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ВІННІ
та її жахлива тітонька

«Дзень-дзелень!	 Вінні-і-і-і-і-і-і-і!»	 —	
не	вгавав	дверний	верескун.
—	Що?	 Хто?	 Де	 я?	 —	 Вінні	 сіла	 на	

ліжку,	зненацька	прокинувшись.	—	Ти	
щось	чув,	Вілбере?
Вілбер	перекотився,	потягнувся,	по-

зіхнув	і	знову	заснув.
—	Просто	 наснилося,	 —	 вирішила	

Вінні.	Вона	лягла,	потягнулася,	позіх-
нула	і…
—	Ві-і-і-ін-н-н-ні-і-і-і-і-і-і-і-і!	 —	 заво-

лав	дверний	верескун.
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—	Ох,	 вошині	 кальсони,	 таки	
хтось	 прийшов,	—	 пробурмотіла	 Він-
ні.	—	Я	краще	піду	гляну.
Вона	підійшла	до	вікна	й	виглянула	

надвір.
—	Ох,	комарині	колінця,	це	тітонька	

Еґґі.	Скільки	ж	у	неї	багажу!	Вона	явно	
до	нас	надовго!
Вілбер	зарився	головою	в	постіль.
—	Сховатися	не	вийде,	—	сказала	Він-

ні.	—	Вона	все	одно	дізнається.	 І	 гук-
нула	у	вікно:	—	Тітонько,	зараз	буду,	не	
встигне	й	хробак	ворухнутися.
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Після	цього	вона	підняла	свою	
чарівну	паличку.

—	Запах	 краще	 замінити	 на	 більш	
відповідний	для	тітоньок.	Візьми	себе	
в	лапи,	Вілбере.	Абракадабра!
Чудовий	 і	 затишний	 запах	 цвілі	 та	

плісняви	миттю	змінився	на	солодень-
ко-чепурненький	 рожевенько-троян-
довий	сморід.
—	Мр-рау!	—	поскаржився	Вілбер,	за-

тискаючи	лапою	носа.
—	Знаю!	—	сказала	Вінні.	—	Ось,	візь-

ми	прищіпку.
—	Вініфред	 Прокліндо	 Табіто	 Ша-

мандо	 Гортензіє,	 відчини,	 коли	 твоя	
ласка,	ці	нестерпні	двері!!!	—	будинок	
Вінні	 затрясся	від	 голосу	тітонь-
ки	Еґґі.
—	Глибоко	вдихни,	Вілбере.	

Я	впускаю	її.
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Здавалося,	тітонька	Еґґі	наповни-
ла	будинок	рожевістю.	Вона	подиви-
лася	на	Вінні,	показала	на	прищіпку	
на	її	носі	й	запитала:
—	А	це	ще	навідьмощо?
—	Ой,	хіба	ви	де	здаєте,	що	це	така	

дова	мода?	—	відповіла	Вінні.
—	Молодь	 така	 сміховинна!	 —	 ска-

зала	 тітонька	 Еґґі.	 —	Негайно	 зніми	
це!
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—	Добре,	 тітонько	 Еґґі,	 —	 погоди-
лась	Вінні.
Тітонька	Еґґі	вийняла	з	рукава	носо-

вик,	плюнула	на	нього,	а	тоді	витерла	
ним	лице	Вінні.
—	Фе,	відчепіться!	—	пручалася	Вінні.
—	Я	 приїхала	 навести	 в	 тебе	 лад,	

юна	леді!	—	заявила	тітонька	Еґґі.
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—	Але	я	не…	—	почала	було	
Вінні.
—	Не	 супереч!	 —	 мовила	 тітонька	

Еґґі.	—	Так-так,	з	чого	почати?	—	Потім	
оглянула	кухню	й	прицмокнула:	—	Не-
щастячко	ти	моє!
Вона	 нахилилася,	 випнувши	 вгору	

свій	великий,	обтягнутий	рожевим	зад,	
витягла	зі	своєї	сумки	гумові	рукавички	
й	надягла	їх.
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Тоді	тітонька		змахнула	своєю	чарів-
ною	паличкою-витиралочкою.
—	Раз-два!	—	наказала	вона	—	і	мит-

тю	всі	речі	Вінні	заскочили	на	полич-
ки	й	у	шафки.

Стук-стук-стук,	—	двигтіли	дверця-
та	шафок.
—	Тепер	я	не	знатиму,	де	все	

знайти!	—	залементувала	Вінні.
—	Маячня!	—	відмахнулась	тітонька	

Еґґі.	—	А	тепер	я	причепурю	тебе.
—	Але	я	не…	—	почала	було	Вінні.
—	Раз-два!	 —	 повторила	 тітонька	

Еґґі,	 і	 зараз	же	Вінні	поглинув	чепур-
ний	діловий	костюм,	а	волосся	стало	
охайно	зачесаним.
Вілбер	 нервово	 підсміювався,	 зату-

лившись	лапками.
—	Ня-ха-хав!
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Тітонька	Еґґі	глянула	на	Вілбера.
—	Цей	смердючий	кіт	має	змінити-

ся!	—	сказала	вона,	піднесла	свою	ча-
рівну	паличку-витиралочку	й…
—	Ні!	 —	 гукнула	 Вінні	 та	 мерщій	

скочила	до	Вілбера.	Але	 її	 костюмна	
спідниця	 була	 завузькою,	 тож	 вона	
хвиць!	 ногами	 й	 беркицьнулася	 на	
підлогу.
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Аж	раптом	Вілбер	уже	став	не	котом.
—	Ах	 ви	 старий	 дурний	 розсипчас-

тий	пудингу,	що	ви	наробили?	—	зале-
ментувала	Вінні.	—	Де	мій	Вілбер?
—	Він	став	маненьким	солоденьким	

чистеньким	 кроликом,	 —	 сказала	 ті-
тонька	Еґґі.
—	Але	я	 хочу	Вілбера!	—	лементува-

ла	Вінні.	—	Мого	Вілбера!	Я	відьма,	а	не	
чарівниця!	Поверніть	мені	Вілбера!
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—	Ем…	 ні,	 —	 заперечила	 тітонька	
Еґґі.	—	Ви,	молодь,	не	знаєте,	що	кра-
ще.	Невдовзі	ти	полюбиш	Вілбера-кро-
лика	значно	більше,	ніж	того	смердю-
чого	кота.	Він	може	жити	в	гарненькій	
рожевій	клітці.
—	Нізащо!	 —	 відрізала	 Вінні	 й	 вту-

пилася	 у	 кролячі	 очі.	 Вона	 бачила	
справжнього	 Вілбера,	 ув’язненого	 за	
дурненькою	капловухою	мордочкою.
Тітонька	 Еґґі	 погрозила	 їй	 пухким	

пальцем.
—	Зачекай-но,	Вініфред.	Коли	я	ста-

ну	 старою	 відьмою,	 у	 мене	 не	 буде	
стільки	сил	 і	чарів,	щоб	тобі	отак	до-
помагати,	і	тоді	ти	пошкодуєш!

Цінь-чепурінь, цінь-чепурінь!

—	Це	мій	телефон,	—	сказала	тітонь-
ка	 Еґґі.	 —	 Я	 вийду	 й	 мигцем	 повер-
нуся.
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І	тітонька	Еґґі	гайнула	надвір.
—	Не	панікуй,	Вілбере!	—	вмовляла	

Вінні.	—	Я	тебе	звідти	витягну	за	одну	
равликосекунду,	але	спочатку	зачарую	
тітоньку	Еґґі!
—	Бу-бу?	—	перепитав	Вілбер.
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—	Так,	—	відповіла	Вінні.	—	Ти	чув,	
як	 тітонька	 Еґґі	 сказала,	 що	 вона	 не	
зможе	 зачаровувати	 нас,	 коли	 стане	
старою?	Тому	я	перетворю	її	на	стару	
леді,	доки	вона	звідси	не	поїде.	А	тоді	
я	тебе	розчаклую,	мій	друже	Вілбере,	
мій	вірний	котику!
Як	тільки	тітонька	Еґґі	повернулася	

й	 потяглася	 до	 своєї	 чарівної	 палич-
ки-витиралочки,	Вінні	змахнула	влас-
ною	чарівною	паличкою.	 Вона	міцно	
заплющила	очі	й	з	усієї	сили	побажа-
ла:	«Нехай	тітонька	Еґґі	стане	набага-
то	старшою	за	мене	—	абракадабра!»
—	Ох!	—	вигукнула	тітонька	Еґґі.
—	Гризь-ох!	 —	 бовкнув	 Вілбер-кро-

лик.
—	Агу-у-у-у-у!	—	пробелькотіла	Він-

ні-немовлятко	на	підлозі.
Вілбер	 глипнув	 на	 чарівну	 палич-

ку	 Вінні,	 але…	 з	 паличкою	 все	 було	
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гаразд.	 Тітонька	 Еґґі	 й	 справді	 була	
набагато	 старшою	 за	 Вінні,	 бо	 Вінні	
повернулася	в	минуле	й	сама	стала	ди-
тиною!
—	Це	ти,	Вінні?	—	запитала	тітонька	

Еґґі.	
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Вона	мерщій	рушила	до	дверей.	
—	Бе,	 терпіти	 не	 можу	 немовлят!	

Бридкі	 галасливі	 смердюхи!	 Я	мусила	
чекати	 стільки	 років,	 поки	 ти	 виро-
стеш,	 Вінні,	щоб	можна	 було	 з	 тобою	
попрацювати!	А	ти	що	тепер	наробила?
—	Агу-у-у-у!	 —	 говорила	 Вінні-не-

мовля,	 хвицаючи	 ніжками	 й	 розма-
хуючи	 кулачками.	 Раптом	 Вінні-ди-
тинка	 затихла.	 На	 її	 личку	 з’явився	
зосереджений	 вираз.	 І	 враз	 примі-
щення	заповнив	сморід.
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—	Фе-е-е-е-е-е-е!	 Ох	 лишенько!	 —	
заволала	тітонька	Еґґі.	—	Мерщій,	 де	
та	прищіпка?	Ні,	краще	я	піду!	—	І	вона	
подалася	геть,	підхопивши	свої	валізи	
та	кваплячись	утекти	з	будинку	Вінні	
якнайдалі.
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Тим	 часом	 Вінні-немовля	 звелася	
навкарачки	й	на	максимальній	швид-
кості	повзла	надвір.
—	Бу-бу-гризь!	 —	 підказував	 Віл-

бер-кролик,	але	Вінні-немовля	не	зва-
жала.	Тож	колишній	кіт	ледве	підняв	
незграбними	лапками	чарівну	палич-
ку	Вінні.
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Тоді	 він	 почав	 стрибати	 з	 па-
личкою	 по	 всьому	 газоні	 —	 плиг!	
плиг!	—	у	формі	літери	А.	Після	цьо-
го	—	плиг!	плиг!	—	у	формі	літери	Б.	
А	тоді	Р…	поки	не	написав	повністю	
Абракадабра!
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І	Вінні	вмить	стала	собою.
—	Вілбере,	 ти	 геніальний!	—	 вигук-

нула	вона	і	змахнула	чарівною	палич-
кою.	—	Абракадабра!

І	 Вілбер	 зараз	 же	 став	 собою	—	 ко-
том,	як	і	має	бути.
—	Няв!	—	озвався	Вілбер.	—	Няв,	няв,	

няв!
—	Знаю,	 —	 відповіла	 Вінні.	 —	 На-

ступного	разу	я	бажатиму	чогось	обе-
режніше!	 Але,	 гадаю,	 тітоньку	 Еґґі	
ми	побачимо	не	скоро!	—	І	погладила	
пелехату	голову	Вілбера.	—	Ох,	Вілбе-
ре,	яка	ж	я	рада,	що	ти	насправді	не	
кролик!


