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Казкова повість відомого литовського письменника та художника 
Кястутіса Каспаравічюса написана в жанрі веселого дотепного детектива, 
від якого важко відірватися. Невичерпна фантазія автора запрошує читача 

творчо дивитися на світ, помічати дивовижні речі, які на перший погляд 
можуть здаватися буденними. Побачити несподівано захопливу загадку 

в звичайному й весело розгадати її — така неймовірно цікава властивість 
творчої манери улюбленця дітей Кястутіса Каспаравічюса.

Для молодшого та середнього шкільного віку.

Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина цього видання не може бути відтворена
в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.
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Була рівно сьома година вечора, коли гості почали збиратися 
вдома в Професора Адельбертаса.

Жив собі колись на світі Садівник Флоренціюс.
Він був ведмідь – як і всі інші мешканці того містечка.
І тато Флоренціюсів був садівник. І навіть дідусь, чий портрет висів у 

будинку над каміном, теж був садівник. Не кажучи вже про те, що обидва 
вони, як і Флоренціюс, були бурі волохаті ведмеді.

Флоренціюс жив у передмісті – в будинку, що стояв біля самого лісу. 
Два вікна того будиночка виходили на ліс,  вхідні двері та вікно кухні – на 
вулицю, а два інші вікна західної стіни допитливо позирали на будинок 
сусідки – ведмедички на ім’я Співунка.

З південного боку було прибудовано дерев’яну веранду, на якій тепли-
ми літніми вечорами Флоренціюс любив пити чай із медом. Дерев’яними 
сходинками з веранди можна було потрапити просто в сад.

Гарно було дивитися з веранди на чудовий ведмедів сад.
Моріжок завжди був охайно покошений і скидався на зелений окса-

митовий килим, який щойно ретельно пропилососили. 
У саду зростали найрідкісніші і найкрасивіші дерева, які росли тільки 

ген-ген у далеких краях. Хіба що фернамбука* тут бракувало. Але це де-
рево не таке вже й красиве, як спробуєш уявити. Тим більше, що ніхто у 
Ведмежому містечку не знав, яке воно на вигляд, і навіть не підозрював, 
що такі дерева взагалі існують. А ще, кажуть, і назва його не зовсім 
правдива…

* Бразильське або червоне дерево.
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– Дякую, вони справді дуже товариські. І такі тихі, – відповів Фло-
ренціюс і лизнув меду з тарілочки. – Ой, як смачно! Знаєш, я прийшов 
запитати – може, ти чув щось про чорні троянди?

– Мед буває жовтий – іноді світліший, іноді темніший, – але чорного 
меду я ніколи не бачив. Якось у мене лапа дуже боліла, і ведмідь Аптекар 
дав мені мазь, густу, як мед, він називав її дьогтем. Але запах у тієї мазі 
був такий огидний, що хотілося забігти на край світу. От лиш куди за-
біжиш, якщо лапа – твоя власна?

– Це не зовсім те, що мені треба, – сумно зітхнув Флоренціюс.
– Хвилиночку, я поспитаю про ті троянди у своїх бджіл. Вони літа-

ють ген-ген як далеко, а крім того, їх так багато, – втішив його ведмідь 
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Пасічник і щось прошепотів на вухо бджолі, яка дзижчала найближче 
до нього.

Раптом бджолиний рій голосно задзижчав, став кружляти навколо 
Садівникової голови і всі водночас поривалися щось розповісти. Звіс-
но, кожна бджола розказувала свою історію. Було очевидно, що нічого 
з цього не вийде, хіба що тільки голова заболить.

Флоренціюс попрощався з ведмедем Пасічником та його бджолами 
й повернувся до Ведмежого містечка. Тоді подався вулицею до ведмедя 
Пекаря. Знайти пекарню було не дуже важко. Достатньо іти, задерши 
носа й уважно нюшити повітря. Бо з пекарні линуть  такі смачні й сильні 
запахи, що втрапити туди можна навіть із заплюще-
ними очима, а то й із натягнутим по самого носа 
чорним капелюхом.
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Високо на даху, схилившись над димарем, трудився ведмідь Сажо-
трус.

І хоч він був із голови до ніг вбраний у чорне й увесь вимазаний у 
сажу як димова труба, від нього йшло дивне загадкове світло, що ося-
яло всю вулицю і Флоренціюсів сад. Вочевидь, те світло лилося з його 
блискучих очей.

– Боженьку, як гарно!.. – у тихому захопленні прошепотів Флорен-
ціюс.

А тоді поквапився на містечковий ринок зустрітися з ведмежою 
Королевою.

Флоренціюс іще не знав, що він їй скаже, але цієї миті для нього то 
було зовсім неважливо.

Важливо було те, що ведмідь Садівник знову йшов собі знайомою 
вуличкою Ведмежого містечка, а Біль, Гнів і Смуток лежали надійно 
закопані глибоко-глибоко в землі.
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