ЧОМУ В КИТА ТАКА ГОРЛЯНКА
е було дуже-дуже давно, коли не було ще
на світі ні тебе, моє сонечко, ні твоїх дідусів, ані навіть їхніх прапрадідусів. Жив
собі в синьому морі-океані Кит. Він цілими днями плавав морем та їв усяких морських риб, таких, яких ти, моє янголятко,
й зараз можеш зустріти у морі. Полюбляв
він вугрів та йоржів, ставриду й пеламіду,
мерлузу і медузу, білугу та севрюгу, бичків та судачків, форель і макрель, пласку камбалу й ската — її плаского брата, ба навіть зубату акулу, що хека проковтнула... і багато
іншої риби. Яка потрапить на очі, ту і з’їсть. Усіх, що жили
в морі, як побачить, то відкриє свого величезного рота і —
гам! Усі були йому до смаку. Що більша рибина, то краще!
За якийсь час у всьому морі вціліла (не повіриш, моє золотко) одна-однісінька маленька Рибка. Маленька, та сміливенька, та ще й напрочуд хитренька. Плавала вона завжди біля самісінького правого вуха Кита, трохи позаду
(уявляєш собі, моє серденько?), так, щоб не міг він її проковтнути. Аж настав час, коли одного разу звівся Кит на
хвості й сказав:
— Їсти хочеться!
Тут маленька Рибка-хитрунка озвалася до нього тонесеньким голоском:
— А чи не куштували ви, ваше шляхетне, великодушне
Китівство, людини?
— Ні, — відповів Кит. — Не траплялося. А чи вона до
смаку мені буде?
— Дуже, дуже смачна, але трохи непосидюча.
— То роздобудь їх для мене з півдесятка, — звелів Кит
і так гупнув хвостом по воді, що аж море спінилося.
— Вам й однієї для початку вистачить, — переконливо
сказала маленька Рибка-хитрунка. — Пливіть до сороко-
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вого градуса північної широти і п’ятдесятого градуса західної довготи (це непрості слова, тож запам’ятай їх, моє солодятко) — і ви побачите серед відкритого моря пліт. А на
тому плоту сидить людина. А на ній лише короткі сині полотняні штани з підтяжками (підтяжки, моє янголятко,
обов’язково запам’ятай про підтяжки) та ще великий мисливський ніж. Це Моряк, що врятувався з розбитого корабля, і скажу вам щиро — то дуже винахідливий, розумний
і сміливий Моряк!
От Кит і поплив щосили туди, куди порадила йому маленька Рибка: ось уже й сороковий градус північної широти та п’ятдесятий градус західної довготи — і справді
бачить Кит: посеред моря пліт, а на плоту сидить Моряк
у синіх полотняних штанцях з підтяжками (про які ти, сонечко, не забувай) та ще й із мисливським ножем. Сидить
Моряк один-однісінький на плоту та голими ногами шльопає по воді (йому, бачиш, мама дозволила шльопати ногами по воді, інакше він би цього не робив, бо був
дуже чемний і розумний).
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Підпливаючи до Моряка, Кит ще здалеку почав роззявляти свою пащу — дедалі ширше і ширше. Він роззявив її
майже до хвоста й проковтнув і Моряка, і його пліт, й сині
полотняні штани, і підтяжки (будь ласка, моє золотко, не
забувай про підтяжки), і навіть мисливський ніж.
Усе це разом миттю провалилося у глибоку, вологу,
темну комору, що називається шлунком Кита. А Кит тоді
облизнувся — ось так! — і тричі крутнувся на своєму хвості.
Щойно Моряк, який був людиною винахідливою, розумною і сміливою, опинився в комірці, що називається
шлунком Кита, він почав там кричати й стрибати, тупотіти
й у стіни бити, кусатися і пручатися, стукати й грюкати,
співати і верещати, смикати й кахикати, горлати й зітхати, а потім ще й витанцьовувати морський танок-яблучко
так, що Китові стало зовсім непереливки (про підтяжки,
моє янголятко, ти ж іще пам’ятаєш?).
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І сказав Кит Рибці-хитрунці:
— Не до смаку мені ця людина. Надто галаслива й непосидюча. У мене від неї аж гикавка почалася! Що мені тепер
робити?
— Скажіть їй, щоб забиралася геть, — порадила маленька Рибка-хитрунка.
І Кит щосили заволав у свою горлянку:
— Гей там, у шлунку! Виходь! І поводься як слід. У мене
через тебе гикавка.
— Ще чого! — відказав Моряк. — Мені й тут подобається! Ось якщо ти відвезеш мене до моїх рідних берегів, до білих скелястих берегів Англії — ось тоді я, можливо, подумаю, чи виходити мені, чи лишатися.
І він ще дужче затупотів та застукав.
— Що тут вдієш? Відвезіть його краще додому, — порадила Китові Рибка-хитрунка. — Я ж попереджала вас, що
ця людина дуже кмітлива та смілива.
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Кит послухався (бачиш, моє серденько, буває так, що
велика риба слухається маленької) та й рушив у дорогу. Він
плив, плив і плив, старанно працюючи хвостом та плавцями, бо ж надто дошкуляла йому гикавка. Нарешті побачив
він білі скелясті береги Англії, рідні береги Моряка, висунувся до половини на берег і почав роззявляти пащу. Він
роззявляв свою пащу дедалі ширше і ширше, роззявив її на
повну силу, а відтак сказав Морякові:
— Час виходити. Пересадка. Найближчі станції: Вінчестер, Ашвілот та станції Фітчбурзької залізниці.
І щойно він вимовив: «Фітч...», як із його пащі вискочив Моряк.
Але оскільки він і насправді був винахідливий і розумний, то, сидячи всередині Кита, не гаяв часу. Мисливським
ножем Моряк порізав пліт на тоненькі дощечки, склав їх решіткою і міцно зв’язав підтяжками
(тепер зрозуміло, моє золотко,
чому слід було пам’ятати про
підтяжки?). Вийшли гарненькі міцні ґрати, які Моряк тугенько втиснув у горлянку
Кита. А потому Моряк сказав
чаровіршик, якого ти, серденько моє, не знаєш, а тому я із задоволенням його тут процитую:
— В горлянці маєш ґрати —
Не смій людей ковтати!

Бо ж Моряк був не простий моряк, а ір-лан-дець. А ірландці таки знаються на цьому!
Так у горлянці Кита з’явилися ґрати, які згодом стали
називати Китові вуса.
Зістрибнувши на берег, Моряк одразу попрямував додому, до своєї мами, яка дозволяла йому шльопати по воді
голими ногами. Згодом він одружився і жив довго й щасливо. Кит також із часом одружився і теж був щасливий.
Проте від того дня й довіку в нього в горлянці стояли ґрати,
які неможливо було ні проковтнути, ні викашляти і які не
давали йому їсти нічого, окрім найменшої морської дрібноти: крихітних рачків, водоростей та найдрібнішої рибки (не те що там акулу, яка хека проковтнула). Ось чому
в наш час кити вже ніколи не ковтають людей, навіть маленьких хлопчиків та дівчаток. А маленька Рибка-хитрунка, злякавшись, що Кит розгнівається на неї, сховалася від
нього під Екватором. Лише згодом вони знову зустрілися
й товаришували ще довго-довго. Ось як буває на світі.
Моряк узяв свого мисливського ножа додому. Сині полотняні штани також залишилися на ньому. Не було тільки підтяжок (ти ж пам’ятаєш, моє сонечко, що ними він
міцно зв’язав ґрати, які зосталися в горлянці Кита).
Ось і кінець цієї казочки...

Зелені і темні вікна каюти,
На морі шалений шквал.
Ні звуку команди, ні слова не чути —
Вирує Дев’ятий вал.
Стюард не доносить каструлю із супом,
Він разом із нею упав.
А хлопчик, схопивши свій одяг докупи,
До кого податись, не знав.
Лежить його няня, вона захворіла,
У мами голівка болить,
Підвестись обидві не можуть, несила
До тями прийти ні на мить.
Не може ніхто ані їсти, ні спати,
Скоріше б потрапити в Порт...
То знайте: потрібні координати
Вест п’ятдесят, сорок Норд1.
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Вест п’ятдесят, сорок Норд — п’ятдесят градусів західної
довготи і сорок градусів північної широти, місце, про яке
розказано у казці. Це місце розшукай, моє серденько, на
географічній карті.

Тут Кит шукає Рибку-хитрунку, яка ховається під Екватором. Рибку звали Пінґлі. Вона сховалася серед водоростей і сидить тишком-нишком. Товста мотузка, що її натягнуто впоперек малюнка, — то і є Екватор.
Дві штуки по боках, схожі на великі каменюки, то насправді два підводні велетні — Шуа й Чуа, які стежать за порядком на Екваторі (адже всюди, моє
золотко, має бути порядок). Зараз вони сплять, а до того гарненько поприбирали навкруги: розпушили водорості, рівненько розгладили пісочок та повикладали красиві візерунки з мушель.
Кит шукав Рибку-хитрунку, доки не пересердився, а опісля кожен із них знайшов собі пару, вони одружилися й заприятелювали сім’ями.

ЯК У ВЕРБЛЮДА З’ЯВИВСЯ ГОРБ
сь тобі, серденько моє, ще одна казочка —
про те, як у Верблюда з’явився горб.
Це сталося дуже давно: у найперші роки,
коли весь світ ще був зовсім новий-новісінький. Тварини тоді тільки-но почали працювати разом із Людиною.
Отже, у самісінькому центрі Непривітної
Пустелі жив собі непривітний Верблюд, який нікого не шанував, а на додачу зовсім не хотів і навіть ніколи не намагався працювати.
Їв він сухі колючки, жорсткі гілочки, молочай, полин,
кору, терник, лінувався страшенно й працювати геть не хотів — такий собі був нечемний і нікчемний ледацюга й нероба. Хто б не звертався до нього і що б не сказав, Верблюд
у відповідь лише бурчав:
— Гррб!
Лише «гррб» — і нічого більше.
Одного разу вранці — це був понеділок — прийшов до
Верблюда Кінь. На спині в нього було сідло, а на голові —
вуздечка. І промовив Кінь до Верблюда:
— Гей, Верблюде! Чуєш, Верблюде? Іди до Людини і починай працювати й возити разом із нами.
— Гррб! — відповів Верблюд і обернувся до нього хвостом. І зробив він це дуже непривітнісно.
Кінь пішов до Людини і розповів їй, як усе було.
Наступного дня прийшов до Верблюда Пес із палицею
в зубах і сказав:
— Гей, Верблюде! Чуєш, Верблюде? Ходімо разом із
нами служити Людині, шукати здобич та стерегти дім.
— Гррб! — почув у відповідь Пес, пішов до Людини
й розповів їй усе.
На третій день прийшов до Верблюда Віл, на шиї якого
було ярмо. Віл сказав:
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— Гей, Верблюде! Чуєш, Верблюде? Ходімо з нами до
Людини, разом будемо орати землю.
— Гррб! — відповів Верблюд і подався геть зовсім нечемнісно.
Тож Віл пішов до Людини і також розказав, як усе було.
Увечері Людина зібрала разом Коня, Пса й Вола і сказала:
— Кінь, Пес і Віл! Мені дуже шкода (особливо в такому
новому-новісінькому світі), але той непривітний звір із Непривітної Пустелі, що говорить «гррб», не хоче виконувати жодної роботи, либонь, він ні на що не здатен. Якби було
інакше, він би вже прийшов сюди. Більше я його не чіпатиму. Хай собі живе в тій пустелі. А нам усім доведеться працювати більше — за себе й за нього.
Дуже розхвилювалися три працьовиті тварини, почувши це рішення Людини, і вони зібралися всі разом, щоб обміркувати та обговорити, що їм надалі робити у світі, зовсім-зовсім новенькому. Вони кричали, ревли, гавкали та
іржали на краю Непривітної Пустелі. Невдовзі до них підійшов Верблюд — безсовісний нероба й ледацюга! — та,
ліниво пережовуючи суху траву, ще й поглузував із них,
зверхньо поглядаючи. Відтак він сказав своє звичайне непривітне «гррб» та й пішов собі геть.

16

Аж тут у хмарі куряви з’явився Повелитель
усіх пустель Джин.
Джини (ти, моє янголятко, маєш це знати) завжди подорожують у такий спосіб, бо
ж вони чарівники. Зупинившись, він прислухався до галасу й забажав з’ясувати, що тут
до чого.
— О Джине! Повелителю всіх пустель! — звернувся
до нього Кінь. — Скажи, чи правильно, щоб хтось був непривіт
ним і неввічливим неробою, тим паче
зараз, коли світ ще такий зовсім новий-новісінький і роботи в ньому багато-багато?
— Неправильно, звісно, — відповів Джин.
— Так от, — продовжив Кінь, — посеред твоєї Непривітної Пустелі живе один звір (він, до речі, також зовсім непривітний) із довгою шиєю і довгими ногами, який із самісінького ранку понеділка анічогісінько не зробив. Він не
хоче бігати й возити.
Джин аж присвиснув і сказав:
— Присягаюся всім золотом Аравії, це ж мій Верблюд.
А що він каже?
— Одне тільки слово «гррб», — промовив Пес, — і не
хоче допомагати нам і Людині, не носить здобич і не стереже дім.
— А ще щось він говорить? — допитувався Джин.
— Лише оте «гррб». І не хоче з нами орати, — додав Віл.
— Дуже цікаво! Зачекайте-но тут трішки. Я зараз-таки
провчу того нахабу!
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І, загорнувшись у хмару куряви, наче в плащ, Джин помчав у глиб Пустелі, де невдовзі й побачив Верблюда. Той
безсовісний нероба стояв собі, пережовуючи якусь смачненьку гілочку, і замріяно дивився на своє відображення
в калюжі.
— Мій довгов’язий друже, — звернувся до нього
Джин, — я оце почув, що ти геть не бажаєш працювати
в такому новому-новісінькому світі. Це правда чи ні?
— Гррб! — відповів Верблюд.
Джин усівся на пісок, сперся на руку підборіддям і почав надумувати чари. А Верблюд і надалі стояв, милуючись
своїм віддзеркаленням у калюжі.
— Кінь, Пес та Віл — усі троє працювали з самого ранку понеділка, працювали більше, ніж треба, через твої лінощі, неробо, — сказав Джин і знов сперся підборіддям на
руку, продовжуючи добирати свої чари.
— Гррб! — повторив Верблюд.
— Я б на твоєму місці подумав, перш ніж повторювати
оте твоє неввічливе «гррб» усім і кожному, бо ти робиш це
надто вже часто. Безсовісний ледацюго й неробо, краще іди
і працюй, бо я таки примушу тебе!
І Верблюд знову хотів сказати «гррб!» — та не встиг закінчити своє улюблене слово, як відчув, що його спина,
якою він так пишався, почала роздуватися й підніматися,
аж доки на ній не виріс величезний бридкий горб.
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Тут на малюнку я зобразив Джина, повелителя всіх пустель, який навіює
чари чарівним віялом. Із нього йде ніби такий дим, у якому ти можеш бачити майбутній верблюжий «гррб». Верблюд їсть гілочку верблюжої колючки і милується своїм відображенням у калюжі. Він щойно почав казати Джинові своє останнє «гррб» і ще не знає, до чого призведуть його ледарство
і нечемність.
Під головним малюнком я намалював світ, ще зовсім новий-новісінький:
з вулканами, горами, озером, річкою і ще багато з чим. На малюнку умістилася лише одна з багатьох пустель, повелителем яких був Джин, — та сама
Непривітна Пустеля.

— Ось! — сказав Джин. — Це і є твоє «гррб», що ти весь
час повторював. Горб з’явився в тебе, бо ти, неввічливий
неробо й ледацюго, сам накликав його. Робота почалася
з понеділка, сьогодні вже четвер, а ти ще й досі нічого не
зробив. Та тепер ти підеш працювати й надолужиш усе незроблене! Іди-но!
— Але як же я працюватиму з таким «гррбом» на спині? — спитав Верблюд.
— Ти отримав це покарання за те, що згаяв цілих три
дні. Відтепер ти зможеш працювати три дні не ївши, бо
тебе годуватиме «гррб». І не кажи, що я не подбав про тебе!
Іди звідси, прямуй до трьох працівників та дивись — поводься надалі ввічливо й не байдикуй. Нехай твій «гррб»
допомагає тобі в цьому!
І Верблюд зі своїм горбом пішов до трьох працівників і став до роботи разом із ними. Відтоді й дотепер носить Верблюд горб (ми вимовляємо це слово саме так, щоб
не дражнити його). Проте тих трьох днів, які згаяв він на
самому початку (коли світ був зовсім-зовсім новенький),
Верблюд так і не надолужив, як і не навчився цілком чемної поведінки.

Горб верблюжий, незграбний дуже,
У зоопарку бачив ти.
Але страшніше, мій любий друже,
Як стане в тебе він рости.
У тих, кому аби гуляти
Чи всю добу солодко спати,
Горб виростає на спині
(Такі траплялися мені).
Для дівчинки чи для хлоп’яти
Жахливо мати горб кошлатий.
Тож, щоб горба вам не носити,
Не знаючи, що з ним робити,
Я добру дам усім пораду:
Беріться до роботи радо!
Усі ставайте до роботи,
Чи є, чи ні на те охота.
Робота в цій біді зарадить —
Горба потворного розгладить!
Запам’ятай, у чому суть:
Горби лиш в ледарів ростуть!

