
Розділ 1 
ПРО ЩО ДУМАВ  

СТАРИЙ КІНЬ ДЯДЕЧКА БУЛЯ

і травинки, ні билинки...» — думав ста-
рий кінь.

Він тягнув за собою візок. На візку 
стояла велика дубова бочка з написом: 

«Вода належить Королю».
Під написом виблискував королівський герб: золоте 

відро й корона.
Поряд із візком простував дядечко Буль, продавець 

води.
— Агов, кому води! Джерельної, холодної! — вигукував 

дядечко Буль.
«Який же пронизливий голос у мого хазяїна, — подумав 

кінь, — і батіг занадто довгий. Міг би й коротшим бути... 
Ні, гарний хазяїн не продавав би воду. Не міг би, та й край. 
Він би віддавав її задарма».

Віз заторохкотів, їдучи через міст. Але річки не було. 
Під мостом стирчали сухі запорошені каменюки.

«Який же це міст, коли під ногами немає води? — мір-
кував кінь. — Сама лише назва. Старий пугач, Нічний Фі-
лософ, який поночі прилітає на дах моєї стайні, розповідав 
мені, що раніше тут текла річка і води було скільки хочеш. 
Тільки-от, можливо, він уже з’їхав з глузду на старість? 
Бідолашний Нічний Філософ...»
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Тепер віз гуркотів кривою вуличкою. Обабіч височіли 
сірі від пилюки будинки.

«Хіба це канава? — міркував кінь. — Яка ж це канава, 
якщо в ній нема ні травинки? Її навіть соромно називати 
канавою. А дерева без листя? Хіба це дерева?»

— Мамо, хоч ковточок! — запхинькало худорляве хлоп-
ченя.

— Дядечку Буль! — покликала продавця води блідоли-
ця жінка. — Налий кухлик води моєму синочкові.

— Тпрру! — скрикнув дядечко Буль, натягаючи віж-
ки. — А що даси за це?

— Моток мережива, дядечку Буль, — палко мовила 
жінка, — тонесенького, як павутинка! Ти ж знаєш, яка я 
майстриня.

Хлопчик миттю спорожнив кухоль, а мати тримала роз-
криту долоню під його підборіддям, аби жодна краплинка 
не впала. Кінь проїхав повз криницю, вщерть завалену ве-
ликими каменюками. Біля криниці, зіпершись на неї спи-
ною, сиділи двоє вартових: Рудий Здоровило і Рудий Гро-
мило. І від нудьги плювали — хто далі.

«Яка ж це криниця, якщо з неї не можна напитися? — 
мудрував подумки кінь. — Сама назва...»

— Як справи? — поцікавився дядечко Буль. — Ніхто не 
про?..

— Що — не про?.. — ліниво перепитав Рудий Здорови-
ло, трохи розплющивши одне око.

— Чи не пробував хто-небудь повикидати каміння й на-
брати води?

— Удень все тихо-мирно, — широко позіхнув Рудий 
Громило. — А вночі біля кожної криниці ставлять гарма-
ту. Ану, спробуй підійди!

— Агов, кому води! Джерельної, холодної! — знову за-
волав на всю вулицю дядечко Буль.

Але на його крик ніхто не виходив із будинків. Двері за-
чинялися, запиналися вікна.
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«Ні травички, ні лис-
точка. Бідна земля. Мерт-
ве місто. Траву побачиш 
хіба що уві сні та за ґрата-
ми королівського парку. 
Ой, як хлюпається вода в 
бочці, здуріти можна!»

Ось про що думав ста-
рий кінь дядечка Буля.



Розділ 2  
ЛАТОЧКА

ей, Мельхіоре! — гукнув дядечко Буль, 
коли його візок порівнявся з малень-

кою крамничкою. 
Над дверима крамнички, на скособо-

ченій вивісці, було виведено: «Голки, шпильки, різні го-
стрі речі та все, що забажаєте».

У дверях з’явився крамар. Одразу було видно, що він 
торгує гострими, жорсткими і колючими речами. Погляд у 
нього був колючий. Вії — мов голки. Брови й вуса схожі на 
жорсткі щітки.

— Кажуть, подешевшала вода, — промовив крамар і 
хихикнув.

— Поки що ні, — сумно відповів дядечко Буль.
— Еге, отже, за одну срібну монету два відра? — ще ве-

селіше перепитав Мельхіор.
— За дві монети одне відро, — наполягав дядечко Буль.
Побачивши, що обдурити дядечка Буля все одно не 

вдасться, Мельхіор перестав посміхатися й погукав:
— Латочко, а принеси-но відро!
Із глибини крамниці, тримаючи в руках порожнє відро, 

вискочила дівчинка.
Звичайна дівчинка. Ніс — кирпатенький, та ще й гус-

то всіяний веснянками. Очі — зелені. Тоненькі руді кіски 
стирчали в різні боки.
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От лише вбрана вона 
була незвично.

Уся її сукенка була по-
шита з різноманітних ла-
точок: великих, малень-
ких, вовняних, червоних, 
синіх, смугастих.

— Хоч ковточок... — 
прошепотіла Латочка, по-
глинаючи очима відро з 
водою.

— Ще чого! — проси-
чав крамар.

Цієї миті сталося щось 
дивне.
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Старий кінь дядечка Буля, завжди такий сумовитий і 
сонний, раптом різко задер голову й заіржав.

Мало того, він скочив дибки, наскільки пускали голоб-
лі, і взявся швидко та радісно кивати головою, неначе з ки-
мось вітаючись. Та й цього йому було мало. Він здивовано 
витріщав очі, махав хвостом, трусив гривою і далі іржав, 
наче якесь легковажне лоша.

Дядечко Буль навіть 
пролив трохи води на зем-
лю.

Це сталося з ним упер-
ше, відколи він став коро-
лівським продавцем води.

Мельхіор похитав го-
ловою, узяв відро й поніс 
до будинку.

При цьому він сту-
пав так обережно та обач-
но, як циркач, який три-
має на носі жердину, а на 
жердині тацю, заставлену 
кришталевими келихами.
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Латочка зітхнула і поплен-
талася до себе на горище.

Це було звичайнісіньке го-
рище. Там не було жодних ме-
блів: усього лише купа соломи 
в кутку.

Латочка підняла з долівки 
соломинку і почала її жувати. 
І раптом вона щось побачила на 
горищному вікні.

Важко навіть сказати, поба-
чила вона щось чи ні.

Але якщо вважати, що по-
бачила, то на вікні сидів кінь 
дядечка Буля, що ледве вміс-
тився на вузькому підвіконні.

З іншого боку, можна вва-
жати, що вона зовсім нічого 

не побачила, адже кінь дядечка 
Буля, що сидів на підвіконні, був 
зовсім прозорим. Таким прозорим, 
що його майже й не було.

— Води... — тужливо простог-
нав кінь.

Латочка завмерла. Вона не мо-
гла й пальцем поворушити.

— Я так і знав... — засмучено 
промовив кінь і в розпачі махнув 
хвостом. — Я знав, все одно води не 
буде. Замість води буде роззявле-

ний рот і безпорадний вигляд.
Несподівано Латочка поміти-

ла, що хвіст у коня зник. Зни-
кли й задні ноги.

13



— Ви... хто? — пробелькотала Латочка.
Кінь м’яко хитнув гривою. Його живіт став зовсім про-

зорим.
— Я так і знав... — сказав 

кінь, докірливо дивлячись на Ла-
точку, — я знав, що, коли я ги-
нутиму, в мене щось питатимуть. 
Замість води самі питання...

Голос його слабшав. Латочка 
побачила, що його передні ноги, 
довга шия і грива зникають пря-
мо на очах.

— Води... — прошепотіли кін-
ські губи і пропали.

Латочка  
збігла сходами вниз.

Зі спальні хазяїв  
чулося дружне хропіння.  
Крамар хропів, як ведмідь  
у барлозі, а крамарка повискувала,  
наче ховрах із нірки.
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Аби бути вже до кінця чесним, слід сказати, що Латоч-
ка замислилася і боляче вкусила себе за палець, дивлячись 
на відро з водою. Досі вона не наважувалася і кроку ступи-
ти до нього без дозволу.

Але вже через хвильку Латочка, захекавшись, щодуху 
піднімалася сходами, а вода вихлюпувалася з відра й текла 
по її голих ногах.

Не маю жодного сумніву, мій любий читачу, що, якби 
ти опинився на місці Латочки й це на твоєму підвіконні си-
дів би сумний прозорий кінь та просив напитися, ти вчи-
нив би так само.

Латочка штовхнула двері коліном.
На підвіконні нікого не було. Прозорий 

кінь зник.
Ще ніколи горище не здавало-

ся їй таким порожнім. Латоч-
ка зціпила зуби, стиснула 
кулаки, аби не зарюмса-
ти. Все одразу стало сірим 
і нудним. Латочка сіла на 
купу соломи, але вмить 
схопилася.

Вона побачила, що 
над підвіконням плаває 
одне-єдине прозоре й 
дуже сумне кінське око.

Мабуть, око угледіло 
відро. Воно розплющи-
лося ширше, блимну-
ло, і в ньому зблиснула 
радість. Погойдуючись, 
воно підпливло до відра 
і пірнуло прямо у воду.
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Відро неначе ожило. Звідти почулося булькання, бур-
мотіння і вельми задоволене кректання.

За мить із відра вистромилася біла, легка, ніби виліпле-
на з мильної піни, голова.

Латочка розгледіла кирпатенький ніс, широко розкри-
ті очі, кіски, що стирчали в різні боки…

Дві білі руки вперлися в краї відра. Чоловічок крекнув, 
підважився і сів на край відра. Натягнув білу подерту су-
кенку на коліна.

Він когось нагадував Латочці. Когось дуже знайомого. 
Але кого? Латочка ніяк не могла второпати.

Латочка зазирнула у відро.
«Порожнє! — здивувалася дівчин-

ка. — Жодної краплини не зали-
шилося. Навіть дно сухе...»

— Ти коли-небудь випа-
ровувалася? — задумливо 

запитав білий чоловічок.
— Н-ні... — прошепо-

тіла Латочка.
І раптом білий чоло-

вічок смикнув себе за 
вухо і поволі злетів до-
гори.

Він для цього нічо-
го не робив: не махав 
руками, навіть не во-
рушив пальцями бо-
сих ніг. Просто летів 
собі та й годі.

Коли він пролітав 
над Латочкою, її об-
личчя обсипали дріб-
несенькі краплинки 
води.
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— Зрозуміла? — запитав він.
— Не дуже, — сказала Латочка, яка насправді нічого не 

зрозуміла.
— Я — Хмареня, — просто сказав чоловічок, — звичай-

на хмарка.


