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Про що мріють розбишаки-школярі?
Звичайно ж, підкорювати морські шторми на пірат
ському кораблі, нишком прослизнути на космодром
і вирушити на Марс або хоча б піти з батьками у захо
плюючий турпохід у гори! А що ж батьки? Віроломно
завезли їх у маленьке, зігріте літнім сонцем село
до бабусі з дідусем, і залишили там!
Втім, не страшно: дитина, яка знає чарівні слова
«А давай...», що так часто закінчуються неабиякими
пригодами, сумувати не буде!
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Глава 1. Приїзд до Бушевого, надуті
щічки й невдалий турпохід

Таткова «десятка» просигналила, розлякавши сон
них горобців на паркані, підморгнула обома фарами
та, здіймаючи у повітря цілі хмари пилюки, повільно
покотилася вниз по дорозі.
Ми стояли біля двору, і слід було б махати руками,
а може, й білими хустинками, але ми глибоко позакла
дали долоні до кишень та ще й постискали їх у кулаки.
А ще Пашка надував щоки, а я гризла нижню губу.
Річ у тім, що ми дуже-дуже ображалися на наших
батьків.
— У них там повен салон куряви, — врешті шморг
нув носом брат. — Так їм і треба…
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Я не відповіла. Я згадувала нещодавню поїздку
до Криму і все не могла зрозуміти: ну чим ми таким
завинили?
Річ у тім, що наші батьки (тобто мої та Пашчині —
вони у нас різні; але Пашка і я — все одно брат і сест
ра… двоюрідні, тобто мій тато і його тато — рідні брати,
ось так!)…
Так от, батьки страшенно люблять турпоходи. Коли
нас іще не було на світі, батьки часто ходили по горах
із рюкзаками, наметами, спальними мішками та сміш
ним казанком. Потім майже одночасно народилися ми,
і про туризм батькам довелося забути.
Тільки не розповідайте про те, що нас приніс ле
лека чи знайшли у капусті! Я таку безсовісну брехню
не люблю так само, як ім’я Шурочка. Не називайте
мене так ніколи, будь ласка! Тому що я — Сашка, гріз
на і безстрашна!
А що ж туризм?
Річ у тім, що просто так забути про своє велике
захоплення батьки не змогли чи просто не схотіли.
І понад місяць тому, коли у школі почалися літні ка
нікули, нам із братом (я його завжди так називаю —
просто брат, бо поки вимовиш оте «двоюрідний»…)
оголосили, що ми вже великі й дозріли для походу в
Кримські гори. Щоправда, поки що пробного, на чо
тири дні, а справжні пригоди почнуться пізніше, коли
ми всі вирушимо в Карпати аж на два тижні…
Ми приїхали до Криму і першого дня зупинилися
неподалік від моря. Звичайно ж, спочатку всі, немов
зголоднілі дикуни, кинулися купатися, а потім, коли
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у нас з Пашкою навіть губи посолоніли від морської
води, а пальці на ногах від незвично довгого плавання
затерпли, повилазили на берег і почали ладнати обід.
Розпалили багаття, повісили над ним пузатого
казанка, налили води, начистили туди картоплі, ки
нули кілька заготовлених ще з дому рибинок, потім
татки побрали короткі вудки та пішли десь за каміння
зловити щось на вечерю, мами повлягалися засмага
ти, а нас із Пашкою як найвідповідальніших у таборі
посадили наглядати за юшкою.
Просто так помішувати довгою ложкою вариво
було нецікаво. Тож урешті я почала вигадувати краще,
а головне — корисніше заняття.
Ідея не забарилася:
— Чуєш, Пашко? — сказала я. — А зробімо батькам
сюрприз!
— Який? — не зрозумів брат.
— Юшку чимось заправимо, а то рідкувата ви
ходить, — запропонувала я. — От, наприклад, що
це за дві нещасні рибинки там плавають? Усім же
не вистачить. Давай хоча б консервованої додамо!
Ми швидко перетрусили рюкзаки з припасами
та виклали на траву чотири бляшанки рибної кон
серви, кілограмовий пакет пшона, великий шматок
солоного сала і прозорого мішечка з якимось чорним
порошком.
— Напевно, це приправи, х-хмелі-су-сунелі, — го
лосно чхнувши, вирішив брат (порошок мав дуже
різкий запах, а Пашка, звичайно ж, запхнув до мі
шечка носа).
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Ми швиденько відкрили консерви татковим су
перножем — крім відкривачки там і ложка, і виделка,
і штопор, і ножички були… Страшенно корисна річ той
ніж! Ним же обшкребли та нарізали тонкими смуж
ками сало, і все разом поклали до казанка, щедро
посипавши приправами.
— Сашко… — через деякий час прошепотів брат,
розмішуючи вариво, — а воно вже не суп…
Це капосне пшоно увібрало в себе всю воду,
та ще й набубнявіло.
— Ну, то що ж поробиш. Буде каша, — вирішила я.
— Сашко-о… — знову прошепотів він, боязко ози
раючись у бік галявини, на якій солодко дрімали
на сонечку наші мами, — а воно лізе…
Каші явно стало затісно в казанку, тож вона підняла
кришку та кількома товстими патьоками поперла вниз.
— Швидше, давай сюди якийсь посуд! — замахала
руками я. Брат розставив на траві наші глибокі алю
мінієві миски, а я почала ложкою перекладати до них
недоварену кашу. От тільки порожній посуд швидко
скінчився, а вона все лізла та лізла, крапала у вогонь
і смерділа смаленим.
— А якщо над’їмо трохи? — несміливо запропону
вав Пашка. Я облизала ложку…
Фе-е-е… Пшоно було сирим, кислим і абсолютно
неїстівним!
— Може, розвариться, то посмачнішає? — з надією
запитала я в казанка…
І тут з боку моря почулися веселі голоси наших
батьків.
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Ми злякано пурхнули до намету і для вірності міц
но, чотирма вузлами, зав’язали вхід (він у нашому
наметі був на шнурках, немов кросівок).
Що сказати… Протягом наступних тридцяти хви
лин батьки по черзі розповідали нам, які ми безвідпо
відальні, і що на нас не можна залишати табір у жод
ному разі, і що ми вперли у підгорілу кашу триденний
запас харчів, до того ж замість приправ накидали
у страву макухи — спеціальної приманки для рибаль
ства (це вона була у маленькому мішечкові)…
Потім таткові довелося розрізати шнурки намету,
бо розв’язати їх ані ми, ані батьки не змогли.
А далі було вирішено винайняти у селищі, котре
виднілося неподалік, кімнату, і прожити у ній до від’їз
ду, тому що підійматися у гори батькам чомусь роз
хотілося.
І врешті-решт нас ні за що ні про що заслали в село
до бабусі з дідусем, а самі батьки поїхали у Карпати!
Ну де ж наша провина? Ми ж тільки допомогти
хотіли. До того ж, у селищі біля моря було так добре —
ми щодня купалися, обідали у пельменній, а на вече
рю хазяйка запіканку готувала.
Пашка зітхнув і нарешті сказав:
— Пішли в хату, чи як?
— Чи як, — відповіла я. — Давай краще грядку з по
луницею перевіримо. Бабця казала, що там навіть
суниці лісові ростуть.
— А в Карпатах такого не було б, — додав брат
і трохи повеселішав. — То що ж, пішли вже…

Глава 2. Гуси-нудисти та ще одне цілком
несправедливе покарання
— Онучку, — звернувся до мене
зранку дід. — У мене наливка заграла.
— Що зробила? — не зрозумів
Пашка.
Темна маса з різким запахом
тихо сиділа на дні відра, не видаючи
жодного звуку.
— Ну, зіпсувалася, скисла, — по
яснив дід. — Віднеси її, будь ласка,
у ярок та викинь.
Брат схопив відро і пострибав че
рез двір. Я пішла за ним — потрібно ж
було комусь хвіртку на город зачи
нити, щоб кури не повтікали. Пашка
обов’язково забуде це зробити —
ну що можна чекати від хлопчиська?
Раптом біля хвіртки почулися дзенькіт, короткий
скрик, і до моїх ніг викотилося порожнє відро.
Пашка сидів на землі та потирав забите коліно.
— У, ця груша… — ображено бурмотів він. — Корін
цем підніжку зробила…
Наливка розлилася по двору. Це була густа рідина
красивого вишневого кольору. До речі, вишень у ній
було дуже багато.
Крім мене вишні побачили гуси та з задоволеним
ґелґанням заходилися визбирувати їх і ковтати.
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