
CCьогодні Лоттин день народження! На ьогодні Лоттин день народження! На 
честь свята Ґрета особливо старанно почистила честь свята Ґрета особливо старанно почистила 
Шоко й заплела у гриві кілька косичок. Шоко Шоко й заплела у гриві кілька косичок. Шоко 
тихо чмихнув. Але косички, на щастя, були та-тихо чмихнув. Але косички, на щастя, були та-
кож у Тоні й Кекса, тож вони не зможуть кеп-кож у Тоні й Кекса, тож вони не зможуть кеп-
кувати з нього. До того ж плямистому малюкові кувати з нього. До того ж плямистому малюкові 
ці косички навіть подобалися.ці косички навіть подобалися.

ЛУСЬ!ЛУСЬ!
Шоко здригнувся, коли об його стегна зне-Шоко здригнувся, коли об його стегна зне-

нацька вдарився Кекс. На жаль, він не втримався нацька вдарився Кекс. На жаль, він не втримався 
на своїх чотирьох копитах і штовхнув Ґрету, яка на своїх чотирьох копитах і штовхнув Ґрету, яка 
задом плюхнулася на землю.задом плюхнулася на землю.

— Ох, а що гето!? — Тоні — Ох, а що гето!? — Тоні 
відірвав морду від сіна, біля відірвав морду від сіна, біля 
якого його люб’язно за-якого його люб’язно за-
лишила Ґрета, і переля-лишила Ґрета, і переля-
кано зблиснув очима.кано зблиснув очима.
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— Тітко Маріє, обережніше! — Ґрета під-— Тітко Маріє, обережніше! — Ґрета під-
нялася на ноги й обтрусила бруд зі штанів. — нялася на ноги й обтрусила бруд зі штанів. — 
Чому це ти лякаєш поні?Чому це ти лякаєш поні?

— Перепрошую, бамбіно— Перепрошую, бамбіно11, але ці повітряні , але ці повітряні 
кульки геть негодящі.кульки геть негодящі.

Шоко подивився у бік будинку.Шоко подивився у бік будинку.
— Зараз ще й Маріїна голова лусне, — за-— Зараз ще й Маріїна голова лусне, — за-

сміявся він.сміявся він.
Ґретина тітка саме намагалася надути зелену Ґретина тітка саме намагалася надути зелену 

кульку.кульку.
Аж тут, на щастя, з дверей вигулькнув Пауль, Аж тут, на щастя, з дверей вигулькнув Пауль, 

махаючи якоюсь сріблястою штуковиною.махаючи якоюсь сріблястою штуковиною.
— Пані Блюмляйн знайшла насос для наду-— Пані Блюмляйн знайшла насос для наду-

вання повітряних кульок!вання повітряних кульок!
— Мамма мія, я зовсім забула про ньо-— Мамма мія, я зовсім забула про ньо-

го, — забідкалася Марія і втиснула го, — забідкалася Марія і втиснула 
Паулю в руку зелену кульку. Але Паулю в руку зелену кульку. Але 
вона випурхнула з рук і зі зву-вона випурхнула з рук і зі зву-
ком «ПФР-Р-Р-Р-Р-Р» полетіла ком «ПФР-Р-Р-Р-Р-Р» полетіла 
до столу. Там кулька елегант-до столу. Там кулька елегант-
но гойднулася і приземлилася но гойднулася і приземлилася 
прямісінько на голову Амалії.прямісінько на голову Амалії.

— В яблучко! — голосно — В яблучко! — голосно 
проіржав Шоко й аж брикнув проіржав Шоко й аж брикнув 

11 З італійської — «дитина». З італійської — «дитина».
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на радощах. Надто вже кумедною була мармиза на радощах. Надто вже кумедною була мармиза 
вічно незадоволеної Амалії! Двоногі теж пирс-вічно незадоволеної Амалії! Двоногі теж пирс-
нули зо сміху.нули зо сміху.

Кицька у відповідь ображено зашипіла й за-Кицька у відповідь ображено зашипіла й за-
бралася під стіл.бралася під стіл.

Марія поплескала в долоні.Марія поплескала в долоні.
— Ану, аванті, аванті— Ану, аванті, аванті11, у нас обмаль часу. , у нас обмаль часу. 

Паулю, ти надуваєш кульки, а Ґрета їх розвішує.Паулю, ти надуваєш кульки, а Ґрета їх розвішує.
Маленька кругленька жіночка енергійним Маленька кругленька жіночка енергійним 

помахом руки покликала Ґрету до столу, після помахом руки покликала Ґрету до столу, після 
чого гайнула в будинок. Напевно, там на кухні чого гайнула в будинок. Напевно, там на кухні 
в неї стоять смачні пироги, про які вона ще в неї стоять смачні пироги, про які вона ще 
повинна трохи подбати.повинна трохи подбати.

— Маєш чудовий вигляд! — буркнуло з боку — Маєш чудовий вигляд! — буркнуло з боку 
паркана.паркана.

Шоко повернув лише одне вухо в напрямку, Шоко повернув лише одне вухо в напрямку, 
звідки чувся цей голос, як одразу його впізнав.звідки чувся цей голос, як одразу його впізнав.

— Ти теж міг би трохи причесатися, — про-— Ти теж міг би трохи причесатися, — про-
мимрив Шоко, а потім голосно прицмокнув: — мимрив Шоко, а потім голосно прицмокнув: — 
Нас усіх запрошено, як сказала вчора ввечері Нас усіх запрошено, як сказала вчора ввечері 
Лотта, і там знову буде купа всіляких ласощів.Лотта, і там знову буде купа всіляких ласощів.

Його друг Бруно проліз під дерев’яною ого-Його друг Бруно проліз під дерев’яною ого-
рожею і влігся на піску поруч із ним.рожею і влігся на піску поруч із ним.

— Інші малі двоногі теж поприходять?— Інші малі двоногі теж поприходять?

11 З італійської — «продовжуйте». З італійської — «продовжуйте».
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Кекс кивнув:Кекс кивнув:
— Лотта хоче разом зі своїми друзями — Лотта хоче разом зі своїми друзями 

влаштувати урок верхової їзди.влаштувати урок верхової їзди.
Шоко випнув верхню губу:Шоко випнув верхню губу:
— А чому не просто прогулянку? Урок вер-— А чому не просто прогулянку? Урок вер-

хової їзди — це нудно, хіба ж таке роблять у хової їзди — це нудно, хіба ж таке роблять у 
день народження!?день народження!?

— А тобі звідки знати? — зауважив Кекс.— А тобі звідки знати? — зауважив Кекс.
— Звичайно, я знаю! — Він тупнув переднім — Звичайно, я знаю! — Він тупнув переднім 

копитом і труснув гривою.копитом і труснув гривою.
Косички аж хвицнули об його шию.Косички аж хвицнули об його шию.
— Коли день народження у когось із нас, то — Коли день народження у когось із нас, то 

завжди є яблука, морква й прогулянка.завжди є яблука, морква й прогулянка.
— Та якби ти запросив, крім нас, ще яки-— Та якби ти запросив, крім нас, ще яки-

хось друзів, хазяйка про всяк випадок точно хось друзів, хазяйка про всяк випадок точно 
влаштувала б заняття з верхової їзди! — засміяв-влаштувала б заняття з верхової їзди! — засміяв-
ся його малий плямистий товариш. — Про всяк ся його малий плямистий товариш. — Про всяк 
випадок!випадок!

ПУ-УК!ПУ-УК!
Регочучи, Кекс прожогом оббіг навколо Регочучи, Кекс прожогом оббіг навколо 

ясел.ясел.
Трактор із повним причепом дерев’яних Трактор із повним причепом дерев’яних 

жердин просигналив і завернув на подвір’я. жердин просигналив і завернув на подвір’я. 
З нього вистрибнув Оскар і помахав їм рукою.З нього вистрибнув Оскар і помахав їм рукою.

— Салют телезіркам! Я привіз вашу нову — Салют телезіркам! Я привіз вашу нову 
стайню!стайню!
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На слові «телезірки» Шоко всміхнувся.На слові «телезірки» Шоко всміхнувся.
Це була чудова пригода. Вони справді вигра-Це була чудова пригода. Вони справді вигра-

ли конкурс «Моя знаменита домашня тварина», і ли конкурс «Моя знаменита домашня тварина», і 
на отримані гроші хазяйка зібралася побудувати на отримані гроші хазяйка зібралася побудувати 
їм нову повітку. Але коли його погляд упав на їм нову повітку. Але коли його погляд упав на 
причіп, у нього відвисла нижня щелепа.причіп, у нього відвисла нижня щелепа.

— Купа дерева? Але ж у нас і так його повно!— Купа дерева? Але ж у нас і так його повно!
— А ти думав, що сюди привезуть цілу стай-— А ти думав, що сюди привезуть цілу стай-

ню? — запитав Бруно, закотивши очі.ню? — запитав Бруно, закотивши очі.
Та якось так!Та якось так!
Оскар підійшов до огорожі й став розгляда-Оскар підійшов до огорожі й став розгляда-

ти їхнє накриття так, наче бачив його вперше.ти їхнє накриття так, наче бачив його вперше.
— Завтра я розвалю вашу стару стайню, це — Завтра я розвалю вашу стару стайню, це 

займе небагато часу. А от будівництво трива-займе небагато часу. А от будівництво трива-
тиме довше. Треба подумати, де вас розмісти-тиме довше. Треба подумати, де вас розмісти-
ти на той час. — Оскар безпорадно озирався ти на той час. — Оскар безпорадно озирався 
навколо, так ніби на їхній фермі тільки й було, навколо, так ніби на їхній фермі тільки й було, 
що їхня стара повітка. Потім він знизав пле-що їхня стара повітка. Потім він знизав пле-
чима: — Байдуже. Щось придумаємо. Сьогодні чима: — Байдуже. Щось придумаємо. Сьогодні 
треба просто як слід відсвяткувати!треба просто як слід відсвяткувати!

— Шо, нам ниц нима де спати? — зауважив — Шо, нам ниц нима де спати? — зауважив 
Тоні з повним ротом жуйки, частина якої плюх-Тоні з повним ротом жуйки, частина якої плюх-
нула під копита Шоко. Шоко про всяк випадок нула під копита Шоко. Шоко про всяк випадок 
зробив кілька кроків назад.зробив кілька кроків назад.

— Я сподіваюся, що хазяйка дозволить нам — Я сподіваюся, що хазяйка дозволить нам 
переночувати у стайні, — припустив Кекс.переночувати у стайні, — припустив Кекс.
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Шоко не був аж такий упевнений у цьому, Шоко не був аж такий упевнений у цьому, 
але вирішив промовчати. До того ж на подвір’я але вирішив промовчати. До того ж на подвір’я 
саме заїхав автомобіль хазяйки. З нього випурх-саме заїхав автомобіль хазяйки. З нього випурх-
нула Лотта й, махаючи рукою, гукнула:нула Лотта й, махаючи рукою, гукнула:

— Зараз, Шоко! Я така рада!— Зараз, Шоко! Я така рада!
А раптом він усе-таки ще зможе схилити її А раптом він усе-таки ще зможе схилити її 

до прогулянки? Шоко зітхнув. Іноді він просто до прогулянки? Шоко зітхнув. Іноді він просто 
не розумів своєї двоногої улюблениці. Адже не розумів своєї двоногої улюблениці. Адже 
заняття з верхової їзди вони можуть провести заняття з верхової їзди вони можуть провести 
будь-коли.будь-коли.

Його погляд перемістився на трактор, із яко-Його погляд перемістився на трактор, із яко-
го Оскар саме вивантажував деревинý. Потім він го Оскар саме вивантажував деревинý. Потім він 
зник у стодолі й повернувся з попоною, якою зник у стодолі й повернувся з попоною, якою 
накрив щось на причепі. Цікаво, що це він там накрив щось на причепі. Цікаво, що це він там 
приховує? Шоко вирішив не випускати це з приховує? Шоко вирішив не випускати це з 
поля зору. Оскільки всі його косички були за-поля зору. Оскільки всі його косички були за-
плетені, він підійшов до огорожі.плетені, він підійшов до огорожі.

Двоє дівчаток і хлопець, яких він запам’ятав Двоє дівчаток і хлопець, яких він запам’ятав 
із попередніх занять із верхової їзди, примчали із попередніх занять із верхової їзди, примчали 



на подвір’я на велосипедах і зайшли до хати в на подвір’я на велосипедах і зайшли до хати в 
пошуках Лотти.пошуках Лотти.

Через деякий час усі двоногі зібралися навко-Через деякий час усі двоногі зібралися навко-
ло святково накритого столу перед будинком. ло святково накритого столу перед будинком. 
Марія розкладала на тарілки пиріг, а хазяйка на-Марія розкладала на тарілки пиріг, а хазяйка на-
ливала якийсь напій жовтого кольору. Бруно ливала якийсь напій жовтого кольору. Бруно 
з Амалією, звичайно, теж були тут і ласували з Амалією, звичайно, теж були тут і ласували 
крихтами від пирога.крихтами від пирога.

— Ко-ко-ко, а вас, либонь, не запросили? — — Ко-ко-ко, а вас, либонь, не запросили? — 
прокректала пані Жовтуха з драбини біля кур-прокректала пані Жовтуха з драбини біля кур-
ника.ника.

— Так само, як і вас — язикатих хвесьок, — — Так само, як і вас — язикатих хвесьок, — 
проіржав він у відповідь.проіржав він у відповідь.

Дві інші курячі пані вигулькнули з дверцят Дві інші курячі пані вигулькнули з дверцят 
курника.курника.

— Ми просто трохи спізнилися! — кудку-— Ми просто трохи спізнилися! — кудку-
дакнула пані Синюха, а пані Зеленуха тільки дакнула пані Синюха, а пані Зеленуха тільки 
задоволено клацнула дзьобом.задоволено клацнула дзьобом.



Він теж міг би зараз запросто пе-Він теж міг би зараз запросто пе-
релізти під огорожею, але краще не релізти під огорожею, але краще не 
робити цього на очах у хазяйки.робити цього на очах у хазяйки.

— Ми приєднаємося трохи зго-— Ми приєднаємося трохи зго-
дом, — сказав Кекс.дом, — сказав Кекс.

Двоногі затягнули якоїсь пісеньки, а Лотта, Двоногі затягнули якоїсь пісеньки, а Лотта, 
мов сонечко, сяяла у колі своїх гостей перед мов сонечко, сяяла у колі своїх гостей перед 
купою барвистих пакунків.купою барвистих пакунків.

Потім хазяйка, Марія й Оскар встали й підій-Потім хазяйка, Марія й Оскар встали й підій-
шли до трактора.шли до трактора.

Час як слід нашорошити вуха. Кекс теж не Час як слід нашорошити вуха. Кекс теж не 
спускав очей із двоногих, і навіть Тоні відірвав-спускав очей із двоногих, і навіть Тоні відірвав-
ся на мить від свого сіна.ся на мить від свого сіна.

— Люба Лотто, — розпочала промову — Люба Лотто, — розпочала промову 
хазяйка. — Десятий день народження — це хазяйка. — Десятий день народження — це 
щось особливе, і тому ми приготували для тебе щось особливе, і тому ми приготували для тебе 
незвичайний подарунок. Досі ти пересувалася незвичайний подарунок. Досі ти пересувалася 
переважно на своїх двох ногах або… на чо-переважно на своїх двох ногах або… на чо-
тирьох копитах…тирьох копитах…

Усі двоногі засміялися й поглянули на Шоко.Усі двоногі засміялися й поглянули на Шоко.
— А тепер, міа люба бамбіна, ми подумали, — А тепер, міа люба бамбіна, ми подумали, 

чому б тобі не пересуватися ще й іншим спо-чому б тобі не пересуватися ще й іншим спо-
собом, — вигукнула Марія, киваючи Оскарові, собом, — вигукнула Марія, киваючи Оскарові, 
щоб він заліз на причіп.щоб він заліз на причіп.

— Інакше, ніж пішки чи на мені? — здиву-— Інакше, ніж пішки чи на мені? — здиву-
вався Шоко.вався Шоко.
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— Може, якоюсь маленькою машинкою? — — Може, якоюсь маленькою машинкою? — 
міркував уголос Кекс.міркував уголос Кекс.

Оскар нагнувся, відкинув попону й підняв Оскар нагнувся, відкинув попону й підняв 
щось так, аби всім було видно. Двоногі запле-щось так, аби всім було видно. Двоногі запле-
скали в долоні, а Лотта вигукнула:скали в долоні, а Лотта вигукнула:

— Ур-ра-а! Гірський велосипед!— Ур-ра-а! Гірський велосипед!
— Але це ще не весь подарунок: завтра по-— Але це ще не весь подарунок: завтра по-

чинаються осінні канікули, тож ви з Марією, чинаються осінні канікули, тож ви з Марією, 
Ґретою й Паулем вирушаєте у веломандрівку в Ґретою й Паулем вирушаєте у веломандрівку в 
гори. Там ви заночуєте на юнацькій базі відпо-гори. Там ви заночуєте на юнацькій базі відпо-
чинку й візьмете участь у чудовому тренуванні з чинку й візьмете участь у чудовому тренуванні з 
їзди на гірських велосипедах. — Хазяйка обняла їзди на гірських велосипедах. — Хазяйка обняла 
Лотту. — Щасливого дня народження, доню, Лотту. — Щасливого дня народження, доню, 
від усіх нас!від усіх нас!

Лотта поцілувала маму, а потім обхопила ру-Лотта поцілувала маму, а потім обхопила ру-
ками за шию Марію й Оскара, коли той разом ками за шию Марію й Оскара, коли той разом 
із велосипедом зліз із причепа.із велосипедом зліз із причепа.

— Оце так придумали! — взявши за руки — Оце так придумали! — взявши за руки 
Ґрету й Пауля, Лотта затанцювала з ними Ґрету й Пауля, Лотта затанцювала з ними 
навколо подарунка. — У мене тепер найкруті-навколо подарунка. — У мене тепер найкруті-
ший велосипед у світі!ший велосипед у світі!

— І тому ми негайно влаштуємо велопрогу-— І тому ми негайно влаштуємо велопрогу-
лянку на морозиво до пані Шульце, — засмія-лянку на морозиво до пані Шульце, — засмія-
лася хазяйка.лася хазяйка.

Шоко повернувся до двоногих задом і по-Шоко повернувся до двоногих задом і по-
прямував до ясел. Щось тут не те! Він тільки прямував до ясел. Щось тут не те! Він тільки 
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радів, що заняття з верхової їзди скасували. радів, що заняття з верхової їзди скасували. 
Але ж їх зовсім не запросили на святкування, Але ж їх зовсім не запросили на святкування, 
тоді як Бруно, Амалія і навіть курячі сокоту-тоді як Бруно, Амалія і навіть курячі сокоту-

хи тільки те й робили, що напихалися хи тільки те й робили, що напихалися 
крихтами від пирога. До того ж що це крихтами від пирога. До того ж що це 
за особливий день народження без про-за особливий день народження без про-

гулянки?! Та ще й коли твій найкращий гулянки?! Та ще й коли твій найкращий 
друг — шетлендський поні кольору шокола-друг — шетлендський поні кольору шокола-

ду. Натомість Лотта зі своїми двоногими друзя-ду. Натомість Лотта зі своїми двоногими друзя-
ми поїхали по морозиво на ВЕЛОСИПЕДАХ!ми поїхали по морозиво на ВЕЛОСИПЕДАХ!

По-перше, там немає стоянки для велоси-По-перше, там немає стоянки для велоси-
педів, зате є для поні, а по-друге, хіба можна педів, зате є для поні, а по-друге, хіба можна 
зрівняти задоволення від верхової їзди з яки-зрівняти задоволення від верхової їзди з яки-
мось велосипедом! Чи, може, той велосипед мось велосипедом! Чи, може, той велосипед 
здатний пуститися у шалений галоп?здатний пуститися у шалений галоп?

Праворуч від нього вигулькнув Кекс, Праворуч від нього вигулькнув Кекс, 
а  л іворуч протиснувся Тоні . а  л іворуч протиснувся Тоні . 
Гафлінґерові цей Лоттин день на-Гафлінґерові цей Лоттин день на-
родження здавався, мабуть, так само родження здавався, мабуть, так само 
безглуздим, як і йому, принаймні вигляд безглуздим, як і йому, принаймні вигляд 
у нього був геть кепський.у нього був геть кепський.

— А чому б нам самим не розва-— А чому б нам самим не розва-
житися як слід?житися як слід?

Вигнувши шию навколо стовпа, до Вигнувши шию навколо стовпа, до 
якого були прикріплені ясла, Кекс ско-якого були прикріплені ясла, Кекс ско-
са позирав на нього.са позирав на нього.
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Шоко жував якусь стеблину сіна.Шоко жував якусь стеблину сіна.
— Не знаю…— Не знаю…
Клац! Він різко підняв голову.Клац! Він різко підняв голову.
— Стоп! Я все ж таки маю одну ідею! Ми — Стоп! Я все ж таки маю одну ідею! Ми 

теж можемо влаштувати собі чудову вилазку!теж можемо влаштувати собі чудову вилазку!
Тоні навмисно голосно зітхнув.Тоні навмисно голосно зітхнув.
— Ця вилазка тобі точно сподобається, — — Ця вилазка тобі точно сподобається, — 

усміхнувся Шоко і підморгнув Кексові. — усміхнувся Шоко і підморгнув Кексові. — 
Двоногі поїхали до крамниці їсти морозиво, а Двоногі поїхали до крамниці їсти морозиво, а 
ми… — Він аж захлинався від захвату своєю ми… — Він аж захлинався від захвату своєю 
винахідливістю. — А ми заберемося на город і винахідливістю. — А ми заберемося на город і 
досхочу посмакуємо зеленню й овочами!досхочу посмакуємо зеленню й овочами!

ПУ-УК!ПУ-УК!
— Авжеж! Ідея — супер! — — Авжеж! Ідея — супер! — 

Брикнувши біля ясел, Кекс миттю Брикнувши біля ясел, Кекс миттю 
чкурнув під огорожу. Шоко носом чкурнув під огорожу. Шоко носом 
штовхнув у плече Тоні. — Вперед, штовхнув у плече Тоні. — Вперед, 
влаштуймо собі справжнє свято! влаштуймо собі справжнє свято! 
Соковиті яблука й хрумка морквичка  Соковиті яблука й хрумка морквичка  

чекають на нас.чекають на нас.
Тож вони риссю взяли курс на город. Повз Тож вони риссю взяли курс на город. Повз 

сокотух-кудкудакалок, повз Бруно, що дрі-сокотух-кудкудакалок, повз Бруно, що дрі-
мав із набитим крихтами від пирога животом, мав із набитим крихтами від пирога животом, 
повз вічно невдоволену Амалію, що серди-повз вічно невдоволену Амалію, що серди-
то прошипіла їм навздогін. Добре, що Оле з то прошипіла їм навздогін. Добре, що Оле з 
Графинею стояли у стайні, інакше довелося б Графинею стояли у стайні, інакше довелося б 
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ще й від них щось вислуховувати. Але він не ще й від них щось вислуховувати. Але він не 
збирається зараз слухати нікого, хто йому каза-збирається зараз слухати нікого, хто йому каза-
тиме, що не варто їсти Маріїну городину.тиме, що не варто їсти Маріїну городину.

Кекс уже відсунув засув воріт, що вели на Кекс уже відсунув засув воріт, що вели на 
город, і кожен із них зупинився перед однією город, і кожен із них зупинився перед однією 
з грядок. За мить він чув довкола тільки чма-з грядок. За мить він чув довкола тільки чма-
кання, плямкання й сопіння. І ще щось. Шоко кання, плямкання й сопіння. І ще щось. Шоко 
нашорошив вуха й повернув голову. Тихеньке нашорошив вуха й повернув голову. Тихеньке 
кудкудакання! Пані Жовтуха з подружками теж кудкудакання! Пані Жовтуха з подружками теж 
дріботіли до них через ворота, так наче вони дріботіли до них через ворота, так наче вони 
всі разом спланували це вторгнення на город.всі разом спланували це вторгнення на город.

Тепер дружно всі дзьобали й жували до не-Тепер дружно всі дзьобали й жували до не-
стями.стями.



УУ Шоко розколювалася голова. Звичайно  Шоко розколювалася голова. Звичайно 
ж, їм неабияк перепало від хазяйки й Марії. Та ж, їм неабияк перепало від хазяйки й Марії. Та 
й Лотта, не промовивши жодного слова, пороз-й Лотта, не промовивши жодного слова, пороз-
плітала їхні косички. Вочевидь, було б краще, плітала їхні косички. Вочевидь, було б краще, 
якби вони стежили, куди ставати своїми копи-якби вони стежили, куди ставати своїми копи-
тами, і не дозволяли пернатим нечупарам греб-тами, і не дозволяли пернатим нечупарам греб-
тися абиде.тися абиде.

Але за жуванням смачним вони зовсім забу-Але за жуванням смачним вони зовсім забу-
ли про обережність.ли про обережність.

Кекс зараз же виплакався перед Шоко, що не Кекс зараз же виплакався перед Шоко, що не 
переживе, якщо Марія тепер РОЗГНІВАЄТЬСЯ переживе, якщо Марія тепер РОЗГНІВАЄТЬСЯ 
НА НЬОГО НАЗАВЖДИ. При тому, що це НА НЬОГО НАЗАВЖДИ. При тому, що це 
саме він перший поперся на той город! Шоко саме він перший поперся на той город! Шоко 
роздратовано форкнув у сіно. Це ж треба було роздратовано форкнув у сіно. Це ж треба було 
так зганьбитися!так зганьбитися!

Раптом на пасовиську хтось гарячково за-Раптом на пасовиську хтось гарячково за-
кашляв.кашляв.
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— Невже ці поні хоча б раз не можуть — Невже ці поні хоча б раз не можуть 
спокійно наїстися? Постійно їм треба все за-спокійно наїстися? Постійно їм треба все за-
гидити і здійняти куряву. — Графиня сердито гидити і здійняти куряву. — Графиня сердито 
струснула своєю гривою. — Курява, до речі, струснула своєю гривою. — Курява, до речі, 
подразнює мої легені, а це надто шкідливо у подразнює мої легені, а це надто шкідливо у 
моєму становищі!моєму становищі!

— Але ж сіно лежить аж там у яслах, — про-— Але ж сіно лежить аж там у яслах, — про-
бубнів Оле, хоч і зиркнув на нього попереджу-бубнів Оле, хоч і зиркнув на нього попереджу-
вальним поглядом. — Не думаю, що та курява вальним поглядом. — Не думаю, що та курява 
долетить сюди на пасовисько. А свіже повітря долетить сюди на пасовисько. А свіже повітря 
вам у будь-якому разі корисне.вам у будь-якому разі корисне.

— І що це діється з Графинею? — про-— І що це діється з Графинею? — про-
мовив Кекс. — Відколи вона повернулася від мовив Кекс. — Відколи вона повернулася від 
Доннергавриків, стала ще нестерпніша, ніж за- Доннергавриків, стала ще нестерпніша, ніж за- 
звичай. Її тепер кожна порошинка дратує.звичай. Її тепер кожна порошинка дратує.

Шоко всміхнувся і ще раз, мов справжній Шоко всміхнувся і ще раз, мов справжній 
дракон, форкнув у сіно.дракон, форкнув у сіно.

— Може, вона знову повернеться до свого — Може, вона знову повернеться до свого 
коханого Кавалера й Доннергаврика, якщо ми коханого Кавалера й Доннергаврика, якщо ми 
продовжимо так поводитися!продовжимо так поводитися!

— Егоїстичний хамлюга! — Краєм ока — Егоїстичний хамлюга! — Краєм ока 
Шоко помітив, як кобила покрокувала на ін-Шоко помітив, як кобила покрокувала на ін-
ший бік випасу.ший бік випасу.

— Ні, Шоко, Графиня зараз не така вже й — Ні, Шоко, Графиня зараз не така вже й 
сварлива, — заперечив йому начальник усіх чо-сварлива, — заперечив йому начальник усіх чо-
тириногих.тириногих.
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— Шоко так навісніє, тому що Лотта зараз — Шоко так навісніє, тому що Лотта зараз 
більше катається на велосипеді, ніж на ньо-більше катається на велосипеді, ніж на ньо-
му, — ущипнув його Кекс.му, — ущипнув його Кекс.

— Али я тоже щитаю, шо гетий ровер — — Али я тоже щитаю, шо гетий ровер — 
сплошниї глупості, — вигукнув Тоні. — Вони сплошниї глупості, — вигукнув Тоні. — Вони 
собі подалиса в гори, а нам сиди вдома. А гето ж собі подалиса в гори, а нам сиди вдома. А гето ж 
моя отчизна в горах!моя отчизна в горах!

Шоко закотив очі.Шоко закотив очі.
— Я засік, єк вони поїхали! — Тоні гнів-— Я засік, єк вони поїхали! — Тоні гнів-

но зиркнув на нього й поплентався під навіс. но зиркнув на нього й поплентався під навіс. 
Дорогою він продовжував бурмотіти: — Бач, Дорогою він продовжував бурмотіти: — Бач, 
якиї хитриї!якиї хитриї!

— Я думаю, що вам час опанувати себе, — — Я думаю, що вам час опанувати себе, — 
зітхнув Оле. — Ми повинні зараз трохи поспів-зітхнув Оле. — Ми повинні зараз трохи поспів-
чувати Графині. У цьому новому стані їй зараз чувати Графині. У цьому новому стані їй зараз 
дуже непросто.дуже непросто.



Кекс нашорошив вуха.Кекс нашорошив вуха.
— І що ж це за новий стан, у якому вона — І що ж це за новий стан, у якому вона 

зараз перебуває? — плямистий малюк витягнув зараз перебуває? — плямистий малюк витягнув 
шию і вирячився на кобилу на інший бік пасо-шию і вирячився на кобилу на інший бік пасо-
виська. — На вигляд вона зовсім не змінилася!виська. — На вигляд вона зовсім не змінилася!

— Мабуть, у неї щось із головою, — сказав — Мабуть, у неї щось із головою, — сказав 
Шоко. — Щось нове вийшло з ладу.Шоко. — Щось нове вийшло з ладу.

І вони з Кексом наввипередки пирснули зо І вони з Кексом наввипередки пирснули зо 
сміху.сміху.

— Сміх тут геть недоречний. І нікому не вар-— Сміх тут геть недоречний. І нікому не вар-
то бажати, щоб його голова вийшла з ладу. — то бажати, щоб його голова вийшла з ладу. — 
Оле обурливо посіпав верхньою губою. — Оле обурливо посіпав верхньою губою. — 
Графиня зараз у чудовому новому стані, а саме: Графиня зараз у чудовому новому стані, а саме: 
вона при надії.вона при надії.

— ПРИ НАДІЇ? — у Кекса ледве очі на лоба — ПРИ НАДІЇ? — у Кекса ледве очі на лоба 
не вилізли.не вилізли.

А в нього самого з горла вирвалося лишень А в нього самого з горла вирвалося лишень 
хрипле «ЩО? ПРИ НАДІЇ?» Але ж це означає…хрипле «ЩО? ПРИ НАДІЇ?» Але ж це означає…

— У Графині буде дитина, — загавкав Бруно — У Графині буде дитина, — загавкав Бруно 
неподалік і, пролізши під парканом, помчав до неподалік і, пролізши під парканом, помчав до 
них. — Мені про це розповіла Амалія. Вона них. — Мені про це розповіла Амалія. Вона 
страшенно радіє, що стане тіткою!страшенно радіє, що стане тіткою!

— Саме так! — Амалія застрибнула на де-— Саме так! — Амалія застрибнула на де-
рев’яний стовпчик і елегантно обгорнулася рев’яний стовпчик і елегантно обгорнулася 
своїм хвостом. — Графині зараз від нас усіх своїм хвостом. — Графині зараз від нас усіх 
потрібно якомога більше розуміння й уваги.потрібно якомога більше розуміння й уваги.
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— Але ж вона просто всюди носить дитя з — Але ж вона просто всюди носить дитя з 
собою у животі, — прогугнявив Шоко, нарешті собою у животі, — прогугнявив Шоко, нарешті 
опанувавши себе, а несподіванка звільнила міс-опанувавши себе, а несподіванка звільнила міс-
це для приємного відчуття «Шоко-Суперпоні-це для приємного відчуття «Шоко-Суперпоні-
каже-те-що-думає».каже-те-що-думає».

— Ти просто нічого не розумієш, — про-— Ти просто нічого не розумієш, — про-
шипіла Амалія, зіскочила знову на землю і, за-шипіла Амалія, зіскочила знову на землю і, за-
дерши хвоста, подалася до курника. Зараз вона дерши хвоста, подалася до курника. Зараз вона 
зі своїми подружками-сокотухами перемиє йому зі своїми подружками-сокотухами перемиє йому 
кісточки.кісточки.

Бруно позіхнув:Бруно позіхнув:
— Піду-но я краще подрімаю.— Піду-но я краще подрімаю.
Але Шоко вже цього не чув і про вагітну Але Шоко вже цього не чув і про вагітну 

Графиню теж забув. Тому що у двір саме заїж-Графиню теж забув. Тому що у двір саме заїж-
джав трактором Оскар ще з одним повним при-джав трактором Оскар ще з одним повним при-
чепом деревини.чепом деревини.

— Нарешті почнеться будівництво нової — Нарешті почнеться будівництво нової 
стайні, — тішився він.стайні, — тішився він.

— Може, ми тепер і стійла отримаємо? — — Може, ми тепер і стійла отримаємо? — 
запитав Кекс.запитав Кекс.

— Було б чудово!— Було б чудово!
У вигул зайшла хазяйка і вхопила його за У вигул зайшла хазяйка і вхопила його за 

чуба.чуба.
— Нумо, гайда зі мною, будь ласочка. — — Нумо, гайда зі мною, будь ласочка. — 

Вона потягнула його до воріт. — Кексе, Тоні, Вона потягнула його до воріт. — Кексе, Тоні, 
ви двоє теж, раз-два!ви двоє теж, раз-два!
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— Шо там такеє? — буркнув із повітки Тоні.— Шо там такеє? — буркнув із повітки Тоні.
Шоко покірно плентався за хазяйкою, адже Шоко покірно плентався за хазяйкою, адже 

чинити опір не мало жодного сенсу. За мить він чинити опір не мало жодного сенсу. За мить він 
почув позаду також кроки Кекса й Тоні.почув позаду також кроки Кекса й Тоні.

Хазяйка вела його до манежу. І що він має Хазяйка вела його до манежу. І що він має 
тут робити без сідла, вуздечки й поводів? Та ще тут робити без сідла, вуздечки й поводів? Та ще 
й без Лотти? Він широко розкрив очі. І чому й без Лотти? Він широко розкрив очі. І чому 
це тут посередині лежить оберемок сіна?це тут посередині лежить оберемок сіна?

Та перш ніж він устиг запитати, хазяйка під-Та перш ніж він устиг запитати, хазяйка під-
штовхнула його вперед, підігнала слідом Кекса штовхнула його вперед, підігнала слідом Кекса 
й Тоні й дістала якимось дивовижним чином й Тоні й дістала якимось дивовижним чином 
три бар’єрні стрічки, що були прикріплені до три бар’єрні стрічки, що були прикріплені до 
стовпа огорожі. Ними вона перекрила вхід і на-стовпа огорожі. Ними вона перекрила вхід і на-
тиснула кнопку на якійсь коробочці поруч.тиснула кнопку на якійсь коробочці поруч.

«Шурх, шурх, шурх…» Бар’єрні стрічки по-«Шурх, шурх, шурх…» Бар’єрні стрічки по-
чали раптом видавати звуки.чали раптом видавати звуки.

Шоко приголомшено дивився їй услід.Шоко приголомшено дивився їй услід.
— Хазяйка закрила нас у манежі. — Хазяйка закрила нас у манежі. 
Сигнальною огорожею!Сигнальною огорожею!

Кекс ніяково позирав із-під сво-Кекс ніяково позирав із-під сво-
го чуба.го чуба.

— Здається, нас переселили — Здається, нас переселили 
сюди не на один день?сюди не на один день?

— Тутка єстя шо пожувати! — — Тутка єстя шо пожувати! — 
радісно вигукнув Тоні й шмигнув радісно вигукнув Тоні й шмигнув 
до сіна.до сіна.
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Гучний гуркіт змусив Шоко та його друзів Гучний гуркіт змусив Шоко та його друзів 
здригнутися.здригнутися.

Оскар трактором нанівець розвалив їхню Оскар трактором нанівець розвалив їхню 
повітку. Гримнуло ще двічі — і їхнього старого повітку. Гримнуло ще двічі — і їхнього старого 
притулку наче й не було.притулку наче й не було.

— Сподіваюся, найближчим часом не дощи-— Сподіваюся, найближчим часом не дощи-
тиме, — зітхнув уголос Кекс.тиме, — зітхнув уголос Кекс.

— Ви за жодних обставин не ночуватимете в — Ви за жодних обставин не ночуватимете в 
стайні, — проіржала Графиня, що разом з Оле стайні, — проіржала Графиня, що разом з Оле 
стояла на випасі біля огорожі та все бачила. І, стояла на випасі біля огорожі та все бачила. І, 
звичайно ж, чула все, чого чути їй було б не звичайно ж, чула все, чого чути їй було б не 
варто.варто.

Ще б пак! Але він принаймні не має жодно-Ще б пак! Але він принаймні не має жодно-
го бажання спати під одним дахом із вагітною го бажання спати під одним дахом із вагітною 
Графинею. Навіть якщо завтра випаде сніг! Він Графинею. Навіть якщо завтра випаде сніг! Він 
лише сподівається, що будівництво нової повіт-лише сподівається, що будівництво нової повіт-
ки не триватиме аж та-а-ак довго.ки не триватиме аж та-а-ак довго.

Понуривши голову, він ходив уздовж ого-Понуривши голову, він ходив уздовж ого-
рожі туди-сюди. Чудові деньки чекають на рожі туди-сюди. Чудові деньки чекають на 
них. Із пасовиська над ними потішатиметься них. Із пасовиська над ними потішатиметься 
Графиня, з вигулу долинатиме гуркіт, стукіт та Графиня, з вигулу долинатиме гуркіт, стукіт та 
пиляння. А його Лотта просто сідатиме на ро-пиляння. А його Лотта просто сідатиме на ро-
вер і зникатиме невідомо куди.вер і зникатиме невідомо куди.

Ніби прочитавши думки Шоко, його двоно-Ніби прочитавши думки Шоко, його двоно-
га улюблениця вибігла з будинку. Вона тягнула га улюблениця вибігла з будинку. Вона тягнула 
якусь червону сумку й наспівувала.якусь червону сумку й наспівувала.
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— Ура-ура, ми зараз вирушаємо в дорогу! — Ура-ура, ми зараз вирушаємо в дорогу! 
Ура-ура, ми їдемо на великах!Ура-ура, ми їдемо на великах!

Шоко ображено форкнув і повернувся до Шоко ображено форкнув і повернувся до 
неї задом.неї задом.

— Не сумуй, Шоко! — гукнула йому — Не сумуй, Шоко! — гукнула йому 
Лотта. — Ми незабаром повернемося і влаштує-Лотта. — Ми незабаром повернемося і влаштує-
мо шалену прогулянку!мо шалену прогулянку!

Шоко зціпив зуби, протиснувся поміж своїх Шоко зціпив зуби, протиснувся поміж своїх 
друзів і став спостерігати, як Марія, Ґрета, друзів і став спостерігати, як Марія, Ґрета, 
Лотта й Пауль навантажили свої велосипеди, Лотта й Пауль навантажили свої велосипеди, 
після чого, помахавши руками і посигналив-після чого, помахавши руками і посигналив-
ши, поїхали геть.ши, поїхали геть.

Хазяйка помахала їм у відповідь.Хазяйка помахала їм у відповідь.
— Будьте обережні на дорозі й зателефо-— Будьте обережні на дорозі й зателефо-

нуйте ввечері!нуйте ввечері!
— Оле, ну зроби що-небудь! — заскигли-— Оле, ну зроби що-небудь! — заскигли-

ла неподалік Графиня. — Від цього стукоту ла неподалік Графиня. — Від цього стукоту 
в мене розколюється голова.в мене розколюється голова.

— І що ж я можу вдіяти? — пробубнів — І що ж я можу вдіяти? — пробубнів 
Оле. — Оскар все одно не зрозуміє того, що Оле. — Оскар все одно не зрозуміє того, що 
я скажу.я скажу.

— Це просто нестерпно, всім до мене — Це просто нестерпно, всім до мене 
байдуже, — продовжувала скаржитися байдуже, — продовжувала скаржитися 



Графиня. — Сьогодні вранці хазяйка навіть за-Графиня. — Сьогодні вранці хазяйка навіть за-
була принести мій комбікорм! Ти міг би при-була принести мій комбікорм! Ти міг би при-
наймні голосно проіржати, щоб хтось бодай наймні голосно проіржати, щоб хтось бодай 
звернув на нас увагу.звернув на нас увагу.

— Вельмишановна, хіба ж не ви у нас чем-— Вельмишановна, хіба ж не ви у нас чем-
піонка з найголоснішого іржання? — відповів піонка з найголоснішого іржання? — відповів 
Оле.Оле.

— Але в моєму нинішньому стані мені — Але в моєму нинішньому стані мені 
протипоказано голосно іржати, Оле! — протипоказано голосно іржати, Оле! — 
Графиня невдоволено хвицнула хвостом Графиня невдоволено хвицнула хвостом 
і носом сердито штовхнула великого і носом сердито штовхнула великого 
мерина в бік.мерина в бік.

Оле закотив очі й відійшов до пар-Оле закотив очі й відійшов до пар-
кана, що межував із манежем. Шоко кана, що межував із манежем. Шоко 
про всяк випадок пригнувся.про всяк випадок пригнувся.

Оглушливе іржання Оле про-Оглушливе іржання Оле про-
летіло над ними вдалину.летіло над ними вдалину.

— ХАЗЯЙКО-О-О-О-О! ГРА-— ХАЗЯЙКО-О-О-О-О! ГРА-
ФИНЯ ХО-О-О-О-ОЧЕ ЇСТИ-И-И!ФИНЯ ХО-О-О-О-ОЧЕ ЇСТИ-И-И!

З переляку Тоні не втримав у роті З переляку Тоні не втримав у роті 
цілий жмут сіна, а Кекс так здриг-цілий жмут сіна, а Кекс так здриг-
нувся, що аж приземлився на свій нувся, що аж приземлився на свій 
плямистий задок.плямистий задок.


