як Гека злякано зойкнув. Озирнувся: за кілька кроків стояла велика рогата 

тварина і дивилася на нас. 

Виходило, напророкував учора товстун Микола! Правда, то був зовсім 

не африканський слон, а величезний красень лось. Цікаво, звідки він тут 

узявся? Щоб не наполохати його, ми з Гекою потихеньку сховалися за скелю. 

Цікаво було – що ж він робитиме? І трохи лячно – такий велетень! 

Лось повагом підійшов до нашої посудини, ретельно обнюхав її, 

торкнув ногою і став злизувати з землі наші вишкребки. Підібравши все до 

останньої крихти, він так само непоспішливо подався в степ. 

– Каші захотів, – мовив Гека. 

– Солі, – сказав Степан Гаврилович, який саме підійшов. 

– Якої солі? 

– Отієї, Геко, якою ти вчора пересолив кашу, – географ на хвильку 

змовк, на його обличчі блукала посмішка. – Злякалися? 

– Трохи було... – зізнався я. 

– А знаєте, хлопці, я, здається, збагнув, чому до вас прибіг сохатий. Не 

раз доводилося мені бачити, як у заповідниках цих звірів сіллю частують. 
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Набере єгер відро солі, вийде на галявину і починає бити по відру. Зачувши 

брязкання, до нього збігаються лосі, оточують єгеря і терпляче чекають, коли 

він висипле сіль на землю.  

Ми зрозуміли, що наш керівник мав рацію. А він продовжував: 

– Ці тварини одна перед одною кидаються до солі і починають її 

жадібно лизати. Оцей лось, мабуть, жив раніше у заповідному місці. Почув 

він ваше брязкання і прибіг лизнути солі. Одне слово, спрацював рефлекс. 

– То, може, давайте знову його покличемо, щоб краще роздивитися, – 

запропонував Гека. 

– Ні, хлопці, – стримано посміхнувся Степан Гаврилович, – лось не 

телятко і не віслюк. Це найсильніша звірина наших лісів: хвицьне він ногою і 

запросто вб’є не те що вовка, а навіть бика. З ним треба обережніше. Так що 

давайте тишком-нишком доводьте до ладу свою каструлю і повертайтеся. 

 

З нашого табору мені добре видно всю Тернову балку, положисті схили 

якої вкриті чагарями терну і строкатим килимом різних трав. У верхів’ї яруга 

розгалужується на п’ять виярків, схожих на величезну пазуристу лапу.  

Отими виярками-пазурами Тернова балка міцно тримається за степову 

рівнину. На схилах цієї балки я знову побачив горіхові дерева, а ген там, на 

межі зі степом, височіло особливо могутнє дерево. Знов подумалося: «Хто ж 

усе-таки посадив тут горіхи?» 

Після сніданку ми прихопили записнички, олівці і палки-вимірялки і 

рушили було у верхів’я, щоб стати до роботи. Несподівано вперед вийшов 

Ава та досить голосно вигукнув. 

– Слухайте, друзі! Ми – сім кольорів, правильно? 

– От бачите, Андрійко вже зробив значне відкриття, – ущипливо 

зауважив Кузя. 

Промовець не зважив на нього і вів далі: 

– Я пропоную кожен день нашого походу присвячувати якомусь 

одному нашому кольору. Давайте сьогоднішній день оголосимо червоним – 

днем шипшини. 

Усі погодилися, і над табором замайорів, розгойдуючи довжелезним 

ганчір’яним хвостом, червоний паперовий змій. Виявляється, Ава справді 

ховав у своїй течці зміїв, та ще он з якими хвостами! 

Як з’ясувалося згодом, Андрійчині змії були не просто забавкою, а 

зручним орієнтиром: куди б ми не заблукали, відшукуючи лікарські рослини, 

звідусіль було видно, де знаходиться наш табір. 

За сьогоднішній, червоний день відповідальним був Гека. 

Кілька годин ми з ним шукали лікарські рослини. Швидко впевнилися, 

що Тернова балка щедра не лише на терен, а й на полин, ромашку-рум’янок, 

звіробій. А от чагарців шипшини зустрічалося мало: вони «ховалися» серед 

терняків, і розшукати їх було просто неможливо. 

Уже обідньої пори я раптом почув, що десь сокоче сорока. Відразу 

пізнав свого Коху. Ну й друг! І у Терновій балці знайшов мене! Як йому це 
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вдалося, не знаю, а от що він кликав мене, я одразу зрозумів.  

Я наддав ходи – пішов на звук. І незабаром в одній з яруг побачив 

суцільні зарості шипшини, що червоніли від рясних ягід. Над ними літав 

Коха і скрекотав що було сили.  

Потім я побачив, що він знизився і повис над кущами, як той кібець над 

мишею, а тоді почав обдзьобувати ягоди. Напхавши ними рот, Коха сів 

неподалік на землю і виплюнув здобич. Якусь хвилину дивився, а тоді став 

хутенько ковтати по одній ягідці. Виходить, сподобалася лупаню101 

шипшина, якою я його раніше пригощав! 

– От розумник, – захоплено вигукнув Гека, підбігши до мене. 

Отак Коха став нашим помічником. 

 

Уже по обіді ми з Гекою подалися у верхів’я Тернової балки, де ріс 

здоровезний горіх. Таке могутнє дерево ми бачили вперше, тож захотіли 

добре обдивитися його, обмацати стовбур.  

Довго ми пробули біля нього, а коли зібралися в табір, побачили, що до 

нас поспішав на велосипеді якийсь чоловік. 

Це був смуглявий рудобровий дядько. На його обличчі чаїлася лагідна 

посмішка. Незнайомець уважно оглянув нас. 

– Здоровенькі були, козаки, – весело вигукнув 

– Добридень Вам! 

– А скажіть-но мені, хлопці, хто ви і що тут поробляєте? 

– Юги, – коротко, але з гідністю відповів Гека. 

– Юги, кажете?.. А що це таке, дозвольте поцікавитися? Може, ви 

представники нового племені тубільців з Австралії? – тамуючи посмішку, 

спитав незнайомець. 

– Та ні, ми просто юні географи із селища Молочанка, – відповів Гека. 

– Ага, зрозумів. Тоді скажіть мені, шановні юги, як подобається вам 

оце здоровило, – рудобровий кивнув головою на дерево. 

– Чудове дерево! Таке вимахало! – захоплено промовив мій друг. 

– А знаєте, хто його посадив? 

– Мабуть, якась хороша людина, – відповів я. 

– Ні, не людина, а звичайний грак. 

– Гра-а-ак?! – від несподіванки ми повитріщали очі. 

– Не вірите, – посміхнувся дядько, – тоді слухайте. 

Ми перетворилися на слух. 

– Не так далеко звідси є великий горіховий сад. Я там за садівника. 

Звуть мене Трохимом. Але спершу розповім про граків. Усі вони здаються на 

один копил – чорні, дзьобаті, білолобі. Однаково завзято бігають за плугом і 

жадібно ковтають шкідливу комашню, жуків різних, гусінь.  

Ми закивали головами на знак згоди. Незнайомець розповідав далі: 

– Але й серед них зустрічаються злодюжки, я їх називаю горіхоїдами. 

Не раз помічав таких восени, коли дозрівають горіхи. Летить, було, через сад 
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 Лупань – лупастий, із виряченими очима.  
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величезна грачина зграя. І от відділяються від того гурту один або два носачі 

і пікірують прямісінько на садок. 

Ми уважно слухали садівника. 

– Треба сказати, що оті горіхокради – дуже вередливі. Вони ніколи 

одразу не хапають горіха, який потрапить їм на очі, а довго бігають попід 

деревами, вибирають найбільший. Коли сподобається якийсь – у пельку його 

і мерщій летять сюди, до оцих річкових пагорбів, де їм ніхто не заважатиме.  

– Зрозуміло, – підтримав розмову Гека. 

– Отже, сідають ці граки десь на березі або пагорбі, випльовують свого 

горіха і починають дзьобом по ньому лупасити. Коли поталанить якомусь 

розбити шкаралупину, поласує він горіховим зернятком, але частенько птах 

забиває горіха глибоко в землю, а сам повертається в садок за другим.  

Ми з Гекою посміхнулися: цікавий виходить метод посадки дерев! 

– Повесні дивишся – а на тому місці, де попрацював грак, пагонець 

зеленіє і жене вгору, мов з води. Пробував і я закопувати там горіхи, але вони 

гинули, а от чому – і сам не знаю. Побачив вас, хлоп’ята, і вирішив вам про 

цю степову загадку розповісти. Ви ж бо мандрівники, а хто мандрує, той усім 

цікавиться, а хто по-справжньому цікавиться – рано чи пізно дізнається про 

все. От і поміркуйте над тим, що я вам розповів.  

Сказавши це, дядько осідлав свого велосипеда і покотив у садок. 

 

Того вечора Тернова балка на нашій карті розцвіла всіма кольорами 

нашого загону. І найбільше було червоного: Коха допоміг моєму другові 

відшукати чи не всі до одного чагарці шипшини. 

А ми з Гекою у своїх югівських щоденниках записали все, що розповів 

нам рудобровий садівник. Тоді ми гадали, що то єдина загадка, навіть не 

уявляючи, скільки таємниць зустрінемо тут, та ще яких! 

 

 

8. Загадковий лист 
 

Уранці над табором злетів бузковий Авин змій: ми розташувалися біля 

Чебрецевого роздолля. 

Чебрець квітував. Річковий горбистий берег всуціль був вкритий його 

квітами. Тут панували густі чебрецеві пахощі – пахощі цієї лікувальної 

богородичної трави. Чебрецем пахла земля, скелі, наші намети та й ми самі. 

А як легко дихалося на цьому полі! Недаремно тут лікується дід Оксентій. 

– Юні географи, – звернувся до нас Степан Гаврилович. – Оцю запашну 

траву знали й шанували наші предки ще за тих далеких часів, коли були 

культи язичницьких богів. Головними серед них були бог громовиці й неба 

Перун і Ярило – бог сонця. Щоб ті боги захистили людей від голоду і хвороб, 

перед ідолами тих богів розпалювали священне вогнище, а жерці обов’язково 

кидали у вогонь жмуточки чебрецю.  

– Як цікаво! – мовила Маринка. 
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– Так-так, – погодився наш керівник. – Цією ж травою люди тоді 

обкурювали свої хижі – виганяли злих духів. У наш час чебрець цінується як 

лікарська трава. Ви самі тепер розумієте, скільки і яке добро виросло на цих 

старовинних пагорбах. Мабуть, сьогодні наш різнобарвний загін, – сказав 

Степан Гаврилович жартівливо-весело, – перетвориться на однокольоровий 

загін. Пропоную всім додатково взяти олівці бузкового кольору. Цьому 

кольору, видно, доведеться нині добряче попрацювати... 

Наша Надійка аж розцвіла від гордощів: бузковий – то ж її колір. 

На похідній карті чебрецевий клин поділили на сім ділянок – щоб нам 

було зручніше працювати. 

Мені з Гекою випала довжелезна покручена смуга, яка простяглася 

впродовж річкового берега. З перших же кроків ми зрозуміли, що чебрець 

частіше всього росте овальними, а часом круглими, мов блюдця, острівцями. 

Щоб вирахувати їх площу, довелося нам щоразу зазирати у записничок Геки. 

 

Коли наш орієнтир – Авин змій, – залишився далеко позаду, я помітив 

якихось тварин. 

– Поглянь, Геко, он дикий козел з козою і козенятком, – сказав я. 

Приятель глянув на тварин. 

– Сам ти, Олексо, козенятко безроге, – глузливо посміхнувся він. 

– А хто ж то, по-твоєму, антилопа гну чи що? 

– Козулі, – коротко відрізав Гека. 

– Хе, уточнив! – засміявся я. – Наче козулі не кози. 

– Ні. Козулі – то оленята. 

– Ха! От сказонув – олені! Та хіба вони такі? Олені отакенні, – 

підстрибнув я. 

– А ти на їхні роги поглянь. Бачиш які? 

– Бачу. Гілкуваті. 

– Отож-то. Дивись і запам’ятовуй: це найменші з оленів, а дикі кози в 

Україні не живуть. Це я точно знаю, – серйозно сказав Гека. 

А через хвилину він додав:  

– Схоже, що це батьки привели своє козуленя лікуватися чебрецем. 

Поглянь, яке воно кволе, ледь плентається за батьками. Пам’ятаєш, нам про 

це розповідав чабан Оксентій. 

– Ага... Цікаво, а як же вони його лікуватимуть? – підхопив я. 

 

Козулі простували у наш бік, і ми змушені були припасти до землі, щоб 

не налякати тварин. Ми лежали затаївшись і пильно стежачи за кожним 

рухом членів цієї родини. Раптом помітили, що оленьки не звертають на 

чебрець ніякої уваги, навіть не нюшкують траву, а видираються чомусь на 

пагорб. Куди ж вони поспішають? 

Проминувши нас, козулі врешті вилізли нагору, а там умить зникли, як 

крізь землю провалилися. Може, сховалися, поплигали у якийсь виярок або 

яму. Ми на ноги і собі гайнули до того пагорба, а там, щоб не налякати 
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тварин, поплазували, працюючи колінами та ліктями.  

Невдовзі ми побачили глибоченький виярок, але козуль у ньому не 

було: вони, мабуть, відчули нас як небезпеку і втекли. Ми й собі стрибнули у 

виярок. Він починався від прямовисної гранітної скельки, з якої дзюрчав 

веселий бурчак102. Далі лисніло103 невеличке озерце прозорої води. 

Ми всмак напилися холодної води з джерела і лише тоді звернули увагу 

на те, що берег озерця всуціль згарцований гострими копитцями козуль. 

Виходить, вони частенько сюди навідуються. Чому вони не п’ють воду з річ-

ки, а видираються на пагорб, до цього озерця?  

Може, дід Оксентій помилявся, і козулі отутечки лікуються водою? 

Цікаво! Поки я розмірковував, Гека намалював у своєму альбомі скелю і 

бурчак, а на окремому аркуші розгонисто написав червоним олівцем: 

«Лікувальне джерело «Козулятко», відкрите цілодобово». Потім він цей 

аркуш прикріпив коло струмочка. 

– А от чи справді воно лікувальне, дізнаємося пізніше. Треба буде 

набрати у пляшку води для аналізу. Так завжди роблять справжні географи.  

І тут Гека замовк, бо недалечко, за пагорбом, заджерготіла сорока. Ми 

пізнали голос Кохи. 

– Хапай свого червоного олівця і гайда. Мабуть, Коха знов надибав 

шипшину, – порадив я другові.  

Гека помчав до птаха, але швидко й повернувся. 

– Ти знаєш, ніякої там шипшини немає, біля річки якась чудернацька 

скеля-гостриця стирчить, і все, – невдоволено мовив він. – А твій Коха щось 

під нею довбає. Мабуть, якесь нікчемне скельце знайшов. 

А Коха все сокорив, кликав. Що ж він там надибав? Довелося бігти до 

нього. От уже я біля поодинокої скелі, схожої на курінець. Там я побачив 

свого галасуна. Коха щось тримав у дзьобі і, упираючись ногами в землю, на-

магався оте «щось» висмикнути з ґрунту.  

«Мабуть, знов якесь брязкальце йому сподобалося», – подумав я і вже 

зібрався було піти геть, коли помітив, що Коха тримає у дзьобі якусь дуже 

блискучу штуковину. Що б це могло бути? Я підійшов ближче до лупана, а 

він, сердито кохкаючи, неохоче полишив свою знахідку і полетів геть. 

Під скелею я побачив блискучий ланцюжок, присів навпочіпки, 

потягнув за нього. Але земля міцно тримала свою здобич. Тоді я обома 

руками почав гарячково розгрібати землю, звільняючи ланцюжок з полону, і 

відразу наткнувся на величенький плескатий камінь яскраво-білого кольору. 

Я шпуронув його під скелю.  

Під каменем виявилась якась напівзогнила ганчірка. У мене аж серце 

здригнулося, бо я побачив зірочку з фронтової пілотки. Точнісінько така є у 

нашому шкільному музеї. Отже, це – пілотка фронтовика. З-під неї я добув 

іржаву бляшанку від консервів, у якій лежав кишеньковий годинник. Він 

                                         
102

 Бурча́к – дзюркотливий, стрімкий потік води.  
103

 Лисні́ти (чим, від чого) – блищати своєрідним лиском (про начищену, лаковану, змащену і т. ін. 
поверхню).  
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досить добре зберігся. Яка знахідка! Я підхопився на ноги, хотів когось 

покликати. Озирнувся, але нікого не побачив. 

Ще раз ретельно оглянув свою знахідку. Годинник був схожий на 

батьків. Коли я був малим, то дуже полюбляв потримати в руках і послухати, 

як цокотить той годинник. І, зрозуміло, часто натискав на заводну кнопку. 

Натиснеш – всередині годинника щось легенько клацне і кришка фіть... 

відкривається!: А що коли спробувати те саме зробити і тепер?  

Я натиснув на кнопку, але годинник мовчав. Тоді я ще раз, тепер уже 

що є сили, натиснув. І – о диво! – моя знахідка відгукнулася ледь чутним 

«кла-а-ац-ц», і кришка відкрилася. Зсередини я прочитав на ній чітко 

викарбуваний напис: «Сину, бережи рідну землю. Батько».  

Циферблат годинника затуляв зіжмаканий пожовтілий папірець. Що 

то? Я обережно розгорнув його. То був лист, серед якого темніла руда 

пляминка. Поспіхом написані олівцем слова частково збереглися.  

Затамувавши подих, я прочитав таке: «на таврійській рівнині оточив 

ворог... яругами з боями... до своїх. У... де переховувався... знайшов те, що 

шукав усе життя... наздогнала ворожа куля... Жити лишилося мало... Вирішив 

у такий спосіб повідомити нашим... Знайти допоможе малюнок... Хтось... 

мого листа... Хай довічна земна краса стане радістю... Прощайте, люди... жов. 

41...»  

У куточку листа я помітив таку саму ромашку, яка була надряпана на 

моїй ложці-знахідці. 

Від несподіванки у мене аж здригнулося серце. Що це?! «Виходить, – 

гарячково розмірковував я, – цього листа написала та сама людина, якій 

належала ложка з Глибокого яру! Хіба таке може бути? Ну й диво знайшов 

Коха!» 

Я ще раз порівняв обриси ромашки. Вони справді були схожі. Тоді я 

кинувся наздоганяти своїх друзів: у мене було що показати й розповісти їм!.. 

 

І от увесь загін зібрався під Авиним змієм. 

Степан Гаврилович вкотре перечитував листа – мою знахідку – і, 

помітно хвилюючись, щось обмірковував. 

– Діти, – згодом обізвався він і якось особливо оглянув нас. – Як це не 

дивно, а я знаю, хто написав оцього листа... – хрипкуватим від хвилювання 

голосом сповістив він. 

– Знаєте?! – вирвалося в мене. 

Ми щільно оточили свого керівника. 

– Цього листа написав відомий геолог, дослідник нашого краю Іван 

Ромашка. А доказ цьому – його оригінальний підпис, – показав нам Степан 

Гаврилович малюнок-ромашку. – Я бачив такий саме малюнок у його 

щоденнику, в одному музеї, де були виставлені його колекції. Відомо також, 

що геолог загинув у цьому краї у жовтні сорок першого, під час жорстокого 

бою з гітлерівцями. 

– Виходить, і ця ложка належить цьому геологові, – подав я нашому 
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керівникові свою ложку-ромашку. 

– Так-так. Це ложка Івана Ромашки, – схвильовано підтвердив Степан 

Гаврилович. – Бачиш, на ній є чіткий підпис геолога, а поруч – якийсь 

невиразний малюнок. Цікаво, де ти, Олексо, знайшов отаке диво? 

– У Глибокому ярі, – відповів я. 

– Біля нашої Молочанки? Цікаво, цікаво, – наш керівник на хвильку 

замислився. – Ці знахідки, діти, дають нам підставу подумки простежити, що 

робив геолог у той скорботний осінній день далекого сорок першого року. У 

якійсь ще не відомій нам печері, а може й на пагорбі, він знаходить якусь 

цінну гірську породу.  

Ми з Гекою перезирнулися. А географ вів далі: 

– Уявіть собі: ворог поруч, навколо рвуться міни, лунають постріли... 

Біля поодинокої скелі, на березі річки, де Іван Ромашко переховувався, його 

наздоганяє ворожа куля. Геолог поспіхом пише цей лист-заповіт про своє 

відкриття і малює схему. Це був єдиний спосіб повідомити радянським 

людям про своє відкриття. Краплина його крові капає на малюнок, але він не 

звертає на те уваги, ховає свій лист у годинник, дарунок батька.  

Степан Гаврилович перевів подих. Ми всі принишкли. 

– Поспіхом увіпхнувши годинник у бляшанку з-під консервів, геолог 

обгортає її своєю пілоткою і закопує все це в землю під скелею. Частину 

ланцюжка навмисне залишає зверху: раптом хтось знайде. І вже у Глибокому 

ярі, куди він з великими труднощами дістався, сили залишають геолога. В 

останні хвилини життя він на своїй солдатській ложці за допомогою скоріше 

всього шматка граніту вже безсилою рукою намагається поновити малюнок 

місця відкриття.  

Ми уважно слухали нашого керівника. 

– Отже, юги, до наших рук потрапила велика загадка. Ми повинні 

виконати заповіт фронтовика – знайти оту довічну красу землі нашої, яку він 

заповів нам. Де її слід шукати? Рештки малюнка у листі-повідомленні і на 

ложці не дуже виразні. Там зображено якусь печеру і пагорбок. Самі знаєте, 

що у цьому краї тих пагорбків і печер багато, їх можна зустріти ледь не на 

кожному кроці. Отож, нелегко буде виконати заповіт Івана Ромашки... 

 

 

9. День ромашок-рум’янок 
 

Прокинувся я рано і визирнув з намету. Синів ранок, гомоніли степові 

пташки і високо в небі над табором вітерець гойдав жовтогарячого змія: 

розпочався день ромашок-рум’янок – мій день! І чесно вам скажу: той день 

запам’ятався мені на все життя... 

Спочатку мені дуже не щастило. Я обгасав безліч вибалків і ярків, але 

жодної рум’янки так і не знайшов. Он уже Маринка метушилася навколо 

золотавого килимка звіробою, Миколка підраховував чагарці глоду, а я все 

вештався туди-сюди без діла. «От тобі й свято! Жодної квіточки!..» – гірко 
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розмірковував я, долаючи найдальший пагорб.  

Зненацька за ним відкрилась дивна луговинка, що ховалася поміж 

невисоких скель. Повсюди там буяли високі трави, і в них мигтіли барвисті 

квітки. Серед поля височіла гілкувата шовковиця, а вже далі виднілось ясно-

рум’яне квіткове озерце. У мене аж подих перехопило: «Та то ж озерце 

ромашок-рум’янок!..», – здогадався я і кинувся навпрошки до нього.  

Я не помилився – це справді був великий клин рум’янок. На межі 

квіткового озерця я сів на пеньок трохи спочити: тепер уже нікуди не 

дінеться моя запашна нива.  

Сиджу й обдивляюсь навколо. Одразу ж помітив рудявого степового 

сокола – у боривітра. Хижак зручненько вмостився на верховітті шовковиці і 

весь час вертів головою: певно, чекав на здобич. Зненацька сокіл зірвався з 

гілки і впав у траву. Хто там? Миша? Ні, ховрах. 

Рятуючись, звірок-гладун перелякано запискотів і кинувся навтьоки. 

Коли сокіл вже націлив свої пазуристі лапи, щоб схопити здобич, ховрах 

зник: шаснув у нору. Врятувався-таки, а боривітер метнувся вгору і знову сів 

на свою гілку.  

Не минуло й хвилини, як з нори вихопився ховрах і понісся до 

шовковиці, до свого ворога. Отакої! Що з гладуном сталося? Он, виходить, 

що! На спині звірка я помітив невеличку сіру пташку, яка відчайдушно 

дзьобала звірка по голові.  

Такого мені ще не доводилося бачити... Пташку я одразу впізнав. То 

була відома степова танцюристка іваночка-кам’янка. Про те, що ці пташки 

іноді влаштовують свої кубельця у кинутих ховрашками норах, я знав, а от 

про її відчайдушну хоробрість і гадки не мав.  

Іваночка прогнала «нахабного» гладуна аж під шовковицю. А сама 

повернулася до своєї домівки. А на ховраха знов каменем упав сокіл... 

 

У своєму записничку я намалював обриси запашного клину, а згодом 

виміряв його. Вже коли вертався у табір, знову побачив іваночку-вертуху. 

Розгорнувши віяльцем білого хвоста, вона витанцьовувала на купині – певно, 

святкувала перемогу над нахабним звірком, і на тій же гілляці сидів 

боривітер, чатуючи нову здобич. «У соколяток добрячий апетит», – подумки 

вирішив я, залишаючи цю луговину. 

«Так от чому на цьому чарівному клиночку такі буйні трави ростуть і 

он скільки вродило моїх рум’янок. То ж сокіл знищив навколо ховрашню та 

мишву», – розмірковував я, поспішаючи у табір: час було готувати обід. У 

день мого кольору мені ж випала черга куховарити. 

У таборі я застав Кузю і Надійку. Вони допомогли мені розпалити 

вогнище. Вже коли у казані булькотів похідний куліш, недалечко на пагорбі 

раптом з’явився Гека. 

Він щодуху мчав до нас і, захлинаючись від захоплення, галасував: 

– Знайшов! Знайшов! Знайшов! – і переможно розмахував над головою 

своїм альбомом.  
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Коли він прибіг у табір, то ще деякий час не міг сказати щось до пуття, 

все повторював, як папуга, одне й те ж: «Знайшов!» 

Спочатку на його репетування ми не звернули уваги, бо добре знали 

його як великого витівника. Гадали, що то якийсь його черговий фокус. Але 

чим менше ми звертали на нього уваги, тим сильніше він розпалявся. 

– От дивіться! – приставав він до нас і показував якусь невиразну 

фігуру, яку він замалював у своєму альбомі. 

На малюнку мого друга було зображено якусь тварину, чудернацьку 

комаху, а може, й пагорбок... 

– Невже не впізнаєте? Це ж він, – настирливо повторював Гека. 

– Ну чого ти пристав, наче смола! Завів одне й те ж: «Знайшов, 

знайшов», – не витримав Кузя. – Ти краще розкажи до ладу, що й до чого. А 

то намалював якусь комашину, і носишся з нею... 

– Комашину?! Сам ти комашина, – обурився Гека. – Придивися краще, 

тоді казатимеш. 

– Ану, Олексо, дістань ложку Івана Ромашки, – звернувся друг до мене. 

Я подав йому свою ложку-ромашку, хоч і не розумів, навіщо вона йому 

потрібна. 

– А тепер дивіться, – урочисто виголосив Гека. – Я намалював 

Жаб’ячого царя. От! Саме того, що про нього розповів нам вівчар, дід 

Оксентій. І на ложці Івана Ромашки теж видряпана голова отого царя. От 

дивіться, вони схожі, як дві краплинки води..  

Я почав придивлятися до малюнків, а Гека вів далі: 

– Жаб’яча голова – то гора, а царева пелька – справжнісінька печера. У 

тій печері, напевно, геолог і знайшов оту красу землі. Це точно. Бачите 

стрілку на ложці? Іван Ромашка націлив її у саму жаб’ячу горлянку. Я вже 

побував у тій пельці, – розійшовся Гека. 

– Кинь брехати! – не повірили ми. 

– Чесне слово, я туди лазив, – вже сердився він. – Сполохав у тій печері 

якогось сірого птаха, певно, сову, бачив їжачка, але ніякого дива, правда, не 

побачив. 

– Не злякався? – насмішкувато сяйнула оченятами Маринка. 

– Хто це злякався? – гогошився друг-вигадько. 

У цей час повернувся у табір Степан Гаврилович.  

– Де ж той Жаб’ячий цар зачаївся? – нахилився він до нас. 

– О, Степане Гавриловичу, – виструнчився Гека, – оте «жабище» 

заховалося такечки, що його нелегко й знайти. Ходімо покажу, це недалеко, 

вважай поруч, отамечки, – махнув він рукою в бік високого пагорба. 

 

Гека привів наш загін до глибокої прірви. Ми спустилися в неї, 

перестрибуючи з каменя на камінь, і пішли по кам’янистому дну. Перелазили 

через численні завали, здиралися на скелі.  

Аж тут дорогу нам перетнув уже крутий пагорб. На його маківці 

стирчали два поодиноких чагаря бузини, аж чорні від рясних ягід, а внизу 



269 
 

глибочіла овальна печера. 

– Це він, – притишено мовив Гека. 

Він кивнув головою на ту гору. Ми всі зупинилися і здаля почали 

розглядати кам’яне чудисько. 

Коли я уважно придивився, то помітив обриси величезної чорноокої 

жаби. Очі – чагарі, ротяка – печера. 

Обіпершись могутніми задніми лапами і роззявивши пащу, кам’яна 

жаба, здавалося, лякала нас: «Стій! Далі ходу нема!» 

Сяк-так ми дісталися жаб’ячої пельки, вхід до якої вартували густі хащі 

терну. Гека показав пролазку, яку він уже відшукав, коли потрапив до печери 

вперше. І ось ми, затамувавши подих, переступили поріг печери й одразу 

опинилися у прохолодній напівтемряві, де якось особливо легко дихалося. 

Ніякого дива у жаб’ячій пельці я не побачив. Ото лише стеля й стіни 

печери були поцяцьковані різнокольоровими плямами моху. Де-не-де пасма 

рослин звисали зі стелі, мов прикраси на ялинці, а десь у закутку таємничо 

плюскотіло невидиме джерельце... Ото і все. 

– Повітря тут мов у кримських вапнякових печерах, – здивувався 

Степан Гаврилович. – Цікаво, цікаво, – все повторював і повторював він, 

пильно оглядаючи все навколо. 

– Ага, попався, тепер не втечеш! От я тебе, – неждано вигукнув Микола 

Кваша.  

Він упав й хутенько порачкував у найдальший закуток підземелля. 

– Ага! Упіймав! – радісно репетував товстун. 

– Що там?! – сполошилися ми, коли він вирачкував з-під скелі. 

– Жук! 

– Який? 

– Історичний, – товстун сяяв, мов нова копійка. 

– Покажи, – заблагали всі. 

– Ось, дивіться!  

Микола простягнув руку. На його долоні я побачив великого чорного 

жука з плескатою головою і чіпкими карачкуватими ногами... 

Жука взяв Степан Гаврилович. 

– Миколу можна вітати. Жук цікавий, – задоволено мовив він. – Наша 

шкільна колекція комах поповнилась чудовим екземпляром, рідкісним 

жуком, скарабеєм. Відомий вам, діти, стародавній історик Геродот писав, що 

у Давньому Єгипті отакі жуки-гнойовики вважалися богами, на їх честь 

будували розкішні храми, де їм приносили священні жертви.  

Ми по черзі з інтересом розглядали цього «історичного жука». А 

керівник продовжував свою розповідь: 

– В Єгипті скарабеїв зображували на саркофагах усипальниць могутніх 

фараонів. Насправді цей жук найдурніший серед своїх родичів. Коли перед 

ним покласти якусь незначну перепону, він буде дертися на неї, доки загине, 

а облізти її не здогадається.  

А потім керівник гуртка перевів розмову на іншу тему. 
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– Але ви розумієте, діти, що геолог Іван Ромашка шукав не жуків. Що 

ж він знайшов у цій жаб’ячій пельці в останні години свого життя? Давайте 

спробуємо дізнатися про це за допомогою цього геологічного молотка.  

3 цими словами Степан Гаврилович став гепати молотком по стінах 

печери. Молоток відскакував від них, мов від повстини. Врешті він таки 

знайшов діляночку, де йому поталанило відколоти чималенький шмат 

якогось білого-білого каменя. Наш керівник поспішив з ним з печери, щоб 

там краще роздивитися його, а ми вибігли слідком. 

Я аж здригнувся від подиву: Степан Гаврилович тримав у руках 

точнісінько таку каменюку, якою був прикритий годинник Івана Ромашки. 

Тоді, там, під скелею, я не звернув уваги на оту накривачку і пошпурив її 

геть... А вона ж побувала в руках самого Івана Ромашки!  

«От телепень, – картав я сам себе. – Викинути таку річ! Ну, нічого. 

Будемо вертати додому, обов’язково знайду той уламок». 

Тим часом наш керівник уважно обдивлявся знахідку і здивовано 

шепотів: «Оце так новина! Справжнє диво. Отаке на Приазовщині!» Нарешті 

він схвильовано вигукнув : 

– Діти, я тримаю в руках красу землі Івана Ромашки! – його голос 

бринів урочисто. – Перед вами зовсім не цар жаб’ячий, а справжнісінький 

кам’яний бог. Це гора благородного мармуру! 

– Мармур! Мармур! – підхопили ми. 

– Слухай мене, загін семи кольорів, – піднесено звернувся до нас 

Степан Гаврилович. – Мармур – благородний камінь. Вирізьбленими з нього 

шедеврами вже тисячоріччя захоплюються мільйони і мільйони людей. І 

вклонятимуться їм довіку.  

При цих словах ми якось мимоволі виструнчилися.  

– Я впевнений, що заповіт фронтовика Івана Ромашки ближчим часом 

буде виконаний. Оцей жаб’ячий цар перетвориться на чудові станції метро, 

колони палаців, на пам’ятники славетним людям нашої Вітчизни. І перше 

ім’я, яке буде викарбуване на цьому благородному камені, буде ім’я його 

першовідкривача Івана Ромашки. 

 

Усю ту ніч коло кам’яного бога – мармурової гори, – палало вогнище: 

ми несли вахту на честь Івана Ромашки. 

Рано-ранесенько, тільки-но на сході показалося сонечко, наш загін уже 

крокував до чергової яруги. Ми знали – попереду нас чекає багато цікавого. 

Ми знайдемо ще чимало цілющих трав і чагарів, у нас будуть нові зустрічі, 

пригоди, знахідки, а може, й справжні відкриття... 
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Андрій Будугай 
 

Лови́тва азовча́нки 
 

За повістю Олексія Огульчанського 

«Як сплять дельфіни» 
 

Було́ це в Приазо́вї:  

два дру́га-крутоя́рця 

Дельфі́на-азовча́нку  

заду́мали привчи́ть. 

Все го́лову лама́ли, 

як взя́ти вихова́нця? 

І вре́шті час обра́ли –  

коли́ твари́на спить. 
 

м. Біла Церква, 12.12.21, нд., 18:17.  
 

(Із циклу «Приазовські арабески») 

 

 
 

 

Олексій Огульчанський 
 

Як сплять дельфіни 
 

 

1. Сімо! Сімо! 
 

Тепер я частенько прокидаюсь на світанку. Мене до цього привчили 

море і дельфіни-сопуни. 

Море – найближчий мій сусіда. Воно одразу за вікном, лише вузенька 

смужка рудого піску відгороджує нашу хатину від берега. 

У нашому селищі Крутий Яр день, здається, народжується на морі, 

якраз навпроти мого вікна. І тоді, коли краєчок розжеврілого сонця тільки 

вигулькне з-за далеких хвиль, я починаю спостерігати чудову виставу.  

На стелі кімнати з’являються сонячні зайченятка. Червоні, мов те 

полум’я, вони розпочинають дивовижний танок – бігають, стрибають, буває, 

і кружляють по стелі. Особливо ж ці зайченятка бешкетують під час бурі.  

Ранками ж, коли западає тиша, і море, як каже мій батько, бунацає104, ці 

вогняні танцюристи ледь-ледь ворушаться, ніби якісь неповороткі медузи на 

морському дні, і поволі зникають за шафою.  

                                         
104

 Бунація – цілковита тиша на морі.  
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Коли я був ще малюком-нетямкою, частенько зазирав за шафу, щоб 

дізнатися, а де ж переховуються химерні зайчата до наступного ранку. Але, 

крім темряви, нічогісінько там не бачив. А тепер за шафою живе їжачиха 

Топтуха з дітками. Вірніше, жила...  

Всього кілька днів тому вона перенесла малят у дупло трухлявої верби. 

Їжачиха була з характером. Бачите, їй не сподобалося, що у мене з’явилися 

ще цікавіші друзі – дельфіни-сопуни. 

У нас у сінцях ще й ластівки живуть, але про них розповім пізніше. 

Мої друзі дельфіни – не якісь там їжачки, а морські розумники. 

Щоранку, після того, як на столі вгомоняться червоні зайченята, я 

хапаю підзорну трубу і з вікна пильную за тим, як морські друзі спритно 

перекидаються в повітрі. Справжні циркачі! 

Усі дельфіни дуже схожі між собою, та все ж я запримітив серед них 

одного майже білого. Отой красень-білан найвище за всіх злітає в повітря і 

краще за інших сторчакує. Цей акробат був серед стрибунів. От з ким би 

заприятелювати! 

Частенько прибігає подивитися на дельфінів і мій товариш Юрко. 

Однокласники дали йому прізвисько: Юрко-Гарна Думка величають. Це за 

те, що в Юрковій голові тих думок, мов насіння в огіркові. 

З Юрком ми зручно влаштовуємося на підвіконні і по черзі дивимося у 

дідусеву трубу. Милуємося сапунами доти, доки вони несподівано, мов хто 

гукнув їм: «Розбігайтеся!» – кидаються хто куди і зникають.  

Юркові теж подобається білан. Свого улюбленця ми прозвали Сімо. 

 

Усе і розпочалося з того Сімо, а точніше – з пам’ятного вечора, коли за 

вікнами школи шаленіла хурделиця, а до нас в актову залу завітав низенький 

сивий дідусь. Це був учений-природознавець.  

Послухати поважного гостя зібралися школярі середніх класів. Він мав 

розповісти про життя тварин. Не тих, що живуть десь там, в Австралії чи 

Африці, а тут, поруч з нами. Ми ж їх часом навіть не знаємо і не помічаємо.  

Учений розповідав цікаво, тому слухали його уважно. І от раптом він 

звернувся до нас, школярів, за допомогою. Спочатку я подумав, що гість 

жартує. Виявилося – ні. А річ ось у чім.  

Ученим-зоологам часом бракує деяких даних, скажімо, про те, коли 

сорока прокидається вранці, скільки разів на день годує своїх жовторотих 

голопуцьків, яких комах приносять дітлахам крилаті батьки.  

Одночасно гість зауважив, що спостерігати за тваринами треба дуже 

обережно, аби не стурбувати їх. Записувати до щоденника варто лише 

достовірні події і ні в якому разі не переказувати прочитані книжки або 

переглянуті телепередачі. Потрібно також обов’язково ілюструвати записи 

малюночками, схемами, а краще – фотографіями. 

– Вас, діти, он скільки зібралося! – сказав на прощання учений. – І коли 

кожен восени повернеться до школи зі своїм щоденником спостережень, з 

малюнками тварин чи птахів, з їхніми фотознімками, то матимемо цікавий і 
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корисний літопис рідного краю. 

Ми дали чесне слово виконати його прохання.  

 

Шкільний «старпо́м»105, так потай по-морському ми називали старшого 

вожатого Івана Карповича, одразу взявся за діло. Хтось із хлопців виявив 

бажання вивчати гайворонів, інший – шпаків, а ми з Юрком пообіцяли 

розповісти про азовських дельфінів-сопунів.  

Спостерігати за ними нам неважко, адже я живу на березі моря, а 

головне – у мене є справжня капітанська підзорна труба, подарунок мого 

дідуся Омеляна – капітана далекого плавання. 

Згодом у школі оголосили конкурс на кращий щоденник або фотографії 

з життя тварин. Перша премія – справжня фоторушниця! 

Пообіцяв – зроби! – такий закон честі школярів. 

Отож, готуючись до літа, ми з Юрком жадібно читали все, що 

потрапляло до наших рук, де хоч щось було сказано про дельфінів. Проте, на 

жаль, таких книжок у шкільній бібліотеці було обмаль.  

З однієї книжечки ми дізналися про дельфіна з іменем Сімо. Прозвав 

отак свого морського приятеля один хлопчина, який жив у стародавній 

Греції. Підходив грецький хлопчина до моря і гукав: «Сімо! Сімо!» Дельфін 

тієї ж миті з’являвся. Він катав юнака по затоці, вони гралися, а головне, 

щоранку Сімо перевозив хлопця через широченну затоку до школи.  

Ця дружба кінчилася сумно. Якось хлопчик важко захворів, а згодом і 

вмер. Ще довго ранками Сімо підпливав до берега і годинами чекав друга… 

 

 

*   *   * 
 

Уже й сонечко піднялося височенько, і всі дельфіни-плигуни кудись 

порозпливалися, а ми з Юрком все сидимо та сидимо коло вікна, дивимося на 

спорожніле море, мріємо. 

– Олексо, а що, по-твоєму, вчили у школі старогрецькі хлопчики? – 

несподівано цікавиться Юрко. 

– А хто його знає... 

– Я знаю: богів. Це точно, – запевнив він мене. – Їх знаєш скільки тоді 

було? Ого-го... Тоді легко було вчитися, – зітхає приятель. 

– Чому? – жваво поцікавився я. 

– Телевізорів не було. От чому! Це факт. Учи уроки. Тиша. Ніхто 

анічичирк. А тепер тільки всядешся готувати уроки, а тут тобі – тарах! 

Футбол. І не який-небудь, а київське «Динамо». Ну, звісно, вболіваєш. А 

виходить от що: футболістам – оплески, а тобі – одні неприємності... 

– Значить, тоді не знали телевізорів, – роблю висновок, – а от Сімо 

привчили... 

– А ми що, гірші? – аж підскочив приятель. – І ми привчимо! А тоді 
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уявляєш, Олексо, як на морському коні промчимо Крутоярівською затокою? 

Обженемо моторні човни і навіть швидкісні глісери. Для сопуна це ж 

дрібничка. На березі зберуться люди, щоб помилуватися нами. Всім носа 

втремо! І перша премія буде наша!.. 

У селищній бібліотеці ми надибали пречудову книжку, Затамувавши 

подих, прочитали про пригоди Аріона, стародавнього співуна. 

Якось серед моря грабіжники скинули співця з вітрильника в море. І, 

уявіть собі, Аріон не загинув, врятували його щирі шанувальники таланту... 

дельфіни. Вони завжди супроводжували судно, з якого лунав його голос. 

Отож, з дельфіном можна потоваришувати. А от як його привчити, ми 

не знали і в книжках про таке – ані словечка.  

Пригадую: у перші дні канікул ми наївно тішили себе надією, ніби оте 

слово «Сімо» – чарівне і його розуміють усі дельфіни. Кілька разів потай ми з 

Юрком веслували в море і, помітивши зграю сопунів, горлали на всю затоку: 

«Сімо! Сімо!» Та даремно! Дельфіни на нас не звертали аніякісінької уваги, 

сопіли собі і мерщій кидалися від човна.  

Як же стародавній хлопчисько потоваришував із Сімо? Відповіді ми не 

знаходили… 

 

І от одного ранку нам поталанило. Ми стояли на березі моря, а поруч 

хлопчаки із сусідньої вулиці підкидали в повітря великого червоного м’яча. 

Знайшовся серед них один невдаха, який так лупонув м’яч ногою, що той 

злетів високо вгору і впав у море.  

Кілька гравців кинулися було його рятувати, та доки знімали сорочки, 

м’яча підхопив вітер і погнав, як пір’їну, у відкрите море. Хлопці з’юрмилися 

на березі і сумними очима стежили за ним, а він все даленів і даленів. 

Дивилися й ми.  

І тоді сталося неймовірне. М’яч ні з того ні з сього підлетів над водою. 

Він упав, потім знову злетів. Дельфіни! Вони оточили червоне «диво» і, 

уявіть собі, продовжили гру. В морі діялося таке саме, як і на березі, тільки 

підкидали м’яч головами вже сопуни. Здавалося, що морські футболісти 

добре обізнані з правилами гри. 

Я дивився на ту чудасію і вже подумки записував про все це до 

щоденника. А Юрко так захопився видовищем, що, здавалося, він забув про 

все на світі: стояв нерухомо і все дивився на море. 

– Ідея, Олексо! – нарешті обізвався він. – Вважай, ми вже сидимо на 

сопуні. 

– Мо’, за щоденником збігати? Я швиденько! Занотую твою ідею... 

– Краще принеси ще один м’яч. 

– Навіщо? – не второпав я. 

– Кумекати треба! Розумієш, ми ж тепер зберемо всіх дельфінів, і вони 

підпливуть до самісінького берега і слізно благатимуть: сідайте, хлопці, 

покатаємо. Тільки міцніше тримайтеся за плавці... 

– Не мороч голови! – ледь не розсердився я. 
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– Та ні, я цілком серйозно, – почав спокійно пояснювати свій задум 

Юрко. – Уяви собі таке: ми беремо м’яч, прив’язуємо до нього волосінь і 

запускаємо в море. А тоді… 

Тільки тепер я почав дещо розуміти. 

Справді, коли з моря підтягувати м’яча до берега, то й завзяті гравці-

дельфіни попливуть слідком за ним. Підпливуть сопуни, а тоді залишиться, 

можна сказати, дрібничка – познайомитися з ними. Тварини вони тямущі, 

вмить зрозуміють, чого ми хочемо. 

Мені стало прикро, що не я першим додумався до цього. Та що 

поробиш, коли Юркова голова влаштована зовсім по-іншому. Він справжній 

швидкодум. Частенько на уроці не встигне вчителька і спитати, а Юркова 

рука вже стримить над головою: я, мовляв, знаю. Хоча, правду кажучи, 

відповідав він частенько і невлад!.. Зате швидко… 

 

Тепер ми знали, що робити. Тож одразу подалися за селище, де була 

наша схованка для важливих розмов. 

Справжні хащі колючого держиде́рева106 розпочиналися одразу за 

невеличким лиманом. Густі чагарі були повновладними господарями берега, 

вони їжачилися страшними шипаками, і їх обминали всі, навіть кози. Лише 

дрібне птаство рятувалося тут від нахабних шулік і яструбів та коти-

приблуди відсипалися після нічних походеньок. 

Ми довгенько рачкували до своєї схованки попід кущами, тримаючись 

вузенького, як лисяча нора, зеленого проходу. Спинилися серед невеличкої 

галявини. Зручнішого місця для важливої розмови й не знайти. Сиділи ми в 

зелених хащах довгенько, доки не намітили план. 

Опам’яталися, коли вже добряче припікало обіднє сонце. Вибралися із 

чагарів і, не змовляючись, побігли купатися… 

Спочатку нам здавалося, що до вечора ми впораємося з підготовкою до 

операції «Сімо», а ранком уже зустрінемося з нашим сопуном. Насправді ж 

вийшло інакше. На жаль, у нашій крамниці не знайшлося м’ячів.  

Нам довелося бігти за ними до сусіднього селища. Але і там їх не 

виявилося. Воно й зрозуміло: літо у розпалі, курортників багато, от і 

розкупили... Замість м’ячів придбали купу зжужмлених гумових кульок. 

Юрко запевнив мене, що варто увіпхнути в такий пухир першу ліпшу гайку й 

надути його, і він плаватиме не гірше за м’яч. 

Зморені, ми рано розійшлися по домах і полягали спати. 

 

Уранці, як тільки мої батьки пішли на роботу, я одразу видерся на 

горище нашого сарайчика, де зберігалося усе рибальське спорядження. 

Мій батько – завзятий вудкар і має особливу пристрасть до різного 

рибальського причандалля. Саме тому він не повертався із жодної поїздки 
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без повнісінької валізи капронових мотузків, спінінгових котушок, мотків 

жилки, гачків, грузил. А пір’я того для поплавків зберігав видимо-невидимо. 

Рибальське добро прикрашало всі крокви, звисало з числених цвяхів та 

ще й стирчало з-за бокового перекриття. Я одразу ж знайшов у батьківській 

схованці міцну жилку.  

Коли я спускався – Юрко вже був у нашому дворі. Ми накрутили 

жилку на мотовило. Нам тепер ще залишалося наловити бичків – гостинець 

для наших майбутніх хвостатих приятелів. І тоді можна буде рушати до 

Гнилої бухти. 

Та раптом Юрко сказав: 

– Олексо, сопунів треба чухати. У кожній книжці про це пишуть. Вони 

люблять, коли їм лоскочуть спину і черевце. Однак, мабуть, диких сопунів не 

полоскочеш рукою. Нам потрібна чухмарка. 

– Яка чухмарка? 

– Невже не ясно? Довжелезна жердина.  

– Є така! – підхопився я і вдруге поліз на горище. 

Звідти я спустив бамбукового «водолаза». З допомогою цієї жердини 

батько з човна намацує на морському дні савури107 – купки каміння. Савур 

для рибалки головне – де каміння, там і бички. 

– Годиться, – зрадів Юрко. 

До одного кінця «водолаза» він прив’язав круглу щітку – йоржик, яким 

моя мама вимивала кефірні пляшки. 

– Чухмарка готова! – задоволено проголосив Юрко. – Нею можна 

метрів за п’ять дістати дельфіна! 

Як і завжди, ми опівдні скупалися. Повернулися з моря, коли звечоріло. 

Пора було бігти на причал ловити бичків для морських друзів, одначе Юрко 

наполіг випробувати свій винахід – чухмарку. 

– Зажди, а як ми її спробуймо? Дельфінів на подвір’ї щось не видно... – 

пожартував я. 

– Зате є кіт! Ондечки за парканом ніжиться!..  

При цих словах Юрко тихенько простромив крізь щілину в паркані свій 

далекобійний пристрій і, тримаючи його за один кінець обома руками, 

обережно доторкнувся їжачком-щіткою котячого боку. Кіт від несподіванки 

злякано підхопився і прожогом чкурнув на сусідське подвір’я.  

Нам стало зрозуміло: кефірна щітка для такого діла не годилася. Ми 

почали ретельно оглядали подвір’я – що б іще почепити до «водолаза»?..  

І мені довелося того дня втрете побувати на батьківській горішній 

схованці. Я там знайшов досить великий жмут індичачого пір’я. Нову модель 

чухмарки випробували вже на нашому підсвинку, якому пристрій, очевидно, 
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сподобався. Порося ніжно хрюкало і навіть очі заплющувало від насолоди... 

– Ур-р-ра! – вигукнув мій друг-винахідник. – Перемога! Між іншим, 

деяких дельфінів іноді «морськими свинями» називають. Отож, на родичеві 

випробували... 

 

Пристрій ми поки що заховали в кущах смородини, а самі прихопили 

смикалки-бичколови, дві бляшанки з черв’яками і щодуху помчали на 

рибзаводський причал. Рибалити ми влаштувалися на різних кінцях причалу. 

Та пісочники сьогодні клювали кепсько. Ми ледве пів кошика їх 

наловили. Поверталися додому пізно. 

– Дивись, Юрко, не проспи, – нагадав я. 

– Опівночі примчу, – запевнив він і побіг до бабусі. 

Я сидів на ліжку і намагався пригадати, чи все ми підготували на 

завтра, але мої думки швидко почали плутатися. Зморений цілоденними 

клопотами, я і не зчувся як заснув. Прокинувся тоді коли вже світало. А нам 

же треба було якомога раніше податися до Гнилої бухти!.. 

Де ж Юрко? Певно, ще хропака давав на бабусиних пуховичках. От 

тобі й «опівночі примчу»! Сонько нещасний! Тепер неодмінно когось 

зустрінемо на вулиці і не уникнемо розпитувань: «Навіщо індичачий хвіст до 

«водолаза» причепили?», «Куди це ви отак раненько поспішаєте?»...  

І тут я побачив, що до нашого двору увірвався захеканий Юрко. Він 

кинувся до відчиненого вікна у моїй кімнаті: 

– Ой, заспав! Пробач! – гаряче прошепотів він мені біля підвіконня . 

– Ех ти, спанько, – почав було я. 

Одначе враз зупинився: дорікати не було часу.  

Похапцем зібравши наше майно для спецоперації, я тихесенько шаснув 

у сінці. У напівтемряві я раптом зачепився за порожнє відро, а воно, кляте, 

зрадливо покотилося, загриміло, задеренчало на всю хату. Я аж присів від 

несподіванки. 

– Хто там? – прокинулася мати. 

– Це я, мамо! Води, – якомога байдуже відповів я. 

– Пий, синку, з нової діжки. Там свіженька. 

Для годиться поспіхом брязкнув кухликом, а сам – до Юрка у двір. 

Тихенько вийшли на дорогу і, нікого не зустрівши, щасливо дісталися 

околиці. Ондечки вже і крайня хижка діда Архипа Тількитака та велетенська 

груша на його городі. 

Далі були оповиті серпанком ранкового туману стрімкі кручі, які 

оточували невеличке блюдце Гнилої бухти. Ось і трясовина. Зупинилися, 

попідкочували холоші108. 

Йти було важко. Ноги по кісточки вгрузали у липку багнюку. Берег цієї 

бухточки, як кажуть рибалки, пітнів. Численні струмочки з-під круч несли в 

море слизьку руду глину. Ні проїхати, ні пройти!  

Та ми не раз бували тут і добре знали цей непривітний берег. Була 
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відома і суха місцинка, ген там за самотньою шовковицею, куди ми 

частенько навідувалися ласувати ягодами. 

Минули шовковицю, і тепер на нас чекала остання перешкода – рівчак, 

ущерть залитий рідкою багнюкою. Подолали й рівчак і опинилися на 

маленькому сухому острівці.  

Ось ми і стали до роботи: понадували кулі, поприв’язували їх до 

реміняки Юрка, а п’ять найбільших – червоних, з гайками всередині – 

прив’язали до волосіні. Ці кулі були головною нашою принадою. Зараз вони 

мають помчати за відбережним вітром у море і виманити дельфінів. 

Коли всі кулі було надуто, Юрко роздягся, застібнув на животі 

ремінець, повісив на шию прив’язаного мотузкою кошика з рибою, а на 

плече поклав жердинку-чухмарку. Саме в такому вигляді, за нашим задумом, 

він і мав з’явитися перед сопунами. Я востаннє прискіпливо оглянув його – 

начебто все гаразд. 

 

Настала урочиста хвилина. Приятель зайшов у воду і навколо нього 

закружляли веселі барвисті кулі. Яка краса! Я анітрохи не сумнівався: таке 

вбрання має сподобатися дельфінам. 

Юрко зайшов далеко в море, зупинився, трохи постояв, а тоді підняв 

праву руку: починай! 

Підійшов і мій час діяти. Я дав волю червоним кулькам. Їх одразу 

підхопив ранковий вітер. Тільки встигай вертіти мотовило!.. 

Ось принада вже проминула Юрка, він рукою помахав їй вслід, мовляв, 

пливи швидше та скликай дельфінів. 

Кожні п’ятдесят метрів волосіні ми відзначали вузликами товстої 

шерстяної червоної нитки, щоб легше орієнтуватися з відстанню. Ось уже 

третій вузлик пірнув у море, згодом за ним пішли четвертий, п’ятий…  

Невдовзі вітер розмотав усі триста метрів. Усього за кілька хвилин 

наша звабниця опинилася далеко в морі і весело гойдалася на хвилях. 

Затамувавши подих, я не зводив з неї очей. 

Першими червоні пухирі угледіли мартини. Вони зчинили неймовірний 

галас, який, здавалося, можна почути на іншому кінці Азовського моря. 

Сміливіші з них пікірували на принаду, певно, роздивлялися, що воно за диво 

випірнуло в їхніх морських володіннях без їхнього відома. 

Птахів зібралося чимало, а от сопунів не було видно жодного. «Невже 

не помітять?!» – непокоїла мене думка. Однією рукою я тримав мотовило, а 

долонею іншої затуляв очі від сонця і пильнував за тим, що коїться в морі… 

Повільно спливали нестерпні хвилини, а дельфінів усе не було та не 

було. І лише мартини ще продовжували галасувати над кулями. Я чекав 

бажаних гостей і помалу втрачав надію… 

Раптом, неначе по команді, всі ці метушливі крилатики змовкли і 

кинулися хто куди. Потім хтось з такою силою сіпонув мотовнльце, що воно 

вислизнуло з моєї руки, описало в повітрі параболу, шубовснуло у воду і, мов 

живе, кинулося геть від мене вглиб моря.  
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Я сторопів від несподіванки, а коли отямився, стрибнув у воду за ним. 

Схопивши мотовильце, я виліз на берег і побачив, як сопуни запально 

лупцювали наші кулі. Кожен їхній удар я відчував рукою, в котрій тримав 

волосінь. 

Мені аж дух забило від невимовної радості. Як же не радіти?! Ми ж 

перехитрили морських розумників. Я ладен був тієї миті волати на всю 

затоку про нашу перемогу. Одначе не забував і про те, що треба діяти – діяти 

негайно і рішуче.  

Тепер успіх операції залежав від мене: я почав тягти пухирі до берега. 

Волокти принаду було важко: дельфіни безугавно лупцювали по ній і сіпали 

волосінь з такою силою, що я ледь утримувався на ногах…  

Та ось переслідувачі вже наблизилися до берега. Серед них я побачив і 

нашого білана – Сімо. Яка удача! Юрко помітить його і неодмінно почастує! 

Змотуючи волосінь, я жадібно стежив за дельфінами і промовляв: 

«Хороші мої кирпані, Юрко пригостить вас. Які ж смачні бички-пісочники!» 

З берега добре було видно, як дельфіни вже підпливали до Юрка, а він 

радо підплигував і переможно махав у повітрі чухмаркою. Навколо нього 

підтанцьовували пухарі. Приятель кричав: «Сімо! Сімо!» Отже, він теж 

помітив білана. 

Я зітхнув з полегкістю, бо здалося, що сопуни вже оточили Юрка, а 

тому швиденько почав підтягати до берега принаду – вона вже зробила своє 

діло. І тієї ж миті сопуни зникли, мов вітром їх здуло.  

Я не повірив своїм очам. Прийшов до тями тільки тоді, коли помітив їх 

далеко в морі. Вони тікали. Чому? Хто їх налякав? 

Дельфіни не повернулися. 

Жалюгідним причвалав з моря Юрко. Він тремтів, бо ранкова вода була 

холодна, а тут ще така прикрість! 

– Наш Сімо був поруч. Я міг дотягнутися чухмаркою до його спини. Я 

бачив його писок і очі. Він глузував з мене. Ми просто невдахи, з сопунами 

не так легко заприятелювати. Вони значно розумніші, ніж про них у книжках 

пишуть, – розгублено розповідав Юрко. 

– Ми ще поговоримо з ними, – не хотів здаватися я. – Ти, мабуть, 

чимось налякав кирпанів. 

– Спробуй, – мляво відказав друг і зняв свій пасок. 

Я швиденько вирядився у Юрчине вбрання. поклав на плече жердину 

та зайшов у воду, а він зайняв моє місце на березі. 

Не минуло і трьох хвилин, як нашу червону принаду знову атакували 

галасливі мартини. Дельфінів же ми так і не дочекалися. 

Це була поразка. Операція «Сімо» зірвалася. Ми мовчки повідрізали 

кулі. Частина їх злетіла в небо, а інші – помчали в море. Полетіли від нас і 

чудові пір’їни індичачого хвоста чухмарки. Грайливий вітровисько-східняк 

гнав по воді гумові кулі і разом з ними уносив і нашу заповітну мрію 

потоваришувати з дельфінами. 

Ми стояли на березі посмутнілі, слідкуючи за тим, як даленіють кулі 
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і… несподівано побачили, як вони почали підлітати над морем!.. Дельфіни! 

Гравців зібралося багато, цілісінька зграя. Виявляється, вони далеко не 

відпливли і, як видно, потай слідкували за нами, а, може, й глузували з наших 

наївних спроб познайомитися з ними. 

 

Поверталися додому довго і мовчки. 

Той ранок запам’ятався, певно, всім селищним котам, адже ми щедро 

пригощали їх добірними бичками-пісочниками. 

А коли вже розходилися на перехресті вулиці, Юрко, як частенько з 

ним трапляється, раптом запропонував: 

– Слухай, Олексо, а давай нашого Пискуна-Бігунця провідаємо?! 

– Ну, що ж, давай, – неохоче погодився я, все ще думаючи про 

дельфінів. 

 

 

2. Ми шукаємо нових друзів 
 

З Пискуном-Бігунцем ми познайомилися кілька днів тому, коли ходили 

на косу до мого батька. За селищем, колі вже ступали по грузькій піщаній 

дюні, у мене з-під ніг несподівано вихопилася якась сіра кулька. Ми 

погналися за нею. Кулькою виявилася пташка, яка пронизливо писнула і 

полетіла. Куличок! 

– Пискун-Бігунець одвів нас від свого кубельця, – здогадався Юрко. 

Хатинку бігунця знайшли під розлогим кущем морської капусти. 

Кубельце таке собі – ямка, а в ній – чотири величеньких конопатих яєчка.  

Коло гніздечка ми не затрималися і пішли собі далі. Не хотіли лякати 

пташку. А коли ми зробили ще кілька кроків. я ненароком озирнувся. 

Пискун-Бігунець сидів на гнізді ніби нічого й не трапилося. От артист! Коли 

він встиг повернутися? 

І от тепер ми йдемо в гості до нашого знайомого. Зрозуміло, турбувати 

його не будемо, лише здаля у підзорну трубу подивимося. 

От вже і піщаний пагорб, а поруч море. Коли збочили на пісок, 

здивовано зупинилися. На тому місці, де жив Пискун-Бігунець, стояла 

автомашина, накрита сірим брезентом, поряд – строкатий намет, а під кущем 

морської капусти якась жінка-товстуха патрала курку. Отакої! Де ж наш 

хитрун? Стоїмо, озираємося. 

– Діти, а що ви тут шукаєте? – поцікавилася тіточка. 

– Кубельце куличка, – відказав я. 

– Пискуна-Бігунця, – додав Юрко. 

– Спізнилися, – байдуже сказала жінка. – Мій Едик забрав яєчка. Для 

колекції... 

– Колекції?! Та Ви що! – Юркові очі закруглилися, а чубчик войовниче 

настовбурчився, – Ваш Едик пограбував нашого куличка! Чи знаєте, хто він 

після цього?.. 
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– Не знаю та й знати не хочу! Та хто ви такі? – відрубала жінка. 

– Ми… Ми у товаристві охоронців природи, – поважно відповів я. 

– Теж мені охоронці знайшлися! Мого Едика ображати! Ану, геть 

звідси, лобуряки! 

Ми і з місця не зрушили. Не знаю, чим скінчилася б ця сутичка, якби 

ми не побачили, що з боку моря поспішає рудий дідуган, а за ним суне 

якийсь опецькуватий хлопчина. 

Що залишалося робити? Сили були явно нерівні, і ми відступили. Коло 

очеретів зупинилися і зачаїлися. 

– А все ж у пузаня буде колекція. Яєчка ж у нього, – скрушно мовив я. 

– Спіймає облизня той Едичок!.. – запевнив Юрко. – Ти, Олексо, краще 

поглянь у трубу, що діється у таборі ворогів. 

– Товстуха з Едиком про щось балакають, а рудий дядько знімає з 

машини брезент, – доповів я. 

– А номер машини бачиш? 

– Угу… 

– Запиши у щоденник, – діловито розпорядився Юрко. І додав: – Ось 

тепер цей Едик у наших руках!  

– Це чому ж? – поцікавився я. 

– У школу листа напишемо, про все розповімо. 

– Ми ж адреси не знаємо!.. – почав було я. 

– Друже, ти забуваєш, що номер машини – то, вважай, і є адреса. 

Тепер я зрозумів хід думок мого друга. А він продовжував: 

– А ще пам’ятай, що мій дядько Яків – не тільки автоінспектор, а ще й 

птахолюб. Він… 

Але цієї миті загурчала автівка і ми пірнули в очеретяні нетрі… 

 

Лише опівдні ми повернулися додому замурзані та добряче подряпані. 

Довго відмивалися в морі, а тоді сіли писати листа Юрковому дядькові. Лист 

вийшов злий, але правдивий… 

Того дня, не вечеряючи, я рано ліг спати. Проте чомусь довго не міг 

заснути, лежав із заплющеними очима і все думав про наші невдачі…  

Коли чую, що до кімнати тихенько ввійшла мама. Вона сіла на стілець 

біля ліжка і притулила долоню до мого лоба. Я відчув запашний дух хліба: 

мамині руки завжди пахнуть паляницею… 

– У тебе, синку, жар. Набігалося горобеня мале, – мати сумно зітхнула і 

вийшла.  

По хвилі знову повернулася. Застелила стілець газетою, поклала на неї 

дві великі зеленуваті пілюлі, а поруч поставила кухоль узвару. 

– На, синку, проковтни це і запий. Та хоч день посидь дома, – мовила 

тихо. 

– Ага, – відповів я. 

Коли мама вийшла з кімнати, я випив узвар. а пілюлі шпурнув за вікно. 

Страх, як не люблю різні ліки ковтати. Зате наш півень Наполеон залюбки 
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глитає все, що знаходить у мене під вікном у ті дні, коли я хворію.. 

Уранці, ні світ ні зоря, до мене прийшов Юрко. Він сяяв, мов нова 

копійка. 

– Вставай, Олексо. На нас чекають великі справи! 

Я запитально подивився на нього. 

Юрко поклав на стіл якийсь пакунок: 

– Ти, мабуть, вже й забув, що в школі оголосили фотоконкурс? – 

запитав Юрко. 

– Та ні, пам’ятаю. От тільки чим знімати будемо? 

– «Чайкою»! Ось, – він витягнув із пакуночка новісінький фотоапарат. 

– Вчора від дядька Якова одержав. Дарунок. Він просить пташині кубельця 

сфотографувати... 

– А ти хіба вмієш фотографувати? Треба ж спочатку навчитися. 

– А що тут вчитися! Плівка є. Вистачить на все літо. Наводь і клацай. 

Ото і вся робота.  

– Добре! А де будемо проявляти? – поцікавився я. 

– Проявимо плівку та надрукуємо фото у шкільній лабораторії. 

Одягайся, зараз і почнемо. Сфотографуємо для початку Чепуруху та 

Хвеньку! 

Чепуруха і Хвенька. Так назвала моя мама ластівок, які оселилися і 

давно живуть у наших сінцях. Зовні щебетухи схожі, як дві краплі води, а от 

за характером дуже різняться. Повесні Чепуруха вертається раніше за свою 

подругу. Вранці вона починає настирливо шкрябатися у вікно. Крилату 

гостю святково зустрічають. Вона приносить тепло і веселі пташині пісні.  

Тоді мій батько бере стамеску, виймає верхню шибку сінешнього вікна, 

і гостя кидається до свого гнізда. Того ж дня я ловлю і кидаю до клуні ласого 

до пташок нашого кота Акбара, а батько прив’язує до багажника мопеда 

галасливо-кудлатий багаж і відвозить його далеко-далеко, аж на косу. Все 

літо Акбар живе там у врем’янці. 

Там, на косі, мій батько камкарює – збирає і сушить морську траву – 

зостеру, або камку. Нею будівельники утеплюють стелі будинків. 

Кілька днів Чепуруха лагодила своє кубельце, вистеляла його середину 

волосінню з кінського хвоста. Я завжди дивувався, де вона його знаходила, 

адже на все наше селище Крутий Яр була одна-однісінька кобила з лошам. 

І вже тоді, коли Чепуруха сиділа на яєчках, прилітала її сусідка – 

ледаченька Хвенька. Вона поспіхом заліплювала шматочками грязюки 

дірочки у своєму кубелечку, а підстилку в ньому не міняла і кінського 

волосся не шукала. Від цього потім страждали її дітлахи – вони раз у раз 

випадали на долівку, бо їм не було за що вчепитися.  

Щоранку мама вимітала з-під Хвеньчиного сімейства сміття, а от під 

гніздом у Чепурухи було завжди чисто. 

Отак і жили у нас дві ластівки-сусідки. І ми звикли до них. 

Отже, ми з Юрком вирішили фотографувати щебетух. Він влаштувався 

на стільці під вікном і одразу ж наклацав кілька кадрів. 
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А наступного ранку ми вирушили на справжнє фотополювання. Мріяли 

зустріти зайча, а, може, й лисичку. 

 

Проминувши знайомі нам зарості держидерева, ми опинилися на 

широченній заплавині. На ній паслися корови та вівці. Одразу нічого 

цікавого на луках ми не побачили. Лише згодом знайшли гніздечко чубатого 

жайворона.  

Кубельце у чубатихи зовсім не рівня кулачковому. Воно глибоченьке, 

дбайливо обкладене різними корінцями, а на дні серед пір’їнок безпорадно 

куйовдиться аж семеро ще сліпих голопуцьок.  

Коли Юрко націлився на них об’єктивом, вони раптом усі як один 

розтулили червоні роти. Певно, гадали – мати прилетіла. А чубатиха в цей 

час сиділа на купині і, войовничо настовбурчивши чуба, репетувала: «Тю-тю 

ців-ців-сі-сі-тук!» 

– Не сердься, птахо. Ми до твого гніздечка навіть і не доторкнемося, – 

намагався заспокоїти її я. 

За лугом – кінця краю нема тим очеретам. Ці хащі – житло хижаків: 

лисиць та єнотів. А птаства скільки тут! Он: кружляють і поважні чаплі, і 

в’юнкі чирята та кулішня. Ніхто їх тут не турбує. Влітку люди не заходять у 

комиші, бо можна і в трясовину потрапити, а то й заблукати. 

З надією зустріти якогось очеретяного мешканця обережно йдемо 

впродовж зеленої стіни. Дарма! Навколо тихо і порожньо. Правда, в одному 

місці помітили скрипуху – велику очеретянку.  

Я вже знав цю невтомну побігайку і галасуху. Лементує вона і вдень, і 

вночі, хоч вуха затуляй. А розумна яка! Минулої зими, коли позамерзали 

лимани, довелося мені побувати в очеретяних нетрях і побачити там гніздо 

вертухи. Було воно майстерно сплетене з сухих корінців та листя між 

чотирма товстими очеретинами.  

На випадок повені гніздо з водою піднімалося по очеретяних 

стовбурцях, а коли вода спадала, знову зсовувалося на своє місце. 

Націлився Юрко своїм апаратом на очеретянку, та де там – ця дзиґа і 

секунди не посидить на одному місці. 

Коли вже вертали додому, неждано побачили волохатого рудого звіра з 

коротким пухнастим хвостом. Зраділи: єнот. Вигулькнув він з очерету і 

сторожко озирнувся. Нас не помітив. Ми поприлипали до землі за кущем 

кермеку. Звірок теж чомусь розпластався, а згодом поплазував на луговину.  

Що ж там зацікавило пухнатика? Кулішня, що квапливо снувала серед 

калюжі? Так ні, звір начебто і уваги не звертав на швидконогих дзюбачів.  

І тоді ми побачили жабоїда. З чаплею цю довгошию пташину ні за що 

не сплутаєш – у неї й ноги коротші, і шия товща, і надто вже вона руда. А 

дзьоб гострий, мов кинджал. Мукає жабоїд як справжнісінький бик. За це 

його ще величають водяним бугаєм.  

За тихої погоди далеко лунають голоси цих пташин. Перегукуються 

вони в очеретах по світанку, разом з півнями. Бугай, якого ми побачили, 
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певно, надибав у болоті жаб і оце якраз снідав.  

Швидко впевнилися в тому, що волохатий звір сподівався сам 

поснідати птахом. Щеня нетямуще! Хіба на рівнині підлізеш до такого 

чутливого птаха? А тим часом куцохвостий невпинно просувався до 

наміченої жертви і був уже зовсім недалечко.  

Бугай же поводив себе вкрай незрозуміло. Він кілька разів поривався 

злетіти, але щось наче тримало його за ноги. Певно, з рудим птахом сталося 

якесь нещастя, і хижак помітив це. Виходить, не такий він і дурний.  

І тоді, коли ми вже збиралися прогнати звірка, скоїлося неймовірне. 

Птах зник. Мов крізь землю провалився. На тому місці, де він стовбичив, 

майоріло очеретяне листя.  

Здивований єнот задер голову й оглянув небо, але й там птаха не було. 

Згодом він звівся на ноги, обережно підійшов до загадкової купи листя, 

понюхав. Раптом звідти щось виплигнуло, – ми добре й не побачили, що 

саме, – а звір блискавично перекинувся через голову, завив і дременув у 

очерети.  

Щодуху ми кинулися до калюжі, а там знову стояв жабоїд, мовби 

нічого й не сталося. Коли наблизилися до нього, побачили, як «зникає» 

хитрющий птах. Він присідає, втягує свою довжелезну шию, наїжачує руде 

пір’я – от тобі й купа торішнього жовтого листя, серед якого стирчить 

гострий кінчик дзьоба.  

Спробуй підступитися до такого! З усього було видно – сміливець 

одбив уже не одну атаку хижаків: навколо вся земля геть була потовчена 

куцохвостими. 

Наїжачений птах підпустив нас зовсім близько, і Юрко двічі його 

сфотографував. Потому ми допомогли герою. Знаючи войовничий характер 

дзюбача, я накрив його сорочкою і притримав, а Юрко ножем перерізав пута, 

які тримали за ноги крилатка.  

То був шмат старої рибальської сітки з грузилом. Визволений птах 

постояв якусь хвильку, мовби розмірковуючи, а тоді зігнув шию і уклонився 

нам, наче хотів сказати; «Спасибі, хлопці, за поміч», і лише тоді розправив 

широченні крила та піднявся в повітря. Незабаром він зник у блакиті 

літнього неба. 

Так ми з Юрком і дізналися, чому деякі наші крутоярівські собаки 

нерідко повертаються з очеретів вже одноокими: видно, пробують міць 

жабоїдівського дзьоба, а він влучає завжди в око. 

Того дня нам поталанило зустріти ще одну звірину. Та ще і яку! 

Повертаючись додому, ми вирішили відпочити. Зупинилися на березі 

річечки Очеретянки. Полягали на березі: одразу опинилися серед стебел, 

уквітчаних блакитними квітами петрового батога та духмяної нехворощі. 

Перед нами відкрився мальовничий краєвид. Серед буйних заростів 

очерету невеличка, але бурхлива річка несла свої води в море, яке було тут 

неподалік. Правий берег її стрімкий, весняні води повимивали в ньому безліч 

балочок та рівчаків. 
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Ми лежали мовчки. Мій друг у підзорну трубу оглядав річкові береги. 

– Он, що то? Звірок, – притишено мовив Юрко. 

– Знову єнот і бугай-жабоїд? 

– Ні, начебто не він. Якась руда тварюка в траві ховається он там в ярку 

на тому березі. Ось глянь, Олексо, – Юрко простяг мені трубу. 

Справді, на протилежному березі серед густої трави повзла до річки 

звірина. Вона лізла повільно, часто зупинялася і, піднявши догори свої 

гостренькі чорні вуха, прислухалася та до чогось придивлялася і знову лізла. 

Я одразу взнав повзуна. 

– Теж мені знайшов диво! Це звичайнісінька лисиця! От тільки до кого 

вона підкрадається? Жабоїда і я не бачу, – відповів я. 

– Руда хитруха? Та невже вона? Ще ніколи не бачив живої лисиці, ото 

хіба по телевізору. – Юрко поспіхом схопив трубу. 

Зачаївши подих, мій друг розпочав слідкувати за кожним рухом рудої 

звірини. Пильнуючи за лисицею, він захоплено шепотів: «Красуня ж яка! А 

кінчик хвоста у неї, виявляється, білий, а лапи чорні, а над очима якісь ще 

плямочки. А як вправно лізе вона, де там тому котові...  

От би таку сфотографувати... Ото були б діла!..» 

На тому березі бурхливі весняні води намили в річці з каміння та піску 

косу, яка досить далеко тяглася над водою. На косі їжачилися кущі молодої 

осоки...  

Незабаром ми побачили, як лисиця обережно спустилася до річки. Ось 

її руда спина промайнула серед прибережного очерету, і за мить хвостата 

опинилася на кінчику коси, а там причаїлася серед осоки. Нам було видно 

лише кінчики її насторожених вух і білий кінчик пухнастого хвоста.  

Все ж на кого вона чекає?  

Незабаром усе стало зрозуміло. Он, виходить, кого пильнувала! Серед 

річкового плеса, якраз проти коси безтурботно плавали дві маленькі дикі 

качки-чирянки. Вони купалися, часто пірнали, але увесь час трималися у 

безпечному місці – серед плеса... 

– Дуже це вже схоже на оту байку Крилова про лисицю та зелений 

виноград. Не доплигнуть лисиці до качок, – мовив Юрко.  

Я ствердно хитнув головою і водночас помітив дивне. Хоча чирята 

увесь час трималися проти течії, але бурхливі потоки води, непомітно для 

качок, зносили їх все ближче до коси, де зачаїлася лисиця. 

У цей час нашу увагу привернула сіра чапля. 

Довгоногий стрункий птах стояв серед круглого невеличкого плеса 

кроків за сто від нас. У трубу нам було гарно видно, як чапля спритно хапала 

своїм довжелезним дзьобом жабенят, високо підкидала їх над собою і одразу 

ж розкривала рота. Жабенята кумедно перекидалися у повітрі і сторчакували 

прямісінько у величеньку чаплину пельку. От циркачка! 

Раптом у повітря злетіла одна перелякана чирянка, а друга жалібно 

скрикнула в зубастій пащі хитрого звіра. Таки дочекалася на свою здобич 

хитрюща звірина! Ми схопилися на ноги, та лисиці вже не було видно... 
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Коли ми вже крокували додому, Юрко ніяк не міг заспокоїтися, і все 

повторював: «От би красуню клацнути на фото!.. Шкода, що до такого 

тямущого звіра не те, що підійти, а по-пластунському не підлізти...» 

Я свого друга не втішав, бо і сам був упевнений у тому, що руду 

хитруху нам нізащо не сфотографувати! 

Та як ми тоді помилялися!.. Але про все у свій час! 

 

 

*   *   * 

 

Я сидів у своїй кімнаті і тримав перед очима газету, яку щойно 

принесла тітка Дарина, наша поштарка. Газету я не читав, а тільки 

переглядав. Не міг зосередитися. Мене, як і раніше, не залишали мрії про 

сопунів. Птахи – птахами, звірята – звірятами, а дельфіни – то зовсім інша 

річ. А особливо наш красень білан! 

У ці хвилини до кімнати влетів Юрко, та так, ніби він рятувався від 

зграї вовків. 

– Сидиш? 

– Авжеж! – розгубився я. 

– Я так і знав, – роздратовано сказав друг. – А я ж якраз надумав... Як 

ти гадаєш, Олексо, чи сплять дельфіни? 

– Не знаю. В книжках про таке не читав. 

– Повір мені, сплять, – гарячково твердив Юрко. – Як же їм, таким 

розумникам, без сну? Кролі сплять? Сплять. Коти? Ще й як! 

– Ну, припустимо, і сопуни теж десь ночують, – погодився я. – А далі 

що? 

– Сплять і дельфіни! Це точно. Важливо знати, як і де спочивають 

вони. Покумекай, тугодуме, і ти все зрозумієш! – вів далі Юрко. 

– Теж мені загадку знайшов, – не здавався я. – Сопуни живуть у воді. 

Отам вони і вкладаються на морському дні вкупі з бичками та лупатими 

камбалами. 

– Хе, сказав – на морському дні! Прихопи, Олексо, пуховичок та пірнай 

і собі на дно, спробуй заснути. 

– То ж я, а то дельфін! 

– Запевняю, друже, різниці тут ніякої. Адже дихають сопуни теж 

повітрям! 

– У такому разі вони, мабуть, вилізають на берег… – трохи невпевнено 

сказав я. 

На деякий час ми замовкли. 

– От би дізнався, де і як вони ночують…– замріяно порушив мовчанку 

Юрко. 

– І що з того? 

– Олексо, ти й досі не зрозумів? Захопимо в полон сонного дельфіна, 

потримаємо на мотузці, а тоді він зрозуміє що до чого. Так привчав свого 



287 
 

Сімо отой грецький хлопець, – запевнив Юрко. 

– Може, й так! А як же фото? – запитую вже навмисно я. 

– Яке там фото! Промчати б на дельфіні – ото діло! 

«Не забуває про сопунів і Юрко!» – зрадів я, бо теж був не від того, 

щоб покататися на білані. Отож, коли здавалося, що все пропало, знову 

зажевріла надія. 

Уранці почали розпитувати рибалок. Спочатку звернулися до мого 

батька. На щастя, він був дома і саме за хатиною підв’язував виноградну 

лозу. 

– Азовського сопунця не тільки бачив, а й не один раз у руках тримав – 

вони в сітки частенько потрапляли, – розповідав батько. – Нічого не скажеш, 

смирненька тварина. А ось як вони сплять – і бачити не бачив і чути не чув. 

Таку ж невтішну відповідь дали наші сусіди – дід Охрім та дядько 

Грицько. У нашому селищі замало справжніх рибалок лишилося. Всі вони 

десь в океанах ловили сріблястого хека. 

Ми стояли серед вулиці й розмірковували, до кого ще податися зі своїм 

питанням. І тут Юрко згадав про свою бабу: 

– Стривай, Олексо, моя бабуся теж колись рибалила. Сама розповідала. 

Це факт! 

Ми подалися до баби Килини. По дорозі Юрко навчав мене: 

– Розпитувати бабу слід обережно, бо ще здогадається, що до чого...  

Хатина Юркової баби тулилася до стрімкої кручі. Увесь схил за хатою 

кучерявився виноградними лозами.  

Господарку побачили у затінку акації: вона в’язала з сірої волохатої 

пряжі шкарпетки, певно, для свого улюбленця-онука. Білі хатні стіни ззовні 

були прикрашені низками сухих бичків, червоного перцю і золотавої цибулі. 

Одразу виникало відчуття, що з кожного куточка цього подвір’я віяло 

затишком і рибальською гостинністю. 

Баба Килина маленька, суха і рухлива. Чорні очі насмішкуваті. Вона 

посадила нас під хатою за низенький стіл, налила по великому череп’яному 

кухлеві козячого молока і дала по кусню хліба. Я встиг зголодніти і з 

апетитом сьорбав запашне молоко, а Юрко відпив трохи, поставив кухоль і 

вдавано байдуже попрохав: 

– Розкажіть нам, бабусю, як сплять сопуни? 

– Вже і «морським свиням» спокою немає, – буркнула стара. – Навіщо 

тобі це знати? 

– Написати твір про сопунів треба. Вчителька завдання дала. 

– А я грішним ділом подумала, що вже ловити азовчанок збираєтеся. 

Тепер і по радіо, і в газетах тільки й мови про сопунів. Ну, вже раз у тебе, 

внучку, такий клопіт, розповім, що знаю.  

Хлопці слухали, затамувавши подих. 

– Ловила колись наша жіноча бригада тюльку та хамсу коло берега 

ісолагом – отакенною сітчастою пасткою, – неквапом розповідала бабуся. – 

Щоранку треба було пливти човнами до тієї пастки за рибою... Частенько, 
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бувало, тільки рушимо в море і вже чуємо: «А-а-а-а-а-а-а-у-у-у!» – хтось 

йойкає в морі, чисто тобі немовля в колисці репетує. Ото вже знали – з рибою 

потрапив у пастку й дельфін.  

– І що ви робили? – удавано спокійно запитав я. 

– Ми тоді налягали на весла і найперше звільняли бідолаху-крикуна. Як 

же радів він, коли знову опинився на волі. Підплигував навколо баркасу, 

сміявся, от-от тільки не скаже: «Ой, спасибі вам, людоньки добрі, вік 

пам’ятатиму…» На ласку та добро сопунець, це я вже вам точно кажу, дуже 

пам’ятливий. 

– Бабусю, а як же вони сплять? – не витерпів мій друг. 

– А от як ночують вони – не довелося бачити, – замовкла стара, а тоді 

враз похопилася. – Стривайте, хлопці! Є один чоловік, який достеменно може 

знати про цю справу. 

– Хто він? – аж підхопилися ми. 

– Питаєте, хто він, – бабуся на мить замислилася. – Людина та якась 

незрозуміла. Юнаком він був веселим і дотепним парубійком, гармоністом і 

першим рибалкою на весь Яр. А як постарів, то наче хто підмінив його.  

Баба Килина знову замовкла. Ми відчули, що краще її в ці хвилини не 

підганяти. І тут вона якимсь дещо надломленим голосом сама продовжила: 

– Якщо правду сказати, знаю й хто йому зіпсував йому життя. Багато 

вже років тому потрапив той чоловік до компанії п’яничок. І сам запив. Ледь 

вирвали рибалки з тієї багнюки. Врятувати врятували, але до цього часу він 

до тями не прийде. Став скупим, зледащів, знає лише свою грушу. Ні за що, 

ні про що може покепкувати з людини й поглумитися. А за що? Живе 

самітнім, як якийсь вовкулака. 

– Дід Архип! – першим здогадався Юрко. 

– Він, – кивнула бабуся. – Звуть його тільки Архипом Методійовичем. 

Усе життя він пробув у морі, подейкують люди, що й народився в баркасі. 

Отож, заведіть з ним знайомство і розпитайте про своїх сопунів. Може, на 

цей раз правду скаже. Але пам’ятайте, що дід Архип – майстер вигадувати 

оповідки… – попередила нас баба Килина. 

 

Вона зовсім не знала, що ми вже встигли познайомитися з тим дідом. 

Та ще й як! Оце, мабуть, настав час розповісти про торішню пригоду на 

дідовому городі. Пригоду пам’ятну і сумну.  

Треба сказати, що у всьому винна груша діда Архипа. Височенна й 

гілляста, розкошувала вона край городу на видноті у всього селища. Рано 

достигали на ній великі-превеликі і, ми тепер точно знаємо, дуже смачні 

груші. Вже у серпні здаля спокусливо манили соковиті плоди – мрія кожного 

селищного хлопця.  

Дехто з наших ровесників встиг навіть покуштувати їх. Наприклад, 

Тарас, сусідський хлопчик. Прихопив його дід на гарячому під грушею і так 

відшмагав жальною кропивою, що бідолашний увесь тиждень стоячи обідав, 

а спав лише долілиць, увіткнувши носа в подушку. Отакі були груші у діда 
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Архипа! Беріг свій скарб дідуган і вдень і вночі.  

Минулої осені й ми з Юрком вирішили відвідати спокусливе дерево. 

Багато годин, зачаївшись, лежали в заростях держидерева, у нашім кубельці; 

і терпляче пильнували за дідовим подвір’ям, чекаючи слушної нагоди. 

І ось одного разу, вже пізнього вечора, господар груші, нарешті, 

вийшов з двору, озирнувся довкола, а тоді почвалав до свого кума – 

кульгавого діда Панаса, що жив за горбком.  

Ми одразу кинулися до городу. А як тільки дідова постать зникла за 

пагорбком, перестрибнули паркан і – під дерево. Падалиць па землі не було. 

Все визбирав скнара. Спробували струсонути деревину, та де там. Довелося 

Юркові лізти за здобиччю. Я підсадив його до першої гілки, а далі він 

подерся сам і незабаром зник у гущавині.  

Зрозуміло, ми все робили мовчки, навколо панувала тиша, лиш десь з-

під паркану подавав голос цвіркун. От уже гепнулася об землю перша груша. 

Поспіхом я підняв її та простиг руку за другою, а тут хтось як уперіщить 

мене ломацюгою по спині!..  

Я вже й не пам’ятаю, як переплигнув паркан, тікаючи від нещадного 

переслідувача. Одбіг згарячу далеченько, потім зупинився. «А Юрко?» – 

обпекла думка. Побіг назад. Аж тут і мій приятель. Біжить щодуху назустріч. 

А десь позаду репетує дід Архип Тількитак. 

Зітхнули ми з полегкістю лише у моїй кімнатці. Я ледве впізнав Юрка. 

Замість сорочки з його плечей звисало дрантя. Дивом трималися і штани, 

якщо можна було так назвати оті пацьорки. Тіло було подряпане, ніби він 

щойно витримав шалений двобій зі зграєю розлютованих котів чи собак. 

Розпитувати Юрка про подробиці я, звичайно, не став, а допоміг йому 

скинути лахміття і одразу розпочав квацати подряпини зеленкою. Ліків не 

жалів. За якісь три-чотири хвилину так розмалював, що аж самому смішно 

стало: став Юрко геть зеленим. Він тільки сопів, кліпав очима, але, як 

справжнісінький козак, терпів і ні разу не пискнув. 

На щастя, у мене знайшлися зайві сорочка і штани. Юрко одягнувся і 

вже тоді розповів про свою притичину. Коли він зачув шум, то одразу 

плигнув з груші і потрапив прямо в кущ шипшини. Чагар учепився в Юрка 

своїми шипаками і міцно тримав його. А тут дід з ціпком... Тоді бідолашний 

хлопець рвонувся що е сили і звільнився з полону... 

 

Тієї ночі Юрко спав на моїй розкладачці А вранці довго терся-м’явся: 

як у такому вигляді з’явиться на очі бабусі? 

– Ну, припустімо, одразу вона не помітить, що на мені чужий одяг, бо 

підсліпувата, а от що робити зі щокою? – клопотався, дивлячись у дзеркало 

на зелений слід від вуха до носа. 

– Стривай, це ж легше-легшого, – осяяла мене блискуча думка.  

Я одразу кинувся з кімнати, а згодом повернувся з маминою червоною 

хусткою і жмутком вати. 

– Запхни вату за щоку! – збуджено промовив я. 
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– Що? Вату? 

– Зуби! Розумієш, флюс, – розтлумачував я Юркові.  

Він покірно запхнув у рот вату, від чого щока роздулася, мов яблуко. 

– Чудово! – вигукнув я. 

Потому я перев’язав Юркову голову хусткою так, як це робила мама, 

коли у неї боліли зуби. І ще раз оглянув його. Начебто все гаразд: тепер 

можна і до бабусі. Пішли разом. Дорогою накреслили план дій.  

– Зуби! А-а-а-а, зуби! – входячи в роль, жалісно застогнав з порога 

Юрко, щоб одразу збити з пантелику стару. 

– Ой, матінко, рідненька! – сплеснула баба Килина. – Я так і знала! 

Певно, цілісінький день киснув, шибеник, у воді. От і маєш тепер! Ну, що 

мені з тобою робити! – заметушилася вона по кімнаті. 

Ми з Юрком розуміюче перезирнулися. Повірила! Пройшов номер! 

Та приятелеві все ж довелося пізнати, почім ківш лиха. Передусім він 

попарив ноги у гарячій воді з гірчицею, опісля полоскав рота запашним 

настоєм якогось зілля. При цьому Юрко вдавано стогнав і морщився, а от 

коли бабуся укладала онука в ліжко і притиснула до ніг гаряченьку праску109, 

він закректав по-справжньому.  

Добре, що в хатині знайшлася ще одна праска, і я скористався нею, 

коли залишився з «хворим» наодинці. Я швидко замінив гарячу праску на 

холодну, від чого Юркові одразу полегшало... 

Хворий напрочуд швидко «одужував». Уже ранком він нишком 

«зменшив флюс» – тобто, викинув з рота частину вати. Згодом він і зовсім 

оклигав, тільки на щоці лишилася ледь помітна білява смужка. Розглядаючи 

себе у дзеркалі, Юрко захоплено вигукнув: 

– Це як слід ворожої шаблюки! Краса! 

А як на мене, то той шрамик був більше схожий на слід лапи якогось 

пришелепуватого кота. 

У той час, коли ми з другом роздивлялися шрам, баба Килина в другій 

кімнаті розповідала сусідці: «Ой, і цілющий же, Амвросіївна, цей петрів батіг 

з богородицькою травою. Од зубів так помагає. Онукові щоку роздуло, як 

після бджіл, і, вірите, тричі прополоскав настоєм – мов рукою все зняло!..» 

 

І от після таких прикростей, що були ще свіжі в пам’яті, знову треба 

було йти до нашого кривдника. До того ж, ми не дуже були впевнені в тому, 

що він не запам’ятав нас.  

Непокоїла і пригода дядька Юхима, що сталася теж «з допомогою» діда 

Архипа Методійовича. Цей дідів сусіда завжди без діла тинявся селищем. 

Цибатий та витрішкуватий, ласий до чарки, він ладен був зробити що 

                                         
109

 Швидше за все мається на увазі лита праска з чавуну, що розжарювалася прямо на вогні або в 

печі. Ці праски передували електричним. Масовий випуск електричних прасок у СРСР загалом і 
в Україні зокрема налагодили лише на початку 1960-х років. Адже в Радянському Союзі (та в 

Україні) на початок 1950-х років до електропостачання підключили лише 7% сільських 

населених пунктів. Основним підприємством із випуску електропрасок в УРСР був 
Харківський електромеханічний завод (ХЕМЗ). 
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завгодно, аби тільки його почастували оковитою. 

Минулої осені, якось під вечір, зустрів п’яничка свого сусіда, діда 

Архипа, який тягнув повнісінький візок добірного антрациту. Кинувся 

дядько Юхим до нього: 

– Вугіллячко мов перемите... 

– Як же ти, Юхиме, дізнався? Вугілля справді перемите, – дід у 

відповідь. 

– Хто ж його мив? 

– Як це хто? Море, звісно. Ось уже тридцять років полоскає... 

– Ви, сусіду, жартуєте? 

– Правду святу кажу. Хочеш, як сусідові, таємницю повідаю? 

Дядько Юхим в три погибелі зігнувся, бо вдвічі був вищий за діда 

Архипа, і підставив вуха. А той: 

– Пам’ятаєш, чоловіче, миршаву маслину, що стирчіть на косі за 

рибцехом? 

– Аякже, добре знаю. 

– Якраз навпроти того чагаря колись давно баржа з вугіллям затонула. 

От і лежить воно перемите, бери на дурничку! 

– Невже правда? – засумнівався Юхим. 

– Став би я тобі брехати. Отож, бери візка, граблі та й гайда на косу, 

тільки як слід залізяку до грабель прив’яжи, щоб краще пірнали. Заходь по 

шию і згрібай собі вугілля, а тоді сам пірнай на дно. Роби це вночі, аби ніхто 

не довідався про той скарб. Розвелося тепер ба-а-га-то таких, що роззявляють 

роток на ласий шматок... 

– Спасибі, сусіда, вік пам’ятатиму, – відповів дядько, не звернувши 

уваги на дідів натяк. 

Діждався ночі, подався до моря. Знайшов шипкастий чагар, забрів у 

воду і поспіхом заходився згрібати. Замерз, як цуцик. Вода холоднюча. 

Жовтень! Коли це тихо-тихо човнують рибінспектори, які браконьєрів 

пильнують. Чують, хтось у воді бовтається. Хто? Звісне діло – запеклий 

хапуга сітки у забродку напинає. Підпливають до того бовтуна і цікавляться: 

– Чоловіче, а чого Ви оце серед ночі у морі хлюпаєтеся? 

– Я... та я теє... пісок згрібаю... 

– Пісок? – не повірили інспектори, – Невже на березі вже піску не 

вистачає? 

– Пісок і на березі є, та не такий. Баба наказала, щоб перемитого привіз. 

Піч збирається шпарувати. А баба у мене, люди добрі, – не баба, а перець! 

Не вірять у човні. 

– Покажи нам, дядьку, чим пісок гребеш.  

І коли побачили граблі, ще дужче здивувалися. От дивак чоловік, 

думають, справді пісок згрібає у морі. Такого ніколи ще не бачили і не чули.  

А вранці селище знало всі подробиці нічної приключки дядька Юхима і 

приліпили тоді йому прізвисько – Надурняка.  

Пішов скривджений до свого сусіда і гнівно питає: 
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– Діду Архипе, навіщо Ви так зле наді мною пожартували? Тепер хоч 

очей на вулицю не показуй. Глузують з мене... 

У відповідь почув: 

– Слід мізкувати було. Хто ж це згрібає вугілля граблями та ще 

надурняка? 

Розсердився дядько Юхим. І ніколи більше не заходив до свого сусіда. 

 

 

3. У діда Архипа 
 

Довгенько ми з Юрком вагалися – йти чи не йти до діда Архипа. Адже 

він і з нас також може пожартувати, а ще як пригадає груші, неодмінно 

потиличниками пригостить, це вже точно. Та що вдієш? Нам конче треба 

дізнатися, як сплять дельфіни. Може, дід і правду скаже... 

І от ми таки зібралися з духом і вирушили до знайомого двору. Під 

грушею побачили перевернутий човен, а коло нього – господаря. Він 

старанно фарбував днище. По всьому було видно: дід готувався рибалити. 

Ми знали про те, що жив дід самотньо, лише інколи його відвідував 

син, який працював десь на півночі. 

Зупинилися біля дідової хвіртки і якийсь час нерішуче тупцювалися на 

місці, а потім все ж таки зайшли у двір, а хвіртку на всяк випадок залишили 

відчиненою. Господар не обертався, робив своє діло. Ми постояли трішки, а 

тоді голосно привіталися: 

– Доброго ранку, Архипе Методійовичу! 

Дід круто обернувся і якусь хвильку мовчки розглядав нас з глузливою 

посмішкою на губах. Потім запитав: 

– Чого прийшли, шибеники?.. Груші ще зелені!.. 

Почувши таке, ми озирнулися на хвіртку і позадкували. Я вперше 

зблизька бачив цього діда. Він був присадкуватий, довгорукий, а сердиті очі 

близько сиділи біля носа: такому в руки не попадайся! 

Господар ще раз зміряв нас поглядом від голови до п’ят і раптом 

зрадів: 

– Диви! Це ж кулькачі завітали. 

– Що? Кулька-а-чі? – запитав я. 

– Авжеж! Бачив вас, халами́дники110, у Гнилій з отими забавами. Я саме 

на пагорбі лозу вирізав. Так ото дивлюся на вас, а сам мізкую: і що це вони 

там з тими ку́льками затівають?  

Ми з Юрком сторопіло слухали діда Архипа, а він вів далі: 

– Коли бачу: хитрющу справу затіяли! Значить, сопунів вирішили 

дресирувати. Це ж треба було домудруватися до такого! Стривайте, хлопці, а 

ви, часом, не вмієте балакати по-сопунячому? – поцікавився він. 

Я помітив, як у його очах наче бісики забігали. 
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 Халами́дник (заст.) – 1) «босяк, голодранець» 2) «бешкетник, пустун».  
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– Начебто ні, – збентежено промовив Юрко. 

– Кажеш, ні? – перепитав дід. – А я, грішним ділом, гадав, що знаєте 

дельфінячу мову і ото збираєтеся розпитати азовчанок про різні морські 

новини. Вже давненько радіо говорило, що ніби хтось із учених уміє 

балакати з дельфінами і неначе складає підручник їхньої мови… 

– Розкажіть нам, дідусю, будь ласка, про те, де ночують дельфіни, – 

наважився нарешті попросити Юрко. 

– Отакої! Тьху та й годі, – раптом розсердився наш співрозмовник. – Я 

вже думав, що таких поштивих гостей цікавить щось серйозніше, приміром, 

коли поспіють груші, а вони… 

Ми з Юрком перезирнулися, а він раптом «змінив гнів на милість»: 

– Ну, якщо вже вам хочеться знати, то сідайте отут, на колоді. А я 

розповім усе як слід… 

Ми зручно вмостилися під парканом. 

– Так от, хлопці. Ночують оті морські льохи111... – він на якусь мить 

замислився і закліпав повіками. – Як же їм спати? На березі вилежуються... – 

не зовсім упевнено закінчив дід. 

– Діду, на березі ніхто дельфінів ще не бачив! – зауважив Юрко. 

– Хлопче, ти слухай, коли тобі говорять, – буркнув розповідач. – Ніхто 

не побачить їх, приміром, і на пляжі. Тутечки і сам анци́бал112 не засне, коли 

всю ніч го-го-го та хо-хо-хо горланять, хоч з хати тікай! А пляшок та різного 

мотлоху скільки! Черево розпанахає сопун. Це розуміти треба. Для азовчанок 

тишу давай, та щоб і ліжко м’яке… Стривайте, хлоп’ята, на островах 

спочивають вони, де камки по коліно. Ондечки де сплять дельфіни... 

– Як же сопуни вилазять на берег? Начебто у них ніг немає!.. – 

вирвалося у мене. 

– Йому про цибулю, а він про часник, – вже починав сердитися дід. – 

Мовчи та слухай! Тварюка морська хитрюща. Як розженеться з води та як 

плигоне на берег!.. І не падає, бісова личина, на якусь там, приміром, 

шипшину..  

Розповідач уважно подивився на Юрка і не поспішаючи дістав з кишені 

кисета і люльку. 

Ми сиділи на колоді, як на шпичаках. Я помітив, як здригнувся 

приятель і, щоб він часом не дав дьору, я непомітно для діда, сіпнув друга за 

руку, мовляв, сиди та слухай, утекти ще встигнемо. 

– Ото я й кажу, – присмоктуючи люльку, вів далі дід. – На різні шипаки 

не стрибає сопун, бо не дурний. Тільки так! Падає тварюка на камку, як на  

пуховичок. Побарложиться в ній, облипне травою і спить до ранку, мов під 

ковдрою. Хропе, аж гай гуде!  

                                         
111

 Тут оповідач використовує аналогію назви дельфіна Азо́вки – «морська свиня» (вона ж «чушка, 

пихтун, сельодочник, мутур») і «свиня», яку називають льо́ха («свиня; свиноматка»). Цього 
дельфіна часто називають «морською свинею» через товстий, до чотирьох сантиметрів, шар 

підшкірного жиру і галасливе дихання, подібне до «хрюкання». 
112

 Анци́бал (анци́бол, анцибул, анчібал, анчібіл, анци́болот; ще рос. анцибалка, анциболит) – 
«болотний чорт».  
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І тут оповідач несподівано схаменувся: 

– Стривайте, хлопці, а навіщо вам знати як сплять дельфіни? Мо’, 

гадаєте, не кульками, так уночі приборкаєте якогось? 

– Ага, і побалакаємо, – хутенько погодився Юрко. 

– Отож, мову знаєте? 

– Ні! Тільки почали вчити, – пожартував я із серйозним виглядом. 

– Ну, що ж, раз таке діло… Тільки ж ви того сапуна не забудьте 

притримати вночі, бо він спросоння, чого доброго, ще у воду плигне. Тільки 

так! Пам’ятайте, слизькі вони. Хапайте за вуха. 

– Що?! Вуха?! – аж підскочив Юрко. 

– А що такого? Є вуха в азовчанки й не менші, ніж у підсвинка. Ніхто 

не помічає їх, бо щільно прилипають вони до маківки, – вів своє далі дід 

Тількитак. – Отож, як надибаєте хропуна, тримайте обіруч за вуха. Мені 

довелося якось познайомитися з одним морським нахабою, – розійшовся наш 

співрозмовник. 

Старий враз пожвавішав, певно, збирався розповісти щось цікаве. Ми 

нашорошили вуха. 

– Бовталися ми якось із тиждень у морі, ловили камбалу. А дуб113 у нас 

був, скажу вам, грайливий. Вітерець лише хукне, а він уже гопки стає, мов 

норовистий жеребець. Гойдалися ми, гойдалися на хвилях і надумали трохи 

спочити од тієї хитавиці на березі. Увечері кинули якір у затишній бухточці 

за острівцем і зійшли на берег. Попадали на камку, хто де, та й заснули так, 

як після маку.  

Дід Архип витримав невелику паузу, а потім продовжив: 

– Опівночі прокинувся я, бо хтось хропів, аж у вухах лящало. І хто 

воно так голосно виводить, думаю. А тоді ніби і здогадався. Неодмінно кум 

Матвій оце під боком пригрівся. Простягнув руку і мацаю сусіда… Пика 

якась у нього слизька і начебто без носа. Ат, думаю собі, нечиста сила 

примостилася. відвернувся, перекинувся долілиць та й заснув.  

Я починав підозрювати: господар таки заливає! А він ввійшов у раж114 і 

захоплено вів далі:  

– Прокинувся, коли вже на світ благословлялося, від того, що сусіда 

тепер моє лице обмацує. Розплющив очі і побачив якусь чудернацьку руру у 

шкіряній рукавиці! Підвів голову і, вірте, ледь не вмер. Поруч лежав 

здоровенний дельфіняка і обмацував мене плавцями. Та хоч би лежав учтиво, 

а то роззявив рота і регоче, клята личина. «Ось я тебе зараз за вуха та й 

покажу, як глузувати з прославленого рибалки» – крикнув я, а він якось 

легенько-легенько повів хвостом і раптом підлетів, як мартин, у небо та як 

шугоне у воду. А тоді ще, нахаба, кілька разів висовував свій писок з води та 

все реготав… 

 

 

                                         
113

 Тут слово «дуб» вживається у значенні «велике рибальське судно». 
114

 Раж – сильне збудження; несамовитість, шаленство.  
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*   *   * 
 

Поверталися ми додому пізненько. Затримав дід своїми оповідками. 

Розповідав він, як мені здавалося, все ж баєчки-побрехеньки. Юрко ж чомусь 

повірив дідові і почав запевняти мене в тому, що сплячих дельфінів треба 

шукати на острові. 

На острів прибитися не так і важко. Мій батько саме лаштувався 

ловити бички на Очеретяному. Напоготові в нього був рибальський човен 

«Ластівка». Це був гарний привід і нам з Юрком гайнути разом із ним. І за 

мотузкою не треба було бігти до крамниці, бо у батьківській схованці їх було 

більше, ніж достатньо.  

Правду кажучи, справжні рибалки ніколи і не вживають отого слова 

«мотузка», адже для них будь-яка вірьовка – то «кінець». Буває «капроновий 

кінець», «нікудишній кінець», «якірний кінець». 

На горищі я знайшов міцний капроновий кінець, на якому можна було, 

мабуть, і корову вдержати. Там же, не сходячи з місця, за всіма рибальськими 

правилами змотав його у гарну кудельку. 

Юрко причіпливо оглянув мою знахідку і пошпурив її під тин: 

– Не те! 

– Що ти? Це ж Капрон! – здивувався я. 

– Розумієш, він білий. 

– Ну то й що? 

– Пора вже знати, друже Олексо, що всі дельфіни чомусь страшенно 

лякаються білого. Не раз читав про таке. 

Я знову побував у батьківській горішній скарбниці, але там зберігалися 

лише білі «кінці». 

– Гаразд! Пофарбуємо, – вирішив Юрко. 

Довелося збігати у крамницю. Ми купили пакуночок блакитної фарби. 

Кінець фарбував Юрко. Він суворо дотримувався всіх правил. А я все робив 

абияк, бо, на мою думку, всі наші зусилля даремні. Я тоді навіть не уявляв, 

що блакитна мотузка врятує нас від неприємності... 

 

 

4. Дорогою дельфінів 
 

Екіпаж човна «Ластівка» складався з п’ятьох членів команди: батька, 

Юрка, мене, кота Акбара, який мав охороняти рибальський табір від нашестя 

мишей і пацюків, і гордовитого півня Наполеона, який мав виконувати роль 

будильника. Прокидався і горлав він о третій годині ранку. Якраз такої пори 

веслують у море бичколови шукати щасливу зорю рибальську. 

Кіт і півень уже не раз побували на острові. Як бачите, команда 

досвідчена і цілком чоловіча, а найбільшого клопоту від цієї експедиції мала 

моя ненька. Казан, ополоник, ложки і ніж із засмальцьованою колодкою мама 

начищала аж до нестерпного блиску. Весь одяг вона випрала і добре 
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попрасувала. 

Мама все робила сама, нікому не довіряла. А перед подорожжю на 

острів примусила митися у ванні. І не як-небудь, а в гарячій воді з милом. 

У мене склалося враження, ніби ненька зовсім не знала, куди ми їдемо. 

Вона, певно, уявляла, що ми житимемо в якомусь палаці, спатимемо на 

перині з лебединого пуху, а не на купі морської трави, під наметом.  

Не раз я питав її, для чого все це? Відповідь була короткою: «З давніх-

давен так заведено, синку». Тільки значно пізніше я дізнався, що ота азовська 

традиція йти в море чистими та в чистому часто рятувала життя рибалок: 

вони майже не знали, що таке епідемія. 

Доки мама поралася коло нашого спорядження, ми теж не байдикували. 

Батько весь час клопотався біля човна. Спочатку він пофарбував його, а тоді 

пензликом намалював на кормі чорного і дещо незграбного птаха з 

довжелезним роздвоєним хвостом і хрестиком-крильцями – то мала бути 

ластівка. Як на мене, та химерна фігура була більше схожа на єгипетський 

ієрогліф з підручника стародавньої історії.  

Ми з Юрком копали черв’яків, і не яких-небудь нікчемних гнойовиків, 

а справжніх хробаків. На них клюють найкращі бички – сірі березовики, 

кругляки та пісочники. Попервах спробували копати хробаків на горо́ді. Та 

марно, адже вже два тижні на Приазовщині жодного дощу не випадало. 

Рятуючись од спекоти, черв’яки глибоко зарилися в землю. Не докопаєшся!  

Довелося піти на хитрощі. Увечері ми брали кишенькові ліхтарики, 

цеберку, пляшку кефіру і повагом чимчикували до водокачки за селище 

Облюбовували там споришеву діляночку і на ніч щедро поливали її водою. У 

кожну цеберку води додавали трохи кефіру – для смаку. Спати умощувалися 

під водокачкою на купі соломи.  

Перед ранком, коли починали перегукуватися очеретяні бугаї-жабоїди, 

прокидалися і, увімкнувши свої ліхтарики, поспішали до ділянки. Бачили там 

справжнісіньке диво – хробаки, спровоковані смачною вологою, плазували 

по мокрому споришу, мов вуженята. Нам з другом лишалося тільки хапати їх 

і кидати у відерце.  

Отак за дві ночі ми заготували хробаків на два тижні рибалкування. 

Свою здобич переклали вологим споришем, до якого хробаки особливо ласі, і 

поставили у прохолодний погрібець. Там і зберігалися вони до виїзду в море.  

Потому ми з Юрком заходилися майструвати закидушки – вудки з 

важким грузилом і довгою волосінню: ними ловлять бичків з берега. Ці 

закидушки нам вкрай були потрібні... 

І от, нарешті, одного вечора батько осідлав свого мопеда, поїхав на 

косу і привіз звідти кота Акбара – члена екіпажу. Бідолашному не дали і 

повештатися у дворі, а одразу замкнули у сарайчик, щоб він уночі бува не 

навідався до ластів’ят. Отож, завтра в море! 

Уже смерком Юрко збігав до нашої схованки і приніс звідти блакитний 

кінець і кілок. Своє спорядження ми приховали під кущем бузку і рано лягли 

спати. 
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Як і завжди, прокинувся я на світанку. Юрко солодко похропував на 

розкладачці серед хати. 

Якусь хвилину я розглядав на стелі моїх приблуд, сонячних зайчиків-

полум’янистих танцюристів. Цього ранку вони надто жваво метушилися, 

значить, море неспокійне. 

Юрко все ще спав, і я теж не поспішав залишати ліжко, бо ще з вечора 

батько наказав: «Спіть, доки я не гукну». Не вибіг у двір і тоді, коли там 

зчинився курячий переполох. Знав, що то не тхір заліз до курятника, а батько 

ловив («мобілізував») Наполеона. І вже тоді, коли сонечко зазирнуло у 

віконце, батько відхилив двері і коротко кинув: «Ладнайтеся, рибарі!»  

Цього було досить. Ми хутенько позастеляли ліжка, одягли сорочки, 

понатягали рибальські штанчата і вихопилися у двір. 

Під хатою на столі стояв сніданок: хліб, сухі бички, варені яйця, 

редиска і кухлі з молоком. За споконвічним звичаєм належало оце вперед 

поїсти, а тоді вже і в море. Кортіло хутчій на острів, а тут ця недоречна їжа!.. 

Все ж ми сіли за стіл. Я схопив шмат хліба і кухлик, аби пришвидшити 

довгоочікувану подію. Те саме зробив і Юрко. 

Потім одразу дружньо розпочали зносити на берег до човна рибальське 

спорядження. Зрозуміло, не забули ми з Юрком прихопити і наше. Поруч із 

«Ластівкою» виросла ціла купа добра і, здавалося, нізащо воно не вміститься 

у невеличкому череві нашого суденця. Вмістилося! Батько вмів гарно 

складати речі, не вперше йому. 

Навантажену «Ластівку» гуртом зіпхнули на воду і екіпаж зайняв свої 

місця. На капітанському місці – човновому носі, – вмостився кіт, а Наполеон, 

невдоволено сокочучи, сів між Юрком і мною на банці115. Свого 

«будильника» ми притримували за ноги, щоб ненароком не скочив у море. На 

кормі біля мотора – батько. 

 

І ось настала урочиста хвилина. Загуркотів мотор, і човен, мов птах, 

помчав у відкрите море, долаючи пінясті хвилі. 

На березі залишилася мама. Я не зводив з неї очей. Вона стояла на 

березі доти, доки морські хвилі не сховали рідний берег… 

Невдовзі ми опинилися віч-на-віч з морем. Нас оточував бурхливий 

морський обшир. Якою ж маленькою здавалася наша «Ластівка» серед 

нескінченних суворих хвиль. Вони погрозливо сичали, мов ті зміюки, 

навалювалися на човен, намагаючись перекинути нас.  

Одначе кермо суденця тримали руки досвідченого моряка. Наче 

граючись, батько уміло маневрував між водяними горбами і без жалю різав їх 

човновим ножем – кілем. Хвилі, безсило стогнучи, зникали за кормою. 

Ошелешені таким видовищем, ми з Юрком з острахом озиралися 

навколо. Боязко тулився до нас і півень, лише Акбар, як справжній 

«морський вовк», сміливо дивився вперед. Усупереч всім котам у світі, він не 

боявся ані води, ані хитанини. 

                                         
115

 Ба́нка (рибальське) – поперечна дошка в човні для сидіння. 
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Сиділи мовчки, лише гурчав мотор і стогнали хвилі. Отак довгенько 

неслася «Ластівка», продираючись між навіжених хвиль. У мене почало в 

очах рябити від нескінченних білогривих валів... 

– Сімо! Сімо! – несподівано гукнув Юрко. 

Тепер і я теж побачив, як недалечко, вважай поруч, мчав наш сопун. От 

тепер зблизька можна було розгледіти його могутнє, неначе вилите з металу, 

пружне тіло. Здавалося, він і хвостом не рухав, а якась таємнича могутня 

сила штовхала вперед красеня.  

Лише кілька хвилин білан супроводжував нас, ніби хизувався: дивіться, 

мовляв, хлопчаки, який я спритний та гарний. А згодом рвонув уперед з 

такою швидкістю, що здавалося, наша «Ластівка» враз зупинилася. Дельфін 

зник серед хвиль. 

«Ластівка» наближалася до мети – затишної острівної бухточки. Тут 

море вгамувалося, ми вже потрапили в зону берегового затишку. 

«Ми пливли дорогою дельфінів, – раптом здогадався я. – Щоранку 

поспішають вони цією морською стежинкою, щоб зустріти сонце коло 

селища. Що ж їх примушує це робити? Адже місця скільки завгодно й тут, 

поблизу острова… Цікаво!» 

А тим часом ми вже неозброєним оком милувалися островом. Його 

похилі піщані береги ясно-брунатні, тільки південна частина їжачилася 

зеленими очеретами.  

Я вже знав – бичкарів цікавить північний берег, або, як вони ще його 

називають, «острівний лоб». Там і море глибоченьке, а найголовніше – дно 

вкрите великими й малими каменями-савурами, серед яких і живуть азовські 

бички, головна здобич тимчасових мешканців острова. Південна ж, 

очеретяна частина острівця, яку оточували нескінченні мілкі лагуни, нікого, 

окрім птаства, не цікавила. 

«Ластівка» тримала курс на «острівний лоб», де вже можна було 

роздивитися намети бичкарів. Обігнувши невеличку й гостру, як ріг бізона, 

мілину, наш човен круто повернув до берега і опинився у затишній бухточці. 

Ми прибули на Очеретяний. 

Першим залишив човен, плигнувши на берег, Акбар. Кіт почував себе 

чудово. Опинившись на пляжі, він одразу подався до ледь-ледь помітного 

серед зарості кермеку кілочка. На тому місці ми завжди будуємо табір. У 

нього завидна пам’ять. З Наполеоном буде гірше. Його заколихало море. На 

березі півень сховав голову під крило і одразу ж задрімав. 

За короткий час ми розвантажили човен, витягли його на берег подалі 

від води, щоб не нароком не злизала хвиля. 

Справжні бичкарі розпочинають будувати табір з вішолага. Ми теж з 

того племені і тому у першу чергу закопали у пісок дві височенькі жердини. І 

коли впевнилися, що вони тримаються міцно, прив’язали до верхівок 

поперечину. Ото і є вішолаг. Разком почіпляли на нього якорі, рибальські 

кінці, одяг. На вішолазі сушать чоботи, одяг і в’ялять бичків. 

Відтак слід було знайти питну воду. На її пошуки рушили всі, окрім 
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Наполеона – півень встиг оклигати і підживлявся після морської прогулянки 

– дзьобав зерно. Дивно поводив себе наш живий будильник. Удома цей 

причепа і забіяка не давав проходу ані чужим котам, ані собакам, кидався, 

бувало, й на людей. А на острові його неначе хто підмінив – смирненький і 

тихий, як приблудне кошеня, курячий ватаг тинявся по табору. 

Батько раніше розповів мені про таємницю питної води острівця. 

Очеретяний утворили морські течії з муляки та черепашки, от чому він такий 

низенький. Серед острівця в окремих кучугурах черепашки накопичується 

снігова та дощова вода. Бичколови називають її верхівкою. Це тому, що вона 

розташовується зверху важкої, морської води.  

Щороку верхівка, як кажуть рибалки, «блукає» – накопичується то в 

одному, то в іншому горбку. Кожного літа її доводиться шукати заново. 

Цього разу поталанило Юркові. Він надибав добру воду у невеличкому, 

нічим не примітному пагорбку.  

Копати криничку на Очеретяному легко. Розгребеш руками черепашку 

– от тобі й вода. Ми набрали відерце верхівки і повернулися на берег. 

Батько доручив нам будувати табір, а сам подався на човні в море за 

«свіжиною» для вечірньої юшки. Не вперше доводиться нам мати діло з 

наметом, напнули ми його швидко. Недарма ж у школі перше місце тримаємо 

з туристської техніки.  

Упоравшись, ми з Юрком побігли збирати паливо. Таких, як ми, 

тимчасових острів’ян постачають паливом морські хвилі. На сивих горбах 

вони несуть до берега свою здобич: тріски, гілля, колоди. Усе це, мов 

дбайливі господарі, хвилі складають рядочком на пляжі.  

Довгенько ми снували понад берегом, збираючи дарунки моря. Знесли 

паливо до намету, де ми влаштували ще й табірну кухню – майданчик для 

вогнища – і похідний стіл з кілків і дощок. 

Невдовзі повернувся мій батько. Він привіз десятків зо два головатих 

сірих бичків і заходився готувати юшку. Потім застелив шматком цупкого 

брезенту стіл, поклав на нього хліб, цибулю, поставив миски з юшкою. 

Сіли вечеряти. 

Ми сьорбали юшку, а над згасаючим вогнищем сердито сичав чайник. 

Сонце вже сховалося у морі, і навколо панувала вечірня тиша. І тут я побачив 

людину, яка, кульгаючи, поспішала до нас. 

– Сусіда несе рибальські новини, – сказав мій батько. 

Він піднявся, радо зустрічаючи гостя: 

– Вітаю-вітаю, Максиме Сидоровичу. Прошу свіженької скуштувати. 

– Спасибі. Я вже повечеряв юшкою, а сісти сяду, – несподіваним басом 

прогудів вусатий рибалка. 

– Давно на острові? – поцікавився батько. 

– Як Вам сказати, тижня зо два дратую бичкуру. 

Потому рибалки довго пригадували якісь давні події, обмінювалися 

думками з приводу врожаю винограду, а вже потім, певно, як і годиться, гість 

виклав рибальські новини. 
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Ми дізналися про те, що бички-сіряки «підходять» до острівця десь о 

четвертій годині ранку і «лягають» (перестають клювати) – о дев’ятій-десятій 

вечора. Вранці сірий бере тільки на хробака, а увечері – на свіже м’ясо 

бичків. 

Повідомив рибалка і про те, що бичок-куцак «подався на глибину», 

скрізь, де не кинеш вудку – повнісінько гидомирних116 «сов». Я знав, що 

«совами» бичколови називають бридких, з білими плямами на боках і 

жаб’ячими головами, лупатих рибчин. «Сов» повертають морю, їх навіть не 

їдять коти, якщо, звісно, не голодні. 

Гість з гіркотою повідомив, що його табір однієї ночі відвідав злодій і 

поцупив геть усю свіжу рибу: 

– Звечора поклав на брезент бички, а вранці глип – нема! Отак-то… Не 

пам’ятаю, щоб на острові таке траплялося… 

 

Гість побажав нам «ані риб’ячого пірця, ані луски», що відповідало 

мисливському «ні пуху, ні пера», і поволеньки пошкандибав до свого намету. 

– Чи знаєте хлопці, хто це був? – спитав батько. 

– Аякже, не глухі. Дід Максим Сидорович, – відповів я. 

– Отаке сказав – дід… 

– Хто ж він – баба? – здивувався я. 

– Запам’ятайте: Максим Сидорович не просто дід, а дід-партизан. От 

хто! Він сам примусив тікати загін озброєних нацистів. 

– Як?! – здивувався Юрко. 

– А от як. Якщо хочете, послухайте, – розпочав свою оповідь батько. – 

Не так далеко від нашого Крутого Яру заховалося серед очеретів невеличке 

село. Колись його йменували Гниленьким, а от після громадянської війни 

назвали Партизанами. Це тому, що там штаб партизанського загону був. 

Минулої війни нечасто навідувалися у те село нацисти, бо за кожним кущем 

їм ввижалися партизани. І справді, поблизу діяли народні месники. Очолював 

їх відчайдушний чоловік – Микола Романовський.  

Ми з Юрком уважно слухали мого батька, а він вів далі: 

– Восени сорок третього наші війська почали звільняти Приазовщину. 

Все ближче і ближче підкочувався фронтовий гуркіт до села, що зачаїлося 

серед очеретів. Люди з острахом позирали на шлях – щохвилини могли 

з’явитися карателі, а захистити село нікому, бо на той час партизани 

залишили очеретяні хащі і з’єдналися з регулярною армією. «Бог не 

допустить супостатів», – набожно хрестилися бабусі, а самі на всяк випадок 

переховували онуків в очеретах.  

Батько зітхнув.  

– Та не проминули нацисти Партизан. Одного ранку на околиці села 

з’явилися дві ворожі машини. Вмить опустіло Гниленьке. Люди кинулися в 

очеретяні нетрі. У селі лишився тільки Максим Сидорович. Він був 

підсліпуватим і глухим. Якось липнева громовиця оглушила його, і відтоді 

                                         
116

 Гидомирний – те ж саме, що і бридкий, огидний, поганий, гидотний, гидючий.  
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Максимові здавалося, що й люди оглухли. Отож, коли доводилося з кимось 

розмовляти, він завжди кричав. За що і прозвали його Голоском.  

Батько на хвилинку замовк, ніби щось пригадував, а потім продовжив: 

– Сидів, значить, Голосок на ослоні під хатою і на море дивився. 

Здавалося, він і не чув, і не бачив, що у селі коїлося. Неподалік передова 

машина зупинилася. З кабіни виплигнув карячконогий дідок у цивільному. 

Він сторожко зиркнув туди-сюди і побачив Максима. «Ей, йолопе, бігцем до 

мене!» – заволав німецький прихвостень. Голосок навіть голови не повернув. 

Тоді карячконогий вихопив із кобури пістолета і вистрелив у повітря.  

Я жваво уявив собі цю ситуацію. 

– От після цього Максим озирнувся і якусь хвилину роздивлявся зайду, 

а тоді спритно підвівся і сміливо підійшов до нього. «Як зветься це село? 

Говори, бо…» – верещав дідок-поліцай і тикав «вальтером» у груди рибалці. 

Голосок округлив очі і поманив пальцем, мовляв, нахилися, по секрету скажу 

щось важливе. І коли той нагнувся, Максим, указуючи рукою на село, 

прошепотів, та так, що і в машині почули: «Партизани! Партизани!» 

Ми з Юрком засміялися. А батько розповідав далі. 

– «Партизанен! Партизанен!» – перелякано заґелґотіли у машині. 

Загуркотіли мотори, і загін кинувся геть із села, лише курява знялася. Слідом 

щодуху гнався Голосок: «Село Партизани! Партизани! Чуєте, іродові душі?!» 

– кричав він навздогін. Пролунав постріл, і Максим упав на шлях. Відтоді й 

попрощався він з ногою.  

Батько знову зітхнув: 

– Утікаючи із села, обидві машини потрапили у трясовину, жоден зайда 

так і не врятувався. І тоді люди назвали Голоска «партизаном», а тепер уже 

дідом-партизаном величають. Він добре чує – придбав прилад до вуха. Та й 

очі вилікував. Отака моя оповідачка. А тепер, рибарі, гайда спати. Вже пізно, 

зорю проспимо… 

– Наполеон збудить! – заспокоїв я батька. 

Ми з Юрком влаштувалися спати на купі запашної камки під наметом. 

Після метушливого дня одразу поснули. 

Прокинувся я пізно. Юрко спав. У таборі – тиша. «Певно, батько не 

збудив нас на зорі, пожалів, а сам уже рибалить», – майнула перша думка. 

Роздивившись, я побачив, що «Ластівка» на місці, а з намету стирчать 

батькові ноги. Я кинувся до намету: 

– Та́ту, проспали! Зорю проґавили. 

Він виліз із намету і безпорадно озирнувся: 

– А півень? 

Наполеона ніде не було. 

– Півень зник! – у відчаї закричав я. 

– Не верзи дурниць! – сердито буркнув мій батько. – Де ж він, по-

твоєму, дівся? 

І от ми стоїмо під вішолагом. У тому місці, де батько забив кілочок, до 

якого прив’язав Наполеона, лишилася ямочка. Від неї тягнувся кривульками 
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слід на піску. Він привів нас до заростів кермеку і загубився у зелених хащах. 

Отакої! Чи півень утік, чи його хтось поцупив... 

– Почекаймо. Може, відгукнеться «будильник». Нікуди йому подітися з 

острова, а човном, як бачите, утікач не скористався, – пожартував батько. 

Ми відмовилися їхати в море, а побігли за намет і гарячково розпочали 

готуватися ловити бичків з берега закидушками, бо цієї ночі планували 

зустрітися з сопуном, отже, треба йому даруночок приготувати. Коли чуємо: 

– Хлопці, мерщій сюди, дивина! 

Ми побігли до батька. Він стояв біля намету, а у нього під ногами 

Акбар жадібно гриз скоринку хліба. 

– А де ж дивина? – спантеличено озиралися ми. 

– Хіба не бачите? Ось вона, – кинув батько головою на кота. – Не 

второпаєте? Акбар з нічного полювання вернувся. Він не те, щоб сухарі 

жерти, а завжди навіть від бичків-пісочників морду відвертав. Тепер, бачите, 

голодний притопав. Мишва на острові зникла. Отакі діла! 

Батькове повідомлення нас не здивувало. Я тоді й гадки не мав, що всі 

ці дрібні події були щільно пов’язані між собою. 

Ми прихопили закидушки та кошика і гайнули на берегову риболовлю. 

Ще минулого літа я примітив одне гарне місце. Пісок на тому березі круто 

обривався у морі, а вода там завжди вирувала. Яма! Кращого місця для 

бичкування закидушками і не знайти. Я назвав це місце Крутим піском. 

Не гаючи часу, ми позакидали в море свої закидушки. Але того ранку 

«сіряк» чомусь не клював, зате один за одним на гачки чіплялися «сови». Ми 

їх повертали морю: не станемо ж нашого дельфіна пригощати лупанями. 

Лише десь опівдні зрідка почали клювати й «сіряки». 

На риболовлі, як відомо, час минає швидко. Здавалося, зовсім недавно 

закинули у море вудки, а вже й звечоріло. 

Свій гостинець для сапуна ми з Юрком зарили глибоченько у пісок, де 

було холоднувато. Встромили на тому місці кілочок – для того, щоб легше 

вночі надибати рибу, а самі побігли в табір. 

І в морі на савурах риба клювала кепсько. Батько ледь-ледь на юшку, 

як він сказав, «нашкрябав» пісочників. Звісно, ми ж проспали зорю… 

Повечеряли юшкою. Після цього за наметом нетерпляче чекали того 

часу, коли вигулькне місяць. Чекали, чекали – і непомітно позасинали… 

– Вставай, сонько. Місяць уже онде! – розштовхав мене Юрко. 

Поспіхом зібрали спорядження, тихо залишили табір і попрямували до 

Крутого піску. Радісно калатали наші серця. Все йшло точнісінько, як і 

передбачалося планом. Ось візьмемо кошика з рибою, а тоді… А тоді 

держіться, морські лизуни!.. 

От вже і знайомий берег. Десь тут недалечко стирчить наш кілочок-

зазначка. Ми увімкнули кишеньковий ліхтарик і оглянули пляж. Одразу 

кілочка не помітили. Розпочали шукати. Нишпорили довго.  

Раптом Юрко спіткнувся об щось, нахилився – то валялася наша 

примітка, припорошена піском. А на тому місці, де ми увечері заховали рибу, 



303 
 

побачили глибоченьку яму. Хтось тут добре попрацював! Навколо ями 

лежало якесь шмаття. Придивилися – рештки нашого кошика. Риба зникла… 

Ми сторопіли від такої несподіванки. Хто і яким чином знайшов 

бички? Заривали ми їх глибоко і, крім мартинів, ніхто не бачив нас… 

Засмучені невдачею, ми вертали до табору. 

Під наметом сховали блакитний кінець і кілок, а самі попадали на 

камку. Я лежав горілиць. Зеленкуватий повновидий місяць висів над табором 

і, здавалося, по-змовницькому підморгнув мені… 

 

 

5. Нічна пригода 
 

Ми з Юрком прокинулися, вже коли над морем висів повновидий 

місяць. Квапливо зібралися. Цього разу ми зробили розумніше: кошика з 

рибою – дарунок для нашого морського гостя, – приховали під камкою, на 

якій спали. 

У нас два кишенькових ліхтарика. Один прихопили з собою, а другий 

Юрко увімкнув і причепив на маківці вішолага. Це для того, щоб легше було 

орієнтуватися, коли доведеться вертатися до табору. 

Я взяв кошика, а приятель – кілок з блакитним кінцем, і ми, тихо 

ступаючи, залишили табір. 

Бадьоро пішли берегом. Ніч була чарівною. Острів мовчав, лише море 

жило своїм звичайним нічним життям. У напівтемряві хтось там у воді 

булькотів, зітхав і гучно ляскотів. 

Юрко був на острові вперше. 

– Олексо, хто то? – раз у раз хапав він мене за руку. 

– Хто, хто? Відома річ, не русалки, а риба. 

– Бички? 

– Хе, бички! Скажеш таке! Ти лише бичків і знаєш. Сула підійшла до 

берега. Он хто! Полює за дрібнотою. Зубата хапає все, що на очі потрапляє, і 

бичками не гребує. Одне слово, жирує. Краще, друже, – раджу йому, – до 

берега прислухайся. Може, десь на пляжі сплять сопуни... 

Та берег мовчав. Лише де-не-де кахкотіли крижаки та безугавно вели 

свою пісню цвіркуни. Йшли довгенько. Я озирнувся: десь ген-ген тьмянів 

наш ліхтарик-маячок з вішолагу. 

– Дельфінами тут і не пахне, – похмуро мовив Юрко.  

Я промовчав. Почимчикували далі. Зненацька під ногами перестала 

хрумкотіти черепашка, і ми ступили на м’яку, як килим, доріжку. 

Здогадалися: розпочався камковий берег. І враз нашорошили вуха, бо вже де-

де, а тут неодмінно маємо почути дельфіняче хропіння. Це факт. 

Тихо-тихо пішли по м’якій стежці, просуваючись, мов привиди. Тепер 

дедалі частіше сідали і, затамувавши подих, прислухалися до нічних голосів. 

Знову чули качок, сварку мартинів на мілині, мукання водяних бугаїв, але на 

острові ніхто не хропів. Сопуни вперто мовчали… 
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Ось уже і перші очерети зашелестіли. А згодом постала перед нами 

суцільна очеретяна стіна. Довелося збочувати. Одначе за якусь хвилину 

знову поруч загомоніли морські хвилі, де нишпорили зубасті сули, але 

дельфінів не було чути. 

Коли це враз Юрко як упаде на камку. Я без зайвих запитань одразу ж 

розтягнувся поруч з ним. Прислухалися і раптом у нічній темряві чітко 

пролунало дряпання та посвистування. 

– Дельфін! – зрадів Юрко. 

– Мабуть, він! – не дуже впевнено відказав я. 

Якусь хвильку ми лежали мовчки і все прислухалися до таємничих 

звуків, що линули начебто від таємної копиці… Працюючи ліктями, 

обережно поплазували до неї.  

Незабаром перед нами постала невиразна споруда, схожа на хлівець. 

Роздивилися – а то перекинутий догори кілем трухлявий баркас, наполовину 

закиданий піском. І в череві того човна хтось вовтузився і жалісно скавчав. 

Зрозуміли – не дельфіни, а, певно, якась сухопутна звірина. 

Увімкнули ліхтарик, освітили баркас і одразу побачили чорну дірку-

провалину у днищі… Я звівся на ноги, пустив промінець у провалину і з 

острахом відсахнувся. З темряви блиснуло багато вогняних очей. 

– Хто то? – не терпілося дізнатися Юркові. 

– Трохи помовчи! – відповів я. 

Ми відлізли від човна, порадилися. 

– Ніби цуценята, – висловив я своє припущення. 

Я увімкнув ліхтарика знову, обдивився довкруж. Місцина була майже 

круглою, утолоченою. Скрізь валялися риб’ячі хвости, зжужмлена волосінь, 

якийсь кілочок і купа пір’я… 

– Наполеон! – вражено прошепотів я. 

– Так ось чому півень ранком не відгукнувся, – скорботно мовив Юрко. 

– У баркасі лисенята! – нарешті збагнув я.  

Мені вже доводилося бачити лисячі кубла і мати справу з лисенятами. 

Ми одразу посмілішали і підійшли до лігва. 

У череві баркаса куйовдилося шестеро звіряток. Освітлені промінцем 

ліхтарика, вони забилися у куточок і благально дивилися на нас блискучими 

оченятами. Без будь-яких вагань я засунув руку в кубло і витяг звідти одного 

малюка.  

Звірятко було вже чималеньке, пухнасте, але ще з тонким, як у 

поросяти, хвостиком. Воно зіщулилося й тремтіло всім тілом. Юрко не 

витримав і простягнув руку, щоб погладити маля, а воно почало лизати йому 

руку. Це і вирішило долю лисеняти. 

– Не годиться таких чіпати! – розчулено мовив він. 

– Нехай живуть, – погодився я. 

– Це ж знахідка! – вигукнув Юрко. – Олексо, ми їх сфотографуємо. І 

тоді, вважай, фоторушниця наша. Це вже точно! Стривай, а де ж батьки – лис 

Микита та лисичка-сестричка? – затурбувався він. 
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– Де ж їм бути нічної пори? Відоме діло, харч здобувають. Нагодувати 

такий виводок – не проста справа. Я вже знаю, бо вигодовував лисенятко. 

Апетит у нього ого-го. Отож хвостаті поцупили Наполеона, а ще діда-

партизана пограбували, та й нашого кошика не обійшли... 

– Зате примусили Акбара гризти сухарі. Це ж вони мишву на острівці 

знищили, – перебив мене на слові товариш. – От цікаво дізнатися, як хитруни 

потрапили на острів. Мо’, якось ненароком на баркасі дісталися...  

 

Доля цієї ночі готувала нам ще одну несподіванку... 

Ми пішли берегом далі. Тиха ніч повністю господарювала на острівці. 

Всі його мешканці принишкли, тільки морські хвилі все шепотіли та 

шепотіли про щось своє... 

Прямували довгенько. Місяць на той час вже висів над головами, 

навколо було видно, як удень. Та настрій мій підупав. Я майже впевнився у 

тому, що дід Архип поглузував з нас, як ото з Юхима Надурняка. І коли ми 

вже збиралися повернути на вогник-маячок, що ледь-ледь блимав на 

далекому небокраї. Юрко раптом зупинився і став, як укопаний. 

– Хропе, – шепнув він. 

Ми попадали на камку, прислухалися. 

Тепер уже сумніву не було. Дельфін! Обережно підкралися до нього. 

Тільки б не прокинувся! 

Сопун харчав громовито. «Великий дельфіняка спить. Може, білан 

Сімо?» – зрадів я. Бачимо, велетень. Чи подужаємо такого? Підготувалися до 

стрибка. все робили так, як нараяв117 дід Тількитак: я націлився на голову, а 

Юрко – запетлювати хвоста. Юрко прошепотів: 

– Олексо, припороши піском руки. 

– Навіщо? 

– Вуха ж у сопуна слизькі… 

Припорошив і за Юрковою командою кинувся на сопуна, як мартин на 

рибу… 

І цієї миті тишу розітнув жахливий зойк: 

– Ка-а-ла-вур! 

Не тямлячи себе, я кинувся за Юрком. Важко хекаючи, ми бігли подалі 

від того місця. Бігли, проклинаючи діда Архипа. Це ж через нього ні за що, ні 

про що ми наполохали цього чолов’ягу. Як незнайомець опинився серед 

острова вночі і хто він – ми дізналися пізніше… 

Уже біля табору Юрко згадав, що забув коло «дельфіна» блакитний 

«кінець» з кілком. 

Повернулися ми вчасно. Коли залишалося зробити кілька кроків до 

намету, загас ліхтарик-маячок. Певно, заряд батарейки скінчився. Ото якби 

запізнилися, довелося б на додаток до всіх прикростей ще й блукати по 

острові. На той час місяць заховався у хмарину і все навколо поринуло у 

моторошну темряву. 

                                         
117

 Нара́яти (розм.) – те саме, що «порадити».  
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Украй зморені і приголомшені невдачею, ми попадали під наметом. Не 

встигли й очей склепити, як нас «розбудив» батько – час за бичками у море.  

Світало. Іншим разом ми б ні за що на світі не поїхали, бо повіки 

склеювалися, неначе хто їх медом намазав, але цього ранку одразу 

підхопилися… 

Хоча нам дуже кортіло побачити чолов’ягу, якого наполохали, одначе 

розуміли: на березі залишатися все ж небезпечно. З’явиться розлютований 

хропун з блакитним «кінцем», тоді тримайся! 

 

Увесь морський обшир навпроти острівного «лоба» бичколови здавна 

поділяють на численні камені-савури – уловисті місця. Звичайно, тих 

кам’яних звалищ ніхто і не бачив, бо вони заховані під водою. Але кожен з 

них мав свою назву, і всі вони починалися зі слова «савур».  

Були тут славнозвісні уловисті: Савур-Кобила, Савур-Близнюк, Савур-

ІЦасливчик. Досвідчені бичколови знаходять їх безпомилково. 

Того ранку ми кинули якір на новому савурі, який батько лиш днями 

намацав на морському дні за допомогою бамбукової жердини-водолаза. Він 

вже отримав своє ймення. Рудяком назвав його батько. Це тому, що на тих 

підводних каменях жили чомусь руді-руді бички...  

Рудяк розташувався якраз проти нашого табору. Зрозуміло, ми з 

Юрком того дня більше позирали на берег, ніж рибалили. Нас цікавило, чи не 

з’явиться біля нашого намету нічний незнайомець. 

На щастя, за цілісінький день ніхто до табору так і не навідався. Ми 

повеселішали. 

Повернулися на берег пізненько. Всі зголодніли і стомилися, а нам до 

всього ще й спати хотілося. Юшку не стали варити. Рибу посолили у відрі. А 

батько хутенько приготував куліш – картопля, сало, пшоно...  

Уминали куліш, аж за вухами лящало. Здавалося мені, що у цілому 

світі немає такої сили, яка б змогла відтягти мене від казана із запашною 

стравою.  

І тоді зненацька на березі я побачив людину, яка шкандибала до нас, 

спираючись на ціпок. Спочатку подумав, що то дід-партизан, придивився – 

ні, щось не схожий був подорожній на знайомого басовика.  

Тюпав присадкуватий у кожушаній безрукавці чолов’яга. Мені начебто 

вже доводилося бачити цю людину, але де й коли – не міг пригадати.  

Незнайомець щось тримав у руках, ніби мотузку з кілком. Придивився 

– а то наш блакитний кінець. Не встиг батько й слова мовити. як ми з Юрком 

опинилися за наметом, а там розпласталися на камці й зачаїлися. 

Чоловік поволі наближався, поблискуючи лисиною. І от я його впізнав. 

Це був… дід Архип Тількитак! Якби оце з моря виліз справжній бегемот, ми 

б з моїм другом, мабуть, так не здивувалися. Он, виходить, кому ми цієї ночі 

почубеньків дали! Оце так! За свою ж прибрішку і постраждав дід!.. 

Не поспішаючи, дід Тількитак підійшов до мого батька, похмуро 

привітався і, опершись на добре знайомий мені ціпок, розпочав озиратися 
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навколо. Дивився непривітно, вовкувато. Потім щось неголосно сказав.  

Батько взяв дідову знахідку і почав уважно її розглядати. Ми з 

величезним нетерпінням чекали, що він скаже. Дід пильно стежив за кожним 

рухом батька, а згодом докинув гостро: 

– Зі мною сьогодні під ранок трапилося таке, що і не доведи Господи. 

Розумієте: хтось хотів мене замість кози припнути оцим мотузком на 

острівці. Ось і петля. Я грішним ділом і подумав: чи не хлоп’яча це витівка, 

бува… 

– Цю мотузку я вперше бачу, – спокійно відказав мій батько. 

– Не ваша, значить, – скрушно зітхнув дід. – Тоді звиняйте. Може, то 

мені уві сні приверзлася отака чортівня. 

– А що сталося? Розкажіть, – поросив батько. 

– Сталося таке, що я й досі до тями не дійду. Учора приїхав на острів. 

Ну, і як належить, курінець нап’яв і водицю знайшов. Уже надвечір на 

радощах вихилив каламарчик оковитої. І вже, певно, не потрапив до куреня, 

десь біля берега й заснув. А серед ночі ніби якась нечиста сила кинулася на 

мене та схопила за вуха!..  

Ми з Юрком перестали дихати. 

– Я підхопився, було місячно та видно все навкруги. Але я нікого не 

помітив і знову задрімав, а коли прокинувся ранком, то оцю чортівню з 

кілком і надибав. Що воно трапилося – ніяк не второпаю! До того ж і вуха 

після цієї ночі набубнявіли що ті пампушки… 

Дідові вуха і справді були розпухлі та червоні, як стигла вишня. 

– Архипе Методійовичу, то, мабуть, мошкара нажичила, – припустив 

мій батько. 

– Мо’, і комарня, – неохоче погодився старий і обережно помацав праве 

вухо. А тоді знову за своє: 

– Значить, спали ваші хлопці... А, бува, не шукали вони дельфінів на 

острові? – раптом поцікавився він. 

– Яких ще дельфінів?! 

– А-а… – кволо махнув рукою дід Архип. – На тому ще раз звиняйте, а 

я вже піду... 

Старий почвалав, спираючись на ціпок. Наш блакитний «кінець» він 

забрав із собою. Коли вечірні сутінки поглинули дідову постать, ми з другом, 

нарешті, з полегкістю зітхнули. Минула біда!  

Звичайно, прикро, що так сталося, але хай дід Архип ремствує сам на 

себе, бо у всьому винен тільки він. Не знаю, як Юркові, а мені здалося, що 

він зрозумів свою помилку і тепер вже знатиме, кому розповідати баєчки, а 

кому правду. Ми не Юхими-могоричники, а серйозні хлопці! 

 

Наступного дня мій батько сам поїхав у море бичкувати. Ми з Юрком 

залишилися на березі, бо, зрештою, не рибу сіпати приїхали сюди, а 

займатися важливим ділом. Оце якраз час порадитися, як діяти далі. 

Отже, нам не поталанило познайомитися з Сімо. Ми так і не дізналися, 
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де ночує він, зате знайшли лисяче кубло. Не можна було нехтувати такою 

нагодою.  

Як це не прикро, але ми знову вимушені були повернутися до 

фотографування. Добре, що Юрко прихопив свою «Чайку». Тепер нам є кого 

фотографувати й адреса добре відома.  

Водночас ми добре розуміли, що ніколи не дочекаємося тієї хвилини, 

коли звір виведе на галявину своїх діток, розсадовить їх ладненько, мовляв, 

робіть свої кадри, хлопці...  

Не буде такого, та й справу доведеться мати не з дурненьким 

зайченятком або вайлуватим єнотом, а з рудою хитрухою. Я знав, що 

господарка трухлявого баркасу мала ніс, який чує за багато кроків, а від очей 

її ніщо не сховається. От і сфотографуй таку! Навколо лисячого кубла 

рівнина, а в зрідженому очереті не заховатися... 

– Ідея! Зробимо з очерету курінець, – запропонував Юрко. – 

Вмостимося і тоді вже наклацаємо скільки захочемо. 

– До твого куреня лисиця і за кілометр не підійде. Розуміти треба, – 

якомога авторитетніше заявив я. – Викопаємо яму в піску. От що треба 

зробити! 

– Яму так яму, – погодився Юрко. 

Ми не стали гаяти часу. Прихопили лопату та кілька цурпалків із 

паливного припасу й побігли до лисячої хати. 

Знову, як і пам’ятної ночі, ми мчали берегом по мокрому піску, 

твердому як асфальт. Виявилося, що до старого баркасу не так і далеко, як це 

нам здалося у темряві. За якихось двадцять хвилин ми опинилися біля 

очерета, а поруч – і лисяче кубло.  

Щоб обдурити хитрого звіра, ми робили вигляд, буцімто нас зовсім не 

цікавить його хижа, намагалися навіть і не дивитися на неї. Ми попадали 

недалеко від кубла і шпарко заходилися копати яму. Юрко копирсав 

лопатою, а я руками вигрібав пісок. 

Робота просувалася швидко. Яму викопали продовгувату, схожу на 

окоп. Зверху наклали ломаччя й накидали камки.  

Потім ми пірнули у схованку і розпласталися там. Лежати було 

незручно: малуватим вийшов тайничок. Зате у щілину було видно все 

подвір’я рудої господарки.  

Пролежали якусь хвильку, а потім вилізли і повернулися у свій табір. 

Хай тепер хвостаті мешканці баркасу скільки завгодно оглядають і 

обнюхують нашу споруду. Одне слово – звикають.  

А коли вітерець подме з острова і відноситиме від нас у море лякливі 

для звірин запахи, настане час діяти. Ми тоді зачаїмося у схроні і Юрко 

клацне такий кадр з особистого життя лисячого сімейства, перед яким не 

витримають серця членів журі шкільної виставки! 

Відтоді ми з Юрком більше не навідувалися до звіриного кубла, а 

терпляче чекали слушного часу. Вітер, як на зло, все дув з моря. Ми тепер 

частенько відвідували з батьком Савур-Рудяк, інколи бігали на Крутий пісок, 
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ловили бичків і частину залишали там же на пляжі, а ранком риб не 

знаходили. Значить, живенькі-здоровенькі наші пухнастими. 

Швидко спливали острівні дні, а вітер, наче знущаючись, усе не міняв 

напрямку, все дув з моря. Ми приречено дивилися на хвилі, які штурмували 

берег, і вже почали турбуватися: може, нам і не доведеться скористатися 

схованкою біля лисячого лігва... 

Та ось одного ранку, коли батько збудив на риболовлю, ми не почули 

гуркоту хвиль. Зраділи, бо вітер, як кажуть рибалки, потягнув з острова. 

Діждалися!  

Їхати в море ми з Юрком, звичайно, відмовилися. Одразу, як тільки 

батьків човен відплив од берега, подалися до нашої схованки. Простували по 

плеску – мокрому піску і не крилися, начебто у нас була звичайна 

прогулянка. Коли порівнялися зі схованкою, лягли на пісок і порачкували під 

камковий дашок.  

У цій чудовій споруді ми вже не боялися, що нас помітить лисиця. Та й 

носом тепер не почує. Вітер працював на нас. Одначе, як виявилося, наша 

яма дуже сподобалася мошкарі. Зібралося її там видимо-невидимо. Довелося 

повоювати. 

Ми не знали, звідки чекати руду господарку баркасу. Чи вона вилізе з 

лігва, чи, може, виплигне з очерету? Хто її знає! Чекали довго. Вже непокоїла 

думка: може, хто випередив нас і викрав лисенят, а ми оце, йолопи, лежимо 

біля порожнього лігва та б’ємося з мошкарою... 

– Давай зазирнемо у кубло! – не витримав Юрко. 

– Ти що? Налякаємо звірину, то й до вечора носа не покаже. 

Полежали ще з півгодини – нікого, тихо, лише пищали на всі голоси 

комарі. Вже і сонечко піднялося височенько. У схованці було парко, немов у 

духовці. 

– Вона! – сіпнув мене за рукав Юрко. 

– Де? 

– В очереті. 

Ми враз поприлипали до піску і, нарешті, дали можливість нашим 

мучителям лазити де завгодно і смоктати нашу кров. 

Спершу з очерету виткнулася гостроморда голова з нащуленими 

вухами. Лисиця сторожко озиралася навкруги. У зубах вона тримала якусь 

здобич. Придивилися – то був величезний пацюк, його голова і хвіст 

волочилися по землі.  

Якусь хвилину звірина принюхувалася та оглядалася, а тоді вибігла на 

галявину перед баркасом, зронила свій трофей і тихенько завищала. Одразу з 

баркасу вибігли малюки. Пацюк умить був роздертий на шмаття. Декому з 

пухнастих не довелося навіть понюхати материної здобичі, вони метушливо 

бігали і жалісно скавчали. 

Юрко не поспішав фотографувати. Він, вірогідно, чекав особливого 

кадру. Ось лисиця лягла і, висунувши довжелезного червоного язика, важко 

хекаючи, замилувалася своїми дітьми. У цей момент і клацнув Юрко.  
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Мені здалося, що затвор «Чайки» цокнув зовсім тихесенько, проте 

лисиця підскочила так, наче її шершень жигонув. По-чудернацькому 

стрибаючи, вона закружляла по майданчику. Лисенята безпорадно озиралися. 

А їхня матуся плигнула на баркас, який, мабуть, слугував їй ще і 

спостережним пунктом. 

Лисиця кілька разів недовірливо озирнулася навкруги і, не помітивши 

небезпеки, повернулася на галявину. Владним голосом гавкнула, певно, 

наказала: «Гайда, діти, до господи!» Малюків, мов вітром здуло, а мати, 

майнувши розкішним хвостом, пірнула в очеретяні хащі. 

Ми тихенько вилізли зі схованки. Поверталися з гарним настроєм – 

нарешті ми здобули першу перемогу: хоч із сопуном і не потоваришували, 

зате матимемо такий кадр! 

Юрко загорнув свою «Чайку» у чорну тканину (щоб ненароком плівка 

не засвітилася) і все пригортав її до грудей, наче якусь коштовність. 

Тепер нам залишалося ще дізнатися про те, яким чином хвостата 

мешканка степу потрапила на самотній острівець… 

 

Одного вечора у наш табір завітав дід-партизан. Ми вже дещо знали 

про цю хоробру людину. Хотілося послухати гостя та про дещо розпитати, а 

тому ми зручніше вмостилися біля вогнища і приготувалися слухати дідові 

розповіді. 

Несподівано Максим Сидорович якось неприязно глянув на нас, а тоді 

й каже батькові: 

– Пошли, Дмитре Омеляновичу, хлопців на берег, нехай там мартинів 

полічать!.. 

Мені вже було відомо: у рибалок мартинів рахують небажані слухачі. 

Що ж удієш, нам з Юрком довелося йти до моря. Понуро попленталися за 

намет. Але ми встигли почути перші слова діда. Вони змусили нас 

уповільнити крок, а потім і зовсім зупинишся. 

– Терпів, терпів я отаке неподобство, – гудів гість, – та й терплячки не 

стало. Вирішив будь-що дізнатися, хто ж уночі рибу з човна цупить. Одну ніч 

пожертвував заради такого діла. Нарочито навколо табору накидав бичків, а 

сам під курінцем зачаївся. Чекав довго і задрімав було, прокинувся – на день 

благословлялося. Дивлюсь, якась тварина плазує, бички збирає. Зразу і не 

впізнав, а тоді аж крикнув, бо диво побачив: кумася завітала. 

– Не може бути! Звідки вона могла тут взятися? На парашуті 

спустилася? – здивувався мій батько. 

– Я так гадаю, що взимку по кризі притопала. 

– Он воно що! А я ніяк не міг збагнути, все думав: хто воно таку силу 

мишви знищив? 

– Помітив я тієї ночі що лисиця не сама. У неї десь у кублі дітлахи. Ото 

я й пришкандибав попрохати тебе, Омеляновичу, щоб за своїми хлопчаками 

пильнував... 

– За це не турбуйтеся, – заспокоїв гостя батько. – Вони далі табору ні 
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на крок, та й через день залишаємо Очеретяний. Моя відпустка скінчилася... 

Ми зовсім не образилися на діда-партизана. Навпаки, зраділи. Тепер 

ніхто не скривдить пухнастих звірят. Доживуть вони до зими, а там кригою і 

на материк гайнуть. Спасибі дідові-партизану, тепер і в щоденнику є про що 

розповісти. 

І от настав останній день нашого життя на острівці. 

 

 

6. Як сплять дельфіни 
 

Надовго запам’ятався нам останній острівний день. 

Батько ще вдосвіта подався на свій Савур-Рудяк. Такий уже він 

непосидючий вудкар. А ми з Юрком ранок зустрічали біля моря. Сиділи на 

пляжі і знічев’я копирсали пісок ногами, а потім слідкували за тим, як вода 

вирівнювала берег. Лизне хвиля язиком – і від наших ямок сліду не 

залишалося. Знову длубалися… 

Стояв спокійний сонячний ранок. На небі ні хмаринки. Синє-синє було 

воно тієї пори. Тишу порушували тільки галасливі мартини. Вони юрмилися 

над мілиною, де цілісінький день пильнували дрібну рибчину. 

Уже й обридло колупатися і ми забралися чкурнути на Крутий пісок, 

щоб наостанці наловити бичків для наших пухнастих звіряток. Враз я 

помітив брунатну цяточку, що з’явилася на морському обрії. Це була, як 

виявилося, невеличка мотофелюга. 

Ми нарешті дали спокій піску і почали слідкувати за суденцем, яке 

було першим за весь час нашого перебування на Очеретяному. Воно і 

зрозуміло: пароплавні шляхи проходили далеко звідси, аж за небокраєм… 

Незабаром фелюга спинилася біля острова, віддала якір, а її пасажири 

спустили з палуби на воду човна. До нього сіло двоє. Запрацювали веслами. 

З берега човен був дивовижно схожий на жука-гнойовика, який оце 

випадково потрапив у воду і тепер, рятуючись, щосили грібся ногами-

веслами до берега. 

Човен прямував прямо на нас. 

«Мабуть, рибінспектори», – вирішив я. Ось зійдуть на берег і 

поцікавляться: «Чи не помічали, хлопці, браконьєрів?» 

З розгону човен глибоко зарився своїм писком у пісок, на берег 

вистрибнули веслярі. Один – цибатий бородань, на його грудях теліпався 

бінокль; а другий – присадкуватий гладун, лисина якого аж очі одбирала. 

Таких інспекторів я не бачив минулого літа. 

Не поспішаючи, цибань підійшов до нас, а його приятель лишився коло 

човна. 

– Здоровенькі були, очеретянці! – привітався незнайомець. 

– Доброго ранку! – відповів я за двох. 

– Звідки ви такі, гарнюки? 

– Як це звідки? Крутоярівські ми. 
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– А я ненароком подумав, що з Берега Слонової Кістки. 

– З Африки? – здивувався Юрко. 

– Атож, засмаглі ви, як африканці. Ні за що мати вдома не впізнає. 

– Не турбуйтеся! Впізнає! Не вперше на острівці бичкуємо, – відповів я 

хвалькувато, мовляв, знай, дядьку, з ким справу маєш. 

Одночасно я подумав: щось ці люди не схожі на інспекторів. 

– От і добре, що не вперше, – чомусь зрадів незнайомець, – Нам таких і 

треба. Присягаю своєю бородою, що такі хлопці вже встигли дізнатися, чи 

сплять у цих місцях дельфіни... 

Ошелешені такою несподіванкою, ми не знали, що й відповісти цій 

людині, яка немов читала наші найпотаємніші думки і мрії. 

Дивлячись на нас, бородань стояв ні в сих ні в тих. 

– Не розумію, що вас так налякало? – промовив він. 

– Хто це злякався? – вищирився Юрко. – Ми? Такого не буває! Не з 

лякливого десятка! 

– Раз так, хлопче, тоді скажи, чи сплять на Очеретяному дельфіни? 

– На острові сопунами й не пахне. Це точно! – запевнив його Юрко.  

А я не зводив з цибаня очей. Хто він? Як дізнався про нашу нічну 

пригоду? 

Помовчали. 

– Звідки ти знаєш, пахне чи не пахне дельфінами? – запитав прибулець 

Юрка́. 

– Знаю! – стояв на своєму мій товариш, не підозрюючи, що вже 

спіймався на гачок цибаня, як дурненький бичок на черв’яка. 

– Кажи прямо. Будь справжнім мужчиною!  

– Ми вже шукали їх, – бовкнув Юрко. 

Мене аж у жар кинуло. 

– Значить, шукали, кажеш. Цікаво, – радо потер руки чоловік і гукнув 

свого приятеля, мовляв, давай сюди… 

Підійшов лисий. 

– Тепер, хлопче, розповідай, як же ви шукали дельфінів? – наказав 

бородань. 

Ну що вдієш, довелося Юркові розголошувати таємницю!.. 

– Серед ночі ми шукали сопунців у камці, ондечки там під очеретами, – 

недбало махнув він рукою на захід. 

Я зроду не чув, щоб так весело і щиро реготали дорослі. Прибульці аж 

сльози витирали… 

Коли незнайомці врешті решт вгомонилися, бородань серйозно сказав: 

– Вибачте нам, друзі, за прискіпливість. Ох і сподобалися ви нам, 

чорношкірі аборигени Очеретяного. Раді, що зустріли вас і, гадаю, що вже 

час познайомитися. – Ми – науковці. Звіть мене Іваном Пилиповичем, – 

злегенька вклонився він, – а мого колегу Петром Петровичем величають. 

Назвали себе і ми. 

– От тепер, коли ми знаємо один одного – слід і за роботу братися, – 
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включився в розмову Петро Петрович. – Пропоную вам, хлопці, приєднатися 

до нашої експедиції. Річ у тому, що нас теж цікавлять дельфіни. Прибули ми 

на цю землю тому, що якраз тут, за нашим глибоким переконанням, повинні 

ночувати всі дельфіни Азов’я… 

– Де ж їх шукати? – похмуро спитав Юрко. 

– От про це дізнаєтеся не пізніше сьогоднішнього вечора. Звичайно, 

якщо допоможете нам, – пообіцяв Петро Петрович. 

Ми з Юрком перезирнулися.  

– Гаразд, – погодився Юрко. 

Я теж кивнув на знак згоди. 

– Раз домовилися, тоді за діло! – сказав Іван Пилипович. 

Він повернувся до човна, а звідти приніс оберемок кілків, до яких були 

прикріплені невеличкі різноколірні прапорці, дуже схожі на ті, з якими 

малюки дитсадка ходять на прогулянки. 

– Це для вас, – усміхнувся бородань. – А тепер слухайте уважно. Ми 

будемо веслувати впродовж берега, а ви слідкуватимете з берега. І в тому 

разі, коли піднімемо весло вгору, втикайте прапорець якраз навпроти човна. 

Ми взяли прапорці. 

Я чекав, що човнярі рушать на південь до очеретів на камковий берег, а 

вони погребли до острівного «лоба». Якраз там не те що камки, а й 

очеретинки не зустрінеш. Де ж спатимуть дельфіни? На шкарубкому пляжі? 

Огрядний Петро Петрович щосили налягав на весла, а його товариш 

раз у раз пробував дно довжелезною тичиною. Тобто, робив те саме, що і 

бичколови, коли шукають на морському дні каміння...  

Коли вся тичина занурювалася у воду, гребець здіймав угору весло, і 

ми втикали у пісок черговий кілочок. Один прапорець устромили якраз проти 

нашого табору. 

Отак просувалися ми аж до Крутого піску, де перед цим ловили бичків 

закидушками. У цьому місці залишили аж три прапорці. 

Ми швидко докумекали, що човнярі шукали в морі берегові ями. 

Навіщо вони їм? Може, на фелюзі все ж прибули звичайнісінькі бичколови і 

оце відшукували рибні місця? Хто їх знає? 

Через деякий час усі прапорці майоріли вздовж берега. 

У табір ми пливли на човні всі разом. Нам і веслувати довірили. На цей 

час повернувся з риболовлі мій батько. Щось він ранувато залишив свій 

улюблений Рудий Савур. Його, певно, теж зацікавили фелюжка та 

маневрування невідомого човна коло берега 

Невдовзі науковці поруч з нашим табором нап’яли свій намет. Ми 

принесли для гостей відерце води з нашої кринички. Батько поділився з ними 

своїм уловом. 

Не встигли сусіди влаштуватися, як з усіх кінців острівця, неначе за 

командою, заспішили до нас бичколови. Вони чомусь рано залишили море, і 

в кожного з них знайшлася поважна причина відвідати наше стійбище. 

Бородань одразу зметикував, що рибалок зацікавила фелюга. Через те він 
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сказав просто і щиро: 

– Ми ловимо дельфінів. Прибули з Чорного моря. 

– Як це дельфінів? Їх же ловити заборонено! – озвався крутоярівський 

шофер і завзятий бичкар дядько Сидір. 

– Так, заборонено. Маємо дозвіл полонити лише одного азовського 

сопуна для навчання, – пояснив Іван Пилипович. 

– Хіба в Чорному морі дельфінів уже не стало? – спитав хтось. 

– Є в Чорному морі дельфіни, та не такі! – вступив у розмову вже 

Петро Петрович – Нам потрібна азовчанка-сопунець. Це найменший у світі 

дельфін. Чорноморська афаліна і азовчанка хоч родичі, та не однакові і за 

розміром, і за розумовими здібностями. Ще додам таке: дельфіни – розумні 

тварини.  

Кілька рибалок при цих словах закивали головами на знак згоди. А 

присадкуватий учений вів далі: 

– Уже є досить яскравих прикладів. Упевнений, у тому, що хтось із вас 

читав у газетах про те, як учені за допомогою підводної лабораторії «Силаб – 

2»118 вивчали поведінку людини в умовах перебування на дні океану. Вірним 

і надійним помічником у цих дослідженнях став відомий усьому світові 

дельфін… 

– Таффі119, – підказав хтось зі слухачів, який, певно, вже читав про ці 

експерименти. 

– Так, Таффі! Дякую! – усміхнувся Петро Петрович, задоволений тим, 

що і серед цих рибалок є люди, які цікавляться наукою. – Таффі доставляв 

пошту та інструмент із надводного корабля на підводну станцію, був 

проводирем аквалангістів на глибині, де завжди панує темрява…  

Учений оглянув слухачів і продовжив: 

– Проте мені зараз хочеться розповісти вам, шановні острів’яни, про 

одну таємницю вашого сопуна-азовчанки. Учені вважають, що далекі предки 

цих тварин жили на суходолі, а потім, невідомо чому, переселилися в море. 

                                         
118

 У 1964-1965 роках, під керівництвом Джорджа Бонда, у ВМС США проводили експерименти з 

підводними будинками. Перший американський підводний будинок «Сілаб-1» (Sealab – 

«морська лабораторія») був розташований за 26 миль від Бермудських островів на глибині 58,5 

метрів і розрахований на чотирьох акванавтів. Другий будинок «Сілаб-2» був установлений у 
районі Ла-Хойя на узбережжі Тихого океану біля Каліфорнії, на глибині 61 метр і був 

розрахований на екіпаж у 10 осіб. 

Ці експерименти з підводними домами були своєрідним продовженням подібних 
досліджень, розпочатих французом Жаком-Ів Кусто, який у вересні 1962 року створив перший 

підводний дім «Преконтинент – 1», який перебував на глибині 10 метрів, неподалік від берега, у 

гавані м. Марсель. Потім Ж.-І. Кусто було створено ще 2 будинки цього проекту. 
Першим проектом зі створення підводного будинку в СРСР був «Іхтіандр-66», створений у 

1966 водолазами-аматорами. З невеликим відривом було створено «Садко-1», а потім було 

реалізовано інший серійний проект «Чорномор». У 1967 році під Севастополем два тижні 

функціонував підводний будинок із чотирьох приміщень проекту «Іхтіандр».  
119

 Двометровий Таффі (англ. Tuffy) був спійманий у 1962-му році та належав до виду дельфінів 

Афаліна звича́йна, або великий дельфін, (ще рос. бутылконо́сый дельфін) (лат. Tursiops 

truncatus). Це один із трьох видів роду афалін. Таффі важив 120 кг; шляхом тривалих занять 
його привчили пірнати на глибину до 300 м і виконувати інші завдання.  



315 
 

Ми впевнені, що їхні суходільні предки жили не на сучасних континентах. 

Дельфіни прибули з Атлантиди! Колись на нашій планеті була така земля і 

цивілізація. Вже давно вона занурилася у воду, тепер на тому місці вирує 

Атлантичний океан.  

Слухачі при цих словах перезирнулися. А оповідач на хвилину замовк, 

пом’яв підборіддя, певно, щось обмірковуючи, потім додав: 

– Так-так, я не жартую та переконаний у тому, що на дні цього океану, 

у недалекому майбутньому, вчені знайдуть скелети предків дельфінів. І в цій 

справі людям допоможуть сучасні морські розумники. Ми навчимо їх... 

– І все ж даремно ви приїхали до нас. Ми тут не помічаємо сопунів. От 

біля крутоярівського берега вони розкошують, бо дуже полюбляють нашу 

бухту. Он де потрібно якір кинути вашій фелюзі... – сказав дядько Сидір. 

– Не кажіть такого, – втрутився у розмову худорлявій і високий, мов 

щогла, дід-бичколов. – Я і зараз бачу сопунів. Он як виграють. Між ними 

начебто і білий маячить... 

Усі, хто був у таборі, поглянули на море. 

– Де вони? – схвильовано запитав Іван Пилипович. 

Він припав очима до бінокля, а згодом радісно крикнув: 

– Бачу! Бачу азовчанок! Цілу зграю! Далеченько! Ледь-ледь у бінокль 

видно. Я вражений, – здивовано вигукнув він і, одірвавши очі від бінокля, 

звернувся до худорлявого дідка. – Скажіть, будь ласка, яким чином Ви 

змогли побачити цю зграю? 

– Тутечки і дивуватися нічому, – сказав дід-партизан. – Це ж сам Іван 

Сіроштан. Одне слово, уславлений у нашому рибгосподарстві далекозорець. 

– І скажете таке, – сердито відмахнувся рукою дід Іван. 

– От і скажу! Знаменитий це чолов’яга, – гудів, наполягаючи на своєму, 

Максим Сидорович. – Ось послухайте мою оповідку. Це трапилося тоді, коли 

азовські рибалки у море ще на парусниках бігали, ні тобі моторів, ні радіо не 

було. Вся надія на вітер. Так от, одного вечора, коли рибалки мали 

повертатися з моря, нашому голові колгоспу вкрай потрібно було заздалегідь 

узнати, хто першим з рибалок прибуде. Гукнув він довготелесого парубійка 

Івана, бо вже чув про його дивовижний хист.  

Учені уважно слухали Максима Сидоровича, а він жваво продовжував: 

– І тоді, коли далеко-далеко в морі лише вигулькнув перший парус, 

завбільшки, повірте мені, не більше лушпайки насінини, голова і питає Івана: 

«А чи не скажеш, хлопче, хто ото передує?». А той так мимохідь зиркнув на 

ту білу цяточку в морі й одразу ж: «Бригада дядька Григорія Онопрієнка». – 

«Як же ти здогадався, Іване?» – дивувався голова. «Не здогадався, а побачив. 

Ондечки, дивіться, у верхньому кутку паруса зелену латку дружина дядька 

Грицька учора нашила». Отакі очі у нашого Івана. 

– Я вже переконався у тому, що у діда Івана справді орлиний зір, – 

захоплено вигукнув рослий науковець. – Скажіть лише мені, – шанобливо 

звернувся Іван Пилипович до цибатого далекозорця, – чи справді Ви бачили 

білого сопуна? 
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– Був такий. Тепер начебто немає… – відповів дід Іван.  

А після невеличкої паузи далекозорець додав:  

– А ось біля Очеретяного я жодного разу дельфінів не помічав. 

– Гово́рите, дельфінів біля острова не бачили?!. Ото і добре! – чомусь 

зрадів Іван Пилипович. 

Ми з Юрком від несподіванки і роти порозкривали. 

Незабаром слухачі розійшлися по наметах і вчений-бородань з колегою 

теж, а ми з другом все сиділи і дивувалися: як же можна шукати сопунів там, 

де їх немає? Може, прибульці, як і ми, розпочнуть нишпорити вночі по 

острівних берегах? Даремна річ! Ми це вже знаємо… 

 

Чекаючи вечора, ми все губилися у здогадах і зовсім не були впевнені в 

тому, що цієї ночі таки дізнаємося, як насправді ночують дельфіни. 

От і сонечко вже повисло над обрієм на заході, і мартини влаштувалися 

на ночівлю. Здаля їхнє юрмище було схоже на дивовижний рухливий 

килимок, який вечірня зоря пофарбувала у ніжно-рожевий колір… 

Вирушили ми перед заходом сонця. 

Зупинилися біля першого прапорця. Обидва дослідники мовчки 

посідали на пісок, а поруч влаштувалися і ми. 

– Ранувато, – порушив мовчанку Петро Петрович. 

– Запам’ятайте, хлопці, що всі дельфіни, хоча для вас це може здатися і 

дивним, сплять у воді, а не на березі, – сказав Іван Пилипович. 

– Не може такого бути! Вони ж захлинуться, – аж відсахнувся Юрко. 

– Нічого з ними не станеться, – заспокоїв його бородань. – Ви повинні 

знати, що сопуни чудові пірнальники. Вони занурюються на сотні метрів з 

однією порцією повітря в легенях. А під водою залишаються в п’ятнадцять 

разів довше, ніж натренована людина. 

– Аж п’ятнадцять хвилин, – підрахував я. 

– Точно! Чверть години, – ствердив Петро Петрович. 

– Одначе, не всю ніч, – знову за своє Юрко. 

– Не спіши, юначе, як кажуть, з козами на торг, – буркнув науковець. – 

Краще спокійно послухай. Сплять вони по-різному. Афаліна чорноморська 

занурюється у воду на метр, а от сопунець влаштовується на дні берегових 

ям. Вибирають вони затишне місце з чистим піщаним дном. 

– І завжди в одному місці? 

– Так! 

Лише тепер я зрозумів, для чого нам потрібні берегові ями – то ж 

сопунячі спальні! 

– Як же вони дихають на морському дні? – ніяк не міг заспокоїтися 

Юрко. 

– Ось про це слід розповісти докладніше, – погодився бородань Іван 

Пилипович, і ми підсунулися до нього ближче. – І все ж, хлоп’ята, мені 

здається, краще вам самим дещо побачити й почути. Раджу уважненько 

поглянути он у цьому напрямку, – науковець указав рукою на захід. 
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На той час сонечко наполовину занурилось у воду, від чого море 

позолотіло і блищало, мов скло. Я дивився на золотаву гладінь і нічого 

цікавого не помічав. Мовчав і Юрко. 

– Придивляйтеся уважніше, – раяв Іван Пилипович. 

Я напружив зір і зненацька угледів справжнє диво: від сонця 

прямісінько на нас мчали якісь загадкові істоти, схожі на рухливі чорні тіні. 

– Бачу! Що то? – вигукнув я. 

– Дельфіни! Вони нишком дістаються своїх спаленьок, – пояснив 

Петро Петрович. 

– Я їх уже не бачу, – стурбувався Юрко. 

– Не бачиш, бо вони лягли спати, – відповів Іван Пилипович. 

– Де? – здивувався я. 

– Поруч. Під берегом у ямі, – повідомив бородань. 

І тієї ж миті з моря почулося тужливе: «ху-у-у-у-о-ох!». А вслід луною 

двічі відгукнулося те хоркання. 

– Отак дихають дельфіни, – задоволено сказав Іван Пилипович. – А 

тепер хто із вас скаже, скільки разів зітхнули сопуни? 

– Тричі! – умить випалив Юрко. 

– Вірно. Отож у ямі відпочиває дельфіняче сімейство. Спати лягають 

вони рядком і не на бік, як ми з вами, а черевцем на пісок та ще й так, щоб 

дитинча лежало посередині, а плавці батьків його торкалися. 

Ми з Юрком слухали слова вченого як одкровення. 

– Ото після метушливого дня повлягаються хвостаті, заплющать 

оченята і сплять собі до ранку, – вів далі Іван Пилипович . – Лише через рівні 

інтервали їхні хвости автоматично опираються об дно. Не прокидаючись, 

нічліжники всі разом спливають на поверхню. Спочатку через дихальце на 

потилиці вони рвучко видихають повітря, а потім вдихають свіже. А тоді 

вони знову занурюються.  

Я подивися на свого друга й зрозумів, що йому не віриться в почуте: 

– Сопуни ніколи вдень не з’являються там, де ночують, щоб не видати 

це місце! От чому мені було приємно почути від рибалок повідомлення про 

те, що не вони не помічають тут сопунів. Це вірна ознака того, що вони 

сплять біля Очеретяного. 

Розповідач на якусь хвильку замовк, прислухаючись до того, як зітхали 

сопуни. Згодом він продовжив розмову: 

– Ми ловимо тільки дельфінів-самітників. Руйнувати родини не можна. 

Коли до нас ненароком потрапляє якась сімейна тварина, то вона завжди 

сумує, хворіє, відмовляється від їжі, і ми відпускаємо її на волю. Інша справа 

– одинак-парубійко. Він швидко звикає до неволі і краще осягає науку. 

Ми підвелися і попрямували до чергового кілочка. Знову посідали на 

піску і, затамувавши подих, прислухалися і чули триразове хукання. Значить, 

тут теж мешкають «сімейні».  

Отак ми і просувалися від прапорця до прапорця, та скрізь чули одне й 

те ж. А навпроти Крутого піску підночовувало одразу кілька дельфінячих 
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родин: видно, там у ямах був справжній гуртожиток азовчанок.  

Незабаром експедиція дісталася останнього кілочка-прапорця. 

– Виходить, і на Очеретяному не поталанило, – сумно мовив Петро 

Петрович, коли ми впевнилися, що і в останній ямі спала трійка дельфінів. 

– Не пощастило, – у темряві відгукнувся бородань і стиха, але твердо 

кинув: – Проте я не втрачаю надії! Біля острівця ми обов’язково знайдемо 

нашого сопуна. Шкода, що з помічниками доведеться поки що розлучитися. 

– Ми ранком додому їдемо, – повідомив Юрко. 

– Завтра завтрашнє, а на сьогодні – досить! А зараз у табір спати! – 

розпорядився Петро Петрович. 

 

Ось і розпочався останній ранок нашого доволі насиченого життя на 

Очеретяному. Доки готувався куліш, ми з Юрком нашвидку зняли намет і 

розбирали вішолаг. Кілки́ та різне цурпалля закопали у пісок, тут будуть 

вони зберігатися до наступного літа. Батько за кілька хвилин умостив усе 

наше похідне майно у черево «Ластівки». 

І тоді, коли позбавлений на час поїздки мишей Акбар зайняв ніс човна, 

ми з Юрком сиділи на своїх місцях у човні, а мій батько востаннє оглядав 

мотор, до нас підійшли науковці. Прощаючись, Іван Пилипович енергійно 

махнув правицею, неначе хотів розбити об землю свого кашкета, вигукнув:  

– Присягаюсь своєю бородою, що ми зустрінемося з вами!.. 

Нам хотілося ще побути з ними, але загуркотів мотор, і наша 

«Ластівка» помчала у відкрите море. 

Незабаром попереду з’явилася тонка зеленувата стрічка рідного берега. 

І коли човен уже наближався до селища, побіля нас промчав білан Сімо. 

А на березі нас зустрічала мама. Вона стояла на пляжі у святковій 

квітчастій хустці. Мені здалося, що ненька не сходячи з місця, усі ці дні 

очікувала нас. Ще зустрічав «Ластівку» високий пам’ятник-обеліск, над яким 

вічно ширяла бронзова чайка. Він нагадував про рибалок, які не повернулися 

з моря, загинули там, захищаючи ці сонячні береги від ворогів… 

 

 

*   *   * 
 

Через тиждень ми з Юрком уже були у школі. І перше, що я побачив, 

переступивши шкільний поріг – так це оголошення про те, що шкільна 

виставка літніх робіт «Природа твоїми очима» влаштовується в актовій залі –

– якраз там, де не так давно ми слухали розповідь дідуся-вченого. 

Того ж дня, після уроків, ми з Юрком принесли на виставку свого 

щоденника, який я встиг переписати начисто, а на обкладинці намалював 

білана Сімо. На мою думку, це був показовий зошит.  

– Оце і все? – приймаючи наш «літопис», запитав «старпом» Іван 

Карпович. 

– Ні. Завтра будуть ще фотографії, – пообіцяв Юрко. 

Увечері того ж дня я сидів у куточку задушливої кімнати – шкільної 
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фотолабораторії – і нетерпляче чекав, коли приятель скінчить чаклувати над 

плівкою у бачку, з якої мали народитися чудові кадри нашого чудового літа.  

Мені кортіло хоч краєчком ока глянути на крилатого бугая та рудих 

малюків. Я сидів як на голках, а Юрко чомусь барився. Він гучно, мов 

дельфін, сопів, щось там у темряві переливав, чимось клацав. 

– Швидше, – підганяв його я. 

– Ось і кадри, – нарешті полегшено зітхнув Юрко, ввімкнувши світло. 

Він витяг з бачка довжелезну плівку. Ми підійшли ближче до яскравої 

лампочки… І уявіть собі наше розчарування. Замість очікуваних кадрів ми 

побачили на плівці чорні квадратики. 

– Не може бути… Не може такого бути!.. – мимрив Юрко, ще і ще раз 

переглядаючи зіпсовану фотоплівку. 

Не встигли ми ще вийти з фотолабораторії, як ось і старпом: 

– Ми через дві години вже відкриваємо виставку. Потрібні ваші 

фотографії. 

– Знімків не буде. Не вийшли... – сумно відповів Юрко. 

– Кажете, не вийшли, – Іван Карпович іронічно подивився на нас. – А я 

вже прочитав ваш твір... І виникло запитання, чи не захоплюєтеся ви 

літературою про дельфінів? 

– Буває, читаємо, – прийшов на допомогу другові я. 

– Зрозуміло. А яке у вас ставлення до телепередач «У світі тварин?» – 

продовжував допитуватися старпом. 

– Жодної не пропускаємо, – відповів Юрко. 

– Воно й видно!.. 

 

Отак ми пошилися в дурні. А у всьому Юрко винен. Уперше в руки 

взяв фотоапарат і вже: «Я все знаю! Я вмію...» От і «наклацав» кадрів, 

задавака нікчемний. Яка ганьба!  

Сердиті, ми не розмовляли один з одним до кінця дня. А вранці... Вже 

тоді, коли здавалося, що все пропало, на мою адресу ми з Юрком несподівано 

одержали листа...  

Спочатку я навіть і не повірив, що той лист са́ме нам, бо вражали 

незвично великий конверт, адреса, надрукована на машинці. Одначе, чорним 

по білому було надруковано: «Учням Крутоярівської школи Олексі Козорізу 

та Юркові Пискуну». Все як слід значилося! Хто ж нам писав?  

Проте все стало зрозуміло вже тоді, коли ми з другом разом відкрили 

конверта і Юрко прочитав уголос перший рядок: 

 

«Добрий день, чорношкірі помічники!  

От ми й зустрілися, правда, поки що листовно. Не дивуйтеся, вашу 

адресу нам повідомили у Крутоярівській селищній Раді, куди ми спеціально 

приїздили. А цього листа пишемо от з якої нагоди.  

На Очеретяному наша експедиція дещо затрималася. І не даремно. Ми, 

зрештою, зловили потрібного нам дельфіна. І знаєте, де саме? У ямі якраз 
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навпроти вашого табору. Виявили її під час повторного обстеження.  

Нам дуже поталанило, бо здобули великого і незвичайного сопуна-

альбіноса, майже білого, а це велика рідкість. Тварина симпатична і розумна, 

та ще й веселої вдачі...» 

– Наш Сімо! – захоплено вигукнув я. 

«Бранець не дуже пручався і швидко звик до нас, – читав далі Юрко, – і 

от, на згадку про нашу зустріч на острівці, просимо вас, юних колег, дати 

ім’я білому вихованцю.  

А вас, хлопці, Дмитра Омеляновича і ваших побратимів-школярів, які 

цікавляться морем і дельфінами, – запрошуємо влітку до нас у гості. Будемо 

раді побачити вас на берегах Чорного моря.  

Чекаємо листа. На все добре! 

Ваші колеги Петро Петрович та Іван Пилипович». 

 

Зрозуміло, нам не важко було назвати білана, бо він уже давно мав ім’я. 

«Назвіть альбіноса Сімо, це наш давній морський приятель!» – відповіли ми. 

І, звичайно, погодилися приїхати в гості. 

Лист дослідників і наш щоденник зайняли почесне місце у вітрині 

виставки. 

І все ж першу премію, фоторушницю, одержали не ми, а Федір Задвора 

з дев’ятого класу – за дотепні знімки з життя сірої чаплі. Нам же дісталися 

почесні грамоти товариства охорони природи і фотоапарат.  

Тепер вечорами ми з Юрком частенько буваємо у шкільній кімнаті, на 

дверях якої написано: «Гурток юних фотоаматорів». Ми такі навчилися 

робити непогані фотознімки! 

А ще ми чекаємо зустрічі із Сімо і його вчителями. Палко віримо, що 

нам дозволять хоч трохи посидіти верхи на білані, а, може, і промчати на 

ньому. 

Отже, ми нетерпляче чекаємо літа! 
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Дані про твори 
 

Два моря (Дилогія)120 

 

1. Дарунок Кніповича – повість виходила тричі в таких виданнях: 

1. Олексій Огульчанський. Дарунок Кніповича / Скарб Солоного лиману: 

повісті (для серед. шкіл. віку) / Худож. Б. О. Волков. – К.: Веселка, 1986. 

– 198 с., іл.  – С. 47-96. 

2. Олексій Огульчанський. Дарунок Кніповича / Скарб Солоного лиману: 

Повісті (Для дітей середнього та старшого шкільного віку). – К.: Грані-

Т, 2012. – 116 с. (Серія «Українська дитяча класика»). – С. 59-113. 

3. Олексій Огульчанський. Дарунок Кніповича / Степова принцеса: 

пригодницькі повісті. Дилогія (для серед. шкіл. віку). – Мелітополь: 

Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 168 с.: 

іл. – С. 7-61. 

 

2. Степова принцеса – повість вийшла один раз у такому виданні: 

1. Олексій Огульчанський. Степова принцеса / Степова принцеса: 

пригодницькі повісті. Дилогія (для серед. шкіл. віку). – Мелітополь: 

Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 168 с.: 

іл. – С. 63-137. 

 

Деркулів́ські історії (Дилогія)121  

 

1. Три дарунки – повість виходила чотири рази - під трьома назвами: 

1. Олексій Огульчанський. Пленники Леванта: повесть (на рус. яз.) / 

Худож. В. Коробов. – Запорожье: Книжно-газетное изд-во, 1960. – 52 с.: 

іл. – С. 5-51. 

2. Олексій Огульчанський. Три дарунки / Бухта Солодкого коріння // Бухта 

Солодкого коріння: повість. – К.: Вид-во ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1973. – 

111 с. – С. 3-40. 

3. Олексій Огульчанський. Три дарунки / Бухта Солодкого коріння // 

Знахідка на все життя: повісті для середнього шкільного віку / Художнє 

оформлення А. С. Жуковського; Рецензент та автор післямови 

Б. Й. Чалий. – Київ: Веселка, 1982. – 254 с. – С. 68-105. 

4. На крижині / У нетрях Джубаю: оповідання / Худож. Б. В. Фіцак. – 

Дніпропетровськ: Промінь, 1989. – 168 с. – С. 124-167. 

 

2. Бухта Солодкого коріння – повість виходила двічі під такою назвою, але 

у трьох частинах, першою з яких була «Три дарунки», у таких виданнях: 

                                         
120

 Ця назва дилогії нова, дана упорядниками цього видання зі згоди правонаступниці творчої 

спадщини О. Я. Огульчанського, його онуки Катерини Борисівни Бондаренко.  
121

 Ця назва дилогії нова, дана упорядниками цього видання зі згоди правонаступниці творчої 
спадщини О. Я. Огульчанського, його онуки Катерини Борисівни Бондаренко.  
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1. Олексій Огульчанський. Ч. 1. Загін солкоршуків; Ч. 2. Ключі од моря / 

Бухта Солодкого коріння // Бухта Солодкого коріння: повість / Худож. 

Є. Котляр. – К.: Вид-во ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1973. – 111 с. – С. 41-

110. 

2. Олексій Огульчанський. Ч. 1. Загін солкоршуків; Ч. 2. Ключі од моря / 

Бухта Солодкого коріння // Знахідка на все життя: повісті для 

середнього шкільного віку / Художнє оформлення А. С. Жуковського; 

Рецензент та автор післямови Б. Й. Чалий. – Київ: Веселка, 1982. – 254 с. 

– С. 106-178. 

 

Скарб Солоного лиману – повість виходила двічі в таких виданнях: 

1. Олексій Огульчанський. Скарб Солоного лиману / Скарб Солоного 

лиману: повісті (для серед. шкіл. віку) / Худож. Б. О. Волков. – К.: 

Веселка, 1986. – 198 с., іл. – С. 3-46. 

2. Олексій Огульчанський. Скарб Солоного лиману / Скарб Солоного 

лиману: Повісті (Для дітей середнього та старшого шкільного віку). – К.: 

Грані-Т, 2012. – 116 с. (Серія «Українська дитяча класика»). – С. 59-113. 

 

Острів сріблястих мартинів – повість виходила двічі (під різними назвами) 

в таких виданнях: 

1. Олексій Огульчанський. Острів сріблястих чайок / Острів сріблястих 

чайок / Худож. В. Куткін. – К.: Молодь, 1962. – 60 с.: іл. 

2. Олексій Огульчанський. Чайки полишають острів / У нетрях Джубаю: 

оповідання / Худож. Б. В. Фіцак. – Дніпропетровськ: Промінь, 1989. – 

168 с. – С. 80-123. 

 

Жаб’ячий цар – вийшла один раз у такому виданні: 

1. Олексій Огульчанський. Жаб’ячий цар / Скарб Солоного лиману: 

Повісті. Для серед, шк. віку. / Худож. Б. О. Волков. – К.: Веселка, 1986. – 

198 с., іл. – С. 97-144. 

 

Як сплять дельфіни – повість виходила в світ тричі в таких виданнях 

1. Олексій Огульчанський. Як сплять дельфіни / Газета «Зірка» – у різних 

номерах. – 1979. 

2. Олексій Огульчанський. Як сплять дельфіни / Як сплять дельфіни. 

Худож. Є. Котляр. – К.: Молодь, 1979. – 72 с.: іл. 

3. Олексій Огульчанський. Як сплять дельфіни / Вітрів Кут: повісті. – 

Дніпропетровськ: Промінь, 1982. – 158 с. – С. 89-157. 
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Коротко про повісті 
 

«Дарунок Кніповича». Перша повість дилогії «Два моря». У ній 

змальовано підлітка Юрія Дубягу – косянина, який навчається в інтернаті в 

приазовському місті. Юрко закінчив сьомий клас і приїхав додому на літні 

канікули на свою рідну косу. Проте всі його друзі роз’їхалися по дитячих 

таборах відпочинку й хлопець сумував, що буде сидіти ціле літечко вдома 

один. Однак на наступний день у гості до родини Дубяг приїхав син маминої 

шкільної подруги – Мишко Козаченко. 

Хлопці швидко подружилися. Степовик із села Доброводівка розділив з 

Юрком усі його пригоди, в тому числі взяв активну участь у порятунку 

маленьких камбалят – спочатку від ненажерливих великих сірих бичків, а 

потім і від ще страшнішого «морського вовка». Нагородою за своєрідний 

подвиг, який Мишко допомагав здійснити Юркові, став для степовика 

«дарунок Кніповича», який свого часу потрапив до рук діда Мореписця… 

 

 
 

 

«Степова принцеса». Друга повість дилогії «Два моря» про пригоди 

двох друзів – героїв першої повісті дилогії «Дарунок Кніповича» Юрка та 

Мишка, які з ними трапилися, коли косянин приїхав у гості до степовика – у 

Верховодівку. Так трапилося, що в селищі зникла теличка Принцеса, матір’ю 

якої стала корова-рекордсменка на кличку Королева. Хлопці взяли активну 

участь в її пошуках. Їм довелося проявити винахідливість, щоб спочатку 

дізнатися, куди саме вона зникла, а потім і звільнити її «з полону». 

«Морському» хлопцеві Юркові довелося вперше в житті зіштовхнутися 

із життям та побутом мешканців степу, мати справу з конем, лосями, 

побачити рідкісні породи кролів, зіштовхнутися з роботою на тваринницькій 

фермі, «на морі» пшениці й навіть стріляти сигнальними ракетами, щоб 

врятувати Принцесу. 

 

 
 

 

«Три дарунки». Перша повість дилогії «Деркулі́вські історії». Одного 

сонячного лютневого дня шестикласник Тарас Вертипорох, онук славетного 

деркулівського рибалки Тараса Юхимовича Вертипороха, разом зі своїм 

однокласником Васею Бубликом пішли кататися на ковзанах на замерзле 

море. Там вони зустріли ще одного однокласника – винахідника Кузьму 

Карасика. Вечоріло. Накатавшись уволю, хлопці вже збиралися йти додому, 
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як раптом налетів ураган – сильний східний вітер левант122, який відірвав 

кригу, на якій вони каталися, поніс їх у відкрите море. 

Коли друзі виявили, що стали заручниками обставин, вони зрозуміли, 

яка страшна смерть чекала на них на крижині у похмурому нічному морі. 

Хлопці опанували свій страх і почали думати, як зарадити своїй біді. Знання, 

отримані ними від старших і власна винахідливість допомогли друзям 

використати все те, що могло допомогти їм перебороти стихію. Повість 

розповідає, як саме школярі змогли пережити три дні в дуже важких умовах. 

Дії підлітків викликали повагу у бувалих рибалок, які на сейнері 

розшукали бранців леванту. Наступного дня, відзначаючи в каюті водночас і 

день народження Тараса, і порятунок усіх трьох хлопців, рибалки кожному із 

них зробили по одному символічному подарунку. 

 

 
 

 

«Бухта Солодкого коріння». Друга повість дилогії «Деркулі́вські 

історії». Складається із двох частин: «Загін солкоршуків» і «Ключі від моря».  

Троє друзів – Кузьма Карасик, Тарас Вертипорох і Василь Бублик, – 

яким у лютому минулої зими довелося пережити три дні на відірваній 

сильним східним вітром-левантом кризі, а також їхній новий друг Сашко 

Жук задумали у бухті Солодкого коріння відшукати на її дні рештки 

еллінського храму, амфори, скарби із піратського корабля «Свята Марія». 

Трапилося це тоді, коли друзі прочитали книжку Блаватського та Кошеленка 

«Відкриття затопленого світу». 

Хлопці вирішили потрапити в бухту, скориставшись нагодою: до бухти 

рибколгосп посилав загін хлопців-добровольців заготовити для аптеки 

лікувальне солодке коріння. До того ж, членам загону надавався на допомогу 

човен і певний реманент. Вигравши змагання між двома командами, друзі 

їдуть на тиждень на берег бухти на сейнері «Баклан». 

Через знання природи, а також кмітливість та активність хлопцям 

приходить ідея, як у майбутньому зробити цю бухту не «мертвою» 

(безрибною), а живою, наповненою різними видами риби. А потім цим 

хлопцям, які довели серйозність своїх намірів бути корисними людям, 

археологи запропонували допомогти розшукати залишки старовинного храму 

на дні моря, неподалік бухти Солодкого коріння.  
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 Левант, леван, леванд, леванте (італ., ісп. lе-vante – «схід») – східний вітер на Середземному, 

Чорному та Азовському морях (від Гібралтару до Кубані). Це вологий, іноді сильний вітер із 
похмурою погодою та дощами.  
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«Скарб Солоного лиману». Повість про двох друзів-семикласників 

Сергія Гарбуза та Ігоря Рваника. За порадою Івана Дем’яновича, учителя 

зоології, а водночас і їхнього класного керівника, хлопці поїхали у місце під 

назвою Вербохмара. Там, поблизу Солоного лиману Сергій сподівався 

поповнити свою ентомологічну колекцію найбільшим в Європі метеликом – 

Мертвою головою, а Ігор – зібрати зразки ґрунтів тієї місцевості. 

Там хлопці не тільки здобули те, на що сподівалися, а й подружилися з 

єгерем дядьком Карпом, його собакою Шалапутом, разом рятували від 

ненажерливих ґав камачок – мальків кефалі, яких разом із водою перекидали 

з моря через прибережну лінію в бік лиманів потужні пориви скаженого 

західного вітру пуненту. Хлопці також урятували від браконьєрів осетра, 

врятували від смерті Шалапута, а також (несподівано для себе та інших) 

змінили на краще екологічну ситуацію на Солоному лимані..  
 

 
 

 

«Острів сріблястих мартинів». Повість про молодого аспіранта-

орнітолога123 Володимира Петровича Борисенка. Він їде на Приазов’я з 

метою збирання матеріалу для кандидатської дисертації про морських птахів 

Півдня. Він приїздить у Бичкову Балку, селище рибалок. Тут Роман Іванович 

Зайчатенко, завідуючий рибцехом, приходить йому на допомогу у вивченні 

місцевої пернатої фауни. Для цього він влаштовує поїздку аспіранта на острів 

Кривий Дзендзик. Завідуючий виділяє гостеві човен-калабуху з двигуном і 

просить йому допомогти місцевого хлопця-напівсироту Грицька. 

Хлопець, рибацький син, добре знав море, але коли у колгоспі почали 

розводити качок, його немов підмінили: всі літні канікули працює на качиній 

формі, а море забув, наче й не син рибалки. Інтереси аспіранта та Грицька в 

певній мірі пересіклися: хлопець допомагав орнітологу вивчати морську 

стихію, а той розповів чимало корисного про мартинів. 

Коли дослідники острова вже поверталися на материк, через деякі 

несприятливі обставини вони втратили можливість пересуватися морем 

самостійно. Їх узяла у свій полон короткотривала, але потужна течія. Волею 

долі мандрівники потрапляють на загадковий острівець, не нанесений на 

жодну із карт. Цей намитий морем острівець існує свої останні години, але 

встигає своїм неочікуваним гостям дати відповіді на декілька загадок… 
 

 
 

 

«Жаб’ячий цар». Повість про пригоди двох друзів із селища 

Молочанка Олекси та Геннадія поза межами школи та під час «експедиції 
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 Орнітоло́гія – наука, яка вивчає птахів.  
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семи кольорів» шкільного загону «югів» – «юних географів», – на природу з 

метою пошуку степових скарбів і нанесенням їх на карту. 

У повісті розповідається, як Олекса допомагав сусідці-телятниці Марфі 

виростити п’ять сорочат, які залишилися сиротами, як намагався зварити у 

борщі з качкою «зелену муху» для риболовлі, та про саму експедицію, під 

час якої школярі торкнулися кількох таємниць, головна з яких стосувалася 

скелі із назвою «Жаб’ячий цар» і містилася в її печері... 
 

 
 

 

«Як сплять дельфіни». Повість про двох крутоярівських друзів-

школярів Олексу Козоріза та Юрка Пискуна. Вони відгукнулися на заклик 

літнього вченого-природознавця, який завітав до них у школу, – зібрати під 

час літних канікул матеріал для літопису рідного краю. Хлопців захопила 

ідея повторити вчинок давньогрецького хлопчика й приручити дельфіна-

азовчанку, щоб потім цим здивувати своїх односельців. 

Друзі почали читати про дельфінів усе, що могли дістати, а потім 

спробували ввійти в контакт з дельфінами у морі, за допомогою надувних 

кульок та деяких інших хитрощів. Та цей план не спрацював. Тоді вони 

вирішують спіймати дельфіна під час сну, щоб потім почати його приручати. 

Хлопці починають дізнаватися в дорослих – в основному в досвідчених 

рибалок, – де ж і як саме сплять ці тварини.  

Проте виявилося, що про це односельці не знають. Лише один із них – 

дивакуватий дід Архип, – повідав хлопцям цей секрет. Друзі дуже ретельно 

почали готувалися до здійснення нового плану – спіймати одного із 

дельфінів, – під час поїздки з батьком Олекси на риболовлю на Очеретяний 

острів. У що перетворилася спроба друзів – читач зможе дізнатися зі сторінок 

цієї повісті. 
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