
МИШЕНЯТКО ПІК

Як мишенятко  
стало мореплавцем

Діти пускали на річці кораблики. Брат вирізав їх но-
жем із товстих шматків соснової кори. А сестрич-

ка прилаштовувала вітрила з клаптиків тканини.
На найбільший кораблик знадобилася довга щогла.
— Треба зробити з прямої гілочки, — сказав брат, 

узяв ножа й пішов у чагарники.
Раптом він закричав звідти:
— Миші, миші!
Сестричка кинулась до нього.
— Я рубонув гілку, — розповів їй брат, — а вони як 

шаснули звідти! Ціла купа! Одна побігла ось сюди під 
корінь. Стривай-но, я її зараз...

Він перерубав ножем корінь і витягнув крихітне 
мишеня.

— Ой, яке ж воно малесеньке! — здивувалася се-
стричка. — І жовте! Хіба такі бувають?

— Це дике мишеня, польове, — пояснив брат. — 
У кожної породи є своя назва, тільки я не знаю, як 
отакі звуться.

Аж тут мишеня відкрило рожевого ротика й писк-
нуло.

— Пік! Воно каже, що його звати Пік! — засміяла-
ся сестричка. — Дивись, як воно тремтить! Ой, у ньо-
го кров на вушку. Це ти його ножем поранив, коли ді-
ставав. Йому, мабуть, боляче...
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— Та йому все одно 
кінець, — сердито сказав 
брат. — Я всіх їх повинищую: 
нащо вони в нас крадуть зерно?

— Відпусти його, — почала блага-
ти сестричка, — воно ж маленьке!

Але хлопчик не хотів слухати.
— Я його в річку викину, — сказав він 

і пішов до берега.
І раптом дівчинка здогадалася, як урятувати 

мишеня.
— Чекай! — закричала вона братові. — Знаєш що? 

Давай посадимо його в наш найбільший кораблик, 
і хай він буде за пасажира!
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На це брат погодився: все одно мишеня потоне в річ-
ці. А з живим пасажиром кораблик пускати цікаво.

Напнули вони вітрила, посадили мишеня у видов-
бане суденце та й пустили за течією. Вітер підхопив 
кораблик і погнав його від берега.

Мишенятко міцно вчепилося в суху кору й не вору-
шилося. А діти махали йому руками з берега.

У цей час їх покликали додому. Вони ще бачили, як 
легенький кораблик на всіх вітрилах зник за 

поворотом річки.
— Бідолашний маленький Пік! — го-

ворила дівчинка, коли вони повертали-
ся додому. — Кораблик, мабуть, пере-

кине вітром, і Пік потоне.
Хлопчик мовчав. Він саме ду-

мав, як би йому винищити всіх 
мишей у їхній комірчині.



Корабельна аварія

Амишенятко мчало і мчало на легкому 
сосновому кораблику. Вітер гнав суден-

це чимдалі від берега. Кругом хлюпотіли ви-
сокі хвилі. Річка була широка — ціле море 
для крихітного Піка.

Мишеняткові було всього лише два тиж-
ні від народження. Воно не вміло ні поживи 
собі роздобути, ні від ворогів сховатися. Того 
дня мишка-мати вперше вивела своїх мише-
нят із кубельця погуляти.

Вона саме годувала їх своїм молоком, коли 
хлопчик розполохав усю мишачу родину.

Пік іще живився материним молоком. 
Дітлахи недобре вчинили з малюком. Краще 
йому одразу вмерти, аніж пускатися само-
му, маленькому й беззахисному, в таку не-
безпечну подорож.

Зараз увесь світ був проти нього. Вітер 
віяв щосили, неначе прагнув перекинути су-
денце, хвилі кидали кораблик, ніби хотіли 
втопити його у своїх темних глибинах. Звірі, 
птахи, змії, риби — усі були його ворогами. 
Адже кожен залюбки поласував би нетяму-
щим, беззахисним мишеням.

Першими помітили Піка великі білі чай-
ки. Вони підлетіли й закружляли над ко-
рабликом. Птахи невдоволено галасували, 
бо не могли враз ухопити мишеня: боялися 
з розгону розбити собі дзьоб об тверду кору. 
Деякі опустилися на воду й плавом наздога-
няли кораб лик.
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А тим часом із дна річки 
піднялася щука і теж поплив-
ла за корабликом. Вона, знай, 
чекала, коли чайки скинуть ми-
шеня у воду. Тоді йому не минути 
страшних щучих зубів!

Пік чув хижі крики чайок. Він заплющив очі  
й чекав смерті...

У цей час ззаду підлетів великий хижий птах —  
рибалка-скопа. Чайки метнулися врізнобіч.

Скопа побачила мишеня на кораблику та щуку під 
ним у воді. Склавши крила, птах кинувся вниз.

У річку скопа впала зовсім поряд із корабликом. 
Краєчком крила вона зачепила вітрило, і суденце пе-
рекинулося.

Коли рибалка-скопа важко піднялася з води зі щу-
кою в пазурах, на перекинутому кораблику нікого 
не було. Чайки побачили це здалека й полетіли геть: 
вони гадали, що мишеня потонуло.

Пік не вмів плавати. Та коли він потрапив у воду, 
то виявилося, що треба було тільки рухати лап-
ками, аби не потонути. Він випірнув і вхопився 
зубами за кораблик.

І його понесла течія разом із перекинутим 
суденцем.

Незабаром хвилі прибили кораблик до 
незнайомого берега.

Пік вискочив на пісок і кинувся в кущі.
Це була справжня корабельна аварія, 

і маленький пасажир вважав, що йому 
дуже пощастило, адже він урятувався.
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Страшна ніч

Пік промокнув увесь до останньої шерстинки. Дове-
лося вилизувати всього себе язичком. Після цього 

шерстка невдовзі висохла і він зігрівся. Йому захоті-
лося їсти, але вилізти з-під куща боявся: з річки долі-
тали пронизливі крики чайок.

Так мишенятко й просиділо голодне цілий день.
Нарешті надворі стемніло. Птахи вгамувалися. 

Тільки дзвінкі хвилі розбивалися об берег, що був не-
далечко.

Пік обережно виліз із-під куща.
Оглядівся — нікого. Тоді він темним клубочком 

швиденько покотився в траву.
Тут він узявся смоктати всі 

листочки та стебла, які 
траплялися йому 

на очі. Але мо-
лока в них не 

було.



Розсердившись, він почав шарпати і рвати їх зуба-
ми.

Раптом з одного стебла бризнув йому в рот теп лий 
сік — солодкий, як молоко миші-матері.

Пік з’їв цю стеблину й заходився шукати ще такі 
самі. Він був голодний і зовсім не бачив, що робиться 
навколо нього.

А над верхівками високої трави вже сходив повний 
місяць. Швидкі тіні безшумно снували в повітрі: це 
ганялися за нічними метеликами вертляві кажани.

Усюди в траві щось моторошно шелестіло та шур-
хотіло. Хтось десь вовтузився, шастав у кущах, хо-
вався в купині.

А Пік вечеряв. Він перегризав стеблини біля самі-
сінької землі. Стебло падало, і мишеня обливав дощ 
холодної роси. Зате на кінці стебла Пік знаходив 
смач ний колосок. Мишенятко всідалося, підніма-
ло стеблину передніми лапками, наче руками, 
і швидко з’їдало колосок.

Плюсь-ляп! — ударилося щось об землю не-
далеко від мишеняти.

Пік перестав гризти, прислухався.





У траві шаруділо.
Плюсь-ляп!
Хтось стрибав по траві прямо на мишеня.
Треба мерщій ховатися в кущі!
Плюсь-ляп! — плигнуло ззаду.
Плюсь-ляп! Плюсь-ляп!  — озвалося з усіх боків.
Гуп! — пролунало зовсім близько попереду.
Чиїсь довгі, витягнуті ноги промайнули над тра-

вою, і — ляп! — перед самісіньким носом Піка плиг-
нуло на землю витрішкувате маленьке жабеня.

Воно перелякано вирячилося на мишеня. Пік здиво-
вано й налякано розглядав його голу слизьку шкіру...

Отак вони сиділи одне перед одним, і ні один, ні 
другий не знали, що далі робити.

А кругом, як і раніше, чулося — плюсь-ляп! плюсь-
ляп! То ціле стадо переляканих жабенят, рятуючись 
від когось, плигало по траві.

І чимраз ближче і ближче щось легко та швидко 
шелестіло.



І ось на одну мить мишеня побачило: позаду жабе-
няти здійнялося довге гнучке тіло сріблясто-чорної 
змії.

Змія ковзнула вниз — і довгі задні ноги жабеняти 
зникли в її роззявленій пащі.

Що було далі, Пік не бачив. Він прожогом метнувся 
геть і сам незчувся, як опинився на гілці куща, висо-
ко над землею.

Тут він і провів решту ночі — добре, хоч перед тим 
ситно повечеряв травою.

А кругом нього до світанку щось шурхотіло та ше-
лестіло.
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Хвіст-зачепун  
і шерсть-невидимка

Голодна смерть більше не загрожува-
ла Піку: він уже навчився знаходи-

ти собі поживу. Але як йому самому 
врятуватися від усіх ворогів?

Миші завжди живуть великими 
зграями: так легше захищатися від 
нападу. Хтось та й помітить ворога, 
що наближається, свисне — і всі захо-
ваються.

А Пік був сам-один. Тож треба було 
якнайшвидше відшукати інших ми-
шей та пристати до них. І Пік вирушив 
на пошуки. Де тільки міг, він намагав-
ся пробиратися кущами. У цих місцях 
водилося багато змій, тож мишенятко 
боялося спускатися до них на землю.

Лазити він навчився просто чудово. 
Особливо допомагав йому хвіст — він 
у нього був довгий, гнучкий і чіпкий. 
Із таким хвостом-зачепуном він міг 
лазити по тоненьких гілочках не гір-
ше за мавпу.

З гілки на гілку, з прутика на пру-
тик, з кущика на кущ — так пересу-
вався Пік три ночі поспіль.

Нарешті кущі скінчилися. Далі був 
луг.

Мишей у кущах Пік не зустрів. До-
велося бігти далі травою.
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Луг був сухий. Змії йому не траплялися. Мише-
нятко посміливішало і стало подорожувати вже при 
сонці. Їло воно тепер усе, що йому траплялося: жуків, 
гусінь, черв’яків, зерно та бульби різних рослин. А не-
вдовзі навчилося й по-новому ховатися від ворогів.

Сталося це так: Пік вирив у землі личинки якихось 
жуків, усівся на задні лапки та й почав обідати.

Надворі яскраво світило сонце. У траві 
сюркотіли коники.

Удалині над лугом Пік бачив ма-
ленького сокола-боривітра, але не 

злякався його. Боривітер — птах 
завбільшки з голуба — непо-

рушно висів у чистому пові-
трі, наче його підвісили на 

мотузочку. Тільки крила 
в нього трохи тріпоті-



ли, за що його й прозвали трепещуком. І головою він 
спритно крутив туди-сюди.

Мишеня й не знало, які гострозорі очі в боривітра.
Груди в Піка були білі. Коли він сидів, то їх далеко 

було видно на бурій землі.
Пік зрозумів небезпеку тільки тоді, коли боривітер 

несподівано ворухнувся і стрілою метнувся до нього.
Втікати було пізно. У мишеняти з переляку занімі-

ли ноги. Він притиснувся грудьми до землі й завмер.
Боривітер долетів до нього й раптом знову повис 

у повітрі, ледь помітно тріпочучи гострими крилами. 
Цей птах ніяк не міг второпати, куди зникло мишеня. 
Адже щойно він бачив його чисто-білі груди — і враз 
вони щезли. Він пильно вдивлявся в те місце, де не-
щодавно сиділо мишеня, але бачив тільки бурі грудки 
землі.

А Пік лежав тут, перед очима у птаха.



Річ у тім, що в мишеняти на спинці шерсть була 
жовто-бура, точнісінько як колір землі, і згори його 
ніяк не можна було розгледіти.

Зненацька вискочив із трави зелений коник.
Боривітер кинувся вниз, підхопив його на льоту 

і помчав геть.
Шерсть-невидимка врятувала Пікові життя.
Відтепер, коли мишенятко здалека помічало воро-

га, зараз же притискалося до землі й непорушно ле-
жало. І шерсть-невидимка робила свою справу: обма-
нювала навіть найуважніші очі.

Соловей-розбійник

День у день Пік мчав лугом, але ніде не знаходив 
жодних мишачих слідів.

Нарешті знову почалися кущі, а за ними Пік почув 
знайомий плескіт річки.

Довелося йому повернути та попрямувати в інший 
бік. Мишеня бігло цілу ніч, а над ранок сховалося під 
великим кущем і лягло спати.

Його розбудила гучна пісня. Пік визирнув із-під 
коріння й побачив у себе над головою красивого птаха 
з рожевими грудьми, сірою голівкою та червоно-ко-

ричневою спинкою. Мишеняті дуже сподобалася 
його весела пісня. Йому захотілося послуха-

ти співака ближче. І Пік поліз до нього по 
гілочках куща.

Співочі птахи ніколи не чіпали 
Піка, тож він їх не боявся. А цей 

співак ще й на зріст був трохи 
більший від горобця.





Проте нетямуще мишеня не знало, що то був соро-
копуд-жулан і що він хоч і співочий птах, та промиш-
ляє розбоєм.

Пік не встиг і спам’ятатися, як жулан накинувся на 
нього й добряче вдарив гачкуватим дзьобом у спину.

Від сильного удару Пік стрімголов полетів із гілки.
Він упав у м’яку траву й не забився. Жулан хотів 

знову напасти на нього, та мишеня вже шаснуло під 
коріння.

Тоді хитрий «соловей-розбійник» усівся на кущ 
і став вичікувати, чи не вигляне Пік із-під коріння.

Сорокопуд дуже гарно виспівував, але мишеняті 
було не до пісень. З того місця, де зачаївся тепер Пік, 
йому було добре видно кущ, на якому сидів жулан.

На гілках цього куща було повно довгих гострих 
колючок. А на колючках, як на списах, стирчали 
мерт ві, наполовину з’їдені пташенята, ящірки, жа-
бенята, жуки та коники... Тут була повітряна комора 
розбійника.

Оце б сиділо на колючці й мишенятко, якби вилізло 
з-під коріння.

Цілий день жулан пильнував Піка. Але, коли за-
йшло сонце, розбійник забрався в гущавину спати. 
Тоді мишеня тихенько вилізло з-під куща і втекло.

Напевне, поспішаючи, він збився зі шляху. Тільки 
наступного ранку знову почув, як за кущами хлюпо-
че річка. І йому довелося повернути й бігти в інший 
бік.


