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Найсвiжiшi новини
вiд Ворони Петрiвни

тара ворона крутила головою на всі боки, вмощуючись на гілляці 
поруч ґанку. Вмостившись зручно, вона почала голосно карка-
ти, порушуючи ранкову тишу. Та що вдієш, не чекати ж, поки 

випадково трапляться слухачі, і можна буде нарешті поділитися 
новиною. Потрібно каркати, не шкодуючи сил, тріпотіти крилами, 
а то хтось інший прибере до своїх лап твою новину.
За дверима на решті почулося шкря   бання, і заспаний пан Крумплик 

відчинив двері, щоб випустити пуделя Фрея на подвір’я. Хазяїн був 
у яскравій піжамі з візерунком у зелені прибульці. Від такої краси ворона 
аж каркати припинила. Угледівши птаху, він замахнувся на неї капцем:

— Киш!
Фрей, демонструючи со лідарність із хазяїном, також прогавкав, 

що всі ще сплять, і чи не можна каркати десь в іншому місці, біля 
вокзалу чи в парку.

— В іншому? — погрозливо перепитала Ворона Петрівна (саме так 
звали поважну птаху), — звичайно можна, але тоді ти не дізнаєшся 
про таке, про таке… Коротше, коли моя найсвіжіша новина тебе не ці-
кавить, то йди і спи, спи і спи. А я по летіла до Ма р’я ни, і роз повім 
новину їй, а не тобі, — і вона стала роз правляти крила, ніби от-от від-
пур хне.

— Та я нічого, каркай, коли ти вже тут. Проте я на твоєму місці 
трішечки почекав би, доки всі прокинуться, вмиються, ліжка заправ-
лять, собак нагодують і підуть їх вигулювати. — промимрив Фрей.

С
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— Аякже, собак почнуть вигулювати, — передражнила ворона, — 
Новина доти новина, поки про неї ще ніхто не знає, потім вона 
вже нікому не потрібна, і треба десь шукати іншу. А це, знаєш, так 
стомлює.

— А що стає з отою попередньою новиною? — зацікавився Фрей. 
Він ще хотів спитати про те, навіщо Вороні Петрівні ті новини, коли 
вони так важко здобуваються, та чомусь промовчав.

— Цього я не знаю, далі та новина мене не цікавить. Можеш про 
це дізнатись у витрішкуватої сови. Вона тобі таке розповість... спро-
соння, — Ворона Петрівна демонстративно закліпала очима і повисіла 
трохи вниз головою, вона заздрила, що саме сову, а не її, вважають 
наймудрішою птахою.
Ворона та Фрей мешкали на околиці провінційного міста. Птаха що-

ранку облітала з інспекторською перевіркою власні, як вона вважа ла, 
угіддя. Цього ранку вона вже ні на що цікаве не сподівалася. Проте 
вирішила трохи потеревенити із псом Кусачкою, що заробляв на харчі, 
охороняючи маленьку фабрику. І те, що він розповів, змусило воро-
няче серце шалено закалатати. Вона з карканням здійнялася в небо 
і... щодуху полетіла у напрямку будинків, де мешкали її друзі — руда 
кішка Мар’яна та стрижений пудель Фрей. А поспішати було чого, 
фантастичну новину роздобула вона цього ранку, до того ж — абсо-
лютно випадково, бо гадала, що з Кусачкою балакати — тільки час 
витрачати. Нечесаний він, неохайний, у реп’яхах, скиглить постійно. 
Фе! Не так на співбесідника спокусилася, як на його миску, повну 
каші, і от маєш.
Ох, як же Ворона Петрівна любила першою бути в курсі всьо-

го, що відбувалося навколо. Могла відмовитись від сніданку, могла 
забути повечеряти, коли випадала можливість стати свідком якоїсь 
неординарної події. А цей Кусачка, він справжній телепень, міг би 
й раніше натякнути на цікаве життя навколо себе, так ні, зовсім 
не думає про інших. Серед людей це називається егоїст.
Сьогодні Вороні Петрів ні було про що повідати Фреєві. Малень-

ка фабрика, яка донедавна майже не працювала, а охоронялась Ку-
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— Це ж скільки праці вкладено у ваші платтячка, — задумливо мо-
вила Мар’яна, розглядаючи бездоганно припасовані одну до одної пе-
люстки знайомої квітки, коли вони одного разу втрьох сиділи на схо-
дах коло кицьчиного дому, і хазяйновито поцікавилась, — а воно 
не розлізеться часом?

— Що ти? Ні в якому разі. Ми їх зшиваємо докупи вчетверо скла-
деним павутинням, а кінці павутиння зав’язуємо на морські вузли, 
нас навчив один знайомий жук, він колись жив біля моря, а тепер 
мешкає на сусідньому бузковому кущі, — запевнила її хазяйновита 
Тятіка, — шкода лише, обновки в’януть швидко.

— Зате обходимось без прання, викидаємо одразу, бо мало того, 
що вони в’януть, ще й з моди швидко виходять, — додала Патіка.

— Із моди? — здивувалась Мар’яна, — то ви модниці?
— Аякже! — Патіці було дивно, щота до цього часу не помітила, 

які вони з сестричкою модниці.
— А звідки ви взнаєте, що зараз у моді? Адже телевізора не диви-

тесь, журналів на шовковиці ніхто не передплачує, та й взагалі коло 
вашої осели мало хто ходить, нема на кого орієнтуватись, — Мар’яні 
було дивно. Проте вона й сама до ладу не розуміла, що воно таке, та 
мода.

— Звичайно, телевізора не дивимось. Якби навіть він у нас був, то ми б 
не дивились. Ніколи вгору глянути — весь час займає шиття. Якби не Во-
рона Петрівна, ми б досі доношували старі платтячка та чобітки. А вона нам 
передає всі свої знання про моду, прищеплює гарний смак. Це й не дивно, 
вона стільки прожила на білому світі та стільки різного бачила, що тепер 
сама є найпершою модницею. Вона інколи так і каже про себе: «Я краля, 
найкраща краля на всю околицю».

— Диви, яка самовпевнена, — Мар’яна не любила, коли найкра-
щою, бодай у чомусь, вважали не її. Щоправда, одежі чи взуття киць-
ка принципово не носила. Але ж хіба модницями стають тільки за-
вдяки одежі? — Тримайте мене, бо я зараз упаду від сміху, теж мені 
знайшли з ким радитись.

— А з ким ти б нам порадила радитись? — зацікавилась Паті ка.

сачкою не відомо для чо  го і від кого, неспо дівано 
відновила роботу. Подумати тільки, адже нещодав-
но цехами гуляв вітер, а відчинені вікна розгой-
дувалися та страхітливо бахкали, лякаючи птахів. 
Але звідкілясь з’явились багаті люди, які найня-
ли робітників, навезли тканин, і робота кипить 
уже тиждень.

— Ну і що мені з того? — запитав Фрей, — 
я не збираюсь складати конкуренцію Ку-
сачці, бо вдень і вночі охороняю госпо-
даря.

— Якраз тебе це й стосується 
в першу чергу, саме тебе, — 
Ворона Петрівна не по-
спішала відкривати 
всіх карт.
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Так от, коли джмелиха підлетіла до шовковиці, вона здивувалась, що 
раніше не зважила на аркушик паперу, що був трохи криво прив’язаний 
до стовбура нитками з павутиння, складеного вп’ятеро. Вчора вона його 
не помітила чи, може, його ще не було? Джмелиха вагалася, чи варто 
читати, вона цінувала кожну мить. Читати всі об’яви, що трапляються 
на очі, — ні на що інше часу може не вистачити. Ще вона побачила, 
що під об’явою сиділи Тятіка з Патікою, а на гілці трохи вище примо-
стилася поважна стара ворона. Тятіка з Патікою, відкривши роти, за-
ворожено слухали гудіння джмелишиних крилець, потім підхопилися, 
чемно вклонилися, а далі котрась із них сказала:

— Вибачте, що відриваємо вас від вашого швидкого і корисного 
польоту. Ми могли б вам уголос прочитати, що там написано, бо ви, з 
усього видно, не маєте на це часу.

— А ви впевнені, що мені потрібно знати те, про що там йдеть-
ся? — спитала джмелиха, між тим рахуючи подумки, скільки вильотів 
до заходу сонця вона ще зможе здійснити. — Може, це оголошення 
мене взагалі не стосується.

— Саме вас і стосується, саме вас. Там написано, що ми хочемо, 
щоб нас хтось, не суттєво хто, запросив до себе в гості. Наприклад, 
навіть ви, — Тятіка чомусь дуже хвилювалась.

— У гості? Ви хочете у гості? Напевно, всі справи ви вже поробили 
на багато днів уперед, так? — джмелиха була дещо збита з пантели-
ку, — але я давно гостей не приймала, чесно кажучи, взагалі ніколи 
не приймала.

— Ніколи? А чому? — у Тятіки з Патікою від здивування очі зро-
бились круглими-круглими.

— Та все якось не виходило… Тобто, я кажу щось не те. Я ніколи 
про гостей не думала. Навіть не уявляю, як їх треба приймати, — розгу-
блено зізналась джмелиха, зависнувши навпроти гілки шовковиці.
Після цих слів Тятіка з Патікою радісно застрибали, а Ворона 

Петрівна замахала крилами. Патіка мовила:
— Все дуже просто. Ви зараз залітаєте в свою хатку, швиденько 

дивитесь, чи все на місцях, чи нема де порохів. Потім, коли ми вже 
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будемо стояти при вході, маєте з’явитись на порозі й привітно ска-
зати: «Доброго дня, гості дорогі! Заходьте, не минайте, бо ображуся! 
Подивіться, як я живу, будьте, наче у себе вдома, а я тим часом при-
несу частування».

— То вас ще й частувати треба? — джмелиха перестала літати на-
вколо стовбура й сіла на гілку поруч з Тятікою та Патікою.
Була вона пухнаста, м’язиста, з акуратними прозорими крильцями 

та животиком, замащеним у пилок. Дві жовті смужечки на чорному тлі 
робили її схожою на когось, Патіка не могла згадати, на кого. Вона мор-
щила чоло, намагаючись пригадати, та не встигла, бо джмелиха сказала:

— Може б, ми познайомились, коли вже я вас запрошую? Десь 
я чула, що не годиться приймати в своєму житлі незнайомих, — про-
мовила вона поважно.

— Чудово, коли ви нас запрошуєте, давайте знайомитись, — прокар-
кала Ворона Петрівна, — мене звуть Ворона Петрівна, а для друзів — 
просто Рона.
Джмелиха замахала крилами й трохи піднялась над гілкою. Вона 

не сподівалася, що треба приймати в своїй хаті ще й ворону.
— То ви також до мене в гості хочете? — перепитала на всяк випадок.
— Не те, щоб дуже хочу, але за компанію можу й погостювати. 

Це я стару об’яву від стовпа відклеювала, а потім сама нову вішала. 
Вони, — Ворона Петрівна показала дзьобом у бік Тятіки та Патіки, — 
вони вигадали про гості, а я, так би мовити, пішла далі. То назвіть нам 
нарешті ваше ім’я, здається мені, ви маєте називатися якось дуже 
особливо, — Ворона Петрівна, коли хотіла, була майстром витончено-
го компліменту.

— Я Жужанна, можна б просто Жужа, але мені подобається, 
коли до мене звертаються офіційно — Жужанна, — джмелиха навіть 
трішечки зніяковіла, вона не звикла до подібних церемоній. Та й 
взагалі ні до чого, крім щоденної роботи, не звикла.

— Тятіка, — вклонилася Тятіка.
— Патіка, — зробила реверанс, тримаючи пальчиками краєчки су-

кенки, Патіка.
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— Якраз дуже перевіреної, з перших лап, як то кажуть, — карка-
ла тим часом Ворона Петрівна, — щойно я від Кусачки. Новина саме 
про нього, — вона зробила паузу, як буває в кіно, перед тим, як має 
відкритися якась таємниця.

— Кажи вже, — нетерпляче промуркала Мар’яна, — сподіваюся, 
його не покарали за попсоване мною пальто?

— Якраз навпаки, його преміювали, але не грамотою чи медаллю, 
як це буває серед людей. Йому видали справжнісіньку куртку охорон-
ця. З блискучими ґудзиками, кишенькою, теплу і саме на його зріст.

— Якого кольору, чорного? –заздрісно прогавкав Фрей.
— Чому чорного? Темно-синього, дуже пасує до його очей. І ще, 

мало не забула. Ще видали кашкета. А то раптом дощ, а йому сторо-
жувати.

— Нічого дивного, — Мар’яна була дійсно рада за Кусачку, — так і 
має бути. Він гарно робить свою справу, до того ж добрий та чесний. 
Він заслужив. Не те, що Фрей свої медалі.
Після цих слів пес кинувся на паркан, щоб зігнати Мар’яну, Воро-

на Петрівна полетіла далі збирати та розносити свіжі новини.
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