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Понеділок 

Зайчик Берті
Ілюстрації Лукаша Мазурека



Наближалися Різдвяні свята. Берті з мамою і татом готували Святу вече-
рю. Мама ліпила улюблені вареники Берті ‒ з капустою, а тато рубав дрова,  
бо зима цього року була сувора. Навколо заячого будиночка висіли довгі  
бурульки, які опівдні танули на сонці.

Коли з великого ящика викотилися на підлогу різнокольорові кульки, вияви-
лося, що всі забули про ялинку. Як можна мешкати в самому центрі лісу і за-
бути про ялинку? Берті запропонував, що візьме санки і за хвилину привезе 
величезну ялинку - таку, вершечок якої стирчатиме через димар. Щоправда, 
мама і тато спочатку не хотіли погодитися на ризиковану витівку зайчика,  
бо вже сутеніло надворі, але Берті запевнив, що знає всі стежки і навіть без-
зоряної ночі  потрапить додому із заплющеними очима. Тато нагострив йому 
сокирку, вийняв з ящика шнур для обв›язування деревця і Берті, посвистую-
чи, вирушив по ялинку. Небо над ним іскрило мільйонами зірок, під ногами 
хрустів свіжий сніговий пух. Зайчикові, коли він дивився в небо, здавалося, 
що одна з цих зірок падає.
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Роззираючись ліворуч і праворуч, не міг вирішити, яку ялинку зрубати. Одна 
була гарніша за іншу. Але та, яку побачив збоку замерзлого озера, була най-
прекрасніша. Таку важко було б навіть намалювати. Величезна, розлога, за-
пашна. Берті танцював навколо неї і підспівував від радості. Знав, що батьки 
його хвалитимуть. Такого деревця навіть тато доти не приніс на Святвечір.

Коли взяв із санок сокирку, почув тихий плач, потім виразніший, а вреш-
ті - голосне прохання. Це плакала ялинка, яку він вибрав. Просила, щоб не 
зрізав її. Що їй тут добре. А крім того, допомагає іншим. Взимку ховаються 
під нею ведмежата, коли застане їх заметіль, а літом дає тінь лисицям, коли 
сонце занадто сильно припікає їхні хутра.

Берті не знав, що має зробити. Врешті зігнувся, потряс засніжену гілку так, 
що з неї впало багато снігу і поїхав, не торкнувшись дерева.
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Міркував над тим, що трапилося і тому переплутав дорогу. З кожною хви-
линою було все гірше, бо сніг засипав також його сліди. Зробилося темно. 
Кружляв лісом, втомився, а сніг вже йому сягав по вуха. На завершення сів 
під розлогою ялинкою і почав плакати. Думав про маму і тата, що більше їх 
не побачить. Що матимуть дуже сумні свята. І тоді почув, як хтось говорить: 
- Не бійся, не плач.

Зірвався на рівні лапи і зауважив, що знаходиться під тією самою ялинкою, 
яку не зрізав.

Ялинка найдовшою гілкою сягнула до свого дупла, як до кишені піджака, 
вийняла телефон і задзвонила за номером 112. За кілька хвилин небо над лі-
сом і зайчиком засвітилося. Зайчик почув голосний гуркіт. З›явився великий 
вертоліт. Склав два колеса над товстими гілками дерев і приземлився декіль-
ка метрів від ялинки і Берті.
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Пропелер перестав крутитися і з гелікоптера вийшов великий ведмідь у бі-
лому халаті. Взяв Берті на руки і заніс до кабіни. Там лисиця і ласочка за-
горнули зайчика ковдрою і дали йому чаю з лісової малини. Гелікоптер знов 
загудів і за кілька хвилин вони були вже над заячим будиночком. Радість 
мами і тата Берті не мала меж. Медвідь, ласочка і лисиця були запрошені на 
Святу вечерю. Берті наминав вареники з капустою, в чому допомагали йому 
лисиця і ласочка. А ведмідь з велетенської скляної банки виймав пальцями 
мед і, облизуючись, жахливо чавкав. Було їм так добре, що знову всі забули 
про ялинку.

Вранці Берті завантажив на санки ящик із ялинковими прикрасами і поїхав 
до своєї ялинки. За кілька хвилин кольорові кульки іскрилися на її розлогих 
гілках.
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Курка Росоліна
Ілюстрації Сари Шустакевич

Вівторок



Росоліна була гарною куркою. Щодня зносила яйце, часом два, щипала тра-
ву на подвір’ї, весело кудкудакала ко, кo, кo, кo, кo, кo і чубилася з півнем. 
Господарі були нею задоволені, а подруги на грядці любили слухати її жарти 
про качок. 

Аж одного дня, невідомо чому, перестала нести яйця. Господарі її вигнали. 
Але курка була задоволена, що не потрапила в бульйон.

Росоліна на прощання чокнулася дзьобом з півнем. Вибачили собі взаємно 
усі сварки. Поцілувала подруг і вирушила у світ. Однак, не відійшла далеко, 
бо вже першої ночі знесла яйце. Але яке яйце?! Величезне, більше за неї, ба, 
навіть більше за півня. З того часу Росоліна йшла світом із пречепленим до 
ноги велетнем. Намалювала на нім континенти, країни, ріки, гори. 

І з тих пір яйце виглядало як глобус. Курка ходила з ним по школах і прово-
дила уроки географії. Діти обожнювали її і її яйце.

Всіх вражало: що ж таке може бути в середині цього яйця. Тим більше було 
цікаво, бо з середини часом лунали дивні відголоски. Одного разу немовби 
симфонічний оркестр грав, іншого разу немовби полк танків їхав кам’яною 
бруківкою.
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Стурбована Росоліна пішла  до ветеринара. Той тричі обійшов яйце, три рази 
притулив  до нього вухо і постановив:

- Краще всередину не зазирати.

Курка послухала ветеринара і далі мандрувала світом з великою кулею, яка 
викликала подив скрізь, де з’являлася.

Всі хотіли зробити собі світлину з Росоліною та її велетнем. Деякі навіть 
телефонами записували відео. Траплялося, що хтось кидав декілька монет 
і курка могла купити собі кілограм пшениці. Цілий тиждень мала що їсти.

Однак, Росоліна щораз більше хотіла знати, що ж вона тягне за собою через 
країни та континенти. Яка причина, що корабель в океані перехиляється, 
коли яйце перекотиться на інший бік.

Попросила лікаря пояснити. Дуже втомилася, бо лікар мешкав на третьому 
поверсі.
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Коли яйце лягло на кушетці, лікар приклав до нього стетоскоп, тобто слухав-
ку. На додачу зробив комп’ютерну томографію.

Через годину повідомив діагноз:

- О-хо-хо!

Росоліна зраділа, що не виявилося нічого серйозного і збігла з третього по-
верху. Аж дивно, що яйце вціліло і не розбилося.

Так минали дні і тижні. Росоліна пишалася своїм яйцем, але також все біль-
ше була втомлена від його об›єму та ваги.

Одного дня, в Амстердамі, крокувала серединою вулиці, коли з мегафону 
поліцейського автомобіля, який проїжджав повз неї, почула повідомлення:

- Увага, увага, всі мешканці нашого міста! Застерігаємо! Відбувся напад гу-
маноїдів. Прибульці  з іншої планети приземлилися на площі Веселої Гри 
і всіх пригощають нікому невідомими фруктами. Їх споживання викликає 
сон. Просимо не наближатися до площі Веселої Гри, а найкраще - заховати-
ся в будинках і чекати.
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Після цього повідомлення мешканці Амстердаму розійшлися по будинках, 
тільки Росоліна залишилася там, де стояла, бо не мала куди утікати.

Навіть не встигла добре подумати, що робити, коли з›явилися гуманоїди. 
Мали строгі обличчя, щось кричали невідомою мовою, а замість рук у них 
були мечі.

Росоліна відв›язала яйце від ноги і полетіла на балкон першого поверху. 
Яйце ж покотилося в бік великого магазину з цукерками і бах ! - розбилося.

Гуманоїди одразу побігли в той бік. І яким же було їхнє здивування, коли з 
яйця вистрибнуло 62 воїна, які на сорочках мали напис: Лицарі Короля Духу. 
Після короткої битви гуманоїди були цілком знищені.

Амстердам був вільний, і його мешканці радісно обіймали відважних лица-
рів. З тих пір на майдані Веселої Гри на цоколі пам›ятника Вдячності за по-
рятунок міста сидить Росоліна. Напевно, незабаром знесе нове яйце. Мож-
ливо, ще більше. Цікаво, що в нім буде?
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Жирафа   
Мааааааааааааагда

Ілюстрації Антоніна Павлячика, 9 років

Середа



Адась складає з кубиків Лего пожежний автомобіль, а його бабуся плете на 
спицях для нього шарф. Адась щороку губить принаймні два шарфи. Коли 
вже завершив складати, чує з вулиці тривожну сирену, тож біжить до бабусі 
і показує, що його автомобіль навіть видає тривожні звуки. Бабуся спочатку 
в це вірить, але потім обіймає Адася і говорить:
-  Ой, ти пустунчику, не обманюй мене.
Адась повертається до своїх кубиків і чує, що сирена виє все голосніше. Ви-
глядає через вікно і бачить якийсь гамір. Люди під їхнім будинком бігають 
туди-сюди. Хоч пожежної команди не видно, звук щораз пронизливіший. 
Адась будує пожежний автомобіль, бо коли виросте, хоче бути пожежником.
Хлопчик біжить до бабусі і кричить схвильовано :
- Бабусю, мабуть, ми горимо!
А бабуся на те:
- Адасю, Адасю, більше ти мене не обдуриш. Краще зроби мені чай.
Адась, однак, не йде на кухню, а біжить до своєї кімнати. З його вікна вид-
ніється щось дуже тривожне.
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Пожежна команда стоїть за 50 метрів від їхнього будинку, але там так вузько, 
що неможливо заїхати. Хлопець визирає і бачить, як поверхом нижче тато 
його приятеля Артура злізає вниз по простирадлу. Внизу вже чекає Артур із 
мамою. Обидвоє мають підняті руки. Якщо простирадло обірветься, упійма-
ють Артурового тата. Принаймні, так їм здається.
Адась знову біжить до бабусі, витягає з шафи простирадло і починає його 
зв›язувати:
- Бабусю вставай, ми справді горимо! Ти злізеш першою.
- Ой, ти ж мій режисере! Забагато фільмів надивився і думаєш, що мене 
ошукаєш. Я просила гарячого чаю.
- Бабусю, я не жартую!  А гаряче може бути за хвилину.
В той час крізь відчинене вікно до їх квартири почав заходити дим.
- Адасю, я відчуваю дим, досить вже ! Припини цю виставу, напевно в чай-
нику вода википіла. Це ти можеш зробити пожежу.
Враз до квартири забігло троє пожежників.
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- Негайно вниз! Зараз уся сходова клітка почне горіти і буде трагедія - кри-
чить один із них.
- Цього вже забагато ! - кричить бабуся. - Tе, що мій Адась пустує, це я розу-
мію, але щоб до мене пожежників даремно викликати - цього вже забагато! 
Прошу негайно звідси вийти.
Пожежники, дуже здивувалися і вибігли з квартири.
Раптом лунає гучне повідомлення з дворика:
 - Мешканці Вузької 2 ! Вогонь відрізав можливість зійти сходами. Охоро-
на не може під›їхати, бо занадто завузько. Єдиний порятунок - це стрибок 
з вікна на розставлений внизу надувний матрац, або спуск по канату, який 
доставлять пожежники.
Бабуся з кам›яним обличчям слухає повідомлення і говорить:
- Чому ти не сказав мені, що це справжня пожежа ?
- Бабусю, я говорив тобі. - з жахом відповів онук.
- Стрибай Адасю ! - наказує бабуся.
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- Ні, бабусю, ти перша. - просить Адась.
- Ти збожеволів!  Я неодягнена, а крім того, - боюся стрибати.
Тоді Адась біжить до телефону і просить з’єднати із зоопарком. Після корот-
кої розмови з директором слухавку бере жирафа Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaг-
да. Довго не розмовляли.
За п›ять хвилин у дворі будинку на вулиці Вузькій 2 з›являється жирафа:
- Добридень ! - говорить, запихаючи голову до квартири Адася і бабусі.
Її шиєю, спочатку бабуся, а потім внучок, безпечно з›їхали на вулицю. 
Незабаром пожежники згасили пожежу. На щастя, ніхто не постраждав.
Наступного дня Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaгду запросив до себе бургомістр і вру-
чив їй Медаль за відвагу. Церемонія відбулася таким чином, що бургомістр, 
чіпляючи медаль на шию жирафи, стояв на даху ратуші, а Maaaaaaaaaaгда на 
подвір’ї.
Тепер поважно ходить із відзнакою на своїй славній шиї по зоопарку.
А бабуся і Адась часто відвідують зоопарк та довго розмовляють з 
Maaaaaaaaaaaaaгдою. Подружилися між  собою.
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Четвер

Лев Камерон
Ілюстрації Наталії Лямент



Камерон декілька днів дуже мучився. Його болів зуб і жодні закляття чаклу-
нів не допомагали. Не їв, не спав, тільки ревів. Пухлина була така величезна, 
що важко було впізнати лева. Врешті пішов до дантиста. Коли лікар побачив 
його в залі очікування, спробував втекти, але лев його  наздогнав і силою 
привів до кабінету. Напевно зі страху дантист дав йому слабке знеболення 
і коли зібрався вирвати хворий зуб, Камерон заревів так, що в навколишніх 
будинках упали люстри, і дантист знепритомнів, тож довелося приводити до 
тями водою. З напіввирваним зубом лев вискочив через вікно і з іще біль-
шим болем помчав вулицями міста.
Миттю розійшлася звістка, що Камерон, збожеволівши від болю, втік зі сто-
матологічного крісла і становить смертельну небезпеку для мешканців.
Начальник місцевої поліції був саме вдома і читав своєму онукові Михай-
ликові казки. Дивним збігом обставин - саме казки про левів. Отже, коли по 
телефону дізнався про Камерона, розсміявся і вирішив, що це жарт.
Змінив думку, коли через вікно побачив пожежні машини, котрі їхали із си-
ренами, і на дахах мали велетенські сітки, напевно для того, щоб накинути 
їх на лева і упіймати його.
Начальник вибіг з дому, навіть піджак не одягнув. Михайликові сказав, що 
швидко повернеться і заборонив виходити з дому.
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У місті паніка дійшла до межі. Всі ховалися у підворітнях, а вивіски на мага-
зинах інформували: «Зачинено до того часу, коли упіймають лева». Блиска-
вично розкупили хліб, масло і молоко, побоюючись, що лови можуть трива-
ти довго.
В поліції видзвонювали телефони. Мешканці доповідали, де бачили Каме-
рона. Одні бачили його, як занурював голову у фонтан, інші, як із аптеки 
вибігав, а ще інші, як сідав на вокзалі до потягу.
Ця інформація суперечлива, бо не можна водночас бути в декількох місцях, 
ще й коли зуб страшно болить.
Якась пані присягала, що бачила його в кав›ярні, як ласував морозивом: ма-
линовими, полуничними і шоколадними. Відомо, що холод тамує біль. Але 
ця розповідь також була неправдива.
Начальник зневірився, бо ніхто не знав, що може такий хворий лев зробити 
випадковому перехожому, який, наприклад, буде одягнений у біле і буде схо-
жий на нещасного дантиста. Камерон міг би його, наприклад, з›їсти.
До того ж, начальник пригадав собі, що не зачинив двері квартири. Боявся 
за Михайлика.
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Швидко рушив додому. Проминав порожні вулиці й майдани. З думкою, що 
може зустріти Камерона, біг швидше ніж проїжджаючі зрідка автомобілі. 
Люди в цих автомобілях з жахом давали начальникові знаки, щоб заховався.
Тим часом Михайлик, не дочекавшись дідуся, взяв під пахву казки і вий-
шов на вулицю. Біг може 300 метрів, коли навпроти нього з’явився Камерон. 
Обидва декілька секунд стояли непорушно. Жінка, яка бачила цю сцену з 
балкона третього поверху, зі страху ледь не випала на вулицю. На щастя, 
лише знепритомніла.
Коли Камерон лапа за лапою наближався до  Михайлика, той розгорнув 
книжку перед ним і показав, що лев з його казки схожий на нього. Камерона 
так це звеселило, що за декілька хвилин лев падав зі сміху. Після того по-
просив хлопця, щоб відвів його до дантиста, бо ще хвилина, і збожеволіє від 
болю. Михайлик близько знав дантиста, тож узяв Камерона за лапу і вони 
пішли. Після того, як зуб вирвали, Михайлик запросив лева додому. Лев не 
відмовив.
Коли комендант забіг до квартири, побачив, як Михайлик читає казку про 
левів, а Камерон тримає свою величезну, перев›язану бинтом голову на колі-
нах хлопця і мурчить. Мабуть його вже нічого не боліло.
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Пятниця

Слон Рікардо
Ілюстрації Пауліни Чарнецької



Слон Рікардо страждає від безсоння. Вже давно не діють на нього навіть 
снодійні ліки. Не допомагає читання казок, ані рахування баранів. Барани 
так бекають, що у Рікардо з’являється бажання їх всіх з’їсти. Прокидається 
серед ночі і крутиться по дому. Робить це так незграбно, що побив уже всю 
порцеляну. Лише шум дощу його заспокоює - тоді заплющує очі. Але тільки 
на короткий час. Від цього безсоння і смутку слон, очевидячки, меншає. До 
тієї мірі, що поміщається в малій сумці Зосі.

10-літня Зося, завдяки присутності слона Рікардо в суміці, не боїться їздити 
навіть нічним метром. Знає, що у випадку небезпеки, шепне щось у сумку  
і Рікардо виросте настільки, що захистить її від бандитів, які часто їздять 
тією самою лінією метра, що й вона.
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Саме тепер виходить на перон, а за нею йдуть троє злочинців і роблять якісь 
нерозумні зауваження. Зося боїться. Наближаються, один з них хоче упій-
мати її за руку. Вона прискорила крок, підіймає торбу до обличчя і щось 
говорить. Рікардо робиться щораз більший, виходить з торби і банда, завере-
щавши від страху, злякано утікає. Рікардо не вважає, що переміг. Жене бан-
дитів по перону. Один з них від страху губить черевики. Ця гонитва створює 
паніку серед усіх пасажирів. Одні перескакують перони. Інші ховаються  
в туалетах. Навіть залізничники зі страху зачиняються в потягу. Перелякана 
Зося чує тільки рик Рікардо, але не може його відшукати. Коли заходить на 
перон номер 4, бачить, як поліція заковує в наручники слона і під супро-
водом виводить його з вокзалу. Не допомагають пояснення Зосі, яка гово-
рить, що це її приятель і що захистив її від бандитів. Рікардо заарештований,  
а його місце ув›язнення тримають у таємниці.

Минають дні і тижні. Зося плаче він смутку та безпомічності. Рікардо зна-
ходиться під домашнім арештом в зоопарку, про що Зося не знає. Слон та-
кож сумує. Безнадійно придивляється до відвідувачок. Виглядає Зосю, але  
даремно. Її немає. Не спокушають його навіть бутерброди з шинкою від  
відвідувачок, що перелітають через огорожу. 
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Обидвоє страждають окремо.

Зося йде до зоопарку, щоб хоч на хвилину побачити інших слонів. Не впі-
знає Рікардо, але він упізнає її. Перехиляється з усієї сили на загорожу і хо-
ботом переносить Зосю до себе. Натовп відвідувачів підіймає вереск, а Зося 
обіймає Рікардо. Знає, що це він. Люди збоку не знають їхньої історії, тому 
панікують. Викликають допомогу.

До зоопарку прибігають охоронці, відсувають людей від клітки і ціляться  
в кожну щілину гвинтівками. Начальник охоронців кричить, щоб Зося від-
сунулася, бо їй загрожує смертельна небезпека, але вона не зважає ні на що. 
Знає, що з Рікардом є у безпеці. Обидвоє ховаються під дашком у дальньому 
кутку клітки.

Коли охоронці вже приготувалися до пострілу, Рікардо немає, а Зося, не ві-
домо чому, посміхається. Розгублені охоронці бігають туди-сюди. Зося вико-
ристовує цю розгубленість і безперешкодно виходить із зоопарку. Коли вже 
ніхто за нею не слідкує, підіймає сумку, цілує її і щось шепче.
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Субота

Тенор Карузеллі   
і  пінгвін Павоні

Ілюстрації Дороти Сасс



Тенор Карузеллі і пінгвін Павоні вели спокійне життя, далеко від гамірного се-
редмістя. Мешкали над вузькою річкою, яка пропливала через дубовий ліс, дуже 
близько біля їхнього дому. На берегах цієї річки часто встановлювали свої моль-
берти художники, бо краєвид відкривався насправді казковий. Дім був дерев›яний, 
майже повністю оброслий виноградником.
Карузеллі був чудовим тенором. Щоденно по декілька годин тренував голос,  
голосно виспівуючи: ма, мо, ме, мі, му. Або: до, мі, соль, до. І так по колу. Коли 
пінгвін Павоні вже не міг витримати цього співу, дріботав до річку і придивлявся 
до роботи художників.
Тут потрібно пояснити, що Карузеллі з пінгвіном колись мешкали в самому цен-
трі, в житловому будинку на шостому поверсі, але всі його мешканці мало не збо-
жеволіли від цих голосних вокальних вправ співака. Поліція майже щоденно при-
їжджала, щоб нагадати Карузеллі, що він не сам і має тренуватися чи розважатися 
тихіше. Тож тенор, разом зі своїм приятелем пінгвіном, переселилися до лісу.
Саме наближалася сота вистава опери «Ріголетто» Джузеппе Верді, в якій роль 
Князя грав Карузеллі. На жаль, тенор захворів. Захрип на стільки, що не міг гово-
рити, а тим більше співати, до того ж таку складну партію.
Всі газети писали про хворобу тенора, з передбаченнями, що він не виступить в 
ювілейному спектаклі. Вісім лікарів зранку до вечора заглядали Карузеллі у горло. 
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Називали назви якихось дивних хвороб, використовували полоскання, а голосу 
все ніяк не було. Оперне свято за участю Карузеллі виявилося під великим знаком 
питання.
На щастя, здоровим був інший великий тенор Максімо Лоретто і це йому директор 
опери доручив арію Князя.
Квитки на спектакль Верді продавалися, як теплі булочки. Карузеллі терпів і ви-
пивав 10 яєць щодня, які мовчки подавав йому Павоні. Пінгвін дуже співчував 
приятелеві і не знав, чи скористатися запрошенням до опери, щоб не образити те-
нора. Врешті постановили, що Павоні має піти і розповісти, як Лоретто справився 
зі складною партією Князя.
Павоні підготував для Карузеллі комплект яєць, одягнув фрак, метелика і пішов 
на виставу.
Коли зал був повністю заповнений, а частина публіки навіть стояла, на сцену вий-
шов директор опери і з траурним виразом обляччя оголосив, що вистава «Ріголет-
то» не відбудеться, бо літак, яким летів Лоретто, зазнав аварії і був вимушений 
повернутися на аеродром в Касабланці. Щоправда, Лоретто вже летить іншим лі-
таком, але, на жаль, не встигне. У залі настала тиша і частина публіки почала вихо-
дити. Пані у довгих сукнях і на високих каблуках, пани у фраках. Не було вибору, 
потрібно було повертатися до дому. Директор раз ще вибачився і зійшов зі сцени. 
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За хвилину однак вибіг перед  завісою і почав запрошувати повернутися на свої 
місця. Ніхто нічого не розумів. Зробилося велике замішання. Одні заходили, інші 
виходили. Директор, дуже схвильований, оголосив, що вистава все ж відбудеться. 
Можливо, Карузеллі видужав? А може Лоретто якимось дивом встиг долетіти? Ані 
одне, ані друге. Коли завіса піднялася, на сцені стояв пінгвін Павоні. Партію Князя 
знав досконало, бо чув її тисячу разів у домі, коли тренувався Карузеллі. Найвище 
Cі взяв як найвидатніший тенор. Після закінчення, оваціям не було кінця. Публіка 
протягом пів години стояла і плескала в долоні. Тричі викликали на біс, а сцена 
була застелена десятками букетів, які кидали з балконів для Павоні. Пінгвін стояв 
трохи приголомшений і увесь час думав про те, що на це скаже Карузеллі.
Наступного дня газети повідомили: Павоні - новий король тенорів.
Коли Карузеллі це прочитав, образився на пінгвіна і перестав з ним розмовляти. 
Перейшло йому, коли відновився голос і він міг вже заспівати свою улюблену пар-
тію з «Ріголетто».
Театр знову був заповненим до останнього місця, було таке відчуття, що відбу-
деться щось особливе. Ну і відбулося. Коли завіса піднялася вгору і Карузеллі став 
у повній красі, публіка почала скандувати:
– Па-во-ні ! Па-во-ні ! Па-во-ні !
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Неділя

Лісничий  Аполінарій
Ілюстрації Анни Осіньської



Наближався день народження лісничого. Всі, без вийнятку, мешканьці лісу 
його обожнювали і міркували, який подарунок був би найбільш приємний 
для Аполінарія. 

Багато років жоден з них не бачив його з рушницею. Не дозволяв також ін-
шим полювати на своїй території. Тварини жили без страху за своє життя. 
Коли робив обхід наступних лісових ділянок, носив на плечі тільки сумку, а 
на шиї лорнет. Тварини виходили йому назустріч, кожна хотіла з ним приві-
татися.

- Привіт, Аполінарію ! - скрекотала сорока.

- Добридень! - кланялося оленя і згинав праве коліно.

- Будь здоровий! - товстим голосом відзивався кабан і показував свої білі 
сікачі.

Аполінарій посміхався, часом знімав капелюх. Бувало, що з сумки кидав 
якісь ласощі. Білці дав горіхи, зайцеві - морквину, а кабанові - жолуді.
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Колись заснув під дубом. Кабани вирили біля нього таку велику ділянку, що 
коли Аполінарій встав, то впав просто у яму, майже по ремінь. Ледве вика-
рабкався, обтрусив штани і помахав пальцем на лисицю і вовка. Зовсім не 
гнівався.

Коли косуля зламала ніжку, стрибаючи через лісову річку, Аполінарій, ра-
зом із молодим оленем перенесли її до будинку лісничого. Протягом зими 
годував скалічену косулю. Пила молоко з пляшки через соску, як дитина. 
Весною, коли ніжка загоїлася, косуля утекла в гущавину, посилаючи Аполі-
нарію повітряні поцілунки. Так в дружелюбних приязних взаєминах лісни-
чого з тваринами минали тижні і місяці.

Однак від якогось часу лісничий Аполінарій не з›являвся. Занепокоєні тва-
рини прибігли на зібрання, яке організував медвідь. Тільки їжак не прийшов. 
Мав, однак, виправдання, застудився і не хотів заразити вірусом інших тва-
рин.

На цьому зібранні обрали лисицю, щоб та пішла подивитися, що відбува-
ється з лісничим. Лисиця охоче погодилася. Пішла і після трьох днів повер-
нулася з куркою в писочку. Про свою місію забула і далі було невідомо, що 
відбувається з Аполінарієм. Верховна Лісова Рада покарала лисицю за цей 
вчинок тижневим лісовим арештом. Одержувала тільки раз на день їжу і ні 
з ніким не мала права розмовляти. На щастя курка, яку принесла, якимось 
дивом ожила. Після кількох  днів була випущена на волю.

Потім відрядили білку. Завдання було те саме. Мала дослідити, чому Апо-
лінарій не з›являється в лісі. Вона також повернулася без результату. Нічого 
не дізналася про Аполінарія. Зате принесла сумку щільно напхану горіхами. 
Кара, якої зазнала, була схожа на ту, яку одержала лисиця. Крім того забрали 
в неї всі горіхи. 

Все буває тричі. Цього разу олень поклявся, що владнає справу так, як треба 
і нічого при тім не надбає.
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Увечері став під дверима будинку лісничого і копитом тричі постукав. З 
дому вийшла дружина лісничого - Антоніна. Була виразно стурбована. Ска-
зала оленеві, що Аполінарій дуже хворий і невідомо, коли повернеться до 
роботи. Про святкування для народження не було мови.

Олень просив Антоніну переказати лісничому вітання і повернувся до зві-
рят із поганим повідомленням. Зібралася Верховна Лісова Рада. Визнала, що 
покращити здоров›я лісничого може тільки концерт звіриного симфонічного 
оркестру. То був задум сови, а сова - як відомо - мудра голова. Всім цей за-
дум сподобався і їй одноголосно доручили функцію диригента.

Почалися репетиції Лісової симфонії A-dur. Перші скрипки грали лисиці, 
другі - білки. На альтах грали бобри, на віолончелях - сарни, і контрабаси 
тримали олені. Цей квінтет звучав ідеально. На флейті пікколо грав соловей, 
а на сурмі, що зветься геліконом, дуднів ведмідь. 
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Клопіт був із перкусією, бо заєць, який на ній грав, не знав нот і безладно 
бив у всі барабани. Сова розсердилася і замінила його вовком. Той вмить 
заграв до ладу з іншими музиками.

Репетиції відбувалися зранку до вечора. Заєць, який випав з оркестру за брак 
музичних здібностей, допомагав як міг і стежив за нотами.

Після тижня Лісова симфонія A-dur була готова. Через три дні лісничий мав 
60 років. На світанку, у день народження Аполінарія, оркестр стояв під бу-
динком лісничого. Ведмідь подув у сурму і розбудив Аполінарія.

Лісничий вийшов тільки в піжамі. Був блідий і сумний. Дружина Антоніна 
підсунула йому стілець.

Коли сова дала знак диригентською паличкою, заграли скрипки, загуділи 
сурми, забурмотіли контрабаси, а барабани можна було почути на відстань 
10 кілометрів. Аполінарій сидів непорушно. Мав широко відкриті очі і вби-
рав кожен звук.
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Враз, невідомо звідки, зірвався величезний вихор. Такий, що дерева почали 
хилити гілля аж до землі. Тож усі ноти одразу полетіли в повітря, як паперові 
літаки. Навіть пюпітри перевернулися. Всі почали помилятися. Фальшували 
віолончелі і контрабаси, і кларнет грав навпаки. Соловей кинув свою флейту 
і полетів до лісу. Ведмідь від нервів упав разом зі своєю сурмою, переверта-
ючи при нагоді перкусію. Сова відчайдушно пробувала це якось залагодити, 
але ніхто нічого з її диригування не розумів. Щохвилини хтось утікав до лісу, 
а на завершення відлетіла також сова, червона, як буряк, від сорому.
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Цей вихор і утікаючий оркестр так розвеселили лісничого, що він аж упав 
на землю від сміху. Спочатку перелякана Антоніна дивилася на поведінку 
чоловіка стурбовано, а потім вже разом відчайдушно сміялися, катаючись 
по землі.

Наступного дня 60-літній ювіляр Аполінарій був уже цілком здоровим. Його 
хвороба відлетіла разом із учорашнім вихором. Посвистуючи, зібрався на 
першу за цей тиждень прогулянку по лісі. Всім тваринкам, котрих зустрічав, 
на знак вдячності за чудовий подарунок, роздавав жменями ласощі. Вручав 
також знайдені дорогою ноти, які вчора вітер порозкидав по всьому лісу.
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