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Ілюстрації автора

ПЕРЕДМОВА
Іноді буває так. Виходиш за двері, вдихаєш свіжий вітер, що прилетів
звідкись дуже-дуже здалека й пахне далекими краями, теплими південними
морями, корицею, сандаловим деревом та пригодами – й замружуєш очі. А
тоді розумієш, що й самому безмежно хочеться кудись летіти.
Тільки не завжди під рукою буває якийсь попутний летючий килимок,
зручна хмаринка, на яку легко вилізти, чи птаха, на яку можна заскочити
і, міцно вчепившися за пір’я, летіти куди сягає око.
Звісно, ще можна спокійно дочекатися ночі, а тоді, зарившись у м’яку подушку, поринути в сни. А вже у них... І пахощі цинамону, і теплі моря, і
шелест пальмового гілля, і бриніння крилець колібрі, і навіть... тверда підлога
вранці, коли вивалишся з ліжка.
Але чекати мені не хочеться. Так що краще взяти в руки улюблену книжку, десь на горищі або в саду під яблунею знайти затишну місцину, принести
горнятко гарячого чебрецевого чаю, зручно вмоститись і відкрити якусь найцікавішу сторінку.
Ця книжка – про далеку країну. Таку далеку, що не побачиш її ані забравшись на найвище дерево, ні з вікна дев’ятого поверху багатоквартирного
будинку. І навіть через телескоп.
Сам я в тих краях ніколи не бував. Історії, описані в цій книжці, розповів
мені вітер. Мабуть, одного разу раптом і невблаганно зажадав він помандрувати, отож вийшов надвір, глибоко вдихнув – і...
Ваш К. К.

КУ ТАСТИК

В одному місті, де звивистих вулиць було стільки ж, скільки й прямих,
а каналізаційні люки водились і круглі, й прямокутні, жив собі кутастий
чоловік.
Був він не просто серйозний і прямий. Понад усе на світі він цінував
порядок.
– Скрізь має бути залізний порядок, – часто казав він металічним
голосом.
Він завше дивився тільки прямо і вперед, ніколи не роззирався по
боках і не сумнівався, коли щось вибирав. Тільки одна дорога правильна – прямо і вперед.
Чоловік завжди акуратно ходив тротуарами й ніколи не згладжував
кутів, витоптуючи клумбу і скорочуючи собі шлях, як це роблять деякі
недисципліновані громадяни.
Кутастенький носив окуляри в квадратній оправі, крізь які зирив
маленькими пронизливими квадратними очицями. Він був здатен бачити тільки прямі лінії і не сприймав жодних округлих чи бодай трохи
обтічних форм.
Чоловік жив у звичайному будинку з червоної цегли на розі вулиці,
огородженому рівним дощатим парканом. Вікна і двері в ньому були
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– Білий Слон цієї ночі спав під вікнами нашої спальні?
– Хтозна, адже він спить там, де хоче, – похитав головою король.
Тим часом почервоніле сонце опустилося за колони Слонячої тераси, чарівним рожевим сяйвом заливаючи весь королівський сад біля
замку.
Слуги роздягли Білого Слона, знову ретельно його вимили й натерли поживною мигдалевою олією. Щоб Удача іще сильніше до нього
приставала.
Слон повільно пішов до замкової стіни і ліг прямо під вікнами королівської спальні. Він звів угору велику голову й подивився в небо.
Наближалась тепла темна ніч, у небі яскраво світили тисячі великих
і малих зірок. Задерши голову, Слон довго видивлявся в зоряне небо,
аж раптом побачив, як високо вгорі спершу ніби несміливо, потім усе
яскравіше – зажеврів маленький білий вогник. То народилася нова
красива зірочка серед інших небесних світил.
Слон поклав голову на землю, заплющив очі й задоволено заснув, а
королівський палац і сад огорнули тиша і спокій.
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