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Оце так по сил ка!
То був чудовий груд не вий ра нок. Небо світ лі шало, зірки 

по волі блідли, а хмари, склавши бі лос ніжні пальці на пу за
тому ро же вому небі, по чали за зи рати у вікна людей.

Поки всі спали, мама Лілія пекла свій тра ди цій ний што
лен — кекс, у який окрім стан дарт них ін г ре ді єн тів — бо рошна, 
сиру, масла, яєць та меду, вона щедро до да ла ро дзинки, ку
рагу, цу кати і… щиру віру в дива, бо ж не за ба ром Різдво!

Рап том у вікно хтось пос ту кав. Це рай дуж ний па пуга від
чай душно просився до квар тири.

Щойно ма ма Лі лія від чи нила вікно, на під логу кухні впав 
не ве лич кий па ку нок з пе чат кою «Лап лан дія», а просто на 
нього — і зне си ле ний папуга.

— Про по што вих го лу бів чула, а от щоб па пуги при но сили 
по шту — вперше бачу! — роз губ лено про мо вила мама Лілія 
і по са дила пе ре ля кану пташку на під ві коння.
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— Щось хо ло дом по ві я ло… — до кухні за йшов 
Левко. Хлоп чик по зіх нув і по тяг нувся. — А це що 
за пташка?

— Папуга. Він дос та вив нам бан де роль! — 
блис нула зе ле ними очима ма туся й по ка зала на 
па ку нок.

— Кос тюм су пер ге роя! — ви гук нув Левко.
— Чому саме кос тюм, чому су пер ге роя?..
— Ну, просто мені цілу ніч сни лося, що я су

пер ге рой і ря тую світ! — усміх нувся Левко.
— Та ні, синку, зі сві том усе га разд. Це, ли бонь, 

твоя вчи телька Єли за вета Сте па нівна шле нам 
но во річне ві тання з Кар пат. Тоді в па кунку — обі
ця ний чай.

«Ні який це не чай і не кос тюм су пер ге роя! Це 
єдине, що вда лося вря ту ва ти…» — чи чирк нув па
пуга і знову за хо дився скубти тра вичку, яку мама 
Лілія ви ро щу вала на під ві конні для Рудого.

«Ти ж па пуга, а не кіт. Чому ж не го во риш 
людсь кою мо вою? Не всі ж умі ють чути думки тва
рин», — про мур ко тів па пузі Ру дий, пог ля да ючи 
на траву, яка те пер від рос та тиме ще довгенько.

— Усе га разд, Ру дий, зда ється, я його роз
умію, — пок ва пився по ми рити їх Левко. — То що 
саме вда лося вря ту ва ти?
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Со но пор та ція,  
або Не зви чайна гос тя

Тато Нільс цієї ночі спав три
вожно. Уві сні йому верз лося казна
що. А коли він роз плю щив очі, то не 
від разу й зро зу мів, що про ки нувся, 
бо біля ліжка сто яла та сама дів
чинка, яка сни лася йому всю ніч.

— Ти хто? Яккк тут опппи ни
ла ся? — за ти на ю чись, ледве ви мо
вив тато Нільс.

— Я Каті, я со но пор ту ва лася. Ну 
тобто пе ре нес лась у прос торі че рез 
сон. Якщо я тут, то ви — ча рів ник, 
і мені дуже по   т рібна ваша до по мо
га! — про мо вила дів чинка, ледь не 
пла чучи.

— Що ж, хо дімо — поз на йо мишся 
з реш тою ча рів ни ків. Пос ні да ємо, 
і ти нам усе роз ка жеш.
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— Та фік! — ви гук нула Каті й ки ну лася до па
пуги. — Дя ку вати Богу, ми ра зом, те пер на одну 
про блему менше.

Усі зди во вано пе ре зир ну лися, а Каті не вга   
вала:

— Ти теж со но пор ту вався? Кому з цих доб рих 
лю дей ти при снив ся?

«Тільки не кажи, що я при снився ко тові. Ні, 
ні і ще раз ні! Я на ма гався со но пор ту ва тися, але 
я тут, бо кри ло пор ту вався! І мало не за мерз, поки 
до ле тів. Та за раз не про це. Трохи лис тів мені таки 
вда лося від бити у троля», — і па пуга по ка зав кри
лом на па пе ро вий па ку нок.

— Стоп, стоп, стоп. Ви хто? Які листи? Тро лі 
навряд чи іс нують, на від міну від што лена і чаю, 
які он на столі хо ло нуть! Усі мерщій за стіл! — 
утрутилася в розмову мама Лілія.

«Ну, про троля я пос пе ре чався б, а про што
лен не ста ну! — чи чирк нув па пуга Та фік і за йняв 
місце за сто лом. — Зі што ле ном і ду ма ється ве се
ліше. Сі дай, Каті, не со ромся. Якраз і поз на йо ми
мо ся з усіма».
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— Ді дусь уже давно по чав хви лю ва тися, бо рап том 
при пи нили над хо дити ди тячі листи з но во річ ними ба
жан ня ми, — роз казувала Каті.

— Твій ді дусь що, СантаКла ус? — по жар ту вав Левко.
— СантаКлаус чи Свя тий Ми ко лай, як кому більше 

по до ба єть ся, — спо кійно від по віла дів чинка.
Левко мало не пох ли нувся чаєм від зди ву вання. Ви

хо дить, її стильні ла ван дові коси, зе лені, наче з ко льо
ро   вими лін зами, очі та дивне вбрання — це не просто 
ба жання ви різ ня тися зпо між од но літ ків. Каті таки 
справді со но пор ту ва лася.

«Звісно, що со но пор ту ва лася, а як ін акше вона опи
ни лася б у спальні твоїх батьків, — не втри мався з ко
мен та рем Тафік, який умів чи тати думки. — Я ка зав 
міс теру Санті, не варто са мому ви ру шати на по шуки 
зник лих лис тів. Це небезпечно. І ось те пер ма ємо те, що 
ма ємо. Зв’я зок із Сан тою обір вався. Він устиг лише по ві
до мити, що на тра пив на слід злого троля з його по сі па
ками. І все. Я ле тів за ма яч ками Санти. Біля остан нього 
і знай шов оцей па ку но чок», — по яс нив па пуга і махнув 
кри лом на листи.

«Усе, Левку, бу деш цьо го річ без ро ли ків. Це ж і твій 
лист не дій шов до Ми ко лая», — під су му вав Рудий.

— Ні хто без по да рун ків не за ли шить ся! — по ру шила 
сумну па узу мама Лілія, і п’ять пар очей зди во вано по 
г ля нули на неї. — Тато Нільс обо в’яз ково щось ви га дає. 
Правда ж, любий?

— Кхкхкх, ду маю, треба ви кли кати Єли за вету Сте
па нівну. Вона зна ється на та єм ни чих ви кра ден нях, — 
ска зав тато Нільс і за хо дився те ле фо ну вати Лев ко вій 
вчи тельці, а коли до дзво ни тись не вда лося, поп ра вив 
на носі оку ляри і про тяг нув: — Тааакс… Ану роз ка жіть 
мені більше про того троля!

— Троль Ги до кус Тре тій Мер зо світ ний, на прі звисько 
Ги деня. Це най підс туп ніше ство ріння у світі. Він мріє 
ски нути СантаКла уса і стати за мість ді дуся го лов ним 
ча рів ни ком пла нети. Цього не можна до пус ти ти! — про
мо вила трем тя чим го ло сом Каті.
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День як день, якби не…
До рослі роз ійш лися по ро бо тах, Левко по біг до школи, 

Каті й Тафік пішли від си па тися, а Ру дий за ли шився ха
зяй ну вати і… думати.

«Що ж їм пот рібно, цьому тролю і його по сі па кам? 
Ну не отри має Левко ро ли ків. Ну не пот ра пить на ро ле
д ром на день на ро дження до од нок лас ниці — дів чинки, 
якій він дуже сим па ти зує. А святкування за пла но вано 
як раз на День свя того Ва лен тина. Ну су му ва тиме хло
пець через це. Зі мною не гра ти меться, а може, на віть 
поп лаче крадькома, — мір ку вав Ру дий. — Стоп! То ось 
що пот рібно тому ли хо дію: сум, злість і сльози ді тей! Від 
них його сила. А от що йому точно не пот рібно — щоб 
діти мрі яли і пи сали листи Санті. Бо діти, які мрі ють, 
ви рос та ють трішки ча рів ни ками, як Нільс і Лі лія».

Рап том у двері по дзво нили, пе ребивши мір ку вання 
Рудого.

— Хто там? — сонно за пи тала Каті.
— Хто там?! Хто там?! — га ла су вав Тафік.
— Скрипку не гу би ли? — Ру дий упіз нав го лос кон   

сьєржа, що чувся зза дверей. — Щось час тенько пан 
Нільс став за бу вати в таксі свій ін стру мент, скажу 
я вам! — трохи іро нічно додав чо ло вік.

Коли Каті від чи нила двері, на по розі стояв лише фут
ляр зі скрип кою тата Нільса.

«Зда ється, по ча лося», — за гад ково й на сто ро жено 
озвався Рудий.
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Куди всі по ді ли ся?
— Тато не од мінно по вер нувся б по свою скрипку, 

а мама зав жди по пе ре джає, коли за три му єть ся! — тільки 
й при мов ляв Левко.

Хлоп чик так швидко по вер нувся зі школи, що Ру дий 
не встиг добре об ду мати, що від бу ва ється. Але в тому, 
що щось таки від бу ва ється, котик не сум ні ва вся. І те 
щось — дивне і лихе. Бо чому тоді в Лев ко вій школі сьо
годні не було охо рон ців, мед сестри і на віть ди рек торки? 
Невже всі од но часно пох во ріли чи пішли у від пустку? 
І знову ж таки — Нільс і Лі лія: вони вже го дину як ма ють 
бути вдома, і на дзвінки не від по ві да ють.

«Неси, Левку, свій ча рів ний блок нот!» — під ка зав 
котик.

— Ру дий, ти ге ній! — зра дів хлоп чик. — І як я сам не 
здо га дав ся?!

«Ну чому Ру дий?.. Він же весь бі лий, окрім плямки на 
вусі!» — ди ву вався Тафік.

— Ру дий, бо Ру дий! Це довго по яс ню ва ти… — ки нув 
Левко, про дов жу ючи пи сати в ча рів ному блок ноті.

— І за раз це не на часі. Тафіку, ти замість те ре ве нити, 
зо се ре дься на тому, що вмієш най краще. Спро бу вав би 
про чи тати думки всіх, кого ми не мо жемо знайти. Може, 
хоч щось дізнаємося…
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— Цей блок нот справді ча рів ний. Його ви най шов тато 
спе ці ально для сек рет ного сі мей ного спіл ку ван ня, — роз
по ві дав Левко, ста ранно ви во дячи знаки пи тання. — Та
кий ма ють усі в на шій ро дині. От за раз це по ві дом лення 
з’яв иться в ін ших двох блок но тах.

«Не в двох, а в трьох», — ви пра вив то ва риша Рудий.
— Точно! Єли за вета Сте па нівна! Як я про неї забув?
«Про вовка про мов ка!» — ра дісно чи чирк нув Тафік, коли 

на по розі з’яви лася Єли за вета Сте па нівна, тобто Лізі, як 
вона про сила себе на зи вати, коли по руч не було до рос лих. 

Левко з Ру дим ки ну лися обій мати її так, ніби пів віку 
не бачили.

Коли при страсті вляглися, Левко схви льо вано за пи тав:
— А де Каті?
— Я тут. Спус ка лася на пер ший по верх, хо тіла дещо пе

ре ві рити.
— А що тут у вас від бу ва ється? І де Лі лія з Нільсом? 

У мене купа про пу ще них від Нільса, тож я і при мчала. От 
тільки зайти в пі д’їзд ніяк не могла. Консь єржа не має на 
місці, а впус тила мене ця ча рівна дів чинка з ла ван до вим 
во лос сям, — Єли за вета Сте па нівна ніжно торк ну лася кісок 
Каті.

— Я — Каті, онучка Сан ти, — від ре ко мен ду ва лася Лев
ко вій вчи тельці дівчинка. — А це Тафік — мій ча рів ний па
пуга і стар ший по міч ник дідуся.

— І що ти пе ре ві рила? Щось з’ясу ва ла? — не терп ляче 
за пи тав Левко в Каті, не звер та ючи уваги на ні мий по див 
учи тельки.
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— До під’їзду ви не могли зайти, — рі шуче по чала 
Каті, — бо в місті зникли всі до рослі. Я це за пі до зрила, 
коли консь єрж при ніс скрипку. У вічко я по ба чила кре
мез ного чо ло віка, що три мав у ру ках фут ляр, а коли за 
мить від чи нила двері — на по розі був лише ін стру мент.

— Ка раул, лю дину вкра ли! — чи то справді зля кався, 
чи просто за хо тів зняти на пругу гуч ним кри ком Тафік.

«Не лю дину, а лю дей. Усіх до рос лих лю дей…» — під су
му вав Рудий.

— Усіх до рос лих лю дей? Не лише моїх ба ть ків? А як же 
Лізі, вона ж теж до росла?

«До рослато до росла, але досі пише листи Сан ті».
«Молодець, Тафіку, розтлумачив. Мало вміти чи тати 

думки лю дей, треба ще й бути де лі кат ним і про яв ляти ем
па тію!» — за ува жив ко тик, хи зу ю чись знан ням пси хо ло гії.

«Ша новна Єли за вето Сте па нівно! Я ні коли не пос мів 
би так грубо втру ти тися у ваш осо бис тий прос тір, якби не 
вкрай важ ливі об ста ви ни! — з не аби якою по ва гою про
мо вив Тафік. А тоді обер нувся до котика і до дав: — Як ба
чиш, я знаю, що таке ем па тія. Просто час діяти!»

— Усе га разд, мої любі. Я справді, скільки себе па м’я
таю, пишу листи Свя тому Ми ко лаю. А ні кому не роз по
ві дала про це, бо так хо четься, щоб… саме цьо го річне 
ба жання здійс ни лося. Утім, думаю, можу зізнатися, що 
саме я про сила у Свя того Ми ко лая.

— Не за раз, будь лас ка! — трохи грубо пе ре бив учи
тельку Левко. — Треба не гайно ви ру шати на по шуки  
б ать ків.

«Може, все ж до че ка тися від по віді в блок но ті? — за
про по ну вав ко тик. — Ду маю, вони пе рег ля нули по ві дом
лення. Просто чо мусь не ма ють змоги від по віс ти».

— Я не можу че кати, Ру дий! Буду на зв’язку че рез 
блок нот Лізі! — Левко схо пив куртку й шапку і ви ско чив 
із квар тири.

Тафік по ле тів за ним.
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На по шуки ба ть ків
— Тобі не хо лодно над ворі взимку, ти ж наче теп ло лю бна 

пташ ка? — за пи тав у Тафіка Левко, бре дучи хо лод ними ву ли
цями. Так дивно було йти при кра ше ним без люд ним містом.

«Теп ло лю бна, але не зви чайна. По міч ник го лов ного ча рів
ника світу му сить і сам бути трохи ча рів ни ком, — за хе кався 
від по ри вів вітру па пуга. — Стій, да вай відпо чи не мо».

І вони зу пи ни лися на літ ній те расі кав’ярні, з якої крізь ве
ликі, аж до під логи, вікна було добре видно, що там усе ре дині.

А там було повно ді тей і жод ного до рос лого. Діти їли чипси, 
за пи вали кокако лою і так беш ке ту вали, що га лас було чути 
над ворі.

Схоже, що це святкували день на ро дження. Та коли діти 
вже на гра лися, до рослі по них не при йшли. Діти так роз
бешкетувалися, що влаш ту вали справж ній роз гар діяш.

«Це ще вони не зна ють, що їхні ба тьки зникли. Ото буде 
сліз!.. Діти ж бо ще зо всім ма лі…»

— Не можна їм цього ка зати, поки ми все не з’я су ємо! 
Тільки от як це зро би ти?.. По ві домлю на шим про все, що ми 
по ба чили. — І Левко, си дячи над ворі за хо лод ним сто ли ком, 
став писати в блок ноті. Рап том краєм ока хлоп чик по мі тив 
якесь пож вав лення се ред діт вори в кав’ярні. — А хто це в кос
тюмі блазня? Він не схо жий на ди тину, хоч і малий на зріст…

«Не ди тина, не до рос лий… 
Це пот вора-троль! Все прос то…»

Левко аж ручку ви пус тив, коли по чув думки Тафіка.
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Чари по чи на ють ся
— Ну що ж, мої любі Ру дий і Каті! Поки Левко з Тафіком 

по вер нуться, при го ту ємо щось смач нень ке! — за про по ну вала 
Лізі.

— Як ви мо жете ду мати про їжу? Стільки лю дей у не без пеці! 
Мрії у не без пеці! Світ за крок від ка таст ро фи! — не стри ма лася 
Каті й мало не за пла кала від від чаю. — Я стільки зу силь до клала, 
щоб со но пор ту ва тися до лю дини, яка може нас усіх вря ту вати, 
і втра тила свій шанс саме че рез што лен. Треба було од разу ска
зати, як є: «Світ у не без пеці, і тільки ви, пане Нільсе, мо жете 
зупинити злого троля! Со но пор тал аби куди не від кри ва єть ся…»

«Мррр… ти правду ка жеш, що пот ра пила не аби куди, 
а в сім’ю ча рів ни ків. У ча рів ника Нільса є скрипка, від зву
чання якої при га ду ються за буті мрії, і біль шість із них на віть 
здійс ню ються. У ча рів ниці Лі лії є ста ро винна і теж ча рівна 
ку лі нарна книга. У всіх, хто куш тує страви за її ре цеп тами, яс
ні ша ють думки й теп лі шає на ду ші», — на ма га вся за спо    коїти 
Каті котик.

— От я й хо тіла трохи роз плу тати наші дум ки… — зні я ко
віло мо вила вчи телька.

— Скрип ка?! А де скрип ка?! — за ме ту ши лась Каті. — Ви
бачте за емо ції, ви все пра вильно ро бите. У мене справді плу
та ються думки, та й у жи воті бур чить від го лоду. Але при га
дати за буті мрії нам теж не за ва дить. Правда, спершу мушу 
трохи по ре пе ти ру вати.

— Ти чу дово граєш, довго на вча лась? — за пи тала Лізі. 
У її муль ти варці вже щось го ту ва лось і дуже смачно пахло.

— У Ди во лян дії, звідки я ро дом, усі діти вмі ють грати на 
кіль кох ін стру мен тах. Ми вчи мося му зиці від са мого на ро
дження. І скрипки є різ ного роз міру — для кож ного віку. На 
такій скрипці я ще не грала, тому й хо тіла спершу спро бу вати.

«Ви бачте, що пе ре би ваю, тут по ві дом лення від Левка.»
— І від Тафіка!.. Як вони там? — по ки нула грати Каті й схо

пила блок нот.
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Ли хий план тро ля
— Кому ще мо ро зива? Хто хоче кокаколи чи соку? — 

підлещувався до ді тей хит рий троль, майс терно хо ва
ючи за росле шерстю об личчя під мас кою блазня.

Діти вже вто ми лися від ігор, з’їли за ба гато шкід ли
вої їжі і, звісно, стали бешкетувати. Та ще й злий троль 
єхидно драж нив дітей:

— Що, Софо, твоя мама про тебе за бу ла ся?.. Вона по
ки нула тебе тут, і ти більше ні коли не пот ра пиш до до му! 
Схоже, зай чики, вас ні хто не любить!

Коли всі діти розплакалися, троль пе рей шов до ос
нов ної час тини свого ли хого плану:

— Не хви люй теся, мої любі! Я знаю, як по вер нути ва
ших за бу дь ку ва тих, бай ду жих ба ть ків і зму сити їх пік
лу ва тися про вас.
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Коли Левко, при ча їв шись під вік ном, по ба
чив, що вит во ряє злий троль, то ледь не по біг 
рятувати діт вору. А коли ще й Тафік розказав 
хлопцеві, що той говорив, — ледь стри мався, 
щоб не дати по писку лихому ко ро туну. Левко 
вже рік як за й мався тхек вондо і не міг тер піти 
не спра вед ли вості.

«Ти не ди вись, що він малий. Це чак лун, 
його у чес нім дво бої не здолати. А коли його 
під жив лює ди тяче скиг лення, він стає ще 
сильнішим», — зі тхнув папуга.

А от хто ос та точно пе ре ко нав Левка поки 
що не втру ча тися, то це Ру дий. Він саме на ла
го див те ле па тич ний зв’язок із Тафіком і бла гав 
до че ка тися їх із Ка ті та Лізі. Ру дий за пев нив, 
що знає, як по вер нути всіх і все на свої місця. 
Ба ть ків — до ді тей, онучку — до ді дуся, ди
тячі листи — у ре зи ден цію Санти, а мрії й віру 
в добро — у серця лю дей. Ну і, звісно, в серця 
ко тів і па пуг та кож. Особ ливо та ких не зви чай
них, як Ру дий і Тафік.
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— Діти, хо діть усі сюди, до мене! От ви су
му єте за сво їми ма мами, та тами, ді ду сями 
й ба бу сями. А чи варті вони ва ших сліз?! При
га дайте, скільки ра зів вони від мов ляли вам 
в елементарному, — про мо вив троль по 
скла дах, під нявши до гори тов с того паль ця, — 
коли ви їх про сили про щось. Скільки ра зів вони 
забороняли вам по гу ляти чи по си діти в ін
тер не ті?! «Не мож на!», «За бо ро няю!», «Ви ще 
малі!» А не скін ченні пра ви ла?.. А розпорядок 
дня?.. А уро ки?.. Тож ми зму симо ва ших ба ть
ків від чути, як це — бути об ме же ними в еле
мен тар но му! — і Ги докус знову під няв до гори 
пальця.

За пала дзвінка тиша. Діти при пи нили скиг
лити, а де хто на віть за ці кав лено під ій шов 
ближче до троля, перебраного блазнем. Вони 
думали, що це ані ма то р, і не бо я лися.

— Ви го тові по ка зати до рос лим, де раки зи
му ють?! — ви гук нув Гидокус.

Діти лиш зрідка шмор гали носиками.
— Га разд, ось ти, Со фо!.. Ти гар ненька дів

чин ка, — улес ливо по чав ко ро тун. — Роз кажи
но, чому ти не давно роз сер ди лася на маму!
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— Я… я хо тіла до грати гру в «Brawl Stars», — не сміло 
роз по чала дів чин ка, — а мама на ка зала не гайно вимк
нути план шет і йти спати, тому я про грала. І на ступ ного 
дня Зої при всіх на звала мене лу зер кою.

— Браво! Бі до лашна дів чинко, ти маєш всі підстави 
зли тися на маму! Хто ще роз по вість свою кривдну іс то
рію? — спитав Гидокус, за до во лено по ти ра ючи руки.

— У мене вдома всі як пока зи лися —  ті ша ться ма люч
кою, а до мене їм бай дуже! Кажу: «Мамо, дивись, який 
я ма лю нок на ма лю вав!» А вона до тата: «Лю бий, нам 
треба по ка зати сина пси хо логу. Він уперто не зо бра жує 
ма леньку Олю, коли ма лює нашу сім’ю», — пе рек ри вив 
маму Влад, а тоді на су пився і до дав: — А на віщо та мала 
на ма люнку? Це не чесно, вона і так скрізь! Без неї було 
краще!

— Ти маєш право об ра жа тися, знаю, як тобі са мо т ньо! 
Нумо! Хто ще роз каже про не спра вед ли вість і образи?

— Мені теж бу вало са мо т ньо, коли мене на ціле літо 
заво зили до ба бусі! Я плакав у бабусі, бо скучав за мамою 
з татом, а потім — удома, бо скучав за бабусею.

— За хо джу на вшпиньки, щоб ні хто з до рос лих, бува, 
не по чув, по м’яча — на се кун доч ку… Бо ж мене, а го
ловне — м’яча, че кає весь двір! А вона: «Лесю, час обі
дати, по мий ручки, до ню!» Ну як тут не зли ти ся!

І діти один по пе ред од ного по чали розказувати про 
образи і скар жи тися на рідних.
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Час діяти
«Зби рай мося і йдемо до парку, там на нас че ка ють 

Левко і Тафік. На став час ді я ти!»
— У який ще парк, котику? Я саме чу до дій ний суп чик 

при го ту вала за ре цеп том Лілії. Може, по ї мо? — бід ка
лася Лізі.

«На ли вай у тер мос і бери із со бою. Усе із со бою — суп, 
скрип ку!.. Зби райся, Каті. Тіль ки… під бери щось із Лі   
лії  ного гар де робу для себе. Бо так ти… — Ру дий за тнувся, 
гля нувши на дивне вбрання дів чинки, та за мить зме ти
ку вав: — …бо так ти змерз неш».
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***
— Правильно кажете, діти! — Гидокус під хо пив ди тячі 

слова, ска зані спе ре сердя. — Як тут не зли тись?! Зли тись можна 
і на віть треба. По ду маєш — до рослі! Їм тільки дай волю — на 
го лову ся дуть. А де права ди тини? Про по ную, поки до рос лих 
нема, на пи сати на них листскаргу Санті. При га дати всі види 
дис кре… дис крі… дис крі мі нан ти…

— Дис кри мі на ції, — поп ра вила троля Лізі, яка стояла в гур
ті дітей.

(Вона з Каті та Рудим прийшли в парк, і вчителька непомітно 
пробралася в кав’ярню).

— Тактак, її! А ска жітьно, кому з вас ба тьки забороняли 
їсти те, чого хо четься і скільки хо четься? Кого зму шу вали що
ве чора чис тити зуби? В ін тер неті не сиди, одягни шапку, при
бери в кім наті, ви неси сміття, по лий квіти, сходи до ма га зи
ну… екс план та ція якась, та й го ді!..

— Екс плу а та ція, — знову не втри ма лася вчи телька.

3535



Ги до кус зирк нув у бік Лізі, за пі до зривши щось не
добре.

— Експлуатація, — ви мов ля ючи чітко по скла
дах, троль рушив до вчи тельки. — Чи ваші листискарги 
за сму тять Санту? Так! Чи здійс нить він після цього ваші 
ба жан ня?! Так! Зму ше ний буде здійс нити, він же Санта! 
А ваше ба жання — це від плата, це хо лод, віч ний хо лод!.. 
За вік ном, у сер цях, у по  гля дах, у душах…

Гидокус хо див на вколо ді тей, які, си дячи на під лозі, 
згур ту ва лися біля вчи тельки, і за зи рав кож ному у вічі. 
Від його слів справді хо лоло на душі, а ве ли чезне вікно 
по чали за тя гу вати білі ві зе рунки наморозі.

Тієї миті до кафе вле тів Тафік, три ма ючи в ла пах сто
сик листів.

— Листи до Санти! Листи до Сан ти! — за ре пе ту вав 
папуга.
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Усі ра зом — до пе ре мо ги!
Слі дом за Тафіком у кафе за бігли Левко, Каті і, зви

чайно, Ру дий, який давно роз га дав під ступні на міри 
злого троля і по ді лився з дру зями своїм планом.

Тож Каті одразу по чала грати на скрипці «Щед ри ка». 
Єли за вета Сте па нівна — час ту вати ді то чок своїм (тобто 
Лі лії ним) чу до дій ним су пом з тер моса. А Левко звер
нувся до ді тей зі сло вами, які, звісно, під ка зав йому Ру
дий. Бо хто ще міг би все це при ду ма ти?!

— Друзі, не думайте про по мсту! Навіщо зга ду вати 
при крі й сумні дні? При га даймо щось добре й ве селе! 
При га даймо, як і за що ми лю бимо на ших рід них і як 
вони люб лять нас.

Троль скри вився від цих слів і від веселої мелодії 
«Щед рика». Йому аж за ці пило. За ту ливши ру ками вуха, 
він не са мо вито за ту по тів но гами й за кру тився на місці 
дзиґою. Ді тей це так роз смі шило! Маска блазня спала, 
і всі побачили зарослу шерстю пику Ги де няти.

Левко, побачивши веселі личка дітей, про дов жив 
говорити, як на вчив його Рудий:

— Моїх ба ть ків, СантаКла уса і всіхвсіх до рос лих ви
крав цей троль Ги до кус Тре тій Мер зо світ ний — і пере     
тво рив на кри жини у своїй Тро лян дії. Ваші об рази й на
рі кання на ба ть ків зміц ню ють і цю кригу, і здат ність 
Мер зосвіт ного конт ро лю вати наші думки. Ви, ма буть, 
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вже самі по мі тили, як важко при га дати щось хо роше, 
добре й ве селе, і як легко — всякі ка пос ті?! Але ми змо же
мо!.. Я почну. Якось на та то вий день на ро дження мама 
спекла кре мо вий торт і при кра сила його пер шою по лу
ни цею, бо це було в травні. Я не втри мався і з’їв усі по
лу нички, а на їхнє місце пок лав по лу ничні льо дя ники. 
Мама, звісно, по мі тила це, але ні чого не ска зала. Тато 
за дув свічки, і свято вда лося. А на ступ ного дня мама 
ку пила нам багато по лу ниць! Уяв ля єте? Тож нумо при
га ду вати радісні події! Хто розкаже свою?! — ви гук нув 
Левко.

І діти наввипередки по чали розказувати:
— Коли ми гуляємо разом, то мама завжди тримає 

мене за праву руку, а та то — за ліву…
— Я зро бив з та том класну го дів ницю для синиць…
— Ми з ма ту сею, тат ком і сест рич кою ви рі зали сні

жинки із сер ве ток і при кра сили дім…
— А я вчора про ки да юся і чую, що в гості при їхали 

ба буся з ді ду сем…
— Що року на Різдво ми з ма ту сею печемо ім бирне 

пе чиво з пе ред ба чен ням, а по тім при го ща ємо ним су
сі дів…

— А ми не давно влаш ту вали фо то се сію вдома!.. Ви 
ба чили б наші кос тюми! Я так смі яв ся…

— На ви хід них ми з ма мою і та том наливаємо в термос 
какао — і до ве чора ка та є мося на ве ло си пе дах.

— Мо єму ді дусю вирвали зуб, і я пок лала йому під 
по душку по да ру нок. Хай ду має, що від зуб ної феї!..
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По вер нення до до му
Цього Ги до кус вже не міг стер піти. Він зі щу лився, за

бився в ку ток, щось бур мо тів і від чай душно за ту ляв вуха 
во ло ха тими ру ками, щоб не чути ра діс них ди тя чих го ло
сів і ме ло дії «Щед ри ка».

Тафік ви рі шив до лу чи тися й до бити ко ро туна. Діс тав зі 
стосу пер шоголіп шого листа і по чав го лосно читати:

— «До ро гий Свя тий Ми ко лаю! Якщо ти отри мав мого 
пер шого листа, у якому я поп ро сила в тебе внучку, не зва
жай. Я до росла і знаю, що ону ків на ро джу ють діти. А ді
тей у мене нема. Тому прошу, по да руй мені па пугу, який 
уміє чи тати думки. Ну, як Ру дий у Левка. І щоб я теж його 
роз уміла. Звісно, я щас лива і без па пуги, бо люблю Левка 
і його ро дину. Але з па пу гою, хоч і без ону чечки, я стану 
ще щас ли ві шою! З по ва гою, Лізі (Єли за вета Сте па нів на)».

За пала тиша. Усі вра жено за мовкли, ус ві дом лю ючи, що 
па пуга вміє чи тати, і роз умі ючи, чи його листа він про чи
тав.

Тишу по ру шили до рослі, які раптом з’явилися біля кафе. 
Це ба тьки, ді дусі й ба бусі при йшли по своїх лю бих ді ток. 
Вони до по ма гали їм одя га тися, роз пи ту вали, як ми нуло 
свято, і, ли бонь, на віть не здо га ду ва лися, що їх ви кра да
ли… Все було як зав жди, хіба що лю бов у сер цях ді тей і до
рос лих па лах ко тіла з та кою си лою, що аж ви хлю пу ва лася 
на зовні щи рими обій мами й по ці лун ками. Тож сьо годні 
діти не роз ка жуть своїм рід ним, що тих ви кра дали. Щоб 
не псу вати ча рівну мить любові.
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«Ви від разу зро зу міли, що я — ваш по да
ру нок? — за пи тав у Лізі збен те же ний Тафік і, 
не до че кав шись від по віді, за ще бе тав далі: — 
А я собі га дав, як я вас упіз наю?! Нас із Сан тою 
дуже роз чу лив ваш лист, а тоді почалося — ви
кра дені листи, зниклі до рос лі… Але коли Санта 
ви ру шав на по шуки лис тів, то нака зав мені: 
“Бе режи Каті. І обов’язково роз шу кай ав торку 
того листа і за ли шайся з нею, ти їй дуже по  
тріб ний”. Ці каво, а де за раз сам Сан та?!»

— З ді ду сем усе га разд. Він щойно на пи сав 
про це у ча рів ному блок ноті. Усі листи дос тав
лено в ре зи ден цію, і він уже ви ко нує ба жання.

Свято вря то ва но!
«Мрії вря то ва но!» — ти хенько про мур ко тів 

Рудий.
— А й справді, ко тику! Це ж ти до по міг роз

плу тати цю дивну іс то рію і пе ре могти Ги до
куса Тре тього Мер зо світ ного. Як тобі це вда
ло ся?

«Це ви йшло саме со бою, варто було по ди
ви тись на ін ших крізь при зму любові. Бо всі 
на світі пот ре бу ють лю бові, а надто такі ли хо
дії, як Ги до кус. Тільки пог ляньте, який він без 
маски не на висті й злос ті!..» — відповів котик.
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Мрії збу ва ють ся
Троль си дів у ку точку самодин, об хо пивши ру ками ко ліна, 

чи тав решту ди тя чих лис тів до Санти і зрідка схли пу вав.
— Ех! Стільки ра зів хо тів на пи сати листа з ба жан ням Сан

ті… — зі тхнуло Ги деня, коли до нього підійшли Ру дий, його 
сім’я, Каті й Тафік. Дівчинка саме переписувалася в блок ноті 
з ді ду сем.

— Ді дусь про по нує тобі стати його стар шим по міч ни ком 
замість Тафіка — радо сказала вона тролеві.

— Не ймо вірно! Це ж… Це справді моє ба жан ня! — вра жено 
ви гук нув коротун. — Дя кую, я не під ве ду!

***
— Мені час по вер та тись до до му! — про мо вила Каті, 

віддаючи блок нот Лев кові.
— Як шко да!.. Хтозна, чи по ба чи мося ми знову? — зі тхнув 

Левко, а тоді від вів очі й стиха до дав: — Я буду за то бою… мрі
яти, Каті!

«Мрії збу ва ють ся!» — про мур ко тів Ру дий, який зручно 
вмос тився в Левка за па зу хою і, звісно, казав правду.
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