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Привіт малюк!

Так, саме тобі я весело махаю хвостом!
До речі, як тобі мій хвіст? 
Як на мене, то трохи задовгий, але всі кажуть, що то 

в мене від родичів, і я маю тим пишатись. Саме тебе, мій 
маленький читач, я запрошую в гості до мого світу кумедних 
історій. Я завжди радий товариству, а надто, товариству 
допитливих, веселих малюків. А що, побавимось, побігаємо і, 
до речі, розповімо силу-силенну дотепних історій. А я почну 
відразу з наступної сторінки. Заходь, не вагайся, чекаю на 
тебе з нетерпінням, ось тут – під дверима. У мене в запасі 
ціла купа веселих історій із мокрим носом і веселим хвостом 
упс, вибач, кінцем. Ласкаво просимо до наших історій і 
дорослих. Мого чотирилапого позитиву вистачить на всіх!

                                                                       З повагою,
                                                                       панi Оксана.
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Пригода перша

Тьомик і хмарина
У кімнаті було темно і тихо, так тихо, що ставало мо-

торошно, цуценя примружило очі і засунуло носа під лапу, 
щоб не було так страшно, аж поки велика біла хмарина не 
впала на голову. Малий пес прокинувся, струснув вухами і 
привітався.

— Привіт! Ти хто така? — обережно запитав.
— Твій сон, Велика біла Хмарина! — поважно озвалась 

вона.
«Пихата», — подумав пес.
— І чому потрібно падати мені на голову? Хіба тут мало 

місця? — запитав.
— Бо я існую тільки у твоїй уяві, а уява на кінчику носа, 

— Хмарина поправила зачіску і зробила такий вигляд, ніби 
від її волі залежить існування всесвіту.

— Та злізь уже, ти мені заважаєш ховатись від пітьми, —
Хмарина сповзла на спину і почала плакати. Від її сліз стало 
зовсім мокро, пес підхопився на лапи і почав струшувати во-
логу, Хмарина заходилась ще голосніше лементувати.

— Тьомику, ой,ой-йооооо! Тьомику!, — і потоки сліз вже 
наповнювали кімнату водою… Собака вже був по саме пузо 
у воді і ставало страшно, що от-от і вода досягне носа, і за-
бракне повітря.

— Та досить уже хнюпати, заспокійся! — гиркнув малий. 
Та Хмарина і не думала заспокоюватись, здавалось, вона на-
віть вже не чула, а тільки кричала:

— Тьомикккккуууууу!
Вода підступала під самісінький ніс. Бідолаха почав шу-

кати місцину, де вище, щоб врятуватись. Він озирнувся, і 
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важка хвиля накрила його по самі вуха. Повітря закінчилось, 
він спробував вдихнути глибше, але тільки набрав повну па-
щеку води. Вода була скрізь і тягнула кудись в глибину, затя-
гувала у свою непроглядну і чорну безвихідь.

— Допоможіть! — тільки і майнуло в його вухатій го-
лові…

— Тьомику, усе добре, не бійся, я поруч! Ну ж бо, проки-
дайся, то тільки сон, почув пес скрізь холодну воду… і від-
крив очі.

«Хто вона, така велика і тепла?» — промайнуло в голові.
Пес відчував її особливий запах, який він запам’ятав з 

учора, перед тим як закрити лапою носа і заховатись від 
темряви. Мабуть фея, адже вона щойно врятувала від мо-
крої загибелі.

— І хто то зробив таку калюжу, хто влаштував подорож 
у мокрі світи? То наш маленький Тьомик?! — фея посміхну-
лась і ніжно подивилась у самісіньке серце. У її обіймах йому 
стало затишно і тепло, як колись у мами. На очі цуценяти 
навернулись сльози, і в животі голосно завурчав голод.

— Ну що ти, малий, — погладила вона по голові і торкну-
лась його носа, — зараз будемо їсти. Хочеш їсти? — весело 
запитала вона.

— Так, дуже, — відгукнулось вурчання в животі. Пес у 
відповідь заметляв хвостиком.

Його ніс відчув запах теплого молока. Поки він пив мо-
локо, великі і спритні руки феї замінили мокре рядно, що 
його залила сльозами Хмарина, на нове сухе і велике. Згодом 
стало зовсім спокійно і млосно. Хотілось спати, лапи стали 
такими тяжкими, що пес їх загубив і вже зовсім не відчував. 
Сон огорнув теплом маленьке тіло і розлився по ньому, як 
хазяїн. Тьомик міцно спав.

Розмалюй мене!



Знайомство

11

Знайомство

Пригода друга

П ривіт всім! Мене звати Тьомик – я пес, породи такса. 
Поки я сплю, то розкажу вам, читачі, мою історію. Я не пам’я-
таю, як народився; я пам’ятаю, як вперше прокинувся. Про-
кинувся від того, що мамин язик ніжно вилизував мого носа, 
потім очі, потім лоба. Яскраве світло трохи спантеличило, 
але мати заспокоїла мене:

— Синку, то світить День, і коли він приходить, то ти мо-
жеш робити все, що хочеш: гратись, бігати, їсти, бавитись 
зі своїми братами і сестрами, знаходити на свого носа різні 
забавки. Але коли він йде, то на заміну йому приходить Ніч – 
вона темна і загадкова, тоді всі сплять і уві сні можуть мрія-
ти. Головне не боятись, бо силою твоїх мрій можна подолати 
будь-які перешкоди, що стануть на заваді твоїм лапам.

Ззовні я просто красень! У мене великі довгі вуха, аж по 
самісінький кінчик носа, короткі ноги і довгий тулуб, що 
закінчується поважним хвостом. Я такий золотаво-корич-
невий, подекуди з чорнявими галявинами на спині та носі. 
Власне я пишаюсь своєю статурою і полюбляю роздивля-
тись себе у дзеркалі. За характером породи, мама казала, що 
я – мисливець, ось чому мене постійно дражнять якісь чу-
дернацькі запахи. Вони виникають у моїй голові і кличуть 
за собою, а потім ховаються десь під підлогою чи у стінах. 
Лапи прагнуть дошкрябатись до них, але вони зникають, 
глузуючи над моєю слабкістю. Я дуже! Дуже злий на них, але 
одного дня я таки спіймаю одного пахучого за хвіст. Мама 
казала, що коли можеш піймати за хвіст свою мрію, тоді ста-
неш найщасливішим серед барбосів.

Мій ніс ще її шукає, скрізь шукає: під шафою, за полиця-
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ми, під мискою, під моїм улюбленим килимком. Ай справді, 
я так люблю свій килимок, то, можливо, моя мрія ховаєть-
ся десь біля нього. Якось я навіть почав потроху розбира-
ти, власне, розривати свого теплого товариша. Бо знаєте, у 
мене є така думка, що, можливо, у сплетіннях мого килимка, 
власне, і ховається моя мрія. І я думаю, що я на правильному 
шляху, бо одного разу мій чутливий ніс відчув її легкий аро-
мат. Щоправда, тоді сталось не передбачуване, бо я мало себе 
контролюю, коли ніс подає сигнали: хапай чи рий. Закінчи-
лось все тим, що з килимка лишилась купа шмаття. Господи-
ня засмутилась, а надвечір принесла мені нового пухнастого 
килимка. Вибач, друже, не хотів тебе ображати, але мрія…

Друзі, я впевнений – мрію потрібно шукати відчайдушно, 
але якщо вже вхопили її за хвіст, пильнуйте, щоб не втекла.

Розмалюй мене!


