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Ілюст ра ції  Насті Білоног Зна йом с т во
Пер шого квітня у Де ся тому Лісі 
зчи нився пе ре по лох. Бо на Ве ли-
кому Дубі, по верх дошки ого ло-
шень, чу ток і плі ток, хтось на хабно 
по че пив га зету. На пи сана вона бу-
ла не роз бір ливо — наче курка ла-
пою на шкря бала. Воно й не дивно, 
адже га зету і справді пи сала руда 
курка із су сі д нього лісу. А дик ту-
вала їй лиска То мата. Ось що було 
в тій газеті.
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ви пуск № 1: «Зна йомст во»

Го лов ний ре дак тор: То ма та

Ілюст ра тор: Брунатка

Ви дав ництво: «Курка лапою»

Я, лиска То мата, ві таю вас у пер-
шому ви пуску моєї буль вар ної га-
зети. Її треба чи тати, гу ля ючи 
буль ва рами. Та якщо вже буль ва-

рів у нас не має, на со ло джуй теся 
чи тан ням, не від хо дячи від дуба. 
У га зеті ви знай дете правду, тільки 
правду і ні чого, крім правди: про 
нашу фа уну і флору, тра ди ції, зви-
чаї та різні аби щиці.

«На віщо ця га зе та?» — спи та ють 
мене. Від по ві даю. Уя віть собі, за-
бреде рап том у наш Де ся тий Ліс 
який-не будь звір. Чи про хо ди тиме 
повз нас якийсь про йди світ. Хіба ж 
не ці каво йому буде знати, хто тут 
живе? Не буде ж він чіп ля тися 
до всіх і пи тати: «А ска жіть, будь 
лас ка, пе сику, як вас кли чуть?», 
«А ска жіть, будь ласка, пе сику, хто 
тут жи ве?», «А ска жіть, будь лас-
ка, пе сику, які вони тут усі — злі 
чи добрі? Чи не з’їдять мене, бува, 
ми мо хідь?». А так, за йде чу жи нець 
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до на шого лісу, про чи тає га зету 
й од разу стане йому зро зу міло — 
хто є хто і хто тут го лов ний.

«А що як сюди за ско чить якийсь 
вовк чи ін ший не при яз ний звір?» — 
спи та ють мене. Від по ві даю. Та кому 
зві рові, звісно, не варто знати, які 
ми тут усі добрі. Ліпше, щоб він ду-
мав, що тут меш ка ють злі кро ко-
дили та інші чу до виська. Тому для 
хи жа ків я ви дам окрему га зету, яка 
на зи ва ти меться «Жахи й жа хіт тя». 
У ній буде зма льо ву ва тися життя 
й по бут мо нст рів на шого лісу.

Отож, якщо ви при яз ний звір-
манд рів ник чи просто доб рий про-
йди світ, який про хо див мимо, то 
лас каво про симо. Ви, на певне, сто-
ми лися в до розі — сі дайте на пе-
ньок і чи тайте на здо ро в’я.

меш кан ці  
на шо го лісу

Лиска То ма та

У на шому лісі меш ка ють пе ре-
важно ли сиці. З-по між усіх ли сок 
най го лов ніша, звісно ж, я. Чому 
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я най го лов ніша? Пе ре д у сім тому, 
що мудра й на віть трохи хит ро-
мудра. 

А ще я справжня зна хідка для 
на уки. Бо я вчена лиска: вмію не 
лише ра ху вати, пи сати, чи тати 
й роз мов ляти, а ще й складні думки 
в го лові при ду му вати.

Я тут ще й най по важ ніша лиска. 
Це вам ко жен двор няга під твер-
дить, на віть пес Боббі. Хоча вам 
про це й пи тати ні в кого не треба. 
Просто за па м’я тайте: якщо рап том 
ви мене зу стрі ли, — зна чить, ви 
зустріли най по важ нішу пер сону 
цього лісу. За зви чай я в та ких ви-
пад ках при ймаю по да рунки.

Од нак не стану себе надто роз-
хва лю вати, бо я дуже скромна. 
Скром ність при кра шає будь-яку 

лис ку, а вже мене й по го тів. Саме 
тому я така гарна та ще й модна — 
краса, зна єте, зо бо в’я зує.

До речі, я маю ав то ри тет не 
тільки в на шому лісі, а й да леко за 
його ме жами. Ба гато хто при хо-
дить до мене по ра ди тися та пов чи-
тися. Та я поки що уч нів не на би-
раю. Була, що правда, в мене одна 
уче ниця — ко нячка Б’янка, дуже 
здібна. Я її всього на вчила та при-
зна чила пра цю вати на шою біб лі о-
те ка ркою. В її біб лі о теці, у віль ний 
від доб рих справ час, я чи таю лек-
ції із жи тейсь кої муд рості.

Моя улюб лена їжа — по мі дори. 
Я їх ви ро щую на го роді, біля свого 
бу динку. Не зду майте їх красти, бо 
роз бу дите в мені спра в ж нього 
звіра!

Зна йом с Т Во
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Лиска ман да рин ка

А ще тут, у мо єму лісі, меш кає 
Ман да ринка. Теж дуже по важна 
лис  ка, хоча й не така по важна, 
як я. Трохи менше по важ ності 
в неї.

Вона моя най краща под руга, 
і в нас із нею повне ли сяче вза є мо-
ро зу міння.

Чим вона зна ме нита? Тим, що 
вранці чис тить зуби. Що дня. Це ж 
яке треба мати тер піння! От я не 
кож ного дня чищу, а іноді й не 
кож ного тижня.

Вона та кож від ома тим, що має 
ман да ри но вий сад, де ви ро щує свої 
ман да рини. Стільки, що можна ти-
сячу та ких го лод них, як я, ли си чок 
на го ду вати. Знявши з де рев уро-
жай, вона хо ває його в пог ре бі — 
бо їться, що вкра дуть.

Ми з Ман да рин кою лю бимо всі-
лякі добрі справи ро бити. Оце вста-
немо вдос віта і то одну добру спра-
ву ско їмо, то другу вич во римо. 
Іноді нам за це пе ре па дає — це то-
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Лиска Буль баш ка

Крім нас із Ман дарин кою, в мо-
єму лі сі живе ще ли сич ка Буль-
башка.

му, що нас не зав жди пра вильно 
роз умі ють. Ду ма ють, що ми об ма-
ню ємо, що на ма га є мося ошу кати, 
на чебто ми якісь шах райки. А ми ж 
лише хо чемо якось усіх роз ве се ли-
ти, під три мати роз мову й на гос-
тину, знову-таки, за ві тати. Не по 
до мів ках же си діти! Нудно ж!
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Ра ніше вона на Де ся тому Бо лоті 
жила, а по тім до нас пе ре бра лася. 
Буль баш ка малень ка та ще й круг-
ленька — бо за ба гато груш їсть. 
Що дня по відру з’їдає, я на власні 
очі ба чила. Візьме ото відро груш 
і так, ра зом із від ром, їх і за ковтне. 
Не знаю, як воно в ній все по мі ща-
ється, просто в го лові таке не вкла-
да ється.

Лиска Клі тин ка

А можна я тут ще про одну ли-
сичку роз по вім, із Ві сім над ця того 
Лісу? Її кли чуть Клі тин кою. Я, 
Ман да ринка та Буль башка дуже 
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з нею дру жимо. Іноді вона при хо-
дить до нас по гос тю вати.

Вона дріб ненька й трохи дивна. 
Ну, не те щоб дивна, а якась надто 
вже ба га ток лі тинна. За ба гато клі-
ти нок на ній. Я, ска жімо, не звикла 
до та кої кіль кості клі ти нок. За зви-
чай ну скільки клі ти нок треба? Дві-
три дос та т ньо. А ця лиска майже 
вся у клі тинку. Я вва жаю, що 
скром ні шою їй слід бути і прос-
тішою.

Пес Боб бі

Ли сички закін чи лися, те пер про 
со ба чок.

Меш кає у мене в лісі пес на ім’я 
Боббі, по ці но ву вач ово че вих і фрук-
то вих кот лет, які він на ми нає з ран-
ку до ве чора, й за вуха не від тяг-
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неш. Увесь день їсть, а всю ніч 
спить — таке вже в нього життя, 
собаче. А ще він гав кає бе зу пинно. 
Від са мого рання — за мість пів нів. 
Бу дить увесь ліс своїм гав ко тін ням.

А в ін шому він — пес з усіх бо ків 
при єм ний.

со бачка Брунат ка

Є також у мене в лісі собака Бру-
натка. Її так кличуть, бо вона трохи 
сіра, трохи бура, трохи ще якась — 
я в кольорах не дуже тямлю.

А ось Брунатка тямить, бо є ве ли-
кою, але поки що не всюди ви зна-
ною художницею. Вона таку красу 
малює, що просто жах! 

А ще вона любить шоколад. 
Робить його в домашніх умовах 
у страхітливій кількості.
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со бачки Жас минка  
й Шип шин ка

Ці со бачки — сестри-близ нючки. 
Жас минка — ро жева, а Шип шин-
ка — біла. Чи на впаки — я по с тій-
но плу таю. На ви гляд вони такі 
милі й сим па тичні, але зов ніш ність 
ча сом бу ває оман лива. На справді 

вони дуже аг ре сивні й не без печні. 
На две рях їх нього бу динку ви сить 
таб личка з на пи сом: «Обе режно, 
злі со бач ки!». Якщо ви пот ра пите 
їм на очі, то буде вам не пе ре ливки. 
Мо жуть на ки ну тися й без жально 
по ку сати, всі втрьох — ра зом із 
Брунаткою. Вони за зви чай саме 
втрьох на па да ють на про йди сві тів. 
Ви стри бу ють різко з-за де рева, 
в мі шок про йди світа — хап! — і ті-
ка ють із тим міш ком не відь-куди. 
Тому, коли вже ви зу стріли їх на 
сво єму шляху, то пиль нуйте, бо 
мо жете за ли ши тися, на при клад, 
без хвоста.

Зна йом с Т Во
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стійно його ви про шує. Ми з Ман -
да рин кою її зав жди ним при го -
щаємо. 

Якщо рап том ви зу стрі нете 
Злюч ку, теж мо лоч ком її при -
гостіть. 

Тільки в жод ному разі не да вай-
те їй ово че вих со си сок, бо вона че-
рез ті со сиски геть глузд втра чає.

со бака Злюч ка

Є ще одна со бака — Злючка.  
Така доб ряка! Наче й не со ба ка — 
вор ко тить, об лапи треться, лиже 
всіх. І дуже лю бить мо локо, по-

Зна йом с Т Во
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Кро лик Рон ні

Ще один меш ка нець мого лісу — 
кро лик Ронні. Він ви ро щує ка пус-
ту, моркву, огірки, се леру, ру колу 
та іншу не їс тівну траву. Як він це 

спо жи ває — не збагну. Що дня кри-
шить собі са лати — я збо же во-
ліла б.

Ронні — на хаб ні ший і хит рі ший 
за будь-яку лиску. Справж ній ду-
ри світ! Коли ми з Ман да рин кою 
на ві ду є мося до Ронні в гості, він 
нас зав жди ду рить. Ман да ринка не 
дасть збре хати. Якщо хо чете по-
дро биць — за ві тайте до мене, я вам 
усе роз по вім.

Зна йом с Т Во
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Вед мідь Пу зик

Вед мідь Пу зик — стра шен ний 
леда цюга, до того ж по  с тійно 
у сплячці. Ми з Ман  дарин     кою час-
то му симо його будити.

Та коли Пу зик не спить, він зав-
жди ве се лий, аж за надто, й від ві-
дує з нами всі ве чірки. Де які ве се-
лощі — Пу зик од разу там. А якщо 
й по тан цю вати є на года, то його 
вза галі не ви же неш! Дуже ве ли кий 
ша ну валь ник тан ців. Хоча за зви чай 
тан цює сам-один, щоб ін шим тан-
цю рис там лапи не по від топ ту ва-
ти — він же вед мідь. Якось на -
ступив-таки мені на лапу — добре, 
що я у ва лян ках була, вбе рег лася. 
Я те пер, коли ра зом із ним тан цюю, 
взу ваю спе ці альне взуття — ка ло-
ші. В них, на віть якщо Пу зик на-
сту пить мені на лапу, я болю зо всім 
не від чу ваю. 

А ще ми з Буль баш кою сплели 
Пу зи кові м’я кенькі шкар петки 
для тан ців, за ради на шої без пеки. 
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Та най кра щий спо сіб вбе рег тися 
від Пу зика — ого ро ди ти мо туз кою 
те місце, де він тан цює, і сте жити, 
щоб він за ту мо тузку не за хо див.

А ще Пу зик мені в ди тинстві на 
вухо на сту пив, ви пад ково. І те пер 
з но тами, які до ноти «до», у мене 
труд нощі. А з но тами, що після 
«до», все в мене гаразд.

Ко нячка Б́ янка

Як я вже ка зала, ко нячка Б’ян-
ка — це моя уче ниця. Я їй все пе  ре-
дала — всю гра моту, всі знання, які 
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в моїй го лові є. І те пер вона така 
сама, як я: така ж роз умна, на чи-
тана й осві чена. Ви, коли бу дете 
з нею спіл ку ва тися, па м’я тайте, що 
це мої знання у неї в го лові. Без 
мене вона була б зви чай ною ро бо-
чою ко ня кою, тя гала б туди-сюди 
хури. 

Кіт апель син

У мо єму лісі можна було б на-
тра пити і на кота Апель сина, якби 
він ці лі сінь кими днями не ла зив по 
своїх апель си но вих де ре вах. Він 
ті апель сини ква сить у діж ках. 
А вран ці на тще серце зав жди ви пи-
ває склянку апель си но вого роз-
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солу. Решту він сам про себе роз-
по вість, бо мені вже на бридло, та 
й по їсти час, отже, за круг ля ти-
мусь.

ВІД ГО ЛОВ НОГО РЕ ДАК ТО РА: 
слова вдяч ності й по да рунки при-
йма ються ці ло до бово у мене вдома. 
А якщо рап том хтось чи мось неза-
до во ле ний, то «Книга скарг» ви сить 
у Сорок Сьомому Лісі, де вовки 
живуть.

КІ нЕЦЬ «То ма ТИ ноЇ ПРаВ ДИ»

По по лудні біля Ве ли кого Дуба 
стали зби ра тися меш канці Де ся-
того Лісу і чи тати га зету. Хтось 
смі явся, а хтось і обу рю вався. 
Найбільше гні ва лася Буль баш ка.
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— Це все брехня! —доводила во-
на. — Я відер не їм! Може, я трохи 
й тов с тенька, але це моя на ту раль-
на фі гура. Я зав жди під три мую її 
в од них і тих са мих роз мі рах: 90 — 
за ввишки, 60 — завширш ки!

На то мість Боббі, про чи тавши 
про себе, дуже роз ве се лився та 
став по ті ша тися з Ман да ринки. 
Пи тав, чи не за була вона пе ред 
тим, як при йти сюди, за хо вати всі 
свої ман да рини в пог ребі.

— А я, — се р йозно ска зав Рон-
ні, — все ж таки на по ля гаю на то-
му, що са лати з ру коли ба гаті на 
мі не рали й ві та міни. Вони дуже ко-
рисні та значно смач ніші за усі лякі 
тор тики. Я просто за раз на кришу 
ве лику миску са лату, й ви самі пе-
ре ко на є тесь!

Тут при йшов Пу зик із ба ла лай-
кою-конт ра ба сом, мало не на сту-
пив на лапу Брунатці й почав було 
ви до бу вати зі свого ін ст ру мен та 
не су світні звуки. До   ве лося Злюч ці 
на нього гавк нути, і Пу зик на 
якийсь час за тих та взявся чи тати 
газету.

Жас минка й Шип шинка щиро 
ди ву ва ли ся:

— То мата, певно, як зав жди, 
щось пе реп лу тала. У нас на две рях 
ви сить таб личка «Обе режно, добрі 
со бач ки!». Це тому, що ми за надто 
добрі, і не всі гості ви три му ють та-
ку кіль кість доб роти. Ось не що-
давно за ві тали до нас дві овечки 
із су сі д нього лісу по ре цепт пе-
чива. То ми їх три дні го ду вали, 
упа дали коло них і не хо тіли від-
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пус кати. І як ви ду ма єте, що вони 
зро били? Утекли вночі че рез ко-
мин, не гід ниці! Ще й роз ва ляли 
його, поки про ла зили, бо надто 
в нас на бо рош ня ній їжі пог лад-
шали.

Злючка, яка не дуже добре роз-
би рала кри вулі курки, поп ро сила 
Б’янку по чи тати вго лос, що там 
про неї на пи сано. Ви слу хавши, во-
на сер дито за гар чала.

— Не пе рей майся цим, Злюч-
ко! — за спо ко ю вала її Б’янка. — 
Не бери так бли зько до серця пи-
са нину То мати! Он про мене вона 
на пи сала, що ні бито я від неї всіх 
знань на бра лась. Од нак ні хто своїх 
знань мені не пе ре да вав, а То мата 
й по го тів. Я сама зма лечку люблю 
чи тати й на вча тися.

Та Злючка вже зір ва лася з місця 
й пог нала до бу динку То мати. Не 
знай шовши там лиску, Злючка взя-
ла слід, який при вів її до су сі д нього 
лісу, де То мата за зда ле гідь схо ва-
лася від чи та чів своєї га зети. Вона 
си діла на де реві, зві сивши лапи, аж 
рап том по ба чила Злючку.

— Ой, Злючко, лю бе сенька, 
яка при ємна зу стріч! Чого це ти 
так га ряч ку єш? — за то рох ко тіла 
лиска.

— А ти не здо га ду єш ся?! Ану 
злазь, я тебе за раз при го лублю! 
Я ж доб ра! — за гар чала Злючка.

— Ти що, жар тів не роз умієш? 
Сьо годні ж перше квітня — День 
сміху, ні кому ві рити не можна! Ой, 
а що це за звуки? Знову Пу зик 
свою ба ла лайку мордує?
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Злючка стрі по ну лася та, при гро-
зивши То маті ла пою, ки ну лася на-
зад до Де ся того Лісу від би рати 
в Пу зика ба ла лайку-контрабас.

А То мата роз зир ну лася на всі біч, 
обе режно злізла з де рева й по-
дрібо тіла до дому, де на неї че кав 
то мат ний суп гас пачо.

Без сіл ля
Якось вранці лиска То мата го ту-
вала на сні да нок са лат зі своїх 
улюб ле них овочів — по мі до рів, аж 
тут ви явила, що в неї скін чи лася 
СІЛЬ. Поп ря му вавши до своєї под-
руги, лиски Ман да ринки, вона ви-
рі ши ла за разом ви про сити в неї 
щось смач неньке.
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— ОЙ-ОЙ-ОЙ!!! Знаєш, Ман да-
рин ко, — стала ви га ду вати То мата, 
од разу ж за бувши про сіль, — у ме-
не вдома зов сім нема чого їсти. Усі 
мої харчі про пали, вкри лися пліс-
ня вою чи були ки мось з’їдені. Тож 
дай мені, будь ласка, що в тебе там 
є в хо ло диль нику.

Ман да ринка охоче зро била для 
под руги кілька ка на пок із си ром, 
а на де серт дала па кет із ман да ри-
нами. За до во лена То мата взяла 
гос тинці й ру шила до дому, але до-
ро гою за вер нула до пе сика Боббі.

— Боббі, Я ТАКА БІДНА, НЕ-
ЩАСНА Й ГО ЛОД НА! — жа лібно 
скри ви лася То мата, пе рес ту пивши 
че рез по ріг. — Три дні ні чого не 
їла, бо мене обік рали. Хтось за ліз 
до мого бу дин ку й ви чис тив хо ло-

диль ник, поцу пивши всі мої при-
паси. А мої по мі дорні кущі чо мусь 
рап тово за в’яли.

— ОВВА! Та що ти ка жеш?! Не-
вже таке бу ває в на шому без хмар-
ному ліс о вому жит ті? — роз гу-
бився Боббі і по ді лився з под ру гою 
каст руль кою ово че вих кот лет, 
кіль кома огір ками й на віть шма точ-
ком тор тика.

То мата від несла всі ці гос тинці 
до дому, бо вони вже в ла пах не вмі-
ща лися, а потім навіда лася до вед-
медя Пу зика. Йому лиска сумним 
го ло сом на плела про те, що вовки 
спа лили її бу ди нок ущент, а ра зом 
із бу дин ком зго ріли й усі за паси 
харчів.

— БІДОЛАШНА ТОМАТО! Ну 
це ж тре ба?! Давно вже вовки не 
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на ві ду ва лися до на шого Де ся того 
Лісу. — І гос тин ний Пу зик пус тив 
То мату до себе, де вона з’їла май-
же все, що ле жало в нього в хо ло-
диль нику.

По тім лиска за ві та ла до кро лика 
Ронні. Цього разу її іс то рія була 
про по вінь, про за топ ле ний го род 
і про по не ві ряння в по шу ках їжі. 

За кін чила вона свою опо відь сло-
ва ми:

— Ось так, Ронні, те пер я жив-
люся тим, що під лапи тра питься. 
Про зба лан со ване пов но цінне хар-
чу вання можна забути.

— НЕ ЖУРИСЬ, ТОМАТО! — 
при язно озвався Рон ні, — можу 
на кри шити для тебе смач ню чих са-
ла тів — ово че вого і фрук то вого. 
У них ти знай деш усі ос новні ві та-
міни й мі не ра ли!

І він зро бив для лис ки дві ве ликі 
миски са лату та ще й дав на до дачу 
ка пус тину. Щоб 
від нести всі ці 
гос тин ці, То-
маті до ве лося 
бігати до дому 
двічі.

БЕЗ сІЛ Ля
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На ступ ною була лиска Буль-
башка.

— Буль башко, люба! — за ко тила 
очі То мата, при йшовши до под ру-
ги. — Знаєш, я трохи за не ду жала. 
У мене сьо годні стався на пад рід-
кіс ної хво роби — БЕЗ СІЛЛЯ на зи-
ва ється. Це коли в ор га нізмі бра кує 
солі. Іс ну ють тільки одні ліки, які 
мо жуть мене за раз вря ту вати, і ці 
ліки го ту ються із трьох відер груш.

— СЕРДЕШНА ТОМАТО! —
Буль башка по жа ліла То мату, по  -
ба жала їй швид кого оду жання 
й дала із за па сом — чо тири відра 
груш.

Лиска від несла груші до дому та 
й поп ря му вала до со ба чок Жас-
минки й Шип шинки.

— А чи зна єте ви, яке лихо зі 
мною ста ло ся? — по чала То мата 
журливо. — На мій бу ди нок упав 
ме те о рит. А уламки роз ле ті лися 
на всі біч й по били всі мої по мі дори. 

І те пер на місці мого дому зяє 
ВЕ ЛИ ЧЕЗНА ЯМА, бо ме-

те о рит про бив землю на-
скрізь — і якщо туди, 

в ту яму, за зир-
нути, можна 
по ба чити ін-
ший бік Землі. 

БЕЗ сІЛ Ля
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Але я бо юся туди за зи рати і вам 
теж не ра джу. Я на ма га лася ту яму 
за ки дати, але, от біда, весь ґрунт 
про ва лю ється й ви си па ється з дру-
гого боку Землі. На віть не знаю, 
що мені робити.

— ОТ ЛИХО, ОТ БІДА! ТОМА-
ТО! — за хви лю ва лися со бач ки, — 
ліпше збу дуй нову хату де інде, а на 
місці ста рої треба зро бити ВЕ ЛИ-
КИЙ ЛЮК, щоб ні хто в ту яму не 
впав. Бо, знаєш, якщо хтось туди 
про ва литься, то як ми його по вер-
немо назад?

Со бачки спи тали в То мати, чим 
вони мо жуть їй до по могти. Лисці 
тільки того й треба було.

— Та ось, до речі, — жваво по-
чала То ма та, — у мене ж удома хо-
ло диль ник був, і, ви хо дить, він теж 

по ле тів ра зом із ме те о ри том на той 
бік Землі. На віть якщо його хтось 
там знайде, то на вряд чи по верне, 
бо він у мене був непід пи са ний. 
І за ли ши лась я без жод ної крихти 
хліба. Чи не могли б ви мені під ки-
нути яки хось харчів?

Ве ли ко душні Жас минка й Шип-
шинка не тільки дали То маті хар-
чів, а й на віть по да ру вали їй но вий 
хо ло диль ник. І в цей хо ло диль ник 
вони пок лали ба гато сма коти — 
зок рема, ва ре ники з виш нями. На-
силу до тяг нувши хо ло диль ник до-
до му, То мата на цьому не за спо -
кої   лася, а за ві тала до со бачки 
Брунатки.

— ЕХ-ЕХ-ЕХ! Люба Брунат-
ко! — го лос у лиски трем тів й ури-
вався. — Ось ти тут жи веш, ра дієш 
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життю, пі сень спі ваєш, тим ча сом 
як у мою хату рап том се ред бі лого 
дня вда рила блис кавка й пе рет во-
рила її на купу по пелу. Чи варто 
й зга ду вати, що всі мої при паси 
й за о ща дження спіт кала така сама 
доля?

У Брунатки від по чу того аж мо-
роз поза шку рою пі шов. БР-Р-
Р-Р!!! Роз чу лив шись, вона вру чила 
То маті ці лий мі шок цу ке рок:

— Ось тобі, То мато, ці лий мі шок 
цу ке рок — мало точно не буде.

Але То маті все одно було ма-
ло — і вона по да лася до кота 
Апель сина.

— Ти та кий гар ний ко тик, — за-
йшла зда леку То ма та, — у тебе 
стільки чес нот, стільки апель си нів. 
А я — БІДНА, НЕ ЩАСНА ЛИС-
КА, ні кому я в цьому світі не по-
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— Та якось так ви йшло, що пе-
ред цим мені рап том за хо ті лося 
по ми лу ва тися на зо ряне небо. Я ж 
така ро ман тич на! — щиро від по-
віла То мата. — Та не встигла ви йти 
на под ві р’я, де в мене сто їть те лес-
коп, обер ну лася — а бу динку нема. 
Я по чала тоді шу кати, куди він по-
дів ся, — зирк у те лес коп, а мій бу-
ди нок уже на Мі сяці сто їть, і в ньо-
му ціла ро дина при буль ців. Просто 
ЖАХ І СТРА ХО ТА!

І так пе ре кон ливо То мата ви га-
ду вала всі ці поб ре хеньки, що на-
віть не до вір ли вий Апель син їй по-
ві рив і по да ру вав ящик апель си нів.

Обій шла Томата майже всіх 
меш кан ців Де ся того Лісу. Тож, 
про хо дячи повз бу динок со баки 
Злючки, тяжко за мис ли лася над 

трібна, бо те пер 
у мене не має на-
віть до ма ш ньої 
ад реси. І знаєш 
чому? Ні защо не 
здо га да єшся! Мій 
бу ди нок ви крали 
при бульці! Вони 
його об рали як 
най ори гі наль ні-
ший з усіх бу дин-
ків у на шому лісі, 

ди зайн їм дуже спо до бався. Тож 
поки я спала, вони взяли й по тягли 
його на Місяць.

— Але, То мато, якщо ти спала 
у сво єму бу динку, коли його вкра-
ли, то як ти опи ни лася тут? Чому 
ти не на Мі ся ці? — під оз ріло спи-
тав Апель син.
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тим, чи за хо дити до неї, — адже 
їжі й так уже було повно. Однак 
стри ма тися лиска не могла.

Щойно вона примандрувала до 
Злючки, як та ну гав ка ти:

— ГАВ-ГАВ-ГАВ! То мато, чого 
тобі треба?

— Злюч ко, — по чала То мата 
обе реж но, — знаю, ти мене не до-
люб люєш, але ти єдина, хто може 
зро зу міти моє лихо, бо всі інші ме-
не від цу ра лися. Ні кому мене не 
шкода, усі ду ма ють лише про себе. 
ТІЛЬКИ Я ОДНА ДУ МАЮ ПРО 
ВСІХ. Але ж не можу я ду мати про 
всіх на ПО РОЖ НІЙ ШЛУНОК !

— До чого ти хи лиш? — ви ря чи-
лася на неї Злючка.

— Я хилю до того, що в тебе 
є дім і хо ло диль ник, їжа й друзі, 

а в мене вже ні чого не має. Усе, що 
в мене ли ши ло ся, — це спо га ди, — 
і на цих сло вах То маті на віть вда-
лося пус тити сльозу. — На мій бу-
ди нок, Злючко, на пали тер міти і за 
ніч увесь сто чили. Ні чого від нього 
не ли ши лося, окрім кор пусу хо ло-
диль ника, бо він за ліз ний. І те пер 
мій хо ло диль ник по рож ній, як ба-
ра бан.

Роз жа лоб лена Злючка, а роз жа-
ло бити її досі ні кому не вда ва лося, 
по лізла до хо ло диль ника по ово-
чеві со сиски.

То мата була рада-ра ді сінька. 
Вона ви стри бом пом чала до дому, 
щоб на решті ситно й різ но ма нітно 
пос ні дати. 

Як же вона зди ву ва лася, коли 
по ба чила вдома свою тран силь ван-
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ську ті тоньку, а на вкруг неї — не-
до їдки хар чів, зіб ра них То ма тою 
з усього лісу.

— Ну, здрас туй, То ма то! — при-
ві тала її, сито гик нувши, ті тонь-
ка. — А я, поки до тебе до би ра-
лася, страх як зго лод ніла. За хо-
джу, а тут — ТИ БА! — СТІЛЬКИ 
ВСЬОГО СМАЧ НОГО! Ну, я не 
стри ма лася й усе з’їла. Ось тільки, 
біда, ані щіпки солі не знайшла, 
якесь су цільне без сілля! До ве лося 
їсти все не прис ма че ним. Тож зга-
няла б ти до ко гось по сіль, га?!

Жо лу дя ний кущ
Од ного разу примандрувала до 
То мати де ле га ція сви нок, яких від-
ря дили на пе ре го вори.

— Здрас туйте, То ма то! — звер-
ну лись гості до лиски. — Ми із су-
сі д нього хліва, тобто лісу. Ба гато 
чого про вас чули і зна ємо, що ви 
не аби яка са дів ниця, дуже лю бите 
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роз во дити по мі дорні сади. І зна є-
теся на сільсь кому гос по дарстві. 
А ми ось хо чемо роз во дити жо лу-
дяні сади. Роз ка жіть, будь ласка, 
як це ро биться.

— ВИ ЩО, НЕ ЗНА ЄТЕ, ЯК 
ЖО ЛУДІ ВИ РО ЩУ ВА ТИ? — за-
пи тала То ма та. — Це ж просто! 
Можу вам дати жо лу дя ний кущ, ви 
його по са дите, а вже з нього ви-
росте ве ли чезне жо лу дяне де рево. 
За че кайте тут, я миттю.

То мата хутко по бігла до лісу 
й ви ко пала там пер ший-ліп ший 
кущ, що тра пився під лапу. Тоді 
пом чала до най ближ чого дуба, на-
зби рала під ним жо лу дів і при кле ї-
ла їх до того куща.

— Ось, — ска зала вона свин кам, 
по вер нув шись, — це жо лу дя ний 

кущ. Як ба чите, на ньому рос туть 
го тові жо луді. Аж сто жо лу дів — 
як при кле єні. Ви його в себе в лісі 
по са діть і де кілька днів по че кайте, 
поки з цього куща ви росте де рево 
й за сипле вас усіх жо лу дями. Бу-
дете в них ку па ти ся!

Свинки по дя ку вали То маті й за-
до во лені по да лися додому.

Не ми нуло й доби, як свинки 
знову прибігли до лиски, але вже 
сер диті, мов ляв, та їх обдурила, бо 
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вони по са дили кущ, а до ве чора всі 
жо луді з нього оси па лися.

— Це все тому, що по га ним 
клеєм ви, То мато, при кле їли жо лу-
ді до куща. Ви нас об ду рили, ні-
який це не жо лу дя ний кущ.

вам треба трохи по че кати, доки 
дос піє нова пар тія жо лу дів — і тоді 
буде вам, свинки, щастя.

Свинки пішли від То мати нев до-
во лені, але ви рі шили таки по че кати 
ще трохи — рап том справді дос пі-
ють нові жолуді.

За де кілька днів свинки знову 
рох кали в ли сиці на под ві р’ї. Не 
при ві тав шись, вони за я вили з по-
рога, що жо луді на тому кущі не 
рос туть, зате ви росли якісь ЧОРНІ 
ЯГОДИ. Дуже схожі на вовчі. І те-
пер вони бо яться, що при йдуть 
вовки й ви же нуть їх, сви нок, їс ти-
муть ці ягоди й жи ти муть у їх ньому 
хліві.

А То мата їм ла гід но:
— Які ж ви не ро зумні! Це не 

вовчі ягоди, а жо луді. Вони та кий 

— От і ні, свин ки, — від ка зала 
їм лис ка, — жо луді так і рос туть — 
на чебто на клею. А коли дос пі ва-
ють, на чебто від клею ються. Те пер 
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ви гляд ма ють, коли ма ленькі. А як 
ви рос туть, ста ють ВЕ ЛИ КИМИ 
ДО РОС ЛИМИ ЖО ЛУ ДЯМИ.

Свинки по вер ну лися до себе 
в ліс і знову ви рі шили трохи по че-
кати — рап том ягоди справді пе ре-
тво ряться на жо луді. Але так і не 
до че ка лися, бо дуже вже їм кор ті-
ло жо лу дів. Тож узяли вони і скуш-
ту вали цих чор них ягід. Як стало їм 
ЗЛЕ!.. Як роз бо лі лися в них жи-

воти!.. До ве лося кли кати лі ка ря — 
бобра із су сі д нього лісу. Той про-
пи сав їм ліки і як най су во ріше за бо-
ро нив їсти вовчі ягоди.

Тоді свинки ви рі шили пров чити 
То мату. 

Вони про кра лися вночі на її по-
мі дорне поле й зір вали всі по мі-
дори, а на то мість по прик ле ю вали 
до ку щів шишки.

Як по ба чила То мата це вранці, 
по бігла до ко нячки Б’янки.

— Б’янко, люба, — стала бла-
гати лис ка, — роз кажи мені, як ви-
ро щу вати жо луді. Бо не ба чити 
мені по мі до рів як своїх вух.

Ви яви лося, що це не так і склад-
но: треба лише по са дити жо лудь 
у землю, по ли вати його, ви по лю-
вати бу р’яни й че кати, доки ви-
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росте де рево дуб, а на ньому до зрі-
ють ЖОЛУДІ.

То мата пе ре по віла все це свин-
кам, по са дила жо лудь і по обі цяла 
його до гля дати, а свинки по вер-
нули лисці всі її по мі дори. Що дня 
по ли вала вона той жо лудь і ви по-
лю вала до вкола нього бу р’яни. 
А коли із жо лудя про ріс па гін, 
свинки об го ро дили його пар ка ном 
і пос та вили ці ло до бову охо рону. 
А на вколо ого рожі ви рили рів, за-
пов нили його во дою й за пус тили 
туди ЗЛИХ КА РА СІВ.

Дуп ло
При йшла од ного разу То мата до 
своєї под руги, лиски Клі тинки із 
Вісімнадцятого Лісу, й каже:
—— Клі тинко, гайда за лі земо до 
яко гось дупла і звідти всіх ля ка ти-
мемо! Тільки про по ную не просто 
ля кати, а ДУЖЕ-ДУЖЕ СТРАШ-
НО ЛЯКАТИ!

— А це як? — пи тає Клі тинка.
— Бу демо якось мо то рошно ви-

ти, щоб аж мо роз по шкурі. Отак: 
«У-У-У-У-У-У»! Чи так: «У-І-І-І-
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І-І»! А ще по на ду ва ємо по-
віт ряні кульки й бу демо їх 
лопати.

Вони над ули два дцять ку-
льок і за лізли з ними в дупло Ве-
ли кого Дуба — ледве їх туди за-
пхали. Сіли та й стали че кати, поки 
хтось про хо ди тиме повз дуб.

Див ляться: ча пає Брунатка. Лис-
ки од разу: «У-У-У-У-У-У-У, У-І-
І-І-І-І-І-І-І». Брунатка зу пи ни-
лася біля дуба, стала дос лу ха тися, 
а сама трем тить зі страху. І тут 

лиски кульку — БА БАХ! Бру-
натка як під ско чить та як дре-

мене! А То мата з Клі тин кою 
пос мі я лися й далі си дять, че-

ка ють.
Аж тут дрі бо тять Жас минка 

й Шип шинка, цу керки на ми на ють. 

Лиски знову: «У-І-І-І-І-І-І-І-І, 
У-У-У-У-У-У-У». Со бачки зу пи ни-
лися, пе ре зир ну лися, на шо ро шили 
вуха, а хвос тики у них так і трем-
тять. Тоді То мата з под ру гою як 
лоп нуть кульку — БА БАХ! Со-
бачки зі страху: «ГАВ!» — і як 
чкур нуть лі сом! Аж ку рява 
здій ня лася. На віть па ке-
тик із цу кер ками за гу-
били. Лиски, звісно, 
його під іб рали — не 
про па дати ж добру.

Си дять То мата і Клі-
тинка далі, ба чать: суне пе ре валь-
цем Пу зик. Лиски: «У-У-У-У-
У-У», — а Пу зик нуль уваги. Лиски 
го лос ніше: «У-У-У-У-У», — а йому 
хоч би що. Тоді под руги кульку 
БА БАХ! — а той вед мідь на-
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віть ву хом не веде. Тут ли сиці вже 
йому з дупла кри чать: «ПУ ЗИКУ, 
ТИ ЩО, ГЛУ ХИЙ?!» Вза галі не 
ре а гує. А Клі тинка тим ча сом со ва-
лася-со ва лася по дуплі та й ви ва-
ли лася з нього — і просто на Пу-
зика впала. Тут на решті Пу зик 
стре пе нув ся.

— ЩО ТА КЕ?! — за кри чав він 
зля кано. — Клі тинко, звідки ти 
мені на го лову зва ли ла ся?

— Ой, Пу зику, ви бач, — від по-
віла йому Клі тинка теж зля ка но, — 
я не нав мисне. Лізла на де рево, щоб 
зір вати плоди, та й не втри ма лася 
на гілці.

— Які ще плоди? ЦЕ Ж ДУБ! Ти 
що, на жо луді пе рейш ла?

— Звісно, ні. Але в мене є зна-
йома свинка, і я ви рі шила її жо лу-

дями по час ту вати. Я тобі згори 
кри чала-кри ча ла… Ти хіба не чув?

— Ой, — скрушно мо вив Пу-
зик, — я вуха давно не мив, тому 
й не чув. За раз піду помию.

Пі шов Пу зик мити вуха, а Клі-
тинка за лізла на зад до ли ся чої за-
сідки.

Нев довзі чим чи кує Боббі, ку дись 
тягне каст рулю ово че вих кот лет. 
Лиски знову за вели своєї «У-У-У-
У-У-У» та «У-І-І-І-І-І-І», а Боббі, 
як по чув це, сів та й ну на дупло 
гав кати: «ГАВ! ГАВ! ГАВ!»

— ТИ ЧОГО РОЗ ГАВ КАВ СЯ?! — 
кри чать йому лисиці.

— А чого ви там си дите й ви є-
те? — зди во вано пи тає Боббі.

— А це в нас гра така, — по яс-
нює То ма та, — на зи ва ється «Хто 
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кого пе ре ля кає». Ми тут си димо 
й усіх ля ка ємо, а хто не зля ка-
ється — той мо ло дець. Ось ти не 
зля кався, отже, мо ло дець — став 
свою каст рульку та йди собі далі.

Але Боббі від мо вився за ли шати 
каст рульку. Лише по го дився об мі-
няти одну кот летку на по віт ряну 
кульку. Лиски з’їли ту кот летку 
нав піл і стали че кати далі.

Тут ди бає Буль башка. Щойно 
То мата з Клі тин кою за вили, як 
Буль башка з пе ре ляку вмить за ри-
лася в землю, наче якийсь че р в’як. 
Лиски її ледве за хвоста ви тягли 
назад.

— Ну ти й по лох лива, Буль баш-
ко! — каже їй То мата. — Ось ві зь-
ми-но кульку та йди собі куди  
йшла.

Довго То мата з под ру гою по тім 
си діли й ну ди лися, доки за при мі-
тили кота Апель сина. Ли сиці, як 
по ве лося: «У-У-У-У-У-У». Апель-
син за вмер, на ста вив вуха, і под-
руги в цю мить кульку — БА БАХ! 
А кіт кігті ви пус тив й по дерся про-
сто до дупла. Як стрибне в нього, 
як шкря боне кіг тями по всіх куль-
ках — БА БАХ, БА БАХ, БАБАХ!

Тут уже не тільки Апель син, 
а й То мата з Клі тин кою не на жарт 
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пе ре ля ка лися. Ви ле тіли вони всі 
втрьох з дупла ку лею: же нуться, 
ве ре щать! Роз си па лися хто куди. 
Клі тинка ви дер лася на вер хівку ви-
со чез ної сосни, її по тім звідти зні-
мали по жеж ною дра би ною. То-
мата ж із пе ре ляку за бігла аж 
у Три дця тий Ліс, ледве знайшла 
до рогу назад.

А кіт Апель син, ви яв ля ється, ли-
сок тоді на віть не по мі тив. Хо див 
по тім лі сом і роз по ві дав усім, як 
у дуплі бомба ви бух нула.

— Яка ще бом ба? — ди ву ва лися 
всі. — Не має в на ших краях ні яких 
бомб! Це, ма буть, як зав жди, То-
мата беш ке ту ва ла!

Схо джен ня  
на вер ши ну

Од ного разу То мата за хо тіла зійти 
на якусь під хо жу вер шину.

Гір по ряд із Де ся тим Лі сом не-
має, а з вер шин була тільки одна — 
купа сміття на уз ліссі: усі ляке па-
ліччя, старі двері, вікна, дошки та 
бита цегла. Цю купу То мата сама 
й на си пала, коли пе ре бу до ву вала 
собі бу ди нок. І все ніяк не могла її 
при брати. Оце й була най вища вер-
шина по ряд із Де ся тим Лісом.
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Тож лиска ви рі шила, що за лізе 
на цю вер шину й уста но вить там 
пра пор із на пи сом «ТО МА ТА». 
Вона зро била та кий пра пор і по-
лізла. Поки дер лася, ви ма за лася як 
по рося. Зате коли опи ни лася аж на 
са мі сінь кій вер хівці та вста но вила 
там своє зна мено, од разу від чула 
себе ВЕ ЛИ КОЮ І МО ГУ Т НЬОЮ.

Лиска на со ло ди лася ве личчю 
мо менту, а тоді злізла й пішла від-
ми ва тися в озері. А по мив шись, 
обійшла всіх, роз по ві да ючи, як 
зійшла на вер шину.

— Яку вер шину, То ма то? — не 
могли втя мити її друзі.

— Ту, що на уз ліс сі, — ка зала 
лиска.

— Що ще за вер шина? НЕ МАЄ 
ТАМ НІ ЯКОЇ ВЕР ШИНИ, лише 
купа твого бу ді вель ного сміт тя, — 
на смі ха лися звірі. — Ти б його, до 
речі, при брала.

Тільки одна Б’янка, коли То мата 
роз по віла їй про свій под виг, не 
стала на смі ха тися. На то мість за-
про по ну вала піти у справжні гори, 
які сто яли за всіма лісами.
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Под руги йшли туди довго, а ко-
ли дійшли — за ми лу ва лися! То мата 
тоді вперше по ба чила збли зька такі 
ви сокі гори, що аж вершини їхні 
були вкриті хма рами. Але схо дити 
на них лиска не на ва жи лася.

— Це не тому, що я бо юся гір, — 
ви прав до ву ва лася То мата. — Ні, 
гір я не бо юся. Я бо юся хмар… 
з ди тинст ва!

Тож ви ру шила Б’янка на гору 
са ма, а То мата ли ши лася внизу.

— Буду ми лу ва тися кра є ви-
дом, — ска зала вона Б’янці.

Ці лий день про спала То мата біля 
під ніжжя гори, а коли про ки ну-
лася, хмари вже роз ві я лися. І тоді 
вона по ба чила на са мому вер шечку 
гори Б’янку.

«Шко да, — по ду мала лис ка, — 
якби не хмари, я пер шою зійшла б 
на цю вер шину. Та дарма, ХОЧ НА 
ОДНУ ВЕР ШИНУ, А Я ТАКИ 
ЗІЙШЛА, хай на віть і не надто чи-
сту і не таку вже й сим па тич ну».

Коли под руги по вер ну лися на-
зад, до ве лося То маті всю ту купу 
сміття при брати, щоб ні хто більше 
на неї не зій шов. А пра пор з на пи-
сом «ТО МА ТА» вона при крі пила 
до свого ди маря й поз на чила в ка-
лен дарі нову свят кову дату — 
ДЕНЬ СХО ДЖЕН НЯ НА ВЕР-
ШИ НУ.

схо ДЖЕн ня на ВЕР ШИ ну 
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То ма та-ве те ри нар
Якось То мата ви рі шила лі ку вати 
хво рих. Вона на ма лю вала над две-
рима свого бу динку ве ли кий чер во-
ний хрест, а під ним на пи сала «ВЕ-
ТЕ РИ НАР». Одягла бі лий до маш-
ній ха лат і при го ту вала ін стру менти: 
чайну ложку, щоб у горло за зи-
рати, і сто лову ложку, щоб по між 
ді лом сьор бати гас пачо.

Не за ба ром з’яв и лися па ці єнти. 
Пер шим при йшов Боббі:

— То мато, ДОПОМОЖИ! Я про-
 ковт нув кот лет ку і, зда ється, трохи 
нею по да вився. Один ве ли кий шма-
ток за стряг у мене в горлі й за ва-
жає спіл ку ва тися.

— ТЯЖ КИЙ ВИ ПА ДОК, — по-
важно мо вила То ма та, — бу демо 
ро бити опе ра цію, ви тя гати кот-
летку.

— Ой ні, То мато, тільки не опе-
ра цію!

— Ну тоді зро бимо тобі клізму.
— Та ні, То мато, ти що! Клізма 

була б пот рібна, якби кот летка за-
стрягла в са мому кінці, а вона за-
стрягла в са мому по чатку.

Але То мата ве ліла Боббі не спе-
ре ча тися, а слу ха тися лі каря. І за-
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пев нила, що клізма йому га ран-
товано до по може. Лиска ви бігла 
з дому й за мить по вер ну лася з по-
ли валь ним шлан гом, во че видь, 
маю чи на мір ро бити ним клізму. 
Боббі, як угле дів шланг, аж під-
стриб нув із пе ре ляку: «ОЙ-ОЙ-
ОЙ!»— і так під стриб нув, що шма-
ток кот летки тут-таки про ско чив 
йому в шлунок.

— От ба чиш, як тобі до по могла 
кліз ма! — ска зала за до во лена То-
мата. — Це ж краще за будь-які 
ліки!

На ступ ним при йшов Пузик.
— То мато, зда ється, у мене від 

меду кишки злип ли ся, — пос кар-
жився вед мідь.

— Це рід кіс ний у ме ди цині ви па-
док. Але тобі по щас тило, бо я знаю, 

що треба ро би ти! — від по віла То-
мата, під нявши вгору вка зів ний кі-
готь. — ТРЕБА ВИ ПИТИ ДЕ СЯТЬ 
ВІДЕР ВОДИ, і тоді в тебе всі киш-
ки роз лип нуться.

— НІ-НІ-НІ! Але я не ви п’ю 
стільки води, То мато! Де сять 
відер — це ДУЖЕ БАГАТО.

— Ну то ви пий скільки змо жеш, 
але тоді ме ди цина не га ран тує, що 
в тебе всі кишки роз лип нуться.
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мата по ка зала Ман да ринці, як пра-
вильно й обе режно ко лу па тися 
палич кою в носі.

Од наче нев довзі Ман да ринка по-
вер ну лася, бо про пи са ний То ма-
тою за сіб лі ку вання їй не до по міг. 
Тоді То мата на ко ло тила для по-
дру ги со лод кої мікс тури — за ре-
цеп ту рою, яку тут-таки й при ду ма-
ла. Мікс тура ця теж не до по мог ла, 
але Ман да ринка при наймні тро хи 
від во лік лася. А до ве чора не жить 
у неї ми нувся сам.

А ще при хо див до То мати Ронні:
— ОХ-ОХ-ОХ! Щось у мене 

остан нім ча сом бо лять лапи.
— Ти, Ронні, надто ба гато стри-

баєш. Ось скажи, скільки стриб ків 
ти ро биш що дня? — за пи тала То-
мата.

Пу зик ви пив два відра води, 
більше не зміг, і в нього все ре дині 
все роз лип лося. 

То мата ж ска зала, що двох відер 
ви ста чило тільки 
тому, що мед не 
встиг усе ре дині 
сильно за сох нути, 
бо Пу зик вчас но 
звер нувся до лікаря.

По тім за бігла 
Ман да рин ка:

— РЯТУЙ, ТОМАТО! 
У мене, схоже, не жить по чи на-
ється! Що робити?

— Від не житю є в мене один чу-
до дій ний за сіб — ватні па лички, 
щоб ними ко лу па тися в носі. Бе реш 
таку па личку, длу ба єшся нею 
в носі — і не має не житю. — І То-
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— Та я ні коли не лічив.
— А ти ві зьми й по лічи! І стри-

бай рівно вдвічі менше.
Ронні став лі чити, скільки він 

що  дня ро бить стриб ків, і ви яви ло-
ся, що в се ре д ньому ВІН СТРИ-
БАЄ ПО П’ЯТ СОТ РА ЗІВ НА 
ДЕНЬ. Він змен шив кіль кість 
стриб ків до двох сот п’ят де сяти, 
і йому значно по лег шало.

Буль башка, про хо дячи повз бу-
ди  нок То мати, теж за ві тала до неї 
зі своїм пи тан ням:

— То мато, мені зда ється, що 
я пок руг лі шала.

— Це тому, — ав то ри тетно мо-
вила То ма та, — що в тебе здуття 
жи вота. Ти їси за ба гато груш, від 
них тебе й роз пи рає. Окрім груш, 
тобі треба їсти овочі та зе лень: по-

мі дори, огірки, ру колу. А ще, знаєш 
що, ти криши собі са ла тики — вони 
дуже ко рисні.

Буль башка стала їсти що дня 
овочі й са лати, і здуття жи вота 
в неї значно змен ши лося.

На ступ ним па ці єн том, який за-
брів до То ма ти ної лі карні, був пес 
Ту зик із Три дцять Сьо мого Лісу. Він 
пос кар жився на біль у вусі. То мата 
за зир нула до нього у вухо та й каже:

— Ой, та в тебе ж там че р в’як 
за вів ся!

— АЙ-АЙ-АЙ!! Та ти що! Який 
жах! — зля кався Тузик.

— Та годі, я по жар ту ва ла, — мо-
вила То мата. — У тебе там просто 
сір чана пробка, треба її ви мити. 
За раз я зроблю тобі про ми вальну 
про це дуру.
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збіль шу вальне скло. — За раз я вам 
про пишу мильні ванни.

І То мата по ка зала ла пами, скіль-
ки у ванні має бути води, а скільки 
піни. Жас минка й Шип шинка весь 
день ку па лися й при ймали при зна-
чені мильні про це дури. Із ванни во-
ни ви лізли такі чис тенькі, що аж 
очі слі пило.

То мата за лила пів ві дерця теп -
лої води Ту зи кові у вухо, доб ряче 

там по мила, і Ту зик 
став чути так доб ре, 
що на віть роз чув, як 
у То мати бур чить 
у животі.

А ще на ві да лися 
до То мати Шип-
шинка й Жас мин ка.

— То мато, у нас 
по тем ніло хут ро, — 

за вела Шип шинка. — 
А було таке біле 

в Жас мин ки…
— І ро жеве в Шип шин ки… — 

під хо пила Жас минка.
— ВАМ БИ ПО МИ ТИСЯ — 

і все як ла пою зні ме, — про рекла 
То мата, огля нувши со ба чок крізь 
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За ві тав до То мати й кіт Апель-
син і, чха ючи, про хри пів:

— Схоже, я за сту дився — по-
стійно чхаю і в горлі дере.

— За раз я тобі дам ЧУ ДО ДІЙНІ 
ПІ ЛЮЛІ, ти їх ков тай що п’ять 
хви лин, — і з цими сло вами То мата 
по лізла до своєї ку хон ної шафи, 
діс тала звідти якусь ко ро бочку 
й дала її Апель сину.

Він став ков тати пі люлі з тієї 
коро бочки що п’ять хви лин — і ви-
ду жав за пів го дини.

— То мато, що це за пі люлі 
такі? — спи тав він по тім у лиски.

— Та це вза галі ні які й не пі люлі, 
а зви чайні же лейні цу кер ки, — від-
мах ну лася Томата.

— А як же я тоді оду жав? — зди-
ву вався Апель син.

— А оду жав ти, бо по ві рив у те, 
що ці пі люлі тебе зці лять. Ось які 
чу деса тво рить са мо на ві ю ван ня!

Нев довзі про То ма тину лі карню 
проз нала Б’янка.

— ТО МАТО, ЩО ЦЕ ЗА СА-
МО ДІ ЯЛЬ НІСТЬ? — су воро за пи-
тала вона, за ві тавши до лиски. — 
Хоч ти часто й уга дуєш з лі ку ван-
ням, але ме дична справа пот ре бує 
доб рих знань. Твоє щастя, що ти 
ні кого не занапастила!

— Ой, Б’янко, — сплес нула ла-
пами То ма та, — я все життя мрі яла 
стати лі ка рем, аж страшно! Може, 
ти мене трохи на вчиш, щоб я могла 
всіх пра вильно лі ку вати?

І тоді Б’янка влаш ту вала для То-
мати ме дичні курси, де на вчила її 
лі ку вати прості хво роби, об роб-
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ляти ранки та ро бити пе ре в’язки, 
огля дати горло й мі ряти тем пе-
ратуру. А після за кін чення кур сів 
Томата отри мала ДИП ЛОМ МЕД-
СЕСТРИ.

Ве чір ка в пер ший 
день літа

Од ного дня, а було це пер шого 
червня, То мата із са мого рання 
при та ра ба ни лася до Ман да ринки. 
Та ще спала.

— Ман да ринко, про ки дайся! Ти 
знаєш, який сьо годні день? Сьо-
годні пер ший день літа! І як раз 
ДЕНЬ МОГО НА РО ДЖЕННЯ. 
Це ж треба — та кий збіг!
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— Хіба твій день на ро дження не 
в пер ший день зими? — про мим-
рила Ман да ринка, про ти ра ючи очі.

— Ні, це то рік він був у пер ший 
день зими, а цього року — у пер-
ший день літа. І цього разу я хочу 
від свят ку вати його як слід. Бу дуть 
пісні, танці та різні ду рощі, а на-
сам кі нець — со лод кий стіл.

На шкря бавши на швид ку лап афі-
шу, яка спо ві щала про свят ку вання 
її дня на ро дження, То мата пішла 
по су сід ніх лі сах шу кати ар тис тів. 
І ось в од ному лісі вона зустріла 
сви нок, які за пев нили лис ку, що 
вмі ють і спі вати, і тан цю ва ти, і на-
віть по ка зу вати ак ро ба тичні но-
мери. То мата зра діла й тут-таки 
за про сила сви нок ви сту пити на її 
дні на ро дження.

Уве чері всі меш канці Де ся того 
Лісу зіб ра лися на под ві р’ї в То-
мати. Ви ря див шись як по пало, вона 
зу стрі чала гос тей і при ймала квіти, 
по да рунки й ла сощі. Жас минка 
й Шип шинка спекли пи ріг у ви гляді 
по мі дора з виш не вою на чин кою, 
Апель син при ніс апель си но вий 
фреш, а Ронні — морк вяні кот лети. 
При йн явши всі ці гос тинці й по-
клавши їх до свого хо ло диль ника, 
То мата за лізла на стіл, що стояв 
по се ред под ві р’я.

— А за раз на честь мого дня 
наро дження від бу деться ви става! 
Дозвольте вам пред ста вити СВИ-
НЯ ЧИЙ ХОР! — уро чисто ого ло-
сила лисиця.

З не спо ді ванки всі за тихли й за-
та му вали дух. На ім про ві зо вану 
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сцену одна за од ною ви бігли свин-
ки, зби лися до купи й за ку ві кали на 
всю гор лянку. І так го лосно, що 
у всіх слу ха чів по зак ла дало вуха. 
Поки свинки ку ві кали, То мата 
нама га лася ними ди ри гу вати, але 
ро би ла це нев лад. Коли сви няче ку-
ві кан ня стихло, лиска ого ло сила 
на ступ ний номер:

— А те пер свинки для вас за тан-
цю ють!

Свинки ви тягли ве лику ба лію 
з гря зю  кою — і ну ге цати в ній під 
аком па не мент двох по ро сят із буб-
нами. Тан цю вали свинки так за взя-
то, що за льо пали гря зю кою всіх 
гос тей з го лови до лап. Не встигли 
гості від чис ти тися від бруду, як 
То мата знову ви йшла до пуб лі ки:

— А те пер, увага! АК РО БА-
ТИЧНІ НОМЕРИ!

Свинки від су нули вбік ба лію, 
а на її місце пос та вили діжку з гря-
зю кою та стали стри бати в неї з да-
ху То ма ти ного бу динку. Проте де-
хто не влу чав у діжку й з ви ском 
при зем лявся в кущах.

А по тім свинки роз ійш лися на 
всю: і стри бали в гря зюці одна че-
рез одну, і просто в ній пе ре ки да-
лися, і що тільки вони не ви роб-
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ляли, та ще й су про во джу вали цей 
шар ва рок не стерп но го лос ним ку-
ві кан ням.

До кінця ви стави майже ні хто не 
до си дів — роз біг лися по до мів ках 

від ми ва тися. Ли ши лася тільки 
Ман да ринка, яка му ж ньо че кала на 
обі ця ний со лод кий стіл.

— Ман да ринко, ти моя єдина 
справжня под руга, а всі інші ду ма-
ють тільки про себе, і тер піння 
в них не має зо всім! — га ряче мо-
вила То мата. — Роз біг лися, ли-
бонь, по до мів ках ве че ряти, бо на 
думці в них сама їжа. А я ось за раз 
при го ща тиму со лод ким сто лом 
тільки тих, хто до си дів до кінця. 
Тобто тебе, Ман да ринко.

Ман да ринка, за чувши ці слова, 
ледь сльозу не пус тила. А То мата 
взяла цу кор ницю й за хо ди лася по-
си пати цук ром той са мий стіл, який 
стояв у дворі.

— Що це ти ро биш? — роз губ-
лено за пи тала Ман да ринка.
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— Як що роблю? СО ЛОД КИЙ 
СТІЛ! Для тебе ста ра ю ся! — не 
зморг нувши оком від по віла Томата.

Не встигла Ман да ринка при йти 
до тями, як у бу динку по чу лася 
якась вов ту зня.

Ви яви лося, що поки ли сиці роз-
мовляли, свинки за лізли до То ма ти 
в дім і дуже швидко там осво ї лися.

При бігши на шум, То мата по ба-
чила, як одна свинка хропе в її 
ліжку, кілька ри ється в хо ло диль-
нику, а решта си дить за сто лом 
і на ми на є со ло дощі, по да ро вані 
То маті на день на ро дження, ще 
й за пи ва є апель си но вим соком.

— ПРОБІ! Що це таке? — за ре пе-
ту вала не своїм го ло сом То мата. — 
Що ви тут ро бите? Це мій бу ди нок, 
мій хо ло диль ник і мої со ло до щі!

— То мато, ми тут дві го дини 
вита н цьо ву вали, а ти нас на віть 
не по го ду вала! А нам теж іноді їсти 
тре ба! — ви прав до ву ва лися свин-
ки, зад ку ючи до виходу.

— НЕ ЗА СЛУ ЖИЛИ! Ви б спо-
чатку по ка зали якусь нор мальну 
ви ставу, куль турну, бо сво їми 
бруд ними тан цями всіх гос тей мені 
по роз га ня ли!

І тут Ман да ринці, яка спо сте рі га-
 ла за цією свар кою, спало на дум  ку, 
що можна пос та вити справж ню ви-
ставу за участю сви нок. І по ка зати 
її меш кан цям Де ся того Лісу — щоб 
уже всім на певне спо до ба лось. То-
мата миттю під хо пила цю ідею.

За бувши об рази, вона спи тала 
у сви нок, чи хо чуть вони стати зір-
ками.
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— Звісно, звісно хо чемо! А яки-
ми зір ками ми ста не мо? — на-
тхненно по ці ка ви лися свинки.

— ВИ СТА НЕТЕ ЗІР КАМИ 
ТЕАТ РУ! — за хоп лено від по віла 
Томата.

І ли сички до мо ви лися зі свин-
ками про їхню участь у ви ставі 
в об мін на славу й три ра зове хар-
чу вання.

Но вос пе чені ар тистки ре пе ти ру-
вали весь на ступ ний день — за сце-
на рієм, на пи са ним То ма тою та 
Ман да рин кою. 

А тим ча сом ли сич ки ра зом із 
дру  зями змайст ру ва ли на Цент-
раль ній Галявині не ве лику те ат-
раль ну сцену з лаш тун ками та 
роз міс тили на дошці ого ло шень 
афішу.

    100    

Олексій Білоног «Томатина правда»



Страш ні две рі
На ступ ного дня на смер канні на 
Централь ній Галявині, біля Ве ли-
кого Дуба, зіб ра лися всі меш канці 
Де ся того Лісу. Роз су ну лися лаш-
тунки, і ПО ЧА ЛАСЯ ВИ СТА ВА…

По ча лася вона з того, що на сце-
ну ви бігли де сять сви нок, де в’ять 
з яких стали го лосно рох кати, а де-
сята ними ди ри гу вала.

— Усе, годі рох кати, урок із рох-
кання за кін че но! — ви гук нула 
свин  ка-ди ри гент та мах нула ра тич-
кою. — Хочу, под руги, усім вам 
пові до мити, що сьо годні вранці 
я отри мала листа від своєї зна йо-
мої лиски — ті тоньки То мати. Во-
на за про шує нас у гості до свого 
лісу — НА БАЛ.

По чувши цю но вину, под руги 
ра дісно за ку ві кали. Але свинка-
дири гент знову під няла ра тицю — 
і всі од разу за мовкли й стали уваж-
но слу хати.

— Проте, щоб пот ра пити до її 
лісу, пише ті тонька, треба пройти 
крізь СТРАШНІ ДВЕРІ. Сама во-
на, на жаль, не знає, як це зро бити, 
бо ні коли не по ки дала свого лісу — 
та кий жах ви кли ка ють у неї ці двері.
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Свинки стали ра ди тися, як же їм 
пройти крізь Страшні двері. Одна 
свинка про по ну вала ви бити їх ра-
ти цею, друга — спа лити, а третя 
пе ре ко ну вала: «Ві зь мімо ліпше ко-
ло ду та вгатимо тією ко ло дою 
у две рі — ДИ ДИЩ, ДИ ДИЩ — аж 
доки їх ви б’є мо». Але тут слово 
взяла одна роз умна свинка:

— Якби ці двері було тяжко від-
чи нити, вони б на зи ва лися Міцні 
двері або Над ійні двері. Од нак їх 
на зи ва ють Страш ними, а це озна-
чає, що від чи нити їх, ма буть, легко, 
а ось увійти в них — СТРАШ НО!

По чувши ці слова, свинки аж за-
трем тіли — так зля ка лися! Проте 
ба жання піти на бал — а свинки 
жод ного разу не бу вали на балу — 
пе ре ва жило страх пе ред не ві до-
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мим. Вони вдягли своє най краще 
вбрання й ру шили в бік лісу, де 
меш кала ті тонька Томата.

Ліс цей був об го ро дже ний ви со-
ким час то ко лом, в якому свинки 
знайшли одні-єдині зви чай ні сінькі 
на ви гляд двері, і ні чого страш ного 
в них не ви явили. На две рях ви сіло 
ого ло шення: «СТРАШ НІ ДВЕ РІ. 
НЕ ВІД ЧИ НЯ ТИ, БО БУДЕ   
МА НА!»

Свинки, які не дуже роз умі лися 
на пра во писі, зра діли.

— О, як чу до во! — ви гук нули 
вони, за до во лено рох ка ючи. — 
МАНА — це ж, ма буть, каша! 
А нам вона саме зго диться, бо ми 
вже трохи зго лод ніли. Гайда мер-
щій від чи нимо ці чу дові, а зо всім не 
страшні двері!

А ще вони ди ву ва ли ся:
— Що страш ного в манці? На-

певно, там, за цими две рима, світ, 
де не люб лять манну кашу. Але 
нам, свин кам, вона дуже смакує!

І вони не ва га ю чись від чи нили 
двері. 

І тієї ж миті з-за две рей по чу-
лося за ви вання: «У-У-У-У-У-У-У-
У-У-У!» (це за ви вала Ман да ринка, 
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яка си діла за сце ною). Свинки ста-
ли зля кано пе ре шіп ту ва тися 
й пере гля да тися: «ОЙ, ЩО ЦЕ?! 
Ви чу є те?»

— ЦЕ МИ, ДУХИ! — від по вів 
з-за две рей страш ний, як із ба рила, 
го лос. — На віщо ви від чи нили 
Страшні двері? За це бу дете по-
карані! За раз ми на ве демо на вас 
ману!

— Чого ж це «по ка ра ні»? — не 
могли втя мити свинки. — Та якщо 
вже у ва шому лісі го ду вання ман-
ною ка шею вва жа ється по ка ран-
ням, то ми згодні — мер щій по го-
дуйте нас нею. І вза галі, хто з нами 
роз мов ляє? По яс ніть нам на решті, 
що тут від бу ва єть ся!

— Що ви вер зете? Яка ще манна 
каша? Тут вам не їдальня! Від по ві-

дайте: на віщо ви нас по тур бу вали, 
на віщо від чи нили Страшні две рі? 
У-У-У!!! — гула Ман да ринка з-за 
сцени.

Свинки від по віли, що аж ніяк не 
хо тіли ні кого тур бу вати, а пря му-
вали на бал до ті тоньки То мати. 
Духи, по чувши про бал, не спо ді-
вано за ці ка ви лися.

— Ми теж хо чемо на бал! Ми ще 
ні коли в житті не бу вали на балах.

І тоді вони ра зом — свинки й ду-
хи — по да лися на бал до То мати 
(ду хів не було видно, було чути 
тільки їх ній го лос — го лос тієї ж 
таки Ман да рин ки).

Свят ково вбрана То мата зу стрі-
чала гостей:

— Ві таю, ві таю, любі свинки! 
Про хо дьте, не со ром те ся!
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— Здрас туй, То ма то! — від по-
віли їй свинки.

— ЗДРАС ТУЙ, ТО МА ТО! — під-
хо пили духи.

— Ой, а хто це, свинки, з ва-
ми? — зди ву ва лася То мата й стала 
ози ра тися на всі біч.

Діз нав шись, що це духи, які сте-
регли Страшні двері, То мата спо-
чатку зля ка лася. Але духи за пев-
нили лиску, що ціл ком без печні 
й не за по ді ють ні кому шкоди, бо 
при були на куль тур ний захід.

— ЦЕ НЕ ЙМО ВІР НО! — ви гук-
нула вра жена То мата. — Усе жит-
тя я не на ва жу ва лася ви йти з цього 
лісу, бо дуже бо я лася ду хів, які 
сте регли Страшні двері. А те пер 
ви яв ля ється, що всі мої страхи — 
зви чайні за бо бони, і що духи зо-

всім не грізні, а на впаки — куль-
турні й лю б’язні. Буду те пер влаш-
то ву вати бали час тіше, бо вони 
тво рять дива! Отже, ОГО ЛО ШУЮ 
БАЛ ВІД КРИ ТИМ! Тільки прошу, 
щоб хтось став на чати біля Страш-
них две рей, бо ще, гляди, козли 
із су сі д нього лісу за бре дуть, а я їх 
не за про шу вала.

Духи по го ди лися й від іс лали для 
охо рони Страш них две рей двох 
при ви дів. 

А по тім роз по чався бал. Усі тан-
цю вали й ве се ли лися до зне моги — 
му зику за без пе чив Боббі, а духи 
в такт під ви вали. Гості балу були 
в ціл ко ви тому за хваті.

А при види, яких ви ря дили на 
охо рону Страш них две рей, пос то я-
ли трохи на ча тах, але, за чувши 
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весе лу му зику, не втри ма лися. 
Вони замі нили старе ого ло шення 
на нове — «КОЗ ЛАМ ЗА БО РО-
НЕ НО!» — і шас нули на бал.

Після остан нього танцю То мата 
про вела сви нок і ду хів до те пер 
уже не страш них две рей. На про-
щання духи зіз на лися, що сте регти 
двері стра шенно нудно, і поп ро си-
лися охо ро няти сви нок, на що ті 
з ра дістю по го ди лись...

Коли ви става за кін чи лася, з-за 
сцени ви йшли То мата й Ман да-
ринка і ра зом зі свин ками, під ша-
лені оплески, стан цю вали вальс.

сТРаШ нІ ДВЕ РІ
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Дощ із по мі до рів
Якось То маті на сни лося, що в лісі 
йде дощ із по мі до рів чері. Кри хітні 
по мі дор чики па дали на землю 
і роз би ва лися.

Про ки нув шись, на ля кана То мата 
пом чала до Ман да ринки роз по-
вісти про свій сон. Вона хви лю ва-
лася: а що, коли її сон справ диться 
і дощ із по мі до рів дійсно піде? ВО-
НИ Ж ПОП СУ ЮТЬСЯ! Сама ли-

ше думка про це зму шу вала серце 
То мати стис ка тися, і їй ро би лося 
млосно.

Ви слу хавши То мату, Ман да-
ринка по ра дила їй на ко сити яко-
мога більше трави та на сте лити її 
скрізь де тільки можна. Тоді всі 
по мі дори, які па да ти муть з неба, 
за ли шаться цілі й не ушко джені. 
То мата дос лу ха лася до по ради 
под руги. Весь день вона ко сила 
траву й роз кла дала її на лі со вих 
га ля ви нах, на вколо свого бу динку 
й на віть на даху.

Ми нуло кілька днів. Якось уве-
чері То мата сьор бала чай у себе 
в кухні, аж рап том по чула див ний 
шум над ворі. Ви зир нувши у вікно, 
вона за вмерла з по диву — там, за 
вік ном, йшла справжня злива з по-
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мі до рів чері. Вони за си пали всю 
траву, яку То мата пос те лила на пе-
ре додні. Лиска була на сьо мому 
небі від щастя! Вона вже по думки 
під ра хо ву вала вагу вро жаю, як 
рап том по чула якесь плям кання, 
зо всім бли зько — просто в себе над 
ву хом. А по тім від чула, як ЇЇ ВУХО 
ХТОСЬ ЖУЄ.

У цю мить То мата про ки ну лася 
й від по диву під стриб нула на ку-
хон ному стільці, де за ку няла за 
чаєм. 

Ви яви лося, що її вухо ме лан хо-
лійно жва кала вівця з П’ят над ця-
того Лісу. То мата вип хала її за 
двері й за сту кала у сво єму дворі 
цілу отару. Вівці на хабно їли на-
кошену лис кою траву, па хо щі якої 
й при ва били їх сюди. А одна сер-

дега бе кала 
на да ху — 
за лізши туди 
по свіже сіно, 
вона те пер не зна-
ла, як злізти.

Щоб упо ра тися з усіма вів цями, 
То маті до ве лося пок ли кати на до-
по могу Ман да ринку. Ра зом вони 
зіш товх нули на ля кану вівцю з даху 
на стіг сіна та ви про ва дили з двору 
решту не про ха них гос тей. А по тім 
сіли пе ре по чити на траву під ха-
тою.

Ве чо ріло, сонце про ва лю ва лося 
за ліс, а десь не по да лік за сюр чав 
цвір кун.

— То ма то, — трохи по мір ку-
вавши, ска зала Ман да рин ка, — цей 
твій но вий дощ із по мі до рів теж 
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ви явився сном. Але я ось про що 
ду маю: цього разу за вдяки траві всі 
по мі дори в ньому за ли ши лися цілі. 
Отже, трава тобі вже ні до чого.

— Справ ді! — зра діла То мата 
й од разу за кри чала в бік лісу: — 
ГЕЙ, ВІВЦІ, ПО ВЕР ТАЙ ТЕСЯ! 
Га разд, до ї дайте траву, щоб мені 
не до ве лося її са мій при би рати.

Але вівці не чули То мату. На ту 
пору вони вже за брели в го род до 
Ронні, де зо се ре ди лися на са латі 
айс берг.

Зай ва пер ли на
При йшла якось То мата до Боббі 
в гості. Сіли вони на под ві р’ї пити 
чай і за ку шу вати ово че вими кот ле-
тами.

— ЗНАЄШ, БОБ БІ, — ска зала 
То ма та, — Я В ЦЬОМУ ЖИТТІ 
МОЖУ ТІЛЬКИ ТОБІ ДО ВІ РЯТИ. 
БІЛЬШЕ НІ КОМУ.

    119    

Олексій Білоног «Томатина правда»



Боббі, як по чув це, мало кот лет-
кою не вда вився.

— Це тому, Боббі, що ти мене 
жод ного разу не об ду рив, — пра-
вила своєї То мата. — Ось Ман-
даринка, так та мене весь час ду-
рить, і всі інші ду рять теж.  
А ти — жод ного разу. Тому я ви рі-
шила до ві рити тобі одну важ ливу 
справу. Я тут не що давно ви чи тала 
в од ній книжці у Б’янки, звідки 
беруться ПЕРЛИ. ЇХ, ВИ ЯВ ЛЯ-
ЄТЬСЯ, МОЖНА ВИ РО ЩУ ВА-
ТИ, НАЧЕ КА ПУСТУ.

І То мата роз по віла Боббі, як ви-
ро щу ють пер лини: бе руть уст риць, 
скла да ють у ко шик і за ну рю ють 
у воду.

По тім той ко шик із води ви тя га-
ють, від кри ва ють скойки уст риць 

і ви й ма ють пер лини, які ви росли 
все ре дині. 

Тоді скойки за кри ва ють, скла да-
ють до ко шика і знову за ну рю ють 
у во ду*.

Для ви ро щу вання пер лів у То ма-
ти й Боббі було все не об хідне: 
і озеро, і чо вен, і ко шик — НЕ БУ-
ЛО ТІЛЬКИ СА МИХ УСТ РИЦЬ. 
По мір ку вав ши, То мата зга дала про 
свою ті тонь  ку з Нор ман дії — а ті-
тоньки в То ма ти були всюди. Так 
ось, ця нор манд ська ті тонька якось 
ка за ла, що в їх краях дуже по люб-
ля ють уст риць.

— Ось на пишу листа ті тоньці, 
щоб вона мені при слала з де ся ток 

* Насправді перли вирощують інакше: між зовнішнім по-
кривом тіла устриці та внутрішньою поверхнею скойки 
вкладають піщинку або крихітну скалку перламутру. 
За два-три роки вона перетворюється на перлину.
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уст риць! — ска зала на тхненно ли-
сичка.

Нев довзі при йшла по силка із де-
ся тьма уст ри цями й за пис кою: ті-
тонька про сила, щоб нав за мін їй 
над іслали на згадку хоча б одну 
пер лину.

За йня лися То мата й Боббі при-
го ту ван нями. Вони взяли ко шик 
і при в’я зали до нього мо тузку, 
щоб можна було за ну рю вати його 
у воду. 

Далі То мата роз по ді лила обо-
в’язки: Боббі має ви пли вати чов ном 
на се ре дину озера, за ну рю вати 
у воду ко шик із уст ри цями та час 
від часу пе ре ві ряти, чи ви росли 
пер лини. 

Якщо ви росли — ви тя гати їх зі 
ско йок і від да вати То маті. А То-

мата буде ті пер лини при ймати 
й аку ратно па ку вати.

— НЕ СОБАЧА ЦЕ СПРАВА — 
ПА КУ ВАТИ ПЕР ЛИ, — пе ре кон-
ливо мо вила лиска.

Боббі ви плив у човні на се ре дину 
озера, за ки нув у воду ко шик із уст-
ри цями й про си дів там кілька днів 
з пе рер вами на но чівлю. Що го дини 
він ви тя гав ко шик і пе ре ві ряв уст-
риць, але пер лини все не росли й не 
росли.

— То мато, мені на бридло ці лі-
сінь кими днями кис нути в чов ні, — 
по чав сер ди тися Боб бі, — я вже 
ску чив за своїм зви чай ним со ба чим 
життям.

— Так, див но, — від по віла То-
мата, на ма га ю чись до ку ме кати, 
що ж не так. — Я точно па м’я таю: 
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у книжці на пи сано, що пер лини 
рос туть у морі чи оке ані. Хай у нас 
і не море, і на віть не океан, але во-
да — вона ж і в Аф риці вода! Скрізь 
така сама! Чому ж тоді не рос туть 
перли?

— То мато, зда ється, я здо га -
дуюся чому! Бо в морі й оке ані во-
да СО ЛОНА, а в на шому озері — 
ПРІСНА.

— Ой, і справді, Боб бі! — ра діс-
но ви гук нула То мата, тиць нувши 
ла пою йому в лоб. — І як це 
я раніше не здо га да ла ся?! МЕР-
ЩІЙ СО ЛИТИ ОЗЕРО!

То мата зга няла по сіль — при-
несла ці лих СТО ПА ЧОК. Вони 
по  ванта жили сіль у чо   вен, То мата 
дала Боббі довгу па ли цю і ска зала 
ви плисти на се ре ди ну, ви си пати 

сіль у воду й доб ряче по мі шати 
тією па ли цею озеро.

Боббі пла вав озе ром ці лий день 
і мі шав його, щоб сіль як слід роз-
чи ни лась у воді. Вода в озері стала 
ледь-ледь соло ною. Зо всім тро-
шечки. Боббі пе ре ві рив скойки — 
нема перлин!

Тоді Томата 
принесла ЩЕ 
СТО ПАЧОК 
СОЛІ. І Боббі 
знову солив во-
ду — не гаячи 
часу, вже про-
сто з берега, — 
і вона стала ще со ло ні шою. А ПО-
ТІМ ЩЕ СТО ПАЧОК — і тоді вода 
стала солона, як у морі. А в уст-
рицях нарешті з’яви лися перлини.
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— Боббі, я та ка щас ли ва! — 
нетя ми лася з ра до щів То мата. — 
До речі, це ж була моя ідея перли 
ви ро щу вати. А твоїх ідей у цій 
справі вза галі не було, тому я всі 
перли собі за беру, а тобі дам трохи 
пе рес пі лих по мі до рів.

— ЦЕ НЕСПРАВЕДЛИВО! ЯК 
ЦЕ МОЇХ ІДЕЙ НЕ БУ ЛО?! — 
обу рився Боббі. — Це ж я здо га-
дався, що перли не рос туть 
в озері, бо воно не со лоне! Тож ти 
це при пини, То мато, бу демо пер-
лини ді лити по рівну, як до мов ля-
лися.

Од нак То мата на віть чути ні чого 
не хо тіла. Вона схо пила ко шик 
з уст ри цями, за стриб нула в чо вен 
і пог ребла геть. І від тоді стала ви-
ро щу вати перли сама. 

Щоб не си діти пос тійно в човні, 
вона за ну рю вала ко шик із уст ри-
цями у воду не да леко від бе рега 
й при в’я зу вала його мо туз кою до 
міст ків.

Аж рап том за кілька днів  
ПЕРЛИ ЧОМУСЬ ПЕ РЕС ТАЛИ  
РОСТИ. 

То мата під со лила озеро ще тро-
хи, по тім ще і ще, але це не до по-
могло. 

Вона до гля дала уст риць, як тіль-
ки могла, і на віть на ма га лася го ду-
вати їх ом ле том із по мі до рами, але 
все марно — перли ніяк не хо тіли 
рости.

А річ була ось у чому: що ночі, 
поки То мата спала, Боббі пір нав 
в озеро й ви й мав із ско йок всі пер-
лини.
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Так ми нув тиж день. 
У Боббі вже було кілька де сят ків 

пер лин. 
Він ро бив із пер лів на мисто 

й брас летки й да ру вав їх Ман-
даринці.

— Тільки ти їх ні кому не по ка-
зуй, — поп ро сив він лиску.

Ман да ринка му сила за до воль-
нятися тим, що на чіп лю вала при-
краси з пер лів тільки в себе вдома, 
ми лую чись со бою пе ред ве ли ким 
дзер ка лом.

Та якось То мата, лю би телька за-
гля дати в чужі вікна, про хо дила 
повз бу ди нок Ман да ринки й за 
звич кою за зир нула до неї у вікно. 
А Ман да ринка саме кра су ва лася 
пе ред дзер ка лом у пер ло вому на-
мисті.

«Гм, звідки це в Ман да ринки 
пер лове на мисто? ЩОСЬ ТУТ НЕ 
ТАК…» — за мис ли лася Томата.

По мір ку вавши, вона ви рі шила 
пе ре ві рити під озру, яка за кра лася 
в її го лову. За ча їв шись уве чері 
в ко ми шах поб лизу міст ків, до яких 
при в’я зу вала ко шик з уст ри цями, 
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Томата стала спо сте рі гати. І по ба-
чила, як із на стан ням ночі при йшов 
на бе рег Боббі, пір нув в озеро 
й поцу пив усі перли. Не абияк роз-
сердив шись, лиска на ки ну лася на 
Боббі.

— БОББІ, ТИ НАЙ НА ХАБ НІ-
ШИЙ ЗЛО ДІЙ У ЦІ ЛОМУ СВІ-
ТІ! — кри чала То мата. — Від дай 
мені мої пер лини, це все моє!

— Ага, за раз! Роз іг нав ся! — від-
по вів їй Боббі, на віть не ду ма ючи 
щось по вер тати.

Тоді То мата стала до нього під-
ле щу ва тися й го во рити різні ком п-
лі менти. Од нак на Боббі й це не 
діяло. Але на справді перли йому 
були не пот рібні, тому він за про по-
ну вав То маті ось що: над іслати її 
нор ма ндсь кій ті тоньці де сять пер-
лин на знак по дяки за уст риць, по-
тім зро бити всім дру зям по не ве-
лич кій пер ло вій при красі, а решту 
пер лин роз ді лити навпіл.

— А якщо після цієї дільби одна 
пер лина за ли шиться зай вою? — за-
пи тала Томата.

— ПО ДА РУ ЄМО ЇЇ НАЙ МЕН-
ШОМУ, НАЙ БЕЗ ЗА ХИС НІ ШО-
МУ СТВО РІННЮ.
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Коли Боббі й То мата ро били 
при краси для дру зів, лиска кілька 
ра зів на ма га лася при хо вати пер-
лини. Але Боббі уважно сте жив за 
нею й від би рав усе, що То мата по-
цу пила.

Де сять пер лин друзі від іс лали 
То ма ти ній ті тоньці в Нормандію, 
а по тім по да ру вали всім дру зям 
пер лові брас лети, на мисто й брош-
ки. І після цього в них за ли ши лося 
два дцять п’ять пер лин — кож ному 
по два над цять і одна зайва.

Вони стали ду мати, якому ж ма-
лень кому й без за хис ному ство рін-
ню її по да ру вати. То мата, на при-
клад, вва жала, що вона ціл ком під-
хо дить під опис цього ство ріння.

Аж тут вони поба чили гу се ницю, 
яка повзла повз них і мала дуже 

не щас ний ви гляд. І друзі ви рі шили 
по да ру вати пер лину саме їй.

Гу се ниця була така зди во вана 
з цього не спо ді ва ного й чу до вого 
по да рунка, що того ж дня на ра до-
щах пе рет во ри лася на ПРЕ К РАС-
НОГО МЕ ТЕ ЛИКА.

Зай Ва ПЕР ЛИ на
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