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ПРО АВТОРА

Світлана Патра народилася
24 жовтня 1981 року в Миколаїв�
ській області.

Так сталося, що від самого наро�
дження пересувається на інвалід�
ному візку. Коли Світлані було 
3 роки, вона з батьками переїхала
у село Волошинівка  Баришівсько�
го району Київської області, де
проживає і нині.

Світлана закінчила Волошинів�
ську середню школу, зараз навча�
ється на 4 курсі Відкритого міжна�

родного університету розвитку людини «Україна» (Київський
iнститут філології та масових комунікацій, спеціальність
«Видавнича справа та редагування»). 

Світлана пише вірші та прозу, а також пісні, які виконує
сама під гітару. Займається бісероплетінням. Із 14 років Світ�
лана бере участь у районних та обласних фестивалях творчості
«Повір у себе», неодноразова учасниця всеукраїнського
фестивалю «Повір у себе». 

Ставши студенткою, почала брати участь і у фестивалях, що
проводить Університет «Україна» — «Університетське літо»,
«Сяйво надій», а також, як представник університету — на
міських фестивалях «Повір у себе».

У серпні 2009 року, як представник Університету «Украї�
на», брала участь у Першому міжнародному фестивалі народ�
ної творчості для осіб з особливими потребами, що проводив�
ся на базі Московського державного соціально�гуманітарного
інституту (Росія).

Після закінчення університету мріє присвятити себе жур�
налістиці та літературі.
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У СВІТІ СВІТЛАНИНОЇ ДУШІ

Авторка цієї книжки Світлана Патра — студентка. Ви�
вчаючи журналістику й видавничу справу в Університеті
«Україна», дівчина живе особливим творчим життям. Її вірші
наповнені незвичайним внутрішнім світлом, безмежною
любов'ю до людини, вірою в її доброту, благородство, щирість.
У своїх прозових творах молода авторка прагне повести чита�
ча у фантастично�казковий світ, де діють персонажі, в усьому
схожі до реальних, земних. Тому їхні вчинки, почуття, настрої
дуже близькі й зрозумілі читачеві.

Далеко не все з написаного Світлана подала до книжки. На
її думку, багато чого потребує «відлежування», майбутнього
доопрацювання. Крім віршів і прозових творів, вона пише
пісенні тексти, а ще займається бісероплетінням, гарно співає,
добре грає на гітарі. Такі різнобічні здібності відкривають пе�
ред дівчиною широкі можливості, допомагають їй краще
розуміти навколишній світ у всій його величі та красі, по�осо�
бливому відчувати зміст людського життя.

Рекомендуючи читачам творчий доробок Світлани Патри,
маю впевненість, що він не лише зацікавить кожного, хто тор�
кається ніжних струн її поетичної душі, а й дасть змогу само�
му піднятися на сходинку вище в людських стосунках,  у став�
ленні до життєвих реалій.

Василь Губарець,  
завідувач кафедри 
видавничої справи 

та редагування
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СОНЦЕ В ДУШІ

Сяє сонце у серці моїм,
Сяє вдень і вночі безупинно.
І душа моя лине за ним,
До кохання зорі вона лине.

А навколо вирує життя,
Виграє усіма кольорами.
День новий вирина з небуття,
Щоб світанком зоріти над нами.
Знову за сонцем до щастя іду,
Світлу надію з собою веду.
Доленька сяє мені вдалині
Кличе�зове наяву і вві сні.

Я милуюсь красою весни,
В літні зорі ночами вдивляюсь.
Наче фільми дивлюся я сни,
І у мріях п’янких прокидаюсь.

За вікном час невпинно спішить,
Осінь змінює літо і весну.
Сяє сонце у мене в душі,
І це сяйво ніколи не щезне!
Що б там не сталося, вірю в красу!
Світлу надію у серці несу.
Моя мрія чекає мене в далині,
Моє сонце в душі сяє всім і мені.



МОЯ ЗОРЯ

У небі сяють тисячі зірок, 
Десь там, десь там горить моя зоря...
Здавалося б, до неї тільки крок,
Та поміж нами — гори і моря.

Між нами — холод, мряка і дощі,
Така тривожна осені печаль,
Та не згасаєш ти в моїй душі,
Мене ведеш ти за собою в даль.

Яскрава зоре! Тільки не згасай!
Світи мені у щасті і в журбі,
Ніколи ти мене не покидай,
А я зостанусь вірною тобі.

У небі сяють тисячі зірок,
Вже поміж них неначебто стою…
Йду до своєї я за кроком крок,
Шукаю щастя зіроньку свою.
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НАДІЯ, ВІРА І ЛЮБОВ

Хоч жити в світі цім все важче,
Та зорі сяють знов і знов,
Як три подруженьки найкращі — 
Надія, Віра і Любов.

В душі моїй живе Надія,
Благословляє кожен крок,
Від того серце молодіє,
Веде крізь терни до зірок.

Які б не впали темні сіті
На шлях з чужих думок, ідей —
Я порятуюся в цім світі
Святою вірою в людей.

Любить життя не перестану
І Бога кожен день молю,
Щоб навіть з подихом останнім
Звучало: я всіх вас люблю!

І от тепер я точно знаю, 
Своєї долі мить ловлю.
На іншу вже не проміняю —
Надіюсь, Вірю і Люблю!



ПОСМІШКА

Літні зорі, наче мрії
Сяють вдалині,
Літнє сонце душу гріє,
Посміхнись мені.

Квіти в полі розквітають,
Наче у раю —
Вони радо привітають
Посмішку твою.

Хоч навколо грози й грози, —
Не питай — чому,
Не зважай, що день, як  сльози,
Посміхнись йому.

Літні зорі знову сяють
В синій далині,
І вони нам промовляють:
«Посміхнись мені!»
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ЛЕЛЕКИ

Летіли лелеки,
Летіли далеко,
Летіли в південний, нев’янучий край.
Далеко вже будуть,
Але не забудуть
Зелений, чарівний і сонячний гай.

Той спогад прекрасний
Ніколи не згасне,
Та мрія — надія, що йде звіддаля,
Здіймаються крила
Над спогадом милим
Про рідні безкрайні поля.

Як прийде весна,
Як прийде красна,
Повернуться знову лелеки,
Все буде цвісти,
Буде радість нести,
А поки вони десь далеко.



ДІАМАНТОВИЙ РАНОК

Свою сонячну ходу
Ранок починає,
Діамантів у траві
Знову він шукає

Діаманти весняні
Кольорами грають,
Їхні краплі осяйні
Землю прикрашають.

Ніжне сяйво, блиск без слів
В душу, в серце мітить — 
Соловейка ніжний спів
Діамантом світить.

Це для мене, для весни
Діаманти сяють,
Їх промінчики ясні
Душу зігрівають.

СССС вввв іііі тттт лллл аааа нннн аааа     ПППП АААА ТТТТ РРРР АААА
10



Крила для злету
11

МЕТЕЛИКОВІ СНИ

В лісі хатка стоїть,
І метелик в ній спить,
Бачить сонячні сни
У чеканні весни.

У тих снах все цвіте,
Все буяє й росте
Все  росою бринить — 
Тільки серце болить.

Адже всюди зима
І тепла вже нема,
Та у серці — вона,
Чарівниця — весна.



ЛЮБЛЮ ЖИТТЯ

Люблю життя у щастя дні погожі,
У дні тривоги, суму і жалю,
Й тоді, коли, здається, жить не можу,
Я щиро кожну мить його люблю.

Один лиш раз живу у цьому світі
Світись завжди життя таким, як є.
Спасибі ж Богу за всі дні прожиті,
Люблю життя… Люблю життя своє.
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ПОВІРТЕ В НАШІ СИЛИ

Ми не такі як всі, ми трохи інші — 
Коли нам важко, тихо пишем вірші
І просимо: не треба нас жаліти,
А тільки серцем варто зрозуміти.

Повірте в нас, повірте в наші сили,
Щоб в себе ми повірити зуміли,
Щоб ожила в серцях у нас надія,
Щоб у душі світився вогник мрії.

Якщо є віра, то усе ми зможем,
Важкі години спільно переможем.
Ніщо не здатне на заваді стати,
Бо труднощі ми вміємо долати.

Повірте, друзі, в наші творчі сили,
Щоб ми піднятись над світи зуміли,
Щоб птахами змогли ми полетіти,
Щоб в наших душах пломеніли квіти.



СОНЯЧНА МОЛИТВА

Вітре, вгамуйся! Не треба дощу — 
Хай сяє щедрістю літо,
Вітре, у душу тебе не пущу — 
Хай буде сонцем зігріта.

Вітре, благаю: на мить зупинись,
Нащо мені темні хмари?
Хай би у небі вони розійшлись, — 
Люті страхіття — примари…

Літечко тепле на те нам дано,
Щоб ясне сонечко гріло…
Тільки вітриську чомусь все одно —
Холодом стискує тіло.

Стомлююсь часом від суму й дощу,
Хочеться радості й сонця,
Вітре, у душу тебе не пущу!
Геть від мойого віконця!
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Я НЕ САМА

Я в цьому світі зовсім не одна,
Зі мною поруч з рання й до темна
Надія, Віра і палка Любов,
Що зігрівають душу знов і знов…

Я вірю в долю, щастя і у себе,
Допоки ясне сонце сяє в небі,
Допоки радістю заквітчана земля,
А матері всміхається маля.

Коли, здавалося б, розбиті усі мрії,
Мене рятує знов сестра — Надія.
Показує дорогу в майбуття,
Крізь терни повертає до життя.

Крізь бурі та розлючені моря
Любов у серці сяє, мов зоря,
Що світить в небі з ночі до світання
Моя Любов — це мрії, сподівання.

Я буду в цьому світі не сама,
Бо ви зі мною зрання й до темна.
Мене вже гріє ваших душ тепло,
Три подруги — Надія, Віра і Любов.



ЯКЩО ХОЧЕШ…

Якщо хочеш почути пісню — співай!
Якщо хочеш торкнутись слова — кажи!
Якщо хочеш пізнати небо — літай!
Якщо хочеш відчути вітер — біжи!

Якщо прагнеш любові, друже, люби!
Якщо радості хочеш — то смійся!
Якщо зможеш зробити добро — зроби!
І ніколи нікого не бійся!

Якщо хочеш почути правду — почуй!
Якщо й важко бува — не здавайся!
Що б не сталось — живи і працюй,
Сонцю, небу та людям всміхайся!!!
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МАЙБУТНЄ, МИНУЛЕ, СЬОГОДНІ

Майбутнє — це наші надії
Майбутнє — це наші думки
В майбутньому — сонячні мрії,
Що линуть до нас крізь віки.

Минуле — так близько, поряд…
Минуле бере нас в полон.
Насправді ж, це тільки спогад,
Воно промайнуло, як сон.

Сьогодні знов ранок настане,
Пташки в піднебесся злетять,
Минулим колись воно стане…
Сьогодні ж — це наше життя.



ПРО КАЗКУ

Я просила, щоб казку написав мені вітер,
Кольорову, яскраву, з найчарівніших літер,
Посміхалася весело, щиро йому,
Та ніхто не озвався до мене чомусь.

«Напиши мені казку», — попросила я сонце, 
Що промінням дивилося в тихе віконце,
Але сонце за хмару сховалось на мить,
Ані слова не каже мені, лиш мовчить.

«Напиши мені казку», — я місяць просила,
Коли зорі шатром темна ніч простелила,
Довго�довго дивилася я у вікно,
Та ні слова ніхто не сказав все  одно.

«Напиши мені казку», — тебе я благаю.
Та ні слова не кажеш. Чому — я не знаю…
Напишіть хоч хто небуть, прошу.! Та дарма…
Всі мовчать… Ну, гаразд. Напишу я сама.
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НЕ ВІРЮ!

Ти мовиш знов: кохання — сон,
Що тане у повітрі,
Що це, мовляв, страшний полон,
А я тобі не вірю!

Не віриш у слова прості,
Мене не помічаєш,
Проводиш ночі в самоті
І щастя не шукаєш.

Не можу жити без мети,
Коли усе радіє,
Не хочу бути так, як ти — 
Вік жити в безнадії!

Скажи мені, що я тобі
Потрібна, як повітря,
Що я найкраща на землі —
І я тобі повірю!



ВИСЬ

Місто живе, ніби вулик бджолиний,
Всі поспішають кудись.
Навіть будинок росте і лине 
Поверх за поверхом — ввись.

В небі над містом хмари витають,
Цвітуть сади молоді.
Вранці привітно люди вітають
Сонячний день, як завжди.

Житиме місто і люди в ньому
Будуть спішити кудись…
Щастям і світлістю не одному
Буде здаватися вись.
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ГОДИННИК ОСЕНІ

Осінній вечір
Туману шаль
Кладе на плечі…
І вже не жаль
Того, що було
Колись давно,
Воно минуло, 
Як дивний сон.
Танцює листя
Багряний вальс:
Збира намисто
Осінній час.
Летить невпинно
Потік хвилин — 
З ягід калини
Дощем краплин.



ЗОРІ

Срібні зорі в темнім морі
Над землею сяють,
Бачать далі неозорі,
Все на світі знають.

Знають про любов прекрасну,
Про перше кохання
Бачать даль далеку, ясну
Й ранкове світання.

Зорі бачать ліс і море,
Сиві гори й ріки,
Бачать радощі і горе
Вкупі споконвіку.

Завжди будуть ріки й гори,
Добрі, чесні люди
Лиш пощезне в світі горе — 
Хай завжди так буде!
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ЧОМУ ВИШНЯ ТРЕМТИТЬ?..

Диво весняне: пребілий сувій
Хтось на землі розгортає:
Сніг весняний на зеленій траві — 
Цвіт молодий опадає.

Вишня цвіла, мов збиралась на бал
Сонця, весни і кохання,
І видивлялась у світло дзеркал,
Та з’ясувалось: зарання…

Капають слізно у сніг пелюстки,
Вишня тремтить сиротинно…
Білі сувої і білі хустки
Впали не в добру годину.



БІЛЕ ПЛЕТИВО

Листя опало,
Знову настала
Біла пора:
Кружляє вранці
Сніжинка в танці — 
Все, наче гра.

Сяють сніжинки,
Ніби кришталь.
З них хуртовина,
Ніжно, невпинно
Плете вуаль.

В шубі коштовній,
Сонечком повній,
Плине сама
Й сяє в сніжинках,
Дивних перлинках
Панна�Зима.
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ВЕСНЯНИЙ ВЕЧІР

Листя спалахнуло,
Мов коштовні шати
І теплом війнуло
У вікно кімнати.
Попрощалось сонце
З лісом та селом.
І ледь�ледь віконце
Обвіва теплом.
Сонце вже ховається,
Темна ніч іде
В небі зорі граються — 
Місяць їх веде.
Люди і природа
Бачать дивні сни — 
В них панує згода
Ночі і весни.



ХОЧУ, ЯК ПТАХ, ПОЛЕТІТИ…

Хочу навік залишити
Край, де зима лиш одна.
Хочу, як птах, полетіти,
В світ, де квітує весна,
Ще недалечко від дому,
Де не буває брехні,
Мрію зустріти у ньому
Принца на білім коні.
Край той зневіри не знає,
Віра там всіх окриля.
Радість довкола витає,
Щедрістю світить земля!
Хай наша рідна планета
Буде уся, наче рай,
Щастя веселі кларнети
Всіх окриляють нехай.
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МОЇ ДОБРІ ВЧИТЕЛІ

Хтось, бува, і не повірить,
Що добро є на землі,
Та мов зорі мені світять
Мої добрі вчителі.

Я колись не розуміла,
Де десятки, де нулі,
Доки вас я не зустріла, 
Мої добрі вчителі.

Разом з вами я ходила
По розвесненій землі.
Моїм успіхам раділи
Мої добрі вчителі.

Вчили ви мене, що маю
Добра бути на землі.
Хай Господь вам помагає,
Мої добрі вчителі.



ВІРШОВАНІ РЯДКИ

Вони приходять тихо й непомітно,
Нечутно опустившись на папір.
Одні — бува, всміхаються привітно,
Лютують інші, наче дикий звір.

Рядки і рими, ніби павутиння,
Що обплітає з голови до ніг…
А скільки ж треба муки і терпіння,
Щоб знов вони прийшли на твій поріг.

Рядки, бува, всміхаються привітно — 
Й нудьга відходить і ясніє зір.
Летять вони тихенько й непомітно
І падають нечутно на папір.
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ВІД ЗЕМЛІ ДО НЕБА
ФАНТАСТИЧНЕ ОПОВІДАННЯ

Що б ви зробили, якби раптом потрапили у ситуацію, коли
всі навколо — фізично здорові, а ви — ні? Школяр Рома опи�
нився саме у такій ситуації. Ні, він не потрапив у автоката�
строфу чи ще щось подібне. Просто він заснув у себе вдома,
а прокинувся на гілці великого дерева — у зовсім іншому світі,
де всі фізично здорові мешканці мають крила та літають.
Рома ж — ні. Що далі? Далі — пригоди, відкриття, випробу�
вання та нові друзі. І все це — у повісті�казці «Крила».

Розділ 1

I

— Куди я потрапив?! Що зі мною?! — Ромка не міг зрозумі�
ти, що діється: ще вчора він заснув у себе вдома, у своєму ліжку,
а тепер навколо нього — незнайомий пейзаж, незнайомі гори,
дерева, незнайоме небо, а сам Ромка — на гілці великого дере�
ва, та такого високого, що не видно й землі, на якій воно сто�
їть. Хлопець заплющив свої сині очі… «Зараз я прокинусь і все
буде, як завжди». — Розплющив очі… — «Здається, я збожево�
лів! Кому розповім — не повірять, правда, щоб комусь про це
розповісти, треба спочатку вибратися звідси…» — Рома попра�
вив скуйовджене темно�русяве волосся і задумався: навколо
все було незнайоме, тільки футболка, джинси, кросівки та рюк�
зак нагадували про те, що було до того, як він прокинувся…

— Привіт! — Ромині роздуми перервали. — Ти хто? Звідки
ти взявся?

— Це я хотів би запитати, хто ти і звідки? — Ромка був ду�
же здивований: незнайомець і справді був дуже кумедний —
довге руде волосся, смаглява шкіра, темно�зелені очі, гострі, як
у казкового ельфа, вуха, та найдивніше в нього було не це — за
спиною у рудоволосого незнайомця були крила, справжні
крила, як у птаха чи янгола.



— Нізвідки. Я тут живу, а звуть мене Родік.
— Як цікаво! А я Рома. Родіку, а ти не знаєш, де я?
— Дивно, я думав, ти тутешній. Гаразд, я тобі все розкажу.

Ти знаходишся в країні Редіан.
— Родіку, а у вас всіх є крила чи ти один такий особливий? 
Родік засміявся: 
— А ти і справді дивний, Рома. Всі жителі Редіану мають

крила, крім тих, хто втратив їх через нещастя, хворобу або
народився без них. Без крил тобі буде дуже важко.

— Родіку, де ти, я вже тебе зачекався. — До них приєднав�
ся ще одна «людина�птах» — високий, смаглявий, з гострими
вухами, довгим темним волоссям, карими очима.

— Ресе, друже, глянь, кого я знайшов! Безкрилий, на ім’я Рома.
— Шкода, без крил тобі буде дуже важко. Я Ресіен, — Рес

потиснув Ромину руку. — Ну, що, Родіку, полетіли додому?
— Рес, зачекай, ми не можемо залишити тут Рому. Він тут

сам не виживе.
— Як же ми його візьмемо, він же не літає!
— Хлопці, можна я за вас триматимусь дуже�дуже міцно

і так полечу з вами! Я тут справді нічого і нікого не знаю! —
сказав Ромка.

— Гаразд, Рома, тільки тримайся міцніше, бо впадеш, і тоді
я тобі не заздрю, — сказав Ресіен. Хлопці міцно взяли Рому
з двох сторін за руки і всі троє піднялися в повітря. 

Рома вперше бачив ліс з висоти пташиного польоту. Дуби,
берези, сосни, ялини та інші дерева сяяли проти сонця, немов
казковий зелений килим. Вся ця смарагдова краса зачарувала
Рому: «Неймовірно! Я лечу! Я наче птах!..»

— Обережно, тримайся міцніше! — слова Ресіена щораз
виводили Рому з роздумів про те, яка дивовижна природа у цій
країні. Які дивні люди його тепер оточують і ще дивніші при�
годи чекають попереду.

II

Селище зустріло Рому, Родіка та Ресіена звичним гамором,
незвичними були будинки, які немов висіли на гілках дерев. На
кожній, навіть найменшій гілочці були маленькі халабудки,
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будиночки середнього розміру і справжні велетенські палаци,
що сяяли всіма кольорами, які тільки можна уявити. Ще
незвичнішими  за будинки були їх мешканці: всі — чоловіки,
жінки і, навіть, діти мали гострі вуха і крила за спиною. І всі
вони здивовано дивилися на Рому, діти показували пальцями,
бабусі скрушно хитали головами. Ніхто не міг відірвати від
Роми співчутливого погляду.

— Чому мене всі роздивляються? Я що, якийсь особливий? —
запитав Ромка у Родіка.

— А тому, що ти без крил, а такі завжди викликають подив
і жалість.

— Але чому? Те, що я безкрилий, ще не значить, що мене
треба жаліти!

— Це ти зараз так говориш, побудеш тут іще тиждень, от
тоді побачу, якої заспіваєш! — Ресіен не приховував сарказму 
у своєму голосі. — Та годі про це. Ти краще розкажи, як тут опи�
нився. — Рес змінив тему і Ромка детально розповів, як ще вчора
він мирно заснув у своїй кімнаті, а сьогодні прокинувся у Редіані.

— Твоя історія дивна, як і ти. Тут тільки Роза може допомогти,
звісно, якщо ці казочки про її «надприродні» здібності — правда. 

Ресіен задумався…
— Стривайте, хлопці, а хто така Роза? — Рома нічого не

розумів.
— Роза… Вона… Вона найвеличніша чарівниця Редіану… —

Родік примружив очі…
— Або найбрехливіша, що більше схоже на правду! — Рес

був у своєму стилі. Родік не витримав:
— Слухай! Твоя недовіра просто вражає! Невже ти ні у що

не віриш?
— Ні! У такі дурниці я ніколи не повірю, хто б що мені не

казав. — Переконати Ресіена було неможливо.
— Хлопці, відведіть мене до цієї Рози. Я повірю чому завгодно

і кому завгодно, якщо це допоможе мені повернутися додому.
— Ти справді хочеш перевірити її здібності? — Рес хотів від�

мовити Рому від походу до чаклунки, але той стояв на своєму:
— Я хочу додому!



— Гаразд, ходімо, тільки не кажи потім, що я тебе не попе�
реджав. 

Всі троє рушили до помешкання Рози і всі троє залиши�
лися кожен при своїй думці.

III

Будинок чаклунки Рози був дуже маленький, але гарний 
і блискучий. Двері прикрашала маленька квітка троянди, пе�
люстки якої були зроблені з рубінів, а стебло і листочки — зі
смарагдів.

Дах теж прикрашала троянда, тільки велика, із золота і срі�
бла. Навколо будинку у горщиках росли кущі троянд різного
кольору: від світло�рожевого, майже білого, до темно�бордово�
го, майже чорного.

— Є хто вдома? — Родік постукав у двері з трояндою. 
Ніхто не відчинив. Родік постукав знову — тиша.
— Ну, що? Тихо? Певно, твоя відьма збирає чарівні трави,

щоб приготувати яке�небудь «чарівне» зілля. — Ресіен із сар�
казмом поглянув на Родіка.

— Не дивись так на мене, я знаю, що вона вдома! — Родік
продовжував наполегливо стукати у двері. 

Нарешті їх відчинив слуга (такий самий «людино�птах», як
і всі, тільки з маленькими вусиками ), одягнений у східний
одяг, на голові у нього була чалма, а на ногах — черевики із
задертими догори носиками.

— Роза вдома? Скажи, що справа дуже важлива! — Рома не
дав слузі навіть рота відкрити. Той неквапно зайшов у дім,
а вже через хвилину вийшов: 

— Моя господиня чекає на вас, заходьте.
Оселя чаклунки Рози зустріла друзів напівтемрявою, при�

ємними квітковими ароматами і таємничим сяйвом світиль�
ників. Посеред кімнати стояв великий круглий стіл, застеле�
ний темно�синьою скатертиною зі срібною бахромою по
краях. На столі скляна куля світилася всіма відтінками синьо�
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го кольору. Поруч з нею лежали розкладені для гадання карти
і велика старовинна книга у товстій дерев’яній палітурці.

Роза — вродлива циганка з довгим, чорним волоссям, яке
прикрашав трояндовий вінок. У неї теж були гострі вуха
і крила, тільки не такі, як у Родіка чи Ресіена, а легкі і барвисті,
як у метелика. На ній виблискувала червона сукня з тонкого
шовку, вишита срібними квітами та золотими зірками. Роза
сиділа за столом і роздивлялася кулю.

— Вас, хлопці, я знаю, а ти хто? — чаклунка підняла на Рому
світло�зелені, наче смарагдові, очі

— Розо, — почав Родік, — це мій новий друг, Рома. Допомо�
жи йому, дуже прошу.

— Так, так. Допоможи, якщо ти і справді чарівниця. — Роза
тільки посміхнулася:

— Сховай свою іронію, Ресіене, а ти, Рома, розкажи про
своє горе, я постараюся тобі допомогти. 

Роза взяла Ромину руку, подивилася на лінії, якими була
помережана його долоня. 

— Бачу, ти дуже добрий, щирий. Я дуже хочу тобі допомог�
ти. — Зачарований її красою, Рома довго не міг сказати ані
слова, він піймав себе на думці, що міг би годинами, навіть
цілими днями дивитися в її смарагдові очі. Нарешті розповів
про своє неймовірне пробудження. Чаклунка�циганка довго
і заклопотано дивилася то на кулю, то на свої карти, то на
Ромину долоню. Легенько погортавши книгу, вона сказала:

— Зараз я не можу тобі допомогти, бо для того, щоб відпра�
вити тебе додому, мені потрібен цвіт папороті, дуже рідкісно�
го дерева в наших краях. Папороть цвіте раз у сто років і поч�
не квітнути після повного місяця. Дуже рідко можна знайти
дерево папороті квітучим.

— Чому?
— Тому що квітка діє, коли ти обриваєш з неї одну (тільки

одну!) пелюстку і при цьому загадуєш бажання. Твоє бажання
повинно бути добрим, не приносити нікому горя і не повинно
нічого знищити і нікого вбити, бо інакше дерево, з якого було
зірвано квітку, засохне назавжди. На жаль, не всі дослухаються



до цієї перестороги, а іноді квітку зривають із відверто злими
намірами. Саме тому зараз квітку папороті майже неможли�
во знайти у наших краях. Та не все так погано, бо, як каже
одна старовинна легенда, засохлі дерева можна  повернути до
життя, якщо один герой наважиться пожертвувати заради
когось своїм найзаповітнішим бажанням або навіть жит�
тям… — Роза замислилась. — Сподіваюся, це колись станеться
і мені більше не доведеться облітати весь Величний Ліс у по�
шуках квітки.

— Розо, може, я знайду ту квітку? — Рома був ладен на все.
— Ні, я сама піду по неї, — Роза почала збирати речі, — а ти

чекай мене, знайду тебе сама, коли повернуся.
Всі четверо вийшли з будинку і Роза, як метелик, змахнула

своїми яскравими крильми і швидко зникла за обрієм. Рома
спитав:

— Що мені тепер робити?
— Чекати Розу і намагатися тут вижити,— сказав Родік.
— Або не чекати… — почав Ресіен, але замовк під пильним

поглядом друга. Хлопці рушили до селища, взявши Рому попід
руки. На шляху вони побачили велике сухе дерево.

— Що це за дерево он там? — спитав Рома.
— Це колись було деревом папороті. 20 років тому тут жила

прекрасна дівчина Ріа. До неї сваталося двоє хлопців із сусідніх
селищ. Дівчина обрала з них найдостойнішого — Раміара.
Почали готувати весілля, та раптом наречені зникли без сліду.
Їхні нещасні батьки облетіли майже всіх чаклунів і ворожок
Величного Лісу, поки не отримали страшну відповідь. Виявило�
ся, що суперник�невдаха не визнав своєї поразки і зірвав квітку,
загадавши бажання, щоб закохані розчинились у повітрі. Ти
вже знаєш, що загадане зі злим наміром бажання знищує дере�
во, на якому росла квітка. От так ми залишились без папороті.
Той негідник, правда, не залишився не покараним, але це не вті�
шило нещасних батьків, бо чари квітки папороті неможливо
знешкодити. — Родік задумався. Ресіен же засміявся:

— Ха! Ця історія — така ж казочка, як і Розині «здібності»!
Квітки папороті не існує!
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— Не мели дурниць! Папороть існує! — не витримав Родік,
а Рома сказав:

— Шкода. Якби не той негідник, Розі не довелося б летіти
так далеко. — Рома ще довго думав про Ріу та її коханого, про
те, що, якби не суперник Раміара, то Рома давно був би вже
вдома. Так, непомітно, хлопці долетіли до селища. 

Розділ 2

I

Сонце повільно наближалося до заходу і наші «люди�пта�
хи» замислились, де ж Ромі знайти притулок на ніч.

— Я б привів тебе до себе, але мої батьки будуть проти, —
почав Рес.

— А мої ні. Заходь, буду дуже радий, — посміхнувся Родік.
Взявши Рому попід руки, Родік та Ресіен понесли його

додому. По дорозі хлопці ненадовго зупинялись на гілках
і збирали там горіхи та фрукти на вечерю. Коли Рес відійшов,
Ромка спитав:

— Родіку, а Ресіен завжди такий?
— Ні. Він добрий, просто ховає свою доброту за іронічними

насмішками і грубуватими жартами, думаючи, що так він
сильніший і кращий.

— Яка дурниця!
— Я йому те саме пояснюю, але він і слухати не хоче.
— Ви там про що шепочетесь? — несподівано з’явився Ре�

сіен з торбою, повною горіхів.
— Та так, ні про що. Хлопці, давайте я вам допоможу, у ме�

не є набагато більша торба. — Рома показав свій рюкзак, але
Рес не звернув уваги, а продовжував мовчки збирати фрукти
і горіхи. Рома і Родік теж взялися за роботу і розговорилися:

— Родіку, розкажи мені трохи про себе. Ти один у своїх батьків?
— Ні, у мене є молодший брат Рафаель. Він чимось схожий

на тебе.



— Чим?
— Він не літає, як і ти. Крила в нього є, але дуже слабкі і під�

няти його не можуть. Це засмучує батьків і мене. Коли Раф був
маленьким, тато і мама показували його різним чаклунам
і знахарям, та ніхто не міг допомогти.

— Тяжко йому, напевно?..
— Він уже звик. Та й ми так само. 
За розмовою хлопці не помітили, як закінчили свою робо�

ту й опинилися коло непримітного будиночка.
— Хлопці, ви тут влаштуєтесь, а мені пора. — Ресіен попро�

щався і швидко зник за обрієм. Хлопці залишились удвох.
— Ось тут я живу, — сказав Родік. Їх зустріла невисока

русява жінка з трохи сумними сірими очима. Вона, як і всі,
мала крила за спиною.

— Мамо, це Рома. Можна він у нас поживе?
— Ти йому довіряєш? Він не злодій?
— Ні, він хороший, правда.
У розмову втрутився Рома:
— Пані, я Вам не заважатиму навіть, допомагатиму, чим

зможу.
Родікова мама посміхнулась. Вона погодилася залишити

Рому, а от тато не дуже довіряв Роминим розповідям про
дивовижне пробудження в їхньому світі, все дивився на нього
з�підлоба своїми сірими очима, але під умовляннями Родіка
таки здався.

II

Оселя Родіка, як зовні, так і всередині, не вирізнялася багат�
ством: дві невеличкі кімнатки — одна належала батькам, 
і, водночас, була вітальнею, інша — спальнею для Родіка і його
брата. Ще була кухня — можливо, найменша кімната в будин�
ку. В кімнатах стояли прості дерев’яні меблі, глиняний
посуд, піч на кухні, яка і обігрівала дім узимку, і на ній готу�
валася їжа. Оселя нагадувала сільську хату Роминої бабусі,
тільки без телевізора, холодильника та інших благ цивілізації.
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Цей будиночок, як і всі в Редіані, висів на дереві і, звичайно, не
мав сходів.

— Вечеряти! — голос господині відволік Рому від огляду
будинку. 

Всі сіли за великий стіл посеред кухні. У центрі стола стояла
велика миска з чимось схожим на кашу, але що це було, Рома так
і не зрозумів. Однак їв з великим задоволенням, бо незнайома
страва виявилася дуже смачною. Подорожуючи дивним сели�
щем, він дуже зголоднів, проте, щоб взяти чергову ложку страви,
мусив чекати своєї черги, бо миска була на одна всіх. За вечерею
Рома помітив хлопця. Він на перший погляд нічим не відрізнявся
від інших мешканців селища. Незнайомець мав хвилясте світло�
руде волосся і блакитні очі. Родік хотів познайомити хлопців:

— Познайомся, це мій брат Рафаель.
— Я Рома, — хлопець подав руку Рафу.
— Їжте мовчки! Всі розмови потім! — втрутився батько

сімейства.
Після дивної каші Рома спробував дивне молоко. На вигляд

воно було схоже на звичайне, але це лише на вигляд.
— Як смачно! Дякую! — Ромі новий напій сподобався.
— Прошу! Це пташине молоко, — посміхнулась господиня.
— Пташине?! Птахи дають молоко?! — Рома був вражений.
— Так, а що тут такого? — Раф теж здивувався.
— Просто там, звідки я, молоко дають кози, корови, та аж

ніяк не птахи.
— Ріна, поглянь! Новий друг нашого сина ніколи не пив

пташиного молока! — завжди серйозний батько сімейства
весело засміявся, а Рома зашарівся.

— Роне, не примушуй дитину червоніти! — господиня за�
ступилася за хлопця, але той після її «заступництва» ще біль�
ше зніяковів.

Нарешті, вечеря скінчилася, і хлопці, зачинившись 
у кімнаті Родіка, могли поговорити. Рафаель із здивуван�
ням слухав Ромині розповіді про його світ, про машини,
комп’ютери, про тварин, яких у Редіані немає, про росли�
ни, які Рафу і Родіку здавались такими ж дивовижними, як



Ромі — пташине молоко. Нарешті, Рома втомився розпові�
дати і сказав:

— Та що я про себе і про себе! Рафаелю, розкажи тепер про
себе. Твого брата я вже знаю, тепер хочу познайомитися з то�
бою. — Раф, який, ще мить тому, слухав Ромині розповіді із
захопленням, та все розпитував і розпитував, раптом замовк.
Його великі блакитні очі налились сльозами. Відвернувшись
до стіни, він сказав:

— Моє життя не таке цікаве, як твоє, Ромо. Я цілими
днями вдома, нічого ніде не бачив. Бо я не літаю. Це тільки
на перший погляд я звичайний, насправді мої крила дуже
слабкі. Вони не те, щоб злетіти, втримати мене у повітрі не
можуть! — і замовк. Рома хотів ще щось сказати, та Родік
перебив:

— Більше нічого не питай, бачиш: у нього немає настрою.
Краще, лягаймо спати, — і теж відвернувся до стіни. Та Рома
не міг спати, роздивлявся кімнату, яка, як і все в будинку, була
дуже скромною: два дерев’яні ліжка — на одному спав Рафа�
ель, на іншому Ромка. Родік ліг на підлогу. Крім ліжок, були ще
два стільці і стіл — теж із дерева.

Рома роздивлявся кімнату і думав про свої пригоди: «Оце
я попався! Як би мені тут вижити? Скоріше б Роза повернула�
ся із квіткою, або, ще краще, скоріше б мені заснути, і завтра
прокинутися вдома…»

III

Дива не сталося. Рома прокинувся там, де і заснув, — у Роді�
ка. В кімнаті нікого не було. Рома зайшов на кухню і побачив
Рафаеля. Той запросив його до столу:

— Сідай, поснідаємо.
— А є пташине молоко? — спитав Ромка. Раф посміхнувся:
— Знайдеться! Сідай швидше, а то все прохолоне.
— Бачу, у тебе сьогодні кращий настрій.
— Ти мені вибач за вчорашнє.
— Та, нічого. Знаєш, у мене є сусід зі схожою проблемою.
— Що, не літає?
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— У нас ніхто не літає, поки не сяде на літак чи іншу літаю�
чу машину, яких у моєму світі дуже багато. Він не ходить, і це
для нього така ж проблема, як для тебе — не літати. Ми звик�
ли, що він майже ні з ким не розмовляє і майже завжди
у поганому настрої.

— Тяжко йому… — Раф задумався.
— Так… А, до речі, де твої батьки і Родік?
— Мама і тато, як тільки зійшло сонце, полетіли збирати

фрукти і горіхи, щоб потім віднести їх у королівську скарб�
ницю, де їм за це дають кожного місяця мішок золота, от тіль�
ки у крамницях за той же мішок золота можна купити наба�
гато менше, ніж батьки несуть у скарбницю. Саме тому Родік
наполегливо вчиться у гімназії (він зараз саме там), щоб мати
можливість потім навчатись у академії і знайти хорошу робо�
ту. Це дасть можливість не надривати крила, збираючи фрук�
ти і горіхи.

— Добре бажання.
— Так, хоча більшість хлопців з нього сміються і б’ють бай�

дики. Вони думають, що освіти в училищі цілком достатньо. Та
мій Родік чхати на них хотів! — у блакитних очах Рафаеля блис�
нула іскра гордості за брата. — Він не звертає уваги на них!

— А ти що робиш у цей час?
— А я. Я вдома, доглядаю наших голубів. Гілка, на якій

їхнє гніздо, поряд із домом, тож я можу легко перелізти на
неї, щоб за ними доглядати і збирати яйця та молоко. І ще 
я мрію вчитися в академії. Я закінчив училище, залишилося
умовити батьків віддати мене у гімназію, але вони бояться
відпускати мене далеко від дому, особливо мама. Ми з Роді�
ком постійно їх умовляємо, брат каже, що буде мені допо�
магати добиратися, та, поки що, марно… — Раптом за вік�
ном почувся тріск гілки і голоси. Рафаель перелякався не на
жарт:

— Знову ті негідники!
— Хто вони?
— Руфос і його банда! Чекають світанку, коли у кожному

будинку залишаються тільки діти, старі і такі, як я. Тоді



бандити починають грабувати: розоряють гнізда свійських
птахів, інколи вдираються в  будинки.

— Я вигляну, подивлюся, що то за одні! — Рома знайшов
палицю і вже збирався виходити, як Раф схопив його за руку:

— Не йди! У них сильні крила, а ще — зброя! Ти загинеш!
— Це ми ще побачимо! — Рома вийшов назустріч бандитам,

перестрибнувши з гілки, де стояв будинок, на гілку, де було
голубине гніздо. Вони не одразу помітили Рому. Троє кремез�
них молодиків з такими ж кремезними крилами метушилися
коло гнізда, збираючи яйця. У них були при собі короткі мечі
і луки зі стрілами. Нещасні птахи дивилися на все це переляка�
ними очима, та нічого вдіяти не могли, бо були зачинені у кліт�
ках. Злодії продовжували робити свою чорну справу, коли один
з них раптом відчув сильний біль від удару по голові і ледь не
впав з гілки. Його товариші озирнулися і побачили Рому з па�
лицею в одній руці і з мечем, відібраним у бандита, в іншій.

— Ти хто такий?
— Це я б хотів знати, хто ви і як смієте грабувати беззахис�

них і слабких замість того, щоб чесно працювати? — здорова�
ні засміялися, навіть той, якого Рома ледь не викинув з гілки
ударом по голові. 

До Роми підійшов рудоволосий молодик. Його темно�сірі
очі були повні сарказму, обличчя спотворювала крива посміш�
ка. Він запитав:

— То ти у нас охороняєш порядок?! Не бачив я тебе раніше
і навряд чи побачу, бо зараз ти з цієї гілки полетиш униз і ніхто
навіть кісток твоїх не збере! Бо я — Руфос! Відомий злодій на
весь Редіан! Навіть пихата королівська охорона не здатна мене
впіймати! — несподівано Руфос замахнувся на Рому мечем,
той ледь встиг відбити удар. Рафаель весь час спостерігав за
всім цим з вікна будинку. Він не витримав і вибіг   за двері:

— Рома, тікай! Ми ще голубів заведемо, тільки не ризикуй
так! Нехай беруть, що хочуть, і забираються!

— Твій друг правду каже, не випробовуй моє терпіння!..
Хоча, ні. Так навіть цікаво. Бачу, ти вмієш битися на мечах.
Укладемо парі. Отож, давай битися: якщо переможеш, я зі
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своїми хлопцями полечу звідси без нічого, якщо ж ні — ти нам
не заважатимеш. То як? Згоден? Чи ти злякався? — Руфос огля�
нув Ромку з ніг до голови. З Руфосом було ще двоє: один біля�
вий з короткою стрижкою, інший — зовсім лисий, тож поба�
чити колір його волосся було неможливо. Обоє не могли доче�
катися, коли вже настане час ділити здобич. Білявий сказав:

— Руфосе, не витрачай на нього час! Летімо вже швидше! —
лисий хотів ще щось додати, та Руфос грубо перебив обох:

— Замовкніть, йолопи! — цього було досить, щоб і лисий,
і білявий затихли. Рафаель злякано закричав:

— Ромо! Не погоджуйся! Це — пастка!
— І ти теж замовкни, інакше це будуть останні слова у твоє�

му нікчемному житті! — закричав Руфос. Він випустив стрілу 
в сторону Рафа, вона потрапила в стіну. Цього Рома не стерпів:

— Я згоден! Я погоджуюсь тільки для того, щоб збити з те�
бе гонор!

— Це ми ще побачимо, хто кого! — Руфос кинувся на Рому.
Той ледь встигав відбивати атаки. Ромі стали у нагоді заняття
у секції фехтування і захоплення фантастикою та історичною
літературою, де детально описувалися бої на мечах. Рома від�
бивався і відбивався, поки не відчув, що Руфос, який самовпев�
нено думав, що може здолати Ромку двома ударами, втомився.
Нарешті Рома пішов у наступ. Один удар. Другий. Після
третього меч випав у Руфоса з рук і впав униз. Рома схилився
над переможеним суперником:

— Ну, що, негіднику. Забирай свою банду і гайда звідси. Ти
програв і мусиш виконувати умови парі. 

Та Руфос не любив програвати. Він наказав своїм поплічни�
кам:

— Схопіть його і викиньте геть в безодню! — хлопці тільки
і чекали цього, бо, як тільки почули наказ, одразу заходилися
його виконувати і накинулись на Рому. Із двома битись було
важче, але він відбивав їх атаки, однак відчув, що сили його
покидають. Хто зна, чим би все це закінчилося, якби білявий
бандит раптом не впав. У нього за спиною стояв Рафаель
з палицею і усміхався. Від удару злочинець упав на гілку. Лисий



був дуже спантеличений і Рома цим скористався: двома влуч�
ними ударами він повалив лисого на гілку. Поки Рома бився,
Раф стояв ззаду і охороняв. Руфос був розчавлений:

— Ти мені заплатиш за це! Ти пошкодуєш, що народився
на світ!

— Руфосе, забирай своїх хлопців і лети звідси! Угода є угода! —
Горе�злодію нічого не залишалося, як привести своїх спільни�
ків до тями і піти геть. Скоро від них не залишилося і сліду.
Нарешті Рома міг віддячити несподіваному помічнику.

— Дякую, якби не ти, у мене нічого не вийшло б! — Рафа�
ель засоромився від таких слів:

— Це тобі треба дякувати! Ти — герой! Ніхто, навіть королів�
ська охорона зі своїми кремезними крилами, не наважується
кинути виклик Руфосу. А ти — зміг! Поруч із тобою і я стаю смі�
ливішим! — Рафаель не приховував захоплення в очах. Він тис�
нув Ромину руку і ледь не плакав.

IV

Після бійки залишилося потрощене гніздо, поламані ма�
ленькі гілочки та інше сміття. Рафаель і Рома взялися за при�
бирання і не помітили появи Родіка і Ресіена. Їх дуже заціка�
вило, що сталося:

— Що це за розгардіяш?
— Брате! Наш Рома просто герой! — Рафаель не дав Ромі

навіть слова сказати. Ромі стало незручно:
— Та що там… На моєму місці так зробив би кожен.
— Що зробив би? — не витримав Родік. — Та що там у вас

сталося, поки мене не було? — Раф почав розповідати, як з’яви�
лись Руфос і його дружки, як Рома героїчно захищав гніздо. Після
кожного слова Рома червонів. Ресіен і Родік не вірили своїм
вухам. Вони дивилися на хлопців великими від здивування очима:

— Це все — правда?
— Так, правда. Мені пощастило їх перемогти. — Родік був

вражений:
— Нічого собі «пощастило»! А ти знаєш, що королівська

охорона не може похвалитися таким щастям?! Вони цілими
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полками намагалися його впіймати та марно, а ти один їх
трьох переміг!

— Та, знаєш, не зовсім один. Мені допомагав твій брат, —
тепер настала черга червоніти Рафаелю. Очі Родіка ще більше
округлилися від здивування, а ще — від переляку. Він кинувся
на брата:

— Дурню! Тебе могли вбити! Ти це знаєш?
— Я хотів допомогти Ромі, а ще, знаєш, я вперше в житті не

боявся! Ти знаєш, я боюся павуків, бджіл, коршунів — боюся
майже всього, а тут — я не боявся! Я ладен був битися і бити�
ся, тільки б вони забралися!

Рафаель говорив із захопленням, розмахуючи палицею, істри�
бав так швидко, що ледь не впав із гілки. Родік вчасно його впіймав:

— Годі, годі стрибати, ще впадеш. Хлопці, про те, що стало�
ся, мамі і тату — ні слова! Не треба їх лякати.

І всі троє заходилися ремонтувати гніздо. Та ще довго Ресі�
ен не міг вимовити ані слова. Так його здивувало почуте. Та це
був тільки початок.

Розділ 3

I

Приховати пригоду зі злочинцями хлопцям не вдалося. Як
тільки Рон і Ріна з’явились на порозі, відразу ж почався допит,
особливо старався Рон:

— Рома, як ти міг підбити на таке Рафаеля? Хай ти нічого
не боїшся, але ти подумав, що його могли вбити? — сірі очі
батька палали від гніву і, ніби просвердлювали Рому. Ріна не
могла повірити у все це. В її очах був переляк.

— Тату, я сам поліз туди! Сам! — Рафаель намагався засту�
питися за друга. 

Нарешті, батько змінив гнів на милість:
— Гаразд, гаразд. Це добре, що хоч хтось показав цим негід�

никам їхнє справжнє місце, та ще й врятував наших голубів!



Тільки, дуже прошу, Рома, не втягуй більше Рафаеля у свої
пригоди, добре?

Родік скористався зміною настрою батька і дивився татові
в очі, наче кіт, який просить смачненького у хазяїна:

— Татусю, можна я візьму Рому і Рафаеля у «Золотий пе�
гас»?  Ну, будь ласка, дозволь!

— Взагалі, ні ти, ні твій брат ще не доросли до «Золотого
пегаса»…

— Таточку! Ну будь ласка! — Родік продовжував викорис�
товувати свою тактику. 

Нарешті Рон не витримав пильного погляду сина:
— Гаразд, летіть. Тільки не вскочіть у халепу.
— Любий, ти впевнений, що це безпечно? — Ріна не була

впевнена, що її малятам можна літати ввечері по дорослих
закладах.

— Вони вже давно не діти, і Рафаель сьогодні це довів. —
При цих словах Раф посміхнувся. Він радів, що батько пере�
став вважати його маленьким.

II

— Агов! Є хто вдома?! — звуки з вулиці перервали розмову.
Всі вийшли з будинку. На порозі, тримаючи велику торбу,
більшу, ніж Ромин рюкзак, стояв маленького зросту чоловік�
птах. На вигляд він був такого ж  віку, як і Рон, а ще його товс�
тий живіт видавав у ньому любителя смачно попоїсти. Він
звернувся до господаря:

— Роне! Друже мій! Допоможи по�сусідськи. Потримай
у себе вдома цю торбу, а я тобі віддячу, обов’язково віддячу! —
сусід говорив тоненьким голосом дуже лагідно, навіть занадто
улесливо, та Ромі одразу впало в око те, що маленькі блідо�
зелені очі у «доброго» сусіда бігали туди�сюди і дивився він
зовсім не по�дружньому.

— Хто це? — запитав у Рафа.
— Це наш сусід Рікко.
— А чому він так дивно дивиться, ніби щось замислив?
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— Та він завжди так дивиться. Не звертай уваги. — Поки
хлопці шепотілися, Рікко передав Рону торбу і зник.

— Тату, то ти дозволяєш нам піти до «Золотого пегасу»? —
Родік повернувся до перерваної розмови.

— Так, ідіть, поки я не передумав.
За хвилину Рома, Родік і Рафаель стояли на гілці коло поро�

га і чекали Ресіена, щоб уже разом полетіти до таверни «Золо�
тий пегас». Рес прилетів не сам, а з трьома хлопцями�птахами.
Один — високий, коротко стрижений брюнет із чорними
очима. Другий мав довге біляве волосся і світло�сірі очі, був
середнього зросту. Обидва були на вигляд ровесниками Родіка
і Роми. Третій, на вигляд молодший, невисокого зросту, мав
коротке каштанове волосся і темно�зелені очі. А ще на облич�
чі він був схожий на дівчину чи маленького хлопчика. Усі були
вдягнені у довгі сорочки, а поверх них — шкіряні жилети, і всі
мали такі ж шкіряні штани.

— Родік, ти готовий? — спитав Рес, та його друзі не дали
Родіку відповісти:

— Слухай, то ти Рома, який переміг банду Руфоса? — вони
не могли відвести здивованих очей від Роми.

— Так, я. Але я був не один.
— Знаємо, з тобою був Раф, — хлопці посміхнулись Рафаелю.

До речі, давай знайомитись. Я Руді, — брюнет подав Ромі руку.
— А я — Ростислав, або Рост, — привітався білявий.
— А я — Рінда!
— То ти дівчина? Невисокий хлопець справді виявився

вродливою дівчиною, Рома був здивований. Почувши запитан�
ня і побачивши здивування в Роминих очах, Рінда засміялась:

— А ти кумедний!
— Годі реготати, бо ще запізнимось! — Ресіен кинув на

Рінду і Рому ревнивий погляд.

III

Таверна «Золотий пегас» — це шатро, яке зручно розта�
шувалося на трьох гілках, що звисали з розлогого каштана.



В середині таверна була схожа на бари і кафе, які Рома бачив
удома, тільки всі меблі з дерева і були вищими людського зрос�
ту. Для Роми і Рафа це не додавало незручностей, бо вони були
з друзями, які завжди готові  допомогти. Отож, хлопці без
проблем розмістилися коло стійки з напоями і симпатична
рудоволоса продавщиця з посмішкою на обличчі, поставила
звичне для своєї роботи запитання:

— Що замовляємо?
— Настій дурману! — Руді грайливо підморгнув дівчині. 
Посмішка враз зникла з її обличчя:
— Е, ні, хлопчики! Так не піде! Я знаю, ви всі — гімназисти, до

того ж неповнолітні, то ж вам настій дурману не можна! —
обличчя дівчини ставало все серйознішим. — Ваші батьки тіль�
ки відкупні заплатять, а мене через ваші пустощі тато навчатися
не пустить і тоді я довіку тут стирчатиму! — продавщиця обра�
жено відвернулася до стіни. Родік спробував заспокоїти дівчину:

— Будь�ласка, не ображайся! Руді пожартував. Правда,
Руді? — Родік підштовхнув жартівника плечем.

— Еге ж! — грайливий настрій Руді як вітром здуло.
— Добре, пробачаю. — продавщиця змінила гнів на

милість. Родік продовжив:
— Якщо серйозно, то нам, будь ласка, вишневий сік. Рома,

а тобі що?
— Мені те, що і вам, — байдуже кинув Ромка. Він роздив�

лявся навкруги, спостерігав за відвідувачами, які сиділи за сто�
ликами.

— Стривай, то ти — Рома, який переміг банду Руфоса? —
продавщиця підняла на Рому здивовані сині очі. Рома був зди�
вований не менше, ніж вона.

— Так, я. А про це що, всі знають?
— Так! — дівчина не приховувала захоплення. — Про це

все селище говорить! Всі тільки і говорять про те, як ти 
і Раф кинули виклик цим покидькам! До речі, я Райна, —
вона кокетливо посміхнулася Ромі і Рафаелю, від чого
хлопці зашарілися, особливо Раф. Бідолашний хлопець
ладен був провалитися крізь землю, тільки б його кохана
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Райна (в його очах все було видно!) не бачила, як він соро�
миться. Вона ж продовжила:

— Хлопці, на честь такого подвигу мій тато (господар та�
верни) вирішив вас пригостити. То ж все — за рахунок закладу.

Знайомство тривало, коли вся компанія пересіла за столик,
чекаючи замовлення.

— Слухай, та з тобою вигідно по тавернах подорожувати:
всі пригощають, дівчата посміхаються! — Руді був вражений
швидкою популярністю Роми.

— Знаєте, я сам не розумію, як так вийшло! Я тут кілька
днів, а вже стільки пригод на мою голову звалилося, скільки і за
все життя не було! — Рома і сам був вражений своєю несподі�
ваною популярністю.

— Ну, це просто відпад! — втрутилася в розмову Рінда. —
Рома, розкажи, звідки ти тут взявся?

— Так, розкажи! — до друзів приєдналася Райна. І Рома
в черговий раз розповів про те, як він опинився у Редіані. Рома
розповідав новим друзям про свій світ, про машини, про все,
що було для нього звичним. Дівчата ж були просто вражені.
Рост і Руді — так само. Рома ж хотів краще пізнати своїх
нових друзів та світ, у якому вони живуть. Він запитав у Райни:

— А що це за настій дурману, в якому ти відмовила Руді?
— Бридота, яка доброго слова не варта! — Рінда не дала

подрузі навіть рота розкрити. З її обличчя зникла весела
посмішка, в очах аж палала ненависть до невідомого Ромі
напою. Запала тиша. Райна встала:

— Ріндо, ходімо, допоможеш мені.
— Гаразд, — і дівчата пішли на кухню, двері якої виглядали

із�за стійки з напоями. Родік продовжив:
— Дурман — це дуже пахуча рослина, з якої роблять настій.

Якщо його випити зовсім трошки, то настрій покращується.
Його часто п’ють на свята. Та якщо його випити надто багато,
тоді втрачається розум і ти не усвідомлюєш свої вчинки.

— Чому Рінда каже, що це бридота? Він несмачний?
— Річ не у смаку. Деякі у нас п’ють настій дурману ледь не

кожного дня і багато, бо якщо до нього звикнути, тоді його



хочеться більше і більше. Проте він дорогий, і дехто наважу�
ється красти, щоб дістати грошей на настій, а потім опиняєть�
ся у дуплі під охороною гвардії — така у нас в’язниця, або на
громадських роботах (безкоштовно збирають фрукти і горі�
хи). Таке нещастя сталося із татом Рінди. Він надто любив
пити настій, через це він зараз у дуплі за пограбування. Тому
Рінда і чути не може про настій дурману.

— Її тато був дурним і слабким! А я не такий! До того 
ж, я не дитина! — втрутився в розмову Руді. Ресіен заперечив:

— Тато Рінди теж так думав спочатку. Та це — хвороба, 
і чим раніше хворий це зрозуміє, тим краще для нього та його
рідних! — Родік і Рост погодилися з другом

— Знаєте, хлопці, у моєму світі є напої, схожі на настій дур�
ману, і проблеми через них — такі ж, як і тут, — сказав Рома.
Ніби на підтвердження всіх сказаних Ресом і Родіком слів,
несподівано з’явився п’янючого вигляду чоловік. Від випитого
він аж змарнів, та йому давно був байдужий його вигляд, його
пошарпаний одяг, неприємний запах, який ішов від нього —
йому все було байдуже! Все! Йому хотілося ще! Він ледве три�
мався на крилах.

— Х�хлопці, у вас ж�жменьки з�золота не з�знайдетьс�ся? —
заїкаючись, спитав він.

— Ні, немає. Іди, не заважай! — Ресіен прогнав пияка і той, ледь
не падаючи, поплентався до виходу. Тут з’явилися Рінда і Райна, 
а разом з ними — чорнявий із лисиною, низенького зросту
чоловік�птах. Було видно, що він розгублений і не знав, що робити.

IV

— Донечко! Ми от�от розоримось! — в його очах був відчай.
— Тату, та що ж сталося? Чому ти такий знервований?
— Ці менестрелі заженуть мене на Величні Небеса! До речі,

доброго вечора. Ти Рома? Я — Рів, хазяїн цієї приреченої
таверни, — чоловік звернув увагу на хлопців.

— Тату, не перебільшуй! — Райна намагалася заспокоїти
батька. — Ромо, це мій тато.
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— Дуже приємно. — Рома подав руку. — А що у Вас за проб�
лема з менестрелями?

— Та от обіцяв один приїхати, виступити перед моїми від�
відувачами. Вже година минула — його нема! Відчуваю, дове�
деться скоро таверну закривати, бо прибутків майже немає!

— Раф, ти, здається, умієш грати на гітарі, — мовив Руді.
У його голові виникла ідея.

— Так, умію. До чого тут я?
— Та просто я думаю, що ти можеш замінити того мене�

стреля на сцені, — озвучив Руді свою ідею.
— Що?! Я?! Та ти що! Я ніколи не виступав на сцені! Я не

зможу!
— Як це не виступав? А у Родіка на дні народження? — Руді

намагався умовити Рафа, але той не погоджувався:
— Але ж тоді на святі всі свої були, а тут — майже всі не�

знайомі… Раф задумався. Рома перервав його роздуми:
— Рафаелю, якщо ти так боїшся, давай я тобі допоможу: ти

гратимеш, співатимеш, а я гратиму на барабані чи бубоні.
— Так, Рафаелю! Допоможи! Ми і гітару, і бубон чи барабан

знайдемо! — умовляв Рів. Він ухопився за цю ідею, як за соло�
минку.

— Раф, допоможи! — втрутилася в розмову Райна. Їй Рафа�
ель відмовити не зміг.

Так Рома і Рафаель опинилися на сцені посеред залу таверни
і почали виступати. Раф був з гітарою, а Ромі знайшли бубон. Раф
почав свою пісню, Рома згодом почав на бубоні підігравати.
Обидва дуже хвилювалися та намагалися не показувати цього ні
глядачам, ні одне одному. Глядачі ж на хвилину просто завмерли,
побачивши, як на сцену, вищу людського зросту, двоє з крилами
заносять по черзі двох безкрилих (Рафа в селищі знали майже
всі, Рома ж крил не мав), і як Рафаель потім почав співати. Його
пісня була настільки чарівною, його голос був настільки сильним
і гарним, а Рома (несподівано для себе!) настільки добре бив
у бубон і не заважав, а навпаки — допомагав Рафаелю, що дуже
скоро тиша змінилася оплесками. — Ще! Ще! — вимагали



захоплені глядачі. Раф і Рома співали по черзі, кожен — те, що
знав. І після кожної пісні були оплески, що не могло не дивува�
ти хлопців. І після кожної пісні хтось обов’язково замовляв що�
небудь, що не могло не радувати Ріва. Раф щиро радів оплескам,
а особливо — захопленій посмішці Райни. Вона ж не могла від�
вести від сцени своїх великих синіх очей. Виступ тривав до пів�
ночі, поки Рів не зачинив таверну, та глядачам хотілося ще і ще.

— Хорошого потрошку! Вам всім пора додому! — заспо�
коював він охочих до «продовження бенкету». Коли ж всі,
нарешті, розійшлися, він дуже хвалив хлопців:

— Це було вражаюче! Ви мене просто врятували! До речі,
я пропоную вам роботу: будете співати, коли запрошу, а я буду
вам платити, — з цими словами Рів вручив Ромі і Рафу по тор�
бинці.

— Дякую, але я не можу це прийняти! — сказав Рафаель,
зазирнувши у свою торбинку, — там було золото. Ромі теж
стало якось незручно.

— Прошу, не відмовляйтеся! Золото ніколи не буває зай�
вим. І ти, Рома, бери. Ви обидва його заробили!

Родік і компанія були дуже здивовані несподіваному гоно�
рару, та ще більше були здивовані батьки, коли Родік і «артис�
ти» повернулися додому і показали «зарплатню».

— Що це за золото? — суворо спитав Рон. — В яку халепу
ви вскочили?

— Тату, чому тобі всюди ввижається погане? Ці гроші —
зароблені! — з гордістю сказав Родік і детально розповів про
менестреля, що не приїхав і про те, як Рафа умовили виступи�
ти. Батько був здивований:

— Це все — правда?
— Так, тату. Правда. А ще Рів пропонує майже щовечора

виступати у нього за винагороду.
— О, Небеса! Та це ж прекрасно! — Рон був у захваті. Ріна

не вірила власним вухам.
Рафаель і сам собі не вірив. Він не міг уявити, що мешканці

його рідного селища будуть із захватом його слухати, не
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зважаючи на його каліцтво. Рома теж був приголомшений. Він
і сам не уявляв, що буде виступати на сцені. Рома думав, що всі
пригоди скінчилися, та вони тільки починалися.

Розділ 4

I

Дні ішли за днями, а від Рози не було звісток. І, хоч робота
у таверні «Золотий пегас» давала непогані гроші, та все ж Ромі
було важко. Важко, бо щоб опинитися на сусідній гілці, йому
доводилося звертатися по допомогу. Важко було відчувати
себе не таким, як усі, бачачи, як Родік легко перелітає з гілки
на гілку, а у Роми — чим далі гілка від нього, тим нижче у п’яти
падала душа. В один прекрасний день, коли сім’я сиділа за обі�
дом, Ромину увагу привернуло щось, схоже на риболовний
гачок, тільки воно було велике.

— Що це таке? — запитав він у Рона.
— Це — гачок для ловлі птахів. Ми при полюванні на

диких птахів наживлюємо на нього черв’яка чи гусеницю
і вивішуємо з гілки на мотузку, чекаючи, поки якась
пташка не схопить наживку, а разом з нею — гачок 
з мотузкою. Потім, поки пташка не отямилась, накидаємо
на неї сітку. Отаке у нас полювання. Правда, якщо це
шуліка, орел або ще якийсь великий птах, то без лука 
і стріл нам не обійтися.

— Знаєте, Роне, це все дуже цікаво! — Рома був вражений.
Рон посміхнувся:

— Для нас це — звичайна річ.
З того часу гачок для ловлі птахів не давав Ромі спокою. Він

у дитинстві охоче стрибав на тарзанці у воду, купаючись у річці
у бабусі, а ще — бачив у кіно, як Тарзан літав з гілки на гілку
на ліані. Але ліани у Редіані не ростуть і Рома вирішив заміни�
ти ліану гачком на мотузці. Дочекавшись, поки всі розійдуть�
ся, Рома взяв гачок, знайшов мотузку і, сказавши Рафаелю, що



піде подивиться на голубів до гнізда, пішов освоювати гілки
редіанських дерев.

Без проблем стрибнувши на гілку, де жили домашні голуби,
Рома став роздивлятися гілки. Він довго дивився і обирав товс�
ту гілку, яка б не тріснула під його вагою, і ось, нарешті, Ромка
наважився. Він обв’язався одним кінцем мотузки на поясі,
наче альпініст, другий, з гачком, кинув на гілку. Перевіривши,
чи міцно гачок за неї зачепився, Ромка стрибнув. Хлопець
летів і в його душі неймовірним чином змішалися страх зірва�
тися в безодню і захват від польоту. Нарешті він приземлився
на сусідньому дереві і озирнувся. Дерево з будиночком було на
достатньо далекій відстані, але Ромка вже не боявся! Він міг
літати! Хоч і на тарзанці, але літати! Дерево, на якому призем�
лився Рома, виявилося яблунею з купою яблук на гілках.
Назбиравши повний рюкзак яблук, Рома повернувся додому
за допомогою саморобної «тарзанки» і застав здивованого
Рафаеля на порозі:

— Рома! Ти летиш! Це просто неймовірно! Навчи мене так
літати, прошу!

— Раф, я сам щойно навчився, до того ж, це небезпечно —
можна зірватися і впасти. Я не думаю, що твій тато дозво�
лить. — Рома не наважувався погодитись.

— Та що тут думати?! Навчи, благаю! Ну, прошу тебе! — Раф
зі сльозами на очах так благав, що Рома не зміг відмовити. За
мить хлопці знайшли у домі ще один гачок для ловлі птахів
і мотузку, і вже були коло голубиного гнізда.

— Рафе, дивись уважно, як я буду показувати і роби все так,
як я скажу, бо єдина помилка — і тоді все…

— Не хвилюйся, я все зроблю, так, як треба, тільки пока�
жи! — Рафаель не міг дочекатися. Нарешті Рома обв’язався
кінцем своєї мотузки, потім обв’язав Рафаеля. Хлопці одночас�
но закинули гачки на гілку яблуні.

— А тепер я рахую до трьох — і летимо. — Рома зосередив�
ся. — Раз, два, три! — і полетів. Рафаель хвилину стояв нерухо�
мо, ніби боявся. — Зможу, чи ні? — думав він. — Я боюся: а рап�
том зірвуся і… Годі! Я втомився боятися! Я втомився жити, як
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гусениця, яка тільки те і робить, що їсть! — Раф глянув у небо,
ніби просячи допомоги, і кинувся на гілку. Рафаель летів і не
міг повірити у своє щастя: — Я лечу! Я можу літати!!! Я ніби
птах!!! — Раф ніколи не літав на тарзанці і не відчував подиху
вітру в обличчя, для нього ці відчуття були новими. Призем�
лення вивело Рафаеля з роздумів. На гілці його зустрів Рома:

— Ну, як?
— Неймовірно! Я нарешті злетів! Дякую тобі за це!
— Не дякуй, я завжди радий тобі допомогти. Тільки б твій

тато дозволив так літати…
— Тата я беру на себе! Має ж він зрозуміти, що так для

мене буде краще, що я так буду самостійнішим…
— Рафе, Ромо, як ви тут опинилися, та ще й з татовим гачком на

поясі? — розмову перервав Родік, що несподівано з’явився. — За�
мість відповіді хлопці закинули гачки на гілку згніздом і за секунду
були вже там. Родік не вірив своїм очам. Рон теж не повірив.

Він зустрів хлопців на порозі будинку:
— Рома, хто тебе навчив таким фокусам?
— Ніхто. Я сам навчився. Я хотів бути самостійним і не

бути вам тягарем. Ви не сердьтесь на нас, зрозумійте! Нестерп�
но відчувати себе неповноцінним, коли всі літають, а ти — ні!

— Так, тату! Нестерпно! — втрутився Раф.
— Але ж такі польоти небезпечні для життя! Ви обидва про

це подумали? — Рон суворо оглянув хлопців, та Рафаель і не
думав здаватися. Він сміливо глянув батькові в очі:

— Хай навіть так! Краще одну мить відчути себе птахом,
ніж сто років почуватися гусеницею! — запала тиша. Рон гля�
нув на Рому, на Родіка, на Рафа. Зайшов у дім. Рафаель хотів іти
за ним, та Рома зупинив:

— Не ходи. Хай подумає, може. Тоді він змінить свою думку.
Так хлопці чекали на вулиці півгодини, поки не прийшла

Ріна. Вони одразу все розповіли. Вона сплеснула руками:
— Але це ж небезпечно!
— Мамусю, ми були обережні! Не хвилюйся. — Рафаель на�

магався заспокоїти маму. Вийшов батько і сказав:



— Гаразд, Ромо, Рафе. Я дозволяю вам користуватися моїми
гачками, щоб літати. Але якщо з Рафаелем щось станеться при
таких польотах, — Рон кинув суворий погляд на Рому, — то
тоді я вижену тебе з дому і тоді — забудь сюди дорогу і вижи�
вай, як хочеш!

— Добре, Роне. Ви можете не хвилюватися за нас. Ми
будемо дуже обережні. Дякую, що Ви мене зрозуміли. —
Рома посміхнувся. Раф кинувся тату на шию:

— Татусю, дякую! Ти — найкращий!
— Ну, годі, годі вже! — Рон намагався заспокоїти сина, та

той не міг прийти до тями від радості. Збулася його мрія!
Рафаель полетів!

II

Тепер Рома і Рафаель літали разом і збирали фрукти 
і горіхи, допомагаючи Рону, і освоювали навколишній
світ. Крім фруктів і горіхів, Раф збирав квіти для коханої
Райни, яка після того концерту не змогла встояти перед
його посмішкою і залицяннями. Уже всі знали про їхнє
кохання і Рів не міг намилуватися на цю пару. На щастя
для закоханих, тато Райни не зважав на фізичний стан
доньчиного кавалера. Та стріла амура вразила не тільки
Рафаеля.

Одного разу Рома приземлився на дереві, щоб назбирати
вишень, і застав таку картину: Родік сидів на гілці разом із
дівчиною, пригощав її вишнями і не пропускав нагоди пот�
римати її за руку чи погладити її біляве волосся, яке сяяло
проти сонця, мов золото. Дівчина ж при кожному погляді
Родіка засоромлено ховала свої блакитні очі.

— Привіт! А що це за краля з тобою? — Жартівливо
посміхаючись, Рома ненавмисне порушив ідилію. При слові
«краля» дівчина ще більше почервоніла і полетіла геть. Родік
ледь не з кулаками кинувся на Ромку:

— Дурень! Хто тебе просив стромляти свого носа? Ти знаєш,
що зіпсував мені побачення?! Ця зустріч була дуже важлива
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для мене! Де ти взявся на мою голову! — Родік був розлю�
чений і ледве стримувався, щоб не задати Ромі гарної прочу�
ханки.

— Родіку, та що з тобою? У вас з кралею — кохання? —
Рома намагався заспокоїти друга, але той ще більше розлю�
тився:

— Не твоє діло! Вона тобі не краля! Вона… вона…  — Родікові
темно�зелені очі засяяли. — Найгарніша! Найчарівніша! Най…

— Знаю, друже. Можеш не продовжувати. Ти мені вибач,
що заявився трохи невчасно.

— Це ще м’яко сказано! І, взагалі, одним «вибач» ти не від�
будешся!

— Родіку, я нікому не скажу, що вас бачив! Чим хочеш
поклянуся!

— Гаразд, вибачаю. — Родік нарешті заспокоївся і в знак
примирення подав Ромі руку.

— А як її звати? — спитав Рома
У неї найчарівніше ім’я — Рейла… — Родікові очі знову за�

сяяли, та побачивши, що Ромка сміється, він знову скипів:
— Та годі вже реготати! Не глузуй, якщо не хочеш, щоб ми

знову посварилися!
— Я і не збирався.
— До речі, а де Раф?
— Він на яблуні, недалеко від цієї вишні. 
Родік злякався:
— Ти покинув його самого?! Ніж підглядати, краще б за

ним дивився! Швидше за мною! — Родік кинувся з дерева. Ро�
ма закинув гачок на яблуню і теж полетів. Виявилося, що Родік
злякався не дарма.

III

Прилетівши на яблуню, хлопці не застали Рафаеля на
дереві. Він, ухопившись руками за гілку, висів і намагався
вилізти на яблуню, махаючи крилами. Та у нього нічого не
виходило. Рома кинувся до Рафа:

— Як це сталося?



— Не знаю! Певно, гачок погано зачепився і я ледь не зір�
вався… — Гілка тріснула. — Рома, допоможи! — Рома стрибнув
на гілку і подав Рафу руку:

— Родік! — закричав він. — Дай руку, я його не втримаю!
Та Родік не встиг відреагувати на його слова. Несподівано

Ромка послизнувся і впав на гілку, на якій висів Рафаель. Гілка
не витримала… Хлопці стрімко полетіли вниз… Родік кинувся
за ними…

— Раф, ти бачиш, за що можна вхопитися? — міцно вхопив�
шись за друга, Ромка намагався знайти гілку, за яку можна
було б зачепитися, та вони летіли так швидко, що Рома майже
нічого не бачив. Від страху він заплющив очі. Раптом хлопці
зупинились і повисли в повітрі. Рома відкрив очі і…

— Раф, ти висиш у повітрі на крилах!
— Як? Не може бути! — Рафаель не вірив очам і вухам,

але він і справді висів на крилах у повітрі, тримаючи Рому.
— Раф, друже, спробуй долетіти до якого�небудь дерева! —

В Роминих очах з’явилась надія.
— Я не можу! Я боюся! Всі знахарі казали, що я приречений

ніколи не літати! — Раф був розгублений. Рома намагався
допомогти йому подолати страх.

— Забудь про страх! Забудь про знахарів! Забудь про все!!!
Просто лети!!!

Рафаель заплющив очі і спробував полетіти. Спочатку
невпевнено, потім все сміливіше і сміливіше Раф летів, 
і ось, нарешті, забувши страх, він полинув до дерева. Хлоп�
ці були майже поруч, коли їх наздогнав Родік. Він не вірив
своїм очам:

— Рафаелю! Ти летиш! Слава Небесам!! 
Раф закричав:
— Родік, допоможи! — Сили покидали Рафа. Нарешті,

вгамувавши подив, Родік кинувся на допомогу.
Врешті�решт, хлопці добралися до дерева і змогли перевес�

ти подих. Родік ледь не плакав від щастя, обіймаючи Рафа:
— Братику! Це неймовірно! Ти одужав!
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— Я сам не знаю, як у мене це вийшло! Я просто махав кри�
лами, висівши на гілці, і продовжував махати, коли падав. Це
просто диво! — великі блакитні очі Рафаеля від здивування
стали ще більшими.

— Так, справді. Це просто диво! — Рома і сам не міг повіри�
ти, що так чудесно уникнув смерті.

— Що там у вас за дива? — Ресіен, Рост і Руді приєдналися
до них. 

Замість відповіді Рафаель просто злетів. Всі троє від здиву�
вання втратили дар мови. Вони дивилися на Рафа широко від�
критими очима, роззявивши рота. Першим отямився Рес:

— І давно ти літаєш?
— Відсьогодні. — Рафаель розповів, як невдало зачепив

гачок, як упав, і як помітив, що летить.
— Оце так! Це ж просто неймовірно! — Ростислав був у за�

хваті, Руді продовжив:
— Так, справді!
Трохи оговтавшись, хлопці вирішили летіти додому до

Родіка, щоб порадувати батьків несподіваним зціленням
Рафаеля.

— Родік, а давай я  сам полечу додому. — Рафу кортіло про�
летіти по селищу.

— Ні, ти щойно почав. Твої крила ще не дуже міцні.
— Ну, Родіку, можна, хоча б у дім залетіти?
— Ну, гаразд. Та поки не долетимо додому, ми тебе трима�

тимемо. Узявши попід руки Рому і Рафа, хлопці рушили до
селища.

IV

Ріна на кухні поралася коло печі, готуючи обід. За спиною
почула шелест крил. «Певно, Родік повернувся.», — подумала
вона.

— Мамо! — Ріна почула голос Рафаеля. Озирнувшись, вона
не повірила своїм очам: її маленький Раф застиг у повітрі,
махаючи крилами. Хлопець підлетів до мами ближче, від чого



у тої потемніло в очах. Рафаель ледве встиг підхопити маму,
щоб та не впала. У кімнату блискавкою залетіли Рома і Родік:

— Мамо! Що з тобою? — хлопці посадили Ріну на стілець,
вона глянула на синів, на Рому і заплакала:

— Діти! Я марю! Мені привиділося, що Рафаель почав літати.
— Мамо, тобі не привиділося! Я справді можу літати! — Раф

весело посміхнувся.
— Але як же це сталося? — Ріна була здивована.
— Мамо, тільки не лякайся, будь ласка, — попросив Рафа�

ель і детально розповів усе. Коли Ріна почула, що Раф зірвався
з гілки разом із Ромою, то схопилась за серце:

— Я ж казала, що це небезпечно!
— Але потім, коли падав, — продовжив Раф, — я відчув, що

крила тримають мене!
— І так ми долетіли до дерева, — додав Рома.
— Завдяки тобі! — Рафаель вдячно посміхнувся Ромі. — Ти

допоміг мені не боятися, і, взагалі, з тобою мені нічого не
страшно!

— Рафе, не перебільшуй! Ти і сам упорався!
— О, Небо! Невже це правда?! Це — не сон! — Ріна не могла

втримати сліз. Родік намагався її заспокоїти:
— Мамо, чи ти за все життя не наплакалася?!
— Та то я від щастя, дітки! — вона обійняла хлопців. 
На порозі з’явився Рон. Раф підлетів до батька.
— Я, здається, здурів або марю! — Рон схопився за стілець,

що стояв коло дверей. Він не міг повірити у те, що бачив.
— Ні, любий, це правда! Наш Рафаель одужав! — Ріна

посміхнулася. В її очах вже не було суму і безнадії.
Те, що Рафаель одужав, підтвердив знахар, до якого від�

вели сина щасливі батьки. Вони детально все розповіли, і про
гачок для польотів теж. Знахар запитав у Рафа:

— Ти, коли літав на мотузці, крилами махав?
— Так, а що?
— А те, що завдяки цьому гачку і цій мотузці ти і одужав! —

посміхнувся знахар. Його дуже зацікавив цей випадок і Ромин
винахід.
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Розділ 5

I

Щоб відсвяткувати одужання Рафа, вся компанія, а саме:
Рома, Родік, Руді, Ресіен, Ростислав, Рінда і, звичайно, сам
щасливчик, вирушила до «Золотого пегаса». До того ж, у Рафа
і Роми був призначений виступ.

Райна, як завжди, чекала за стійкою, поки хтось зробить
замовлення, наливала замовлене, потім знову чекала. Вона
саме протирала склянки, коли почула:

— Привіт, моя люба!
— А, Рафе, привіт! — Райна посміхнулася. Вона впізнала

Рафаеля по голосу і, не озираючись, продовжила свою справу.
— Люба, а у мене для тебе сюрприз! — Рафаель заінтригу�

вав подругу. Вона нарешті, тримаючи склянку в руці, глянула
на хлопця. Склянка ж відразу полетіла у неї з рук і розбилася.
Райна сама ледь не впала:

— Ти… Ти… Ти — летиш! — Рафаель, тримаючись на кри�
лах, висів у повітрі на рівні її очей. Він широко посміхався і, як
завжди, тримав у руках букет троянд.

— Так, мила. Лечу! І хочу це відзначити.
— Тоді сідайте за столик, зараз усе буде. — Щаслива Райна

не могла надивитись на свого коханого, для якого важкі роки
каліцтва були позаду. Нарешті, вона оговталась від здивування
і швидко заходилася шукати вазу для квітів. Компанія рушила
до столика. Рома трохи затримався. Коло нього для допомоги
був Руді.

— Райна, — запитав Ромка, — ти не знаєш дівчини Рейли?
— Знаю. Вона живе коло таверни. — Руді відлетів і Рома

пошепки сказав:
— Родік у неї закоханий…
— Та, ну?!.. Оце так! Оце так Родік! — Райна сплеснула рука�

ми від захвату. Її очі грайливо посміхалися, в них раз по раз
спалахували бісики.

— Тихо! — Рома затулив їй рота рукою і злякано озирнув�
ся навколо. — Про це — ні слова! Просто я одного разу з’явився



трішки невчасно і  зіпсував їхнє побачення. Через це Родік не
встиг їй дещо сказати. Тепер я хочу виправити помилку. 

Розповідаючи, Рома не помітив за спиною Руді. Той, почувши
про Рейлу і Родіка, аж змарнів. Його чорні очі від злості ілюті
стали ще чорнішими, його обличчя спотворила недобра гримаса.

— Руді, що з тобою? — спитала Райна. Руді швидко отямив�
ся. За мить від кривої гримаси не лишилося і сліду:

— Та, нічого. Все нормально! — сказав він. 
Руді збрехав. В його душі спалахнула іскра заздрості, яка

загрожувала перерости у полум’я ненависті, що знищує все на
своєму шляху.

II

Рома і друзі сиділи за столиками, розмовляли. Райна принес�
ла фруктів та соку. Раптом її увагу привернула золотокоса дів�
чина у блакитній сукні. Вона несміливо стояла коло дверей,
вагаючись — заходити чи ні. Райна перервала ці роздуми:

— Рейло, заходь! Не соромся! — запросила вона. Побачив�
ши Рейлу, Руді та Родік заметушилися, шукаючи вільний сті�
лець коло столика. Нарешті його було знайдено. Рейла сіла
коло Родіка і раз по раз несміливо заглядала йому в очі, чим
дуже засмутила Руді. Той кидав на дівчину такі недвозначні
погляди, що Рома із жалем зрозумів: у Родіка є суперник!
Однак Рома ще зрозумів, що у того не було жодних шансів:
Рейла щораз червоніла під пильним поглядом Родіка. Рома
думав�думав і придумав:

— Раф, нам, здається, час на сцену. — Рафаель ніби прочи�
тав Ромині думки:

— Ой! Я вдома гітару забув! Принесіть хто�небудь...
— Гаразд, ми принесемо. — Ресіен вгадав Ромин задум. —

Рост! Руді! За мною! — Руді заперечив:
— А чому ми? Хіба Родік не знайде? — йому не хотілося за�

лишати Родіка і Рейлу наодинці. Рес наполягав:
— Не задавай дурних запитань! Полетіли! — і швидко

зашелестів крилами до виходу. Руді і Росту нічого не залиши�
лося, як рушити за ним.
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— Знаєте, хлопці, у мене багато роботи. Мені пора. — Рай�
на встала з�за столу, Рінда — за нею:

— Давай, я допоможу?
— Гаразд! — і дівчата зникли. Рома і Рафаель — теж. На�

решті Родік і Рейла залишились наодинці, якщо не рахувати
інших відвідувачів таверни.

— Родік, ти, здається, хотів щось сказати тоді, коли так ку�
медно з’явився твій друг. — Райна глянула на Родіка.

— Ти на Рому не зважай, він хороший, просто прилетів
невчасно. — Родік перевів подих, взяв її за руку і продовжив:

— А сказати я хотів от що! — він поцілував руку Рейли, від
чого вона зашарілася і опустила очі, щоб не показувати свого
хвилювання.

— Я дуже кохаю тебе, Рейло! З тих пір, як ми познайомили�
ся, твої очі не дають мені спокою! Я бачу твої бездонні і чарівні
очі і вдень, і вночі! Єдине, про що я мрію, так це про те, що моє
кохання — взаємне, і от, я чекаю на твою відповідь! — Родік став
на коліна перед дівчиною, вона швидко схопилася зі свого місця:

— Встань! Встань! Нас усі бачать!
— Нехай бачать! Я не встану, поки не отримаю відповідь! —

Родік сміливо дивився їй у очі. Він встав і, несподівано для себе
і Рейли, поцілував її. Великі блакитні очі дівчини від здивуван�
ня стали ще більшими. Вона не знала, що сказати. Нарешті,
оговтавшись, Рейла глянула йому в очі і посміхнулася:

— Любий! Нарешті! Ти наважився!
— Що значить «наважився»? — тепер уже Родік був здиво�

ваний.
— А те, що я по твоїх очах про все здогадалася, але першою

не могла зізнатись, що кохаю тебе!
— Правда?!! Не може бути! То ти все знала! Який же я ду�

рень! — Родік не міг повірити своєму щастю. Він дивився на
свою кохану очима, повними ніжності, пристрасті…

— Ах, як же це класно! — Рінда стояла у дверях кухні. Вона
не могла намилуватися на цю пару.

— Може, піти і привітати наших голуб’ят? — Рінда оберну�
лася до Роми, Райни і Рафа.



— Навіть не думай! — сказав Рома. — Я їх уже так «приві�
тав» один раз, досі соромно.

— Коли?
— Тоді, як Раф почав літати. Перед пригодою з невдало по�

чепленим гачком я застав їх на вишні і, замість того, щоб непо�
мітно зникнути, злякав своєю появою Рейлу, вона полетіла і Ро�
дік не встиг їй нічого сказати. Родік був на мене дуже ображений.

— Ех, якби Рес був такий сміливий! — темно�зелені очі
Рінди стали сумними. Вона із заздрістю поглянула у зал, де
Родік і Рейла розмовляли за столиком.

— А до чого тут Ресіен? — спитав Рома. Рінда задумливо
мовчала, не звертаючи уваги на його запитання. Рафаель відвів
хлопця в сторону:

— Розумієш, Рінда у нього закохана. Він теж закоханий
у неї, але сміливості сказати про це у нього не вистачає.

— Як?! Рес — боїться?! Ніколи не повірю! — здивовано
крикнув Рома.

— І, тим не менше, це правда! — Рінда повернулася облич�
чям до хлопців. — А мені це вже набридло! — її очі палали рішу�
чістю. — Я знайду цього боягуза і сама про все скажу! Побажай�
те мені удачі! — Рінда кинулася у зал, де зіткнулася з Ресіеном.

— Рес, — вона схопила йог за руку, — я маю тобі дещо ска�
зати! — Той був спантеличений:

— Вибач, у мене часу не…
— Нічого! Знайдеш! Справа життя чи смерті! — Рінда

буквально потягла здивованого Ресіена до виходу.
А Родік і Рейла продовжували свою розмову за столиком.

На сцену вийшли Рома і Рафаель.
— Потанцюємо? — запропонував Родік. 
Рейла із задоволенням прийняла його запрошення. Рафаель

співав і грав на гітарі, не забуваючи поглядати на Райну, яка сиді�
ла за стійкою і зачаровано дивилась на сцену. Рома грав на бубо�
ні, Родік і Рейла танцювали — все було наповнене романтикою,
атмосферою щастя і любові. Єдиний, хто не розділяв радості
своїх друзів — Руді. Він аж палав від люті, йому було важко
приховувати свою заздрість і ненависть — бомбу уповільненої дії.
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III

Тим часом у дворі таверни розгорілися справжні пристрасті:
— Навіщо ти витягла мене сюди? — Ресіен ніяк не міг зро�

зуміти намірів Рінди. Вона загадково посміхнулася:
— А ти хіба не здогадуєшся?
— Ні. Та що, врешті�решт, сталося? — Рес зовсім розгубив�

ся. Замість відповіді Рінда поцілувала його. Хлопець розгубив�
ся ще більше. Вона ж взяла ініціативу в свої руки:

— А те, мій дорогенький, що я у тебе закохана!
— Як, «закохана»? У мене? Не може бути! — Ресіен дивив�

ся на Рінду і нічого не розумів. Він був дуже здивований, біль�
ше того — спантеличений. Рінда не здавалася:

— А от так! — запала тиша. Ресіен мовчав і це мовчання
для Рінди було нестерпним. Вона теж мовчала, аж, нарешті,
вимовила:

— Якщо ти такий дурень, то я полетіла! — Рінда кинула
на Ресіена ображений погляд темно�зелених очей. Від злості
й образи на Реса, на саму себе, вони стали ще темнішими.
Вона піднялася і полетіла. Ресіен кинувся за нею:

— Зачекай! — він схопив її за руку. — Я… Я… (від хвилюван�
ня Рес не міг говорити) Я теж… тебе… кохаю!

— Справді? Ти не брешеш? — темно�зелені очі Рінди нали�
лись сльозами, від колишньої рішучості не лишилося і сліду. 

— Це — правда? — замість відповіді Рес просто поцілував її.
— Так, я кажу правду! — сказав він. — Я — не брехун, просто

я боягуз! Я постійно боявся, що ти мені відмовиш. А коли я по�
бачив, як ти посміхаєшся Ромі, то подумав, що запізнився. —
Ресіен стояв на гілці перед Ріндою і не міг відвести від неї
закоханих очей. Рінда ж засміялася:

— Ти дурень чи прикидаєшся? Я — закохана у Рому! —
Рінда не могла зупинитися. — Більшої дурниці я ще не чула! —
нарешті, вона заспокоїлася. — Тепер я розумію, чому ти так
ревниво на нас дивився. — Рінда сміялася. Вона не могла пові�
рити своєму щастю. Її коханий знає про її почуття і відповів
на них взаємністю. Їй хотілося поділитися з усім світом своєю
радістю.



— Рес, давай повернемось у таверну, все друзям розповімо.
— Не поспішай, люба моя. Давай ще тут побудемо. У нас

повно часу. — Рес не хотів нікого бачити, окрім Рінди. Він
посміхався і просто тонув у її очах. Для них обох нікого не
існувало. Нічого не існувало. А навколо вечір потихеньку пере�
творювався у ніч. Зійшов місяць, сяяли зорі. Наші закохані
милувалися на них, і, здавалося, зорі та місяць від радості за
Рінду і Реса сяяли ще яскравіше. Ще гарніше.

IV

Вийшовши з таверни, друзі помітили Рінду і Реса.
— Рінда таки домоглася свого! Гляньте, Рес від неї очей не

зводить. — Рома був радий за них обох.
— То, що. Може, підеш і привітаєш щасливих закоханих? —

запропонував Родік, але цього разу Рома був обережний.
— Ще чого! Я двічі одну помилку не роблю! — всі засміяли�

ся. Родік, обіймаючи Рейлу, продовжував жартувати:
— Ну, чого ти? Дізнаєшся, які у Реса кулаки.
— Е, ні, дякую, щось не дуже хочеться! — всі знову весело

засміялися. Один Руді не сміявся. Він довго вигадував привід
залишити компанію, яка не розділяла його препоганого
настрою, і, нарешті, вигадав:

— Ну, ви тут гуляйте, а я пішов. Щось голова розболілася… —
він зробив вигляд, що полетів, однак сам заховався за дерево.
Руді чекав, поки Рома відстане від товаришів і залишиться сам,
і таки дочекався. Родік, Раф, Рес зі своїми дівчатами і Ростом
полетіли до трояндового дерева. Рома чекав їх на сусідній бере�
зі. «Як добре, що Родік нарешті поговорив зі своєю коханою
і те…» — удар по голові ззаду перервав Ромині роздуми. Коли
отямився, над ним стояв Руді з великою палицею і посміхався.
Та посмішка його була злою. Рома нічого не розумів:

— Руді, що сталося? Чому мене хтось вдарив, а ти, замість
того, щоб хоча би допомогти встати, стоїш і злорадно посмі�
хаєшся?

— Та тебе не вдарити — вбити мало! — Руді перестав по�
сміхатися.
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— Отже, це був ти! Але, за що? Що я тобі зробив? — Рома
не міг зрозуміти жорстокості «друга».

— Наче, ти не розумієш?! За те, що допоміг тому нікчемі
Родіку завоювати мою Рейлу! — Руді замахнувся на Рому
палкою, але той швидко встав і перехопив удар.

— А Рейла хоч знає, що вона — твоя?
— Не твоє діло! — Руді аж палав від люті, що розпирала

його. Щоб хоч трохи заспокоїтись, він витяг із�за пазухи
пляшку, відкрив її і зробив кілька ковтків. Запах вдарив Ромі
в носа.

— Хочеш спробувати? — Руді заспокоївся і навіть посміх�
нувся, простягнувши Ромі пляшку. — Цей настійчик зробить
тебе розумнішим! Від запропонованого Рома відмовився:

— Я не думаю, що настій дурману додасть мені розуму, а от
тобі ця гидота зовсім отруїла мозок…

— Не розумію…
— А ненависть і заздрість отруїли твою душу! Схаменись,

поки не пізно!
— Не смій мене повчати, каліка!!! — Руді знову спалахнув

гнівом. — Я сам знаю, що мені робити зі своїм життям!
— Те, що у тебе є крила, не робить тебе кращим, ніж я!
— Ах так?! — Руді погрозливо помахав палкою, але потім

змінив тактику. — Хоча, ні, Рома. Допоможи мені відбити
у цього нікчеми Рейлу, і ми — знову друзі. Гаразд?

— Ні, не гаразд! — Рома був непохитним. — По�перше,
Родік твій друг, і те, що ти задумав — безчесно! По�друге…

— Він мені не друг!
— … Не перебивай! По�друге, Рейла в нього закохана і ти,

навіть якби я був на твоєму боці, все одно зайвий. А якщо
Родік тобі не друг, значить ти, Руді, справжній зрадник! Я тобі
не допомагатиму!

— Он ти як?! — Руді зовсім знавіснів. Він розбив пляшку об
стовбур дерева і замахнувся нею на Рому, та ззаду його руку
перехопили і відібрали «зброю». Руді озирнувся, це був Рост.

— Ага! Ось іще один нікчема! — крива посмішка спотвори�
ла обличчя Руді.



— Більшого нікчеми, ніж ти — годі і шукати! Геть звідси,
поки ти не наробив ще більших дурниць! — Рост був ладен
кинутись на Руді з кулаками. Той, у свою чергу, витягнув із�за
пазухи ще одну пляшку з настоєм і полетів, ледве тримаючись
на крилах.

— Дякую, ти врятував мені життя! — подякував Рома Рос�
ту. Ростислав посміхнувся:

— Та нема за що!
Прилетіли Родік, Рафаель і Ресіен з дівчатами, які тримали

по великому букету троянд. Рома відразу розповів про бійку
з Руді. Родік був дуже засмучений. Він сказав:

— Рома, він завтра проспиться і забуде, що сьогодні нагово�
рив. Може, не варто звертати на це увагу?

— Слова, може і забуде, — заперечив Рома, — а от думки —
ні! Там, звідки я, кажуть: що у тверезого на думці, те у п’яного
на язиці. Варто чекати чого завгодно. — Рейла розплакалася:

— Це я в усьому винна! Якби я не сподобалась Руді, все було
б нормально! — Рінда намагалася заспокоїти подругу:

— Та, не морочся ти! Цей придурок завжди заздрив Родіку,
причому з дитинства! Руді думав, що у Родіка завжди найкра�
щі іграшки, ніж у нього; найкращий одяг (дурня, правда ж?);
найкращі оцінки в училищі та гімназії — словом: все най�
краще! Якби Родік став зустрічатися з іншою дівчиною, зі
мною чи Райною, наприклад, то Руді і в неї «закохався» б! Будь
упевнена.

Родік мовчав. Він обіймав кохану, намагаючись її заспокої�
ти, але сам був у відчаї. Він тільки�но усвідомив, що втратив
товариша, з яким дружив із самого дитинства, та біда не
ходить одна…

Розділ 6

I

Рома з друзями повертався додому після вечірки в таверні
у веселому настрої. Пригода з Руді була майже забута. Ось уже
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Рейлу і Рінду провели додому (Райна жила з другого боку
таверни), Рост попрощався і полетів додому. Ресіен — теж.
Весело розмовляючи, хлопці майже долетіли.

— Знаєте, хлопці, сьогодні, якщо не рахувати зраду Руді,
найщасливіший день у моєму житті! — Родік знову посміхав�
ся. Він вдячно поглянув на Ромку:

— От добре, що ти так вдало придумав з гітарою тоді! Рома
зніяковіло заперечив:

— Ну, взагалі, це придумав Раф. Я тільки нагадав про виступ
і хотів, щоб Рост і Рес допомогли підготуватися і залишили вас
з Рейлою вдвох. 

На це Рафаель сказав:
— Я нічого не придумав! Я справді забув гітару вдома! Ну

і, здається, я здогадався про Ромину ідею. До речі, я, братику,
знав, що ти закохався.

— Що, справді? — Родік був здивований
— Так. У тебе все на обличчі написано. Просто ти ні з ким

про це не розмовляв і я вирішив, що це — таємниця!
— Рома, глянь! Який же у мене розумний братик!.. — Родік,

усміхаючись, обійняв Рафаеля. Раптом посмішка зникла з його
обличчя:

— … Стривайте, а що тут у нас таке?! — хлопці долетіли до
будинку і застали у дворі грубо збитого з дерева воза, двох
орлів, запряжених у нього. Рома звернув увагу на чудернацьку
збрую орлів. Вона не тягла воза, як звичайна кінська, а несла
його, як повітряна куля — кошика.

У дворі було четверо чоловіків у латах і шоломах. Двоє вели
попід руки Рона. Родік кинувся до батька:

— Тату, що сталося? Чому тебе ведуть гвардійці?
— Синку! — розпачливо закричав Рон. — Подбай про маму

і брата! Подбай! 
Голос гвардійця перервав розмову:
— Годі теревенити! Час летіти! — Гвардійці посадили Рона на

воза і керуючий криком «Но! Полетіли!» дав орлам знак. Птахи
злетіли у небо і понесли воза, забравши Рона і гвардійців. Хлоп�
ці кинулися у дім. Там вони застали повний розгардіяш: речі



були розкидані на підлозі, всі шафи повідкривані, стільці сто�
яли посеред кімнат. На кухні у кутку вони знайшли Ріну. Вона
сиділа, похиливши голову, і нічого не говорила. Раф і Родік
дуже злякалися, вони кинулись до матері:

— Мамо! Мамо! Мамусю! Що з тобою?! — Ріна не відповіда�
ла. Здавалося, вона була без свідомості. Нарешті, вона підняла
повні сліз очі:

— Ох, діти! Все погано! Все! Я у розпачі!
— Та що ж сталося? Чому Рона забрали якісь незнайомці? —

допитувався Рома.
— Його заарештували! — заголосила Ріна.
— Що?!
— Так, заарештували! — Родік подав матері води, від чого

та трохи заспокоїлась і продовжила:
— Рома, а ти пам’ятаєш, як ти з хлопцями перший раз

пішов у «Золотий пегас»?
— Так, пам’ятаю, — відповів Рома. При згадці про перший

похід у таверну Рафаель посміхнувся, та ненадовго. Ріна 
ж продовжила:

— Саме тоді приходив наш сусід Рікко і приніс нам на збе�
рігання велику торбу.

— І сусіда пам’ятаю. Дивний чоловік…
— Страшний чоловік! — очі Ріни враз наповнились нена�

вистю. — Я його ненавиджу!
— Що він зробив? — хлопці не могли зрозуміти слів Ріни.
— Він, принісши ту кляту торбу, збрехав нашому Магістру,

що Рон її у нього вкрав. Магістр послав гвардійців… (Ріна
знову заголосила). Якби я знала, викинула б ту прокляту торбу
геть униз!!! Торба ж стояла у нас в коморі і достоялася, що її
знайшли гвардійці, послані Магістром… (Знову заплакала).
Тепер вони кажуть, що наш тато — злодій!

— Але ж це — неправда! — закричав Раф.
— Знаю,  я їм говорила те саме, та вони мені не вірять, бо я —

його дружина. Вам, діти, вони теж не повірять! Рікко вимагає
для себе тепер наш дім за «збитки»! — Рома і Рафаель взялися
заспокоювати згорьовану жінку. Родік схопився і закричав:
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— Я йому зараз знайду новий дім! — Родік заходився ни�
шпорити по хаті і повернувся з луком і стрілами. — Я його
вб’ю і лісові духи відразу ж знайдуть йому новий дім! — Родік
кинувся до виходу, біля дверей його наздогнав Рафаель:

— А гвардійці і судді знайдуть новий дім тобі, дурню! У дуп�
лі, коло тата! — двері відчинилися і, перервавши розмову бра�
тів, у дім прожогом залетіла жінка похилого віку.

— Ріночко! — заголосила стара, сплеснувши руками. — Я все
бачила! Горенько ж яке!

— Годі голосити! — перервав її Рома. — Краще допоможіть
нам! Ріні зовсім погано! 

На це стара відповіла:
— Ти, юначе, не кричи! Поважай старших! — На кухню

забігли Родік і Раф. Рафаель кинувся до старої:
— Бабусю Рито! Як добре, що ви прийшли! Мамі зовсім

погано! — Обличчя Рити враз подобрішало.
— Синку, — сказала вона, — не переймайся, твоїй мамі я до�

поможу. До речі, що це за юнак так непривітно мене зустрів? —
вона скоса глянула на Рому, той зніяковів. Родік відповів:

— Це Рома. Ви, бабусю, не гнівайтесь на нього, він просто
переживає, як і ми.

— Так, вибачте, — спокійно додав Рома. Бабуся Рита тільки
посміхнулася. Вона попросила Родіка:

— Хлопче, злітай до мене додому і принеси мою торбинку.
— Гаразд, я швидко. — Родік рушив до дверей, Рафаель —

за ним. Родік спробував зупинити брата:
— А ти залишайся коло мами! 
На це той заперечив:
— Ні, я полечу з тобою, щоб ти по дорозі не наробив дур�

ниць! — Родік не став сперечатися і обоє вилетіли з дому. Поба�
чивши, що Рафаель літає, Рита від здивування аж рота відкрила:

— ?!
— Так, Рафаель літає, — відповів Рома на її німе запитання

і детально розповів історію одужання Рафа. Чекаючи на хлопців,
Рита і Рома поклали Ріну в ліжко. Повернулись брати, Рита захо�
дилася порпатися в торбі. Вона витягла звідти маленьку пляшечку:



— Дайте склянку води! — Рома мовчки подав воду. Рита
відкрила пляшечку, вилила з неї у склянку якусь пахучу ріди�
ну, схожу на заспокійливі краплі і подала Ріні. Та скривилася:

— Ні, не хочу! Нічого не хочу!
— Пий і не вередуй! Тобі ж буде краще! — Рита суворо гля�

нула на Ріну своїми світло�сірими очима. Вона повчала Ріну,
ніби та була маленькою дівчинкою. Випивши ліки, Ріна неза�
баром заснула. Рита задоволено пригладила своє сиве волосся,
зібране в гульку, з її помережаного зморшками обличчя зник�
ла тінь хвилювання:

— От тепер добре. Спатиме до ранку. — Рита почала збира�
тись додому:

— Глядіть, хлопці, щоб до ранку її ніхто не турбував, а то
лихо буде!

— Не хвилюйтесь, бабусю! Ми будемо, як сторожові орли! 
— Родік був готовий допомогти матері. Раф заспокоївся, бо,

здається, його брат забув про свій згубний план.
Нарешті, все заспокоїлося, тільки ні Родік, ні Рафаель не

могли спати. Рома теж не міг і, щоб трохи заспокоїтися, ви�
йшов у двір.

II

Навколо будинку цвіли дерева та квіти. Їх аромати прони�
зували нічне повітря; небо було вишите зорями, ніби покрива�
ло — золотими нитками; співали солов’ї… Та Рома не помічав
ні квіткових ароматів, ні співу птахів. Йому було не до приро�
ди, він думав і думав, та нічого путнього придумати не міг. «Як
мені бути? Чим допомогти Родіку?» — думав Рома. Він погля�
нув угору і побачив місяць. Він був у першій чверті. Сяйво
місяця нагадало Ромі про чаклунку Розу, про папороть... «Ех,
як би ж то папороть тут цвіла!», — подумав Рома. Позаду заша�
руділо листя і голос за спиною перервав Ромині роздуми:

— Привіт! Ти — Рома? — Ромка озирнувся назад і побачив
лисого із банди Руфоса. Зацікавленість на Роминому обличчі
змінилася гнівом:

— Ти чого припхався?
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— Не сердься, я прийшов з миром! — Лисий намагався
пригасити Ромин гнів — я знаю, що у вас тут сталося…

— Он як? То це Руфос зі своєю бандою напоумили Рікко на
цю підлоту, і тепер Руфос послав глянути, чи все вийшло?! Так
от: передай своєму дружку, що все вийшло для них, краще
нікуди! Забирайся, поки я не розбудив Родіка і Рафаеля, бо
інакше ми втрьох тебе провчимо!

— Будь ласка, не перебивай, — продовжив Лисий, його ввіч�
ливість здивувала Рому. — По�перше, я покинув банду Руфоса,
бо після того, як ти і Рафаель нас перемогли, я зрозумів, що
мені пора покинути своє злочинне життя. По�друге, Руфос
ніколи не був мені другом. У мене взагалі друзів немає, але
я сподіваюся це виправити, я хочу змінити своє життя на
краще і почати вирішив з тебе.

— Що, хочеш мене вбити? — з іронією спитав Рома. Він не
вірив у щире каяття Лисого.

— Якби я хотів тебе вбити, то ми б з тобою тут не розмов�
ляли. Так от, по�друге, Рікко сам додумався до цього обману
і вихвалявся цим перед Руфосом (вони — товариші), і так я про
все дізнався. Я знаю, як врятувати Рона.

— Навіщо це тобі?
— Кажу ж тобі, я хочу виправитись і ще — помститись

Руфосу за те, що він мене не поважав і мав за раба і дурня!
— Раніше ти не скаржився.
— Я раніше багатьох речей не розумів… Так от, врятувати

Рона може тільки Рюрик.
— Хто такий Рюрик?
— Він колись служив у гвардії, жив у столиці. Тепер все по�

кинув і оселився у селищі коло столиці.
— Як колишній гвардієць може нам допомогти?
— Рюрик дуже розумний, а на суді Рону буде потрібен дуже

розумний захисник. Ще, Рюрик непідкупний. Знаєш, як Руфос
вперше потрапив до дупла? Його піймав саме Рюрик. Руфос про�
понував йому половину награбованої здобичі — велику скриню із
золотом та коштовним камінням, але той не купився! Так Руфос
отримав свій перший строк і не лише за розбій і грабежі, а ще за



спробу підкупу. Так що Рікко зі своїм золотом проти Рюрика —
ніщо! Я можу тобі показати дорогу до селища, де живе
Рюрик.

— І ти думаєш, я тобі повірю? Звідки мені знати, що це —
не пастка?

— Не віриш — твоя справа. Та якщо передумаєш, ти мо�
жеш знайти мене у шинку «Зміїне жало», що на околиці су�
сіднього селища. — Із цими словами Лисий піднявся і полетів.
Роздумуючи над його словами, Рома зайшов у дім, ліг спати
і в думках не помітив, як заснув.

III

Сонце зійшло і, пославши промінчик у вікно кімнати, де
спали хлопці, розбудило Рому. Вийшовши на кухню, він зу�
стрівся з Родіком. Родік байдуже втупився очима у стіну, його
очі видавали втому. Рома схвильовано глянув на друга:

— Ти що, всю ніч не спав?
— Я не міг спати. Все думав і думав, як нам вибратися з цієї

халепи.
— Я теж думав учора. Вийшов на вулицю і знаєш, кого я там

зустрів? Лисого, того, що був у банді Руфоса. — До них приєд�
нався Рафаель і запитав:

— А що йому треба?
— Каже, що хоче нам допомогти, — сказав Рома і детально

розповів про вчорашню розмову. Родік теж не повірив у добрі
наміри Лисого. Раф заперечив:

— Нашому татові і справді потрібен захисник на суді, 
і якщо ми його не знайдемо, тоді доведеться просити допомо�
ги у Лисого і шукати того Рюрика.

— Та спочатку треба все про нього дізнатися, і чим більше
ми знатимемо, тим краще, — сказав Родік.

Прийшла бабуся Рита з великим кошиком.
— Ось, діти. Прийшла вас нагодувати! — сказала вона, витя�

гуючи з кошика пиріжки. Раф посміхнувся:
— Бабусю, ви просто чудо!
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Зайшла Ріна. Сіла на стільчик. Мовчить. Бабуся схвильовано
спитала:

— Ріно, як ти?
— Погано! — відповіла та і спитала Родіка:
— Сину, ти чому не збираєшся до гімназії?
— Я туди не полечу! Нам потрібне золото, щоб найняти за�

хисника, тож я буду збирати фрукти і горіхи, — відповів Родік.
Мати розлютилася:

— Ні про яке збиральництво я і чути не хочу! Щоб не ста�
лося, ти не повинен кидати навчання!

— Але, мамо…
— Ніяких але! Швидко збирайся і лети вчитися! — Ріна суво�

ро глянула на сина, потім подивилася на Рому і Рафаеля.
— І ви, двоє, навіть не думайте! Це надто важка робота! —

Ріна обвела поглядом синів і Рому, та так суворо, що хлопці
опустили додолу очі. Та Родік не хотів летіти до гімназії. Рома
запропонував полетіти з ним для моральної підтримки, Раф
теж напросився з ними.

Гімназія висіла на гілках розлогого дуба майже у центрі селища
і складалася з трьох великих дерев’яних будинків, що були схожі
на середньовічні замки. Ці будинки об’єднувала дерев’яна стіна. 

Рома, Родік і Рафаель з’явились на гімназійному подвір’ї і «при�
землилися» на крайній гілці біля будівлі. На подвір’ї метушилися
учні різного віку: від найменших, яким на вигляд було вісім —
десять років, до найстарших, які були на вигляд ровесниками
Роми, і вчителі. Всі мали за спиною крила. Тільки�но хлопці спу�
стилися на гілку, метушня затихла. Всі завмерли і не відводили від
Родіка очей. Нарешті з юрби вийшов Руді, він не приховував
зловтішність в очах:

— Друзі! Погляньте! Хто до нас завітав! — Руді говорив глуз�
ливо, з насмішкою, не відводячи від Родіка злорадного погля�
ду. — Його батька з ганьбою забрали до дупла, як злочинця,
а він сміє з’явитися на очі порядним громадянам! Та після
всього, що накоїв твій татусь, ти, Родіку, повинен забрати свою
матір, свого брата і ще оцього каліку. — Руді кинув погляд на



Рому — і летіти звідси далеко�далеко і не ганьбити порядних
громадян! Бо твій тато — злодій, а про матусю взагалі якось не
зручно згадувати перед чесним народом! 

При згадці про своїх батьків Родік скипів:
— Не згадуй про моїх батьків, негіднику! Клянуся Небеса�

ми, ти зараз пошкодуєш про те, що наплів! — Родік кинувся на
Руді з кулаками. Рома і Раф ледве втримали його. До них при�
єднався Рес, який сказав:

— Родік, не будь дурнем! Він тебе провокує, щоб заявити
потім, ніби ти на нього напав!

— Ресіен правий, Родіку. Кулаки нічого, крім зайвих проблем,
тобі не дадуть. — Із юрби вийшла людина�птах похилого віку, одя�
гнена у чорну мантію. Його сиве волосся на сонці здавалося зовсім
білим, його блакитні очі крізь пенсне лагідно дивилися на Родіка.
Потім старий кинув суворий погляд на Руді і з докором сказав:

— А тобі, хлопче, ніхто не давав права судити інших. Для
цього у нас є суд на чолі з Великим Магістром. Тільки він може
сказати, чи Рон скоїв злочин, а поки — ніхто нікого не може
називати злочинцем!

— Але ж, учителю Радене! Я просто хотів… — Руді під пиль�
ним поглядом вчителя зовсім зніяковів: десь поділася і його
злорадна посмішка, і зневага в голосі. Раден же продовжив:

— Ти, скориставшись нещастям Родіка, хотів зганьбити
його перед товаришами! Та знай, що від такого горя ніхто не
застрахований, і ти можеш опинитись на його місці. За твою
ганебну поведінку сьогодні ти отримаєш незадовільну оцінку
у свою грамоту! — Після вироку вчителя Радена Руді, опустив�
ши голову, блискавкою вилетів з двору, кинувши на Родіка
погляд, сповнений ненависті.

— Родіку, ми з тобою! — Рост підійшов і потиснув другові
руку. — Ця історія з твоїм батьком — непорозуміння якесь!
Я вірю, що все це скоро закінчиться і твій тато буде на волі!

— І я теж! — додала Рінда
— І я! — Рейла кинулася на шию Родіку, та зніяковіла під

пильним поглядом вчителя. Він же наказав всім учням зайти
у приміщення.
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— А ви, — сказав він Родіку і друзям, — ідіть до мене у пала�
ти! 

І всі рушили за вчителем.

IV

Рома, Раф, Родік, Рінда, Ресіен і учитель Раден залетіли у се�
редню будівлю гімназії:

— Тут мої палати, — пояснив вчитель. Вони пройшли дов�
гий напівтемний коридор. Всередині, як і ззовні, будівля нага�
дувала середньовічний замок. Зі стелі звисали старовинні
люстри зі свічками; високі, майже до стелі, вікна прикрашали
вітражі, на яких були зображені дерева, квіти і люди�птахи.
Нарешті вони дійшли до високих дубових темно�коричневих
дверей.

— Заходьте! — запросив Раден, відчиняючи двері, і Рома
опинився у добре освітленій залі, яку прикрашали гобелени на
стінах. На двох вікнах, як і в коридорі, були вітражі, які сяяли
всіма кольорами веселки. Посеред кімнати стояв масивний
чорний стіл із дубового дерева, позаду нього — чорне крісло
з високою спинкою, оббите червоним і золотим оксамитом.
Раден сів у крісло і промовив:

— Родіку, розкажи, що ж сталося з твоїм батьком, бо за
сьогоднішній ранок я нічого конкретного, крім безглуздих
пліток, не почув. — І Родік розповів, як повернувшись додому,
застав там гвардійців, які забрали батька. Рома і Рафаель пов�
ністю підтверджували слова Родіка.

— Цей Рікко мені з першого ж погляду здався підозрілим! —
закінчив розповідь Рома. Учитель Раден глибоко задумався.
Він мовчки ходив по кімнаті із кутка в куток, протер пенсне,
сів у крісло. Рома і друзі сиділи на дивані, що стояв коло вікна,
і не зводили погляду зі старого вчителя, шукаючи в його очах
вирішення проблеми. Нарешті, він перервав мовчанку:

— Це дуже�дуже погано, що Рон такий легковірний, на від�
міну від тебе, як твоє ім’я?..

— Рома…



— Так, Рома. Погано, що Рон так легко довірився цьому
Рікко… Йому може допомогти тільки Рюрик.

— Хто? — Рінда і хлопці миттю схопилися з місця. Раден
продовжив:

— Рюрик — колишній генерал гвардії Його Величності.
При ньому не було стільки беззаконня, він завжди був непід�
купним і доводив кожну справу до суду, незалежно від того,
багатий підозрюваний чи бідний. До того ж, він умів відрізня�
ти злочинця від чесного громадянина. Коли я був молодим і
тільки починав вчителювати, його слава гриміла на весь Реді�
ан! Тепер Рюрик на пенсії. Однак він живе надто далеко від
нашого селища і надії на те, що його можна буде знайти до
початку суду — мало. — Вчитель важко зітхнув. — Та якщо не
вдасться знайти іншого захисника, доведеться шукати Рюри�
ка. Та, щоб не сталося, не втрачайте надії, бо вона одна світить
нам всім, наче сонечко, серед мороку зла!

— Дякую Вам, учителю! Ви нам дуже допомогли! — Родік
подав Радену руку, полегшено зітхнувши. До кімнати забігла
схвильована Рейла:

— Діду! Дідусю! Родік ні в чому не винен! Він хороший! Все,
що говорить Руді — наклеп!

— Доню, заспокойся! Ніхто ні в чому Родіка не звинувачує!
— Учитель посміхнувся. Скориставшись цим, Родік сказав:

— Учителю, я розумію: зараз не час для таких розмов, але,
прошу Вас, вислухайте! Я люблю вашу онучку! Життя без неї
не уявляю! Вона теж мене любить, і тому дуже прошу Вас
дозволити нам… е�е�е…квітнути!

— Як це — «квітнути»? — втрутився Рома. — Просто я не
тутешній і мало знаю цей світ. — Рома здивовано дивився на
Родіка, на вчителя.

— «Квітнути», або «пора цвітіння», — це час, коли двоє
закоханих зрозуміли, що мають почуття одне до одного, але
щоб пізнати одне одного краще до весілля, молодим потрібен
час. Саме цей час і є найпрекраснішим, бо їх почуття розкві�
тають, ніби чарівний квітучий сад… — Старий учитель
ностальгічно посміхнувся і поглянув у вікно. — Закохані зда�
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ються одне одному і оточуючим прекрасними, наче дві квітки,
що тягнуться пелюстками одне до одного! — раптом учитель
посерйознішав. — Я не знаю, як у твоєму світі, Рома, але у нас,
якщо один із закоханих розлюбить і не доведе справу до
весілля, тоді інший може засохнути, як квітка, і навіть загину�
ти! Тоді зрадник, якщо це хлопець, за нашими законами втра�
чав шанс одружитися, бо батьки незаміжніх дівчат насторо�
жено до нього ставляться: розлюбив одну, може розлюбити
й іншу! — і мали право відмовити. Так само і дівчата, які так
повелися, теж могли лишитися незаміжніми.

— Невже тут всі одружуються лише з кохання? А як же
матеріальний стан? Невже батькам байдуже, багата друга по�
ловинка чи бідна? — здивовано спитав Рома.

— Так, — відповів учитель. — У нашій країні — Редіані —
всі одружуються лише з великої любові! Ти, Рома, напевне, по�
мітив, що у всіх у нашому селищі імена починаються з одна�
кової букви?

— Так, а чому?
— Наша країна — Редіан. Її назва пішла від слова «реді»,

що з нашої давньої мови означає «любов». «Редіан» означає
«країна любові»! Навіть королівські закони забороняють
одружувати без власної волі наречених! Саме тому, на честь
всеперемагаючої любові, яка дала назву нашій країні, всі наз�
ви міст і селищ нашої країни, імена наших мешканців почи�
наються з літери «р».

— Як цікаво! — сказав Рома. — У моєму світі любов не так
суворо охороняється законами, але хлопець, який з легким
серцем міг покинути кохану, втрачав повагу оточуючих дівчат
та їх батьків. Так само і зрадлива дівчина ризикувала залиши�
тись сама.

Раден, нарешті, поглянув на засоромлених Родіка і Рейлу,
вона ж ще більше почервоніла під пильним поглядом дідуся.

— Та годі вам червоніти! Діти, бережіть ці почуття і спога�
ди про цей найпрекрасніший час у вашому житті! — Раден
поклав одну руку на плече Родіка, іншу — на плече Рейли.



— То Ви… дозволяєте? — Родік схвильовано дивився на
усміхненого вчителя і не міг повірити своїм вухам. Старий
засміявся:

— Авжеж, дозволяю!
— Дідусю! Ви — найкращий!.. — Рейла зі сльозами радості

кинулася йому на шию.
— Ну, годі, годі! Заспокойся, а то я можу і передумати, —

жартівливо сказав дідусь. Рейлу двічі просити не довелося.
Рома втрутився в ідилію:

— Ми можемо йти? — учитель Раден змінив жартівливий
тон на серйозний, глянув на сонячний годинник, який стояв
прямо напроти вікна.

— Вам уже давно час іти! Уроки давно почалися! А ти, Рома,
залишися. Я хочу детально розпитати тебе про твоє життя і про
твій світ.

Рома залишився, Рафаель, Рінда і Ресіен відлетіли. Родік і Рей�
ла секунду дивилися на старого вчителя Радена, не вірячи своє�
му щастю. Нарешті вони полетіли. Швидко та легко, немов
метелики. Здавалося, не тільки їх тіла, а й душі мали крила.

Розділ 7
I

Після уроків Рома, Раф і Родік полетіли додому (Рома з до�
помогою тарзанки, а Родік і Рафаель — на крилах). Настрій
у всіх трьох був піднесений. Навколо буяла весна, дерева цвіли
і пахли різноманітними ароматами, які тільки можна уявити.
Сяяло сонце, ласкаво обіймаючи теплим промінням все нав�
круги… Глузлива, злорадна, лиха посмішка враз зруйнувала
весняну ідилію: на порозі їх зустрів Рікко:

— Родіку, здраствуй! Певно, ти блукав селищем у пошуках
нового житла? Та навряд чи тобі хтось у цьому допоможе, бо
ніхто не допомагатиме злодію і сину злодія! І ще: на захисни�
ків теж можеш не розраховувати! Ніхто не візьметься за без�
надійну справу! — Рікко говорив і говорив, насолоджуючись
ситуацією. Родік ледве стримався, щоб не напасти на зухвальця:
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— Це тобі скоро доведеться шукати нове житло, негіднику!
Виродок! Та я тебе зараз так жбурну з цієї гілки, що ніхто
навіть кісток твоїх не збере! А там, у Величних Небесах, тебе
судитимуть лісові духи і Лісовий Господар, а вони, я просто впев�
нений, розберуться, що ти за один і швидко знайдуть тобі гар�
неньке гніздечко серед тролів у вогняній безодні! — Родік ки�
нувся на Рікко з кулаками і, навіть, вирвав пір’їну з його крила.
Рікко ж, тримаючи в руках пошарпану пір’їну, заверещав:

— Рятуйте! Убивають! — Навколо зібрався натовп цікавих,
та ніхто з них не удостоїв Рікко співчутливим поглядом. Усі
дивилися на хитрого коротуна з осудом і презирством. Рікко
ж ніяк не міг заспокоїтися, він говорив, захлинаючись, ніби
актор на театральній сцені:

— Ви бачите це? Бачите? Правду кажуть: яке коріння, таке
і насіння! — Рікко театрально показав пальцем на Родіка,
театрально�скрушно махнув рукою і, також дуже театрально,
знявся і полетів. Із юрби до Родіка кинувся Ресіен:

— Більшої дурниці, ніж ти сьогодні утнув, годі і уявити! А ти
знаєш, що тепер Рікко кинеться до Магістра зі скаргою на те�
бе,  більше того — він може сказати, що це батько тебе напоумив!

— Рес правий, Родіку, — додав Рома. — Цей негідник про�
вокував тебе навмисно! — Родік нарешті заспокоївся:

— Ой, і справді! Що ж мені тепер робити?
— Ходімо в хату. Там щось придумаємо, — сказав Ресіен

і першим зайшов у дім. За ним — Ромка, Родік і Рафаель.
Ріна зустріла хлопців поглядом, сповненим відчаю і безнадії,

сидячи у плетеному кріслі на кухні. Родік спробував її заспокоїти:
— Мамо, ми тут Рікко зустріли. Він щось плів про потребу

в новому житлі, про захисників, які не візьмуться за безнадій�
ну справу. Він і тобі, певно, молов ці дурниці, та я знаю, що все
буде просто…

— Погано! Не втішай мене, сину! Через тиждень почнеть�
ся суд над татом, а у нього немає захисника! Я спробувала
з одним домовитись, та він і слухати не хоче! Каже, що він
жодної справи не програв і не буде ризикувати своєю дорого�
цінною репутацією, взявшись за безнадійну справу! — Ріна



гірко заплакала. Хлопці взялися її заспокоювати, та у них нічо�
го не виходило. Раптом хтось постукав у двері. Рома відкрив: це
були Рейла, Рінда і Райна зі своїм татом Рівом. У руках Рейла 
і Райна тримали великі кошики. Рейла з посмішкою простяг�
нула Родіку свій кошик:

— Любий, я спекла тобі ось це печиво і прийшла тебе пригостити!
— Дівчата, які ж ви хороші! — Ріна окинула вдячним погля�

дом «невісток». — Як же моїм хлоп’ятам пощастило!
— Дякую, мила! — посміхнувся Родік, відчувши смачний

аромат із кошика. Посміхався і Раф, пробуючи на смак пиріж�
ки з вишневим варенням, які принесла Райна:

— Райно, люба! Як ти вгадала, що мені саме зараз захотіло�
ся скуштувати твоїх смачнючих пиріжків?

— Я просто прийшла підтримати тебе, щоб тобі було легше
пережити цей жах.

— Хто б там що не казав, а я знаю, що вся ця історія з тією
клятою торбою закінчиться добре! Ти і твоя сім’я можете на
нас розраховувати! — підтримав дочку Рів.

— Дякую вам дуже! — сказав Родік і попросив: — Дівчата,
подбайте про маму, а ми поговоримо на дворі. — І вийшов
у двір разом із Рівом і хлопцями.

II

Родік, Рома, Рафаель та Рів вийшли у двір і вмостилися на
гілці коло порога.

— Рома, то де Лисий пропонував тобі зустрітися, якщо ти
передумаєш? — спитав Родік.

— У шинку «Зміїне жало», — відповів Рома. При згадці про
«Зміїне жало» волосся у Ріва стало дибки:

— Не думаю, що це кубло вам стане у пригоді.
— Але, чому? — Рома не розумів страху Ріва.
— Бо там — одні злодії і бандити! У цьому «закладі» п’ють

настій дурману без міри, його там навіть гімназистам прода�
ють, що суворо заборонено нашими законами; грають у кості
на золото, що теж заборонено. Не думаю, що там допоможуть
врятувати Рона, Ромо.

СССС вввв іііі тттт лллл аааа нннн аааа     ПППП АААА ТТТТ РРРР АААА
80



Крила для злету
81

— Але саме там можна знайти редіанця, який зголосився
допомогти нам знайти Рюрика. — Родік не дав Ромі навіть
слова сказати. Рома ж спитав:

— Ти довіряєш тому Лисому? Все�таки, він колись був злодієм…
— Я довірюся навіть тролю із вогняної безодні, якщо він

допоможе врятувати тата! — Родік був непохитним!
— Хто такі тролі і де ця вогняна безодня? — спитав Рома.
— Цих істот не варто згадувати при світлі дня, — сказав

Рів, — та оскільки ти не тутешній і майже нічого про наш світ
не знаєш, я тобі розповім. Наше селище під назвою Ріут розта�
шоване в країні Редіан, столиця Редіану — місто Рікарн. Та
наша країна не одна — їх сотні у Величному Лісі. Величний Ліс
— це наш оточуючий світ: дерева, квіти і все інше. Однак є ще
два світи, і обидва — потойбічні, бо знаходяться поза життям.
Величні Небеса, населені ельфами, лісовими духами і феями на
чолі з Великим Господарем, приймають до себе душі померлих,
та не всіх, а лише тих, хто жив за законами Величних Небес,
тобто — не вбивав, не крав, не брехав і не чинив інших злочинів.
Тих же, хто не жив порядно і не давав жити іншим через свою
заздрість і злобу, з нетерпінням чекає у своїх обіймах вогняна
безодня, що просто кишить тролями, які раді перетворити ці
нещасні душі на своїх рабів. Не хотів би я там опинитися!

— А як мешканці Величного Лісу, крім птахів, комах і пла�
зунів, себе називають? — спитав Рома. — У моєму світі ми —
Люди і я — людина, — додав він.

— А ми — Еллани! Незалежно від того, багаті чи бідні, руді,
чи біляві — всі — Еллани. Того, хто це заперечує, чекає пока�
рання і у нас, і у вогняній безодні, будь вона проклята! — від�
повів Рафаель, який радий був змінити тему. Всі ці розмови
про потойбічні світи його лякали.

— У моєму світі теж карають тих, хто ділить нас, людей, на
хороших і поганих лише за зовнішністю і за тим, звідки він. Та
вони кари не бояться, — закінчив Рома розповідь про світ
людей, який кожну ніч бачив тільки у сні.

— Та годі розмов! Давайте краще подумаємо, як нам бути! —
Раф повернувся до болючої теми.



— Вихід один — змусити Лисого допомогти нам знайти
Рюрика. Або спокійно спостерігати, як Рікко безкарно відби�
рає у нас дім і у нашого тата свободу! — сказав Родік.

— Е, ні! Краще вже знайти того Лисого! — відказав на те
Рафаель.

— Хлопці, ви тому Лисому все�таки довіряєте? — запитав
занепокоєно Рів.

— Так, довіряємо. — Родік стояв на своєму. — А якщо він
довіри не виправдає, тоді дізнається, на що я здатний!

— Родіку, я полечу з тобою! — зголосився Рома.
— Ще чого! — заперечив Родік. — У тебе немає крил. Я не

думаю, що хоча би за допомогою гачка для польотів ти доле�
тиш до середини шляху!

— Зате допомагатиму карати Лисого, якщо він нас обдурить!
— І я! Я теж полечу з тобою! — вступив у суперечку Рафаель. —

Тільки не кажи мені про те, що у мене слабкі крила! Я трохи
буду летіти на крилах, трохи — за допомогою гачка, і там, де
можна буде, — стрибати, і так ми неодмінно доберемося до
селища, де живе Рюрик!

— Рома і твій брат мають рацію, Родіку, — погодився із хлоп�
цями Рів. — З таким поводирем, як Лисий, самому летіти аж
ніяк не можна! А про твою маму ми з Райною подбаємо,
можеш не хвилюватися.

— Дякую Вам, Ріве. Я навіть не знаю, як Вам дякувати!
— Не треба подяки, хлопче! Я твого батька з дитинства

знаю і впевнений, що він нічого не крав.
— Гей, там хтось надумав кудись летіти? — зненацька звід�

кись виникли Ресіен і Ростислав. Родік розповів про план
щодо Рюрика. Хлопці одразу напросилися з ним.

— Не думаю, що це хороша ідея… — спробував заперечити
Родік, але вони стояли на своєму:

— Ми тебе самого з Лисим не відпустимо!
— Хлопці, я теж з вами полечу! — З�за дверей вийшла Рінда.
— А от дівчиськам точно не варто пхати носа у чоловічі

справи! — різко заперечив Рес. Рінда насупила тоненькі чорні
брови. В її темно�зелених очах запалала образа.
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— Що?! По�перше, я тобі не дівчисько! — сказала вона. —
По�друге — ти теж на чоловіка не схожий, бо справжні чоло�
віки не грубіянять дівчатам! — Рінда не могла втримати обра�
зи, вона ладна була розплакатись, та не показувала вигляду. Рес
підійшов і обійняв її:

— Ну, вибач! Я не хотів тебе образити! Просто ця подорож
дуже небезпечна, а ти така тендітна і слабка… — Рінда вирва�
лася з обіймів.

— Не підлизуйся! А щодо тендітної і слабкої ти, любий мій,
загнув! — Вона стояла на своєму. — Хто ж вам готуватиме
в дорозі? Хоч хтось із вас уміє готувати? — спитала Рінда.
Хлопці мовчки стояли опустивши голову. — Так отож! Я не ду�
маю, що весь шлях до того селища буде устелений шинками
і тавернами, а довго на сирих фруктах і м’ясі ваші тендітні
(з іронією) шлуночки просто не протягнуть! — Після цієї
полум’яної промови Рінда намагалася закріпити успіх:

— Ну, то що? Берете мене із собою? — Хлопці стояли мовч�
ки. Нарешті, Родік сказав:

— Рес, з таким характером твоя дівчина далеко піде!
— Ну гаразд, хай тобі грець! — здався Ресіен. — Полетиш

з нами! Тільки, прошу, не заважай, добре?
— Гаразд, я буду схожа на малесеньку пташечку, яка тільки

те і робить, що лагідно цвірінькає і добуває їжу! — Рінда підій�
шла і лагідно обійняла переможеного Ресіена. Всі дружно
засміялися, дивлячись на цю кумедну пару.

III

— Ти не можеш нікуди летіти! — сказала Ріна, почувши
про синові плани, — якщо з тобою щось станеться, я цього не
переживу!

— Мамо, я лечу не сам. Зі мною Раф, Рома і хлопці.
— Що? І Рафаель туди ж! Я не дозволю! — Ріна була розлю�

чена.
— Мамо, це єдиний шанс врятувати тата! Ми не можемо

його погавити! — відповів на те Раф. Рома ж додав:



— Ріно, хлопці будуть не самі. З ними, окрім мене, ще бу�
дуть Ресіен, Ростислав та Рінда, а їм, я думаю, ви можете дові�
ряти!

— Еге ж! Руді я могла довіряти. Рікко я теж могла довіряти!
— з іронією сказала Ріна. Родік заперечив:

— Ресу, Росту та Рінді я довіряю, як собі! Я впевнений, нав�
коло не тільки зрадники, а і справжні друзі!

— Так, так! — підтвердив Раф. — Хазяїн «Золотого пегаса»
Рів обіцяв допомагати нам чим зможе.

— От і добре! — Рінда посміхнулася, побачивши на столі
печиво і пиріжки, залишені дівчатами. Вона довго дивилася на
синів, нарешті сказала:

— Гаразд, летіть. Тільки спочатку провідайте тата. Йому
зараз нелегко. — Із цими словами Ріна заходилася готувати
похідну торбу для хлопців.

Було вирішено вирушати зранку, отож, закінчивши всі при�
готування, Рафаель і Родік полетіли попрощатися зі своїми
дівчатами. Повернулися пізно ввечері, потім всі лягли спати,
однак ніхто так і не зміг заснути.

Настав ранок. Зійшло сонце. Родік, Раф і Рома прокинулися
з першими його променями. Ріна зібрала торбу із провізією
для хлопців. Коли вони вийшли за двері будинку, то побачили
на порозі Ростислава, Ресіена та Рінду.

— Народ, ви вночі спали? — здивувався Родік.
— Так, авжеж, — відповіла Рінда, хлопці ствердно кивнули

головами.
— Зачекайте! Не летіть! Родіку, я хочу тобі дещо сказати! —

До них стрімко наближалася Рейла. Коли вона нарешті наздо�
гнала Родіка, то зняла зі своєї шиї золотий кулон із золотим
ланцюжком. Прикраса мала вигляд троянди.

— Любий, візьми це! Нехай він принесе тобі удачу! — ска�
зала вона, надягаючи кулон Родіку на шию.

— Але ж, цей кулон — твій…
Все моє — твоє! Я ладна все віддати, тільки б тобі всюди

щастило! — Рейла, ховаючи сльози, зазирнула Родіку в очі і, зда�
валося, той потонув у її блакитних очах.
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— Дякую, мила моя! — тільки і зміг вимовити розчулений
Родік.

— Рафаелю, зачекай! — До них наближалася Райна з гіта�
рою. — Ти забув її у нас у таверні! Візьми, вона стане тобі у при�
годі! — Райна подала інструмент Рафу.

— Дякую! А я думав, що її у мене вкрали! Ти у мене така
турботлива! — Рафаель посміхнувся, зазирнувши коханій в очі.
Від його палкого погляду вона зашарілася. Обидві пари стояли
мовчки, дивлячись в очі одне одному. Нарешті Рост сказав:

— Нам пора! Полетіли!
Зачекайте! — Звідкись узялася бабуся Рита. — Візьміть цю

торбу, там теплі плащі, щоб ви не застудилися в дорозі! —
І простягнула торбу розміром з Ромин рюкзак.

— Дякую Вам, бабусю! — сказала від усіх Рінда, узявши
торбу і зазирнула в середину. В торбі і справді лежали кілька
теплих плащів.

— Дітки, щасливої вам дороги! — Ріна вийшла з будинку. 
Нарешті, вся компанія злетіла у небо, взявши Рому попід

руки. Ріна, бабуся Рита, Рейла і Райна довго�довго стояли на
порозі, проводжаючи їх, і кожна в думках бажала їм щасливої
дороги.

Розділ 8
I

В’язниця — велике сухе дерево, без жодного листочка чи
квітки. Воно було продірявлене дуплами, ніби швейцарський
сир, і стояло на самому краю селища. Вигляд дерева на тлі
сірих дощових хмар справив на подорожніх дуже гнітюче вра�
ження.

— А чому це дерево сухе? — запитав Рома у Родіка.
— А тому, що це — в’язниця. У нас в’язниці навмисне видов�

бують у стовбурах сухих дерев. Ув’язнені відбувають своє пока�
рання у дуплах у стовбурі. В одному з них — тато.  Родік із
тугою поглянув на дерево. Рінда дивилась на в’язницю очима,
повними сліз. Вона зовсім не була схожа на сміливу і вольову
амазонку, якою її знав Рома. Навпаки, Рінда нагадувала



налякану дитину, яка потребує захисту і підтримки. Рес обій�
няв її і сказав:

— Давайте вже швидше! Провідаємо Рона і полетимо у те
«Зміїне жало»! Нам не можна гаяти ні хвилини! — І вони
рушили до дерева. Охоронець у латах і шоломі, що нагадували
давньоримські, перегородив їм шлях:

— Гей, ви хто такі?
— Я — син Рона! Мій батько тут ув’язнений. Я прийшов із

друзями провідати тата, — сказав Родік. Охоронець відмовив�
ся їх пропустити:

— Ні, не можна! Скоро буде суд, тоді і побачитесь!
— Я не збираюся чекати суду! — скипів Родік. — Я вима�

гаю, щоб мене пропустили до тата! Він тут незаконно, і скоро
ви всі це зрозумієте! — Родік ладен був кинутись на охоронця
з кулаками, тільки б той його пропустив. Охоронець, у свою
чергу, закричав:

— Рятуйте! На мене напали!
— Не треба кричати! — спробував заспокоїти охоронця

Рома. 
— Як тебе звати?
— Ріллі, — вже спокійніше відповів той.
— Так от, Ріллі. Постав себе на його місце. Рон, його батько,

і справді не винен. Хоч всі докази проти нього. Ми всі вируша�
ємо на пошуки захисника, який допоможе нам довести
невинність Родікового батька.

— А я тут до чого?
— Родік хоче перед дорогою провідати тата. Знаєш, дорога

важка, небезпечна… Хто зна, як воно буде… — Рома став задум�
ливо роздивлятися навколо, не звертаючи уваги на спантели�
ченого Ріллі.

— Ну, гаразд. Проходьте, тільки не довго. За мною! — Ріллі
полетів до одного з дупел. Рома, Родік і друзі — за ним. Вони
довго облітали дупла, поки Ріллі не сказав:

— Ми на місці, — і гукнув: — Роне, до тебе прийшли! — Із
дупла, закритого ґратами, виглянув Рон. Чоловік мав дуже сто�
млений вигляд. В його каштановому волоссі можна було легко
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знайти сиві волосинки, в його очах заховався смуток і безнадія.
Побачивши сина, він аж сполошився:

— Родіку! Синку! Звідки ти тут узявся! — Рон засипав сина
питаннями, не даючи тому навіть рота відкрити. — Як мама?
Як Рафаель?

— Тату! Я тут! — До дупла із гратами кинувся Раф. Рон не міг по�
вірити своїм очам. Чоловік тримав руки синів тремтячими, рука�
ми — він був дуже радий бачити хлопців. Раф радісно продовжив:

— Тату, а ми з Родіком полетимо шукати Рюрика! Кажуть,
він хороший захисник і зможе тобі допомогти!..

— Замовкни, дурню! — тільки і встиг вимовити Родік. Ра�
дість на обличчі Рона змінилася переляком:

— Але, дорога дуже далека і небезпечна! Тільки Величні
Небеса знають, де живе той Рюрик! Ви до суду не встигнете!
Навіть і не думайте! — Рон суворо глянув на синів. У розмову
втрутився Рома:

— Роне, ви не хвилюйтеся! Я буду разом із хлопцями і допо�
магатиму, чим зможу! — на що Рон, можливо, уперше за ці дні,
засміявся:

— Ти? Допомагатимеш? Але чим? Навіть із гачком тобі
буде важче долетіти, ніж моїм синам! 

Рома спантеличено замовк. 
Рафаель за нього заступився:
— Дарма ти так, тату! — Рон підняв на сина здивовані очі,

Рафаель продовжував: — Рома допоміг нам умовити охоронця
нас пропустити, без нього ми до тебе не потрапили б!

— Так, пане! Родік може розраховувати і на Рому, і на
мене! — сказав Ресіен, який до того лише мовчав.

— І на мене! — додав Рост.
— І на мене! — сказала Рінда. Рон довго дивився на синів, на

Рому, на Реса, Рінду і Роста. Він не міг не радіти, що у його синів
виявилися хороші і вірні друзі. Голос Ріллі перервав мовчанку:

— Час вийшов! Побачення скінчилося!
— Вам справді пора, діти! — додав, прощаючись, Рон і про�

довжив: — Будьте обережні і не кидайте одне одного в біді!
Самотужки такий шлях здолати важко. Разом вам буде легше!



Щасливої вам дороги і, ще раз, будьте обережні! — Рону було
важко приховати хвилювання в очах. Ще важче було Родіку
і Рафаелю приховати сльози, та вони мужньо не показували
вигляду ні батьку, ні охоронцю, який стояв і стояв над душею,
охороняючи дупло. Врешті, він зачинив вікно дупла.

— Нам пора, Родіку! — Ресіен за руку забрав Родіка з гілки,
на якій, мов істукан, стояв Ріллі, охороняючи дупло, в якому
Рон чекав своєї долі. Інші повільно рушили за хлопцями.

II

Рома і друзі покинули в’язницю мовчки, не сказавши ні
слова. Всі були пригнічені, особливо Родік і Рафаель.

— Тато не повинен там сидіти! — сказав Раф у відчаї.
— Для цього ми повинні знайти Рюрика! — спробував

заспокоїти його Ресіен. — Та спочатку нам треба потрапити
у шинок «Зміїне жало». А ось, хтось літає… — Рес звернув
увагу на старого сивоголового діда, який збирав персики.

— Дідусю! — звернувся він до діда. — Ви не підкажете нам,
як знайти шинок «Зміїне жало»?

— Ох, діти! Вам краще в те кубло не потикатися!.. — дід
хотів щось іще сказати та Родік перебив:

— Ми знаємо, що там — бандити і злодії, але нам дуже
треба! Справа життя, чи смерті!

— Ну, якщо справа життя чи смерті, тоді слухайте… Ви
зараз покинули селище, так?

— Так, так!
— Так от. Ви пролітаєте цей невеличкий лісочок і тоді по�

бачите ще одне селище. На його околиці ви і знайдете це куб�
ло. Тільки будьте обережні!

— Дякуємо, дідусю! — сказала Рінда. Дід у відповідь сумно
посміхнувся і полетів своєю дорогою.

І справді, пролетівши крізь гілки фруктових, хвойних та
інших дерев цього лісу, Родік і компанія побачили околицю
селища, на самому краю якої виднілася якась будівля, схожа
на таверну «Золотий пегас». Вона, на відміну від «Пегаса»,
яскравіше виділялася серед зеленого листя темно�коричневим
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кольором. Друзі підлетіли до будівлі ближче, їх зустрів на
порозі бородатий здоровань. Він мав на голові рогатий шолом,
як у вікінга. Одягнений він був у шкіряний плащ і такий
самий шкіряний костюм із залізними вставками на плечах і
колінах, вставки були із шипами. Шипи мала і булава, якою
той пригрозив Ромі, коли хлопець спробував зайти у примі�
щення:

— Сюди не можна!
— А хіба це не шинок «Зміїне жало»? — спитав Рома.
— Так, але вам сюди не можна! — Здоровань був непохитний.
— Безголовий нахаба! Та нас тут Лисий чекає! — сказала

Рінда невдоволено. — Ти його знаєш?
— Ну, якщо вас Лисий чекає, тоді — за мною! — Охоро�

нець повів подорожніх за собою.
Шинок ззовні був схожий на таверну «Золотий пегас», та

як тільки Рома із друзями зайшов у середину, ця схожість враз
зникла. Майже всі відвідувачі були одягнуті — шкіряний одяг
із залізними вставками на плечах і колінах. З їхньої мови
і манери поводитись Рома зрозумів, що всі вони мають про�
блеми із законом. Всі курили трубки, напхані чимось, схожим
на тютюн, і пили настій дурману, від чого у шинку стояв такий
п’янкий запах, що у Роми ледь не закрутилась голова, однак
мети свого приходу він не забув. Побачивши знайоме обличчя,
він твердою ходою рушив до прилавка. За прилавком справді
стояв Лисий, він саме готував настій черговому клієнту.

— Гей, Лисий! Ти мене пам’ятаєш? — Ромині слова відво�
лікли хлопця і той, піднявши голову, побачив Рому:

— А, це ти? Таки надумав шукати Рюрика?
— У нас нема іншого виходу.
— У кого це «у нас»? — Лисий побачив Родіка і компанію,

що чекали Рому, сидячи за столиком.
— У мене, у синів Рона та наших друзів, що зголосились

нам допомогти.
— Стривай… Але ж, я думав, ти летітимеш сам… — Лисий

був спантеличений, Рома — роздратований:



— Слухай мене уважно: всі вони полетять зі мною! Якщо ти
справді хочеш виправитися і допомогти мені, не вимагай нічо�
го! Або ти ведеш нас до Рюрика, або — прощавай!

— Рома, ну невже ти думаєш, що Лисому можна довіряти?
— не витримав Рост. — Він чергову капость вигадав, тому і
хоче, щоб ти летів сам! — Лисий стояв за прилавком, не про�
мовивши ні слова. Врешті�решт, він сказав:

— Гаразд, Рома. Я допоможу тобі знайти Рюрика. Тільки,
бачу, ви всі мені не довіряєте. Давайте домовимося довіря�
ти одне одному, інакше у нас нічого путнього не вийде. —
У словах Лисого була доля правди і Рома це розумів, бо ще
живі були спогади про те, як Руді зі щирого друга перетворив�
ся на підступного ворога.

— Послухай, Лисий. У тебе є ім’я, чи тебе всі Лисим нази�
вають? — запитала Рінда, коли вся компанія покинула проку�
рений шинок і дихала свіжим повітрям, продовжуючи ман�
дрівку.

— Так, є. Я — Рейван. Лисий — моє прізвисько з минулого
життя, про яке я хочу забути.

— Гаразд, Рейване, — сказав Рома і познайомив його зі сво�
їми друзями. Тільки Рінда і Рафаель охоче потиснули руку
новому знайомому. Інші ж і досі не довіряли йому. Та іншої
можливості знайти Рюрика, ніж летіти за Рейваном, не було.

III

Рома і друзі летіли і летіли. Рейван показував їм шлях, та
дорога була далека, а часу лишалося все менше і менше. Вони
зупинилися на товстій гілці розлогого дуба. Рінда почала готу�
вати їжу. Пославши Реса по дрова, вона поставила на гілку
великого казана.

— Стривай, Ріндо! А може спочатку треба розкласти вогни�
ще, а вже потім ставити казан?

— Ні. Ми стоїмо на гілці, а якщо я прямо тут розпалю
дрова, то наша гілка загориться, а з нею — дерево. Там і до
лісової пожежі не далеко. Якщо всі дерева згорять, ми всі заги�
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немо, бо нам буде ніде жити, — продовжила вона. — Саме
тому, я спочатку поставила цей казан, а коли Рес… А от і він! —
З’явився Ресіен із дровами, хекаючи від утоми:

— Хто�небудь, допоможіть! Ці дрова такі важкі! — Родік
взяв у нього дрова, посміхаючись. Рес не витримав:

— Ну, чого регочеш? Твоєму другові важко, а тобі від цього
смішно, так?

— Та не сердься ти! Просто ти зараз такий кумедний! —
спробував заспокоїти друга Родік.

— І справді! — підтвердила Рінда, складаючи дрова у казан.
— Та ну вас! — махнув рукою Ресіен. Прилетів Ростислав

і приніс двох впольованих голубів:
— Ну! Хто хоче свіжини? Дрова готові? — спитав він, пові�

сивши лук, стріли і здобич на верхню гілку. Рінда обскубла
голубів і, проштрикнувши кожного на залізну палицю, поче�
пила їх над дровами. Потім вона притрушувала їх приправою,
яку витягла зі своєї торби. Хлопці з нетерпінням чекали, поки
смажені голуби будуть готові, вдихаючи їх аромат. Рінда диви�
лася на них і тільки посміхалася, згадуючи, як дехто не хотів
брати її у подорож.

Щоб не так нудно було чекати, поки підсмажаться голуби,
Родік, Ресіен і Ростислав полетіли збирати ягоди і фрукти. Раф
і Рінда пильнували вогнище. Рома і Рейван сиділи на тому
ж дереві, тільки на іншій гілці і розмовляли:

— Рейване, а чи немає коротшої дороги до селища, де живе
Рюрик? — спитав Рома.

— Ні, немає. Якби у нас були орли, тоді б ми летіли швид�
ше, але, щоб знайти десь орла, треба дуже багато золота. У нас
стільки немає, хіба що, можна когось пограбувати…

— Забудь! Ти ж покинув своє ремесло!
— Так�так. Я пожартував! Якщо серйозно, то нам справді

треба знайти десь орла, інакше до суду ми Рюрика не знайде�
мо. — Рейван відвів погляд від Роми і витяг зі своєї торби
листок паперу і щось схоже на олівець.

— Що це ти робиш? — спитав Рома



— Малюю, — відповів Рейван і, впіймавши здивований по�
гляд Роми, додав:

— Я з дитинства добре вмів малювати. Мене батьки хотіли
віддати вчитися малюванню, щоб я став художником, та їхня
смерть не дала здійснитися цим планам. Щоб не померти з го�
лоду, я почав красти…

— …і так познайомився з Руфосом? — знову запитав Ромка.
— Так, — відповів Рейван, — з тих пір я і зійшов із правиль�

ного шляху. У мене не було нікого, хто міг би допомогти мені
не загубитися. Я був зовсім один. Я з дитинства — сирота, хоч
це мене і не виправдовує! — закінчив свою сумну розповідь
Рейван. Хлопці мовчки дивилися на захід сонця. Раптом їхню
увагу привернули дві цятки на фоні сонця.

До них стрімко наближалися двоє Елланів на орлах. Подо�
рожні дуже швидко наближалися до гілки, розпалене Ріндою
вогнище слугувало для них маяком, і Ромка скоро зміг розди�
витися незнайомців. Перший — високого зросту чоловік із
синіми очима. Він був вже немолодий, але ще і не старий.
Його кімоно білого кольору з чорним поясом, шабля за спи�
ною, східні риси обличчя і довге, майже до плечей, сиве волос�
ся, зібране в пучок, давали Ромі привід подумати, що він —
самурай. Другий — зовсім юнак, вдягнений у біле кімоно, тіль�
ки пояс був синій. Він, як і його старший товариш, мав шаблю
за спиною. У нього були сіро�зелені очі, його чорне, як смола,
волосся темною стрічкою спадало йому на плечі.

Орли сіли на гілку і подорожні зіскочили з них. Старший
поклонився і сказав:

— Вітаю вас! Чи не можемо ми, двоє стомлених подорож�
ніх, розділити з вами вечерю та нічліг?

— Та нема питань! — посміхнувся здивований манерами
старого Рома і повернувся до Рінди, Рафа і Рейвана: — Правда
ж?

— Авжеж! Дерево велике! Місця всім вистачить! — сказав
Рафаель. Рінда і Рейван на знак згоди кивнули головами.

— О! У нас гості! — Несподівано з’явились Родік, Ресіен
і Ростислав.
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— Можна дізнатись ваші імена? — спитав Рес.
— О! Так, так! — сполошився старий «самурай». — Мене

звуть Саінаро, — і знову поклонився, склавши руки, як для моли�
тви,— а це мій учень. — Молодший повторив приклад Саінаро:

— Мене звуть Сашіро! Я такий радий з вами познайомитися!
— А я — Рома! — Першим подав руку новим знайомим

Ромка. За ним — і всі інші:
— Я Рафаель, а це мій брат Родік.
— Я Ресіен, а це моя наречена Рінда! (При слові «наречена»

Рінда посміхнулася)
— Я Рейван…
— … Ростислав…
Саінаро і Сашіро справили дуже хороше враження на Рому

і друзів. Посмішки нових знайомих були такі щирі та веселі,
що навіть недовірливий Ресіен — і той не зміг втримати
посмішки у відповідь. А Ромка… Ромі інтуїція (а їй після зна�
йомства з Рікко він довіряв) підказувала, що це нове знайомс�
тво принесе удачу. Інтуїція Рому не підвела.

IV

Вся компанія розмістилася на гілках коло багаття і Саінаро
почав свою розповідь:

— Ми з моїм учнем Сашіро повертаємося до себе додому
після мандрівки Величним Лісом.

— А де ваш дім? — спитав Рома.
— Ми живемо в країні Самор, що у перекладі з однієї дав�

ньої мови означає «світанок», — відповів Сашіро.
— Це дуже далеко звідси, — додав Саінаро, а потім запитав:
— А куди летите ви? Хоча, ні. Я зараз візьму свою чарівну

скляну кулю. Вона розповість мені про вас і…
— Вибачте! — перебив старого Ресіен. — Я не вірю в магію

і ворожіння! Ви не ображайтесь, але це так!
— Рес, ну хто тебе просив встрявати і все псувати?! —

накинулась на хлопця Рінда. — Мені було б дуже, дуже ціка�
во, що покаже чарівна куля! Пане Саінаро, продовжуйте! Не



звертайте уваги на цього невігласа! — Рінда кинула на Ресіена
співчутливо�іронічний погляд.

— Нічого, я не ображаюся. — Саінаро спробував заспокої�
ти Рінду. — Я багато бачив таких, як Ресіен. Та після ворожби
на чарівній кулі їхня недовіра зникала. Ну? Кому першому
поворожити?

— Мені! Мені! — аж підскочила Рінда. Ресіен лише іроніч�
но похитав головою і відвернув свою увагу на сонце, яке
повільно ховалося за горизонт.

Тим часом Саінаро витягнув із своєї торби кулю. Вона була
схожа на ту, що Рома бачив у Рози, однак ця була кольорова.
Саінаро сказав:

— Ріндо, поклади руки на кулю і подумай про щось. —
Рінда довго дивилася на кулю, наче зачарована, нарешті вона
поклала руки на кулю, від чого та почервоніла.

— Пане Саінаро, а чому куля червона? — запитала Рінда.
— Вона каже, що ти дуже емоційна, жвава, енергійна і вперта…
— Ну, це я і без кулі знаю!.. — почав був Рес, але замовк під

пильними поглядами друзів. Саінаро продовжив:
— … Тобі, Ріндо, треба бути дуже обережною! Знай, що

перше враження оманливе! Ніколи не гарячкуй, бо твоя впер�
тість може зіграти з тобою злий жарт. — Рінда здивовано гля�
нула на кулю і Саінаро. Старий чаклун бачив її вперше і, не�
зважаючи на це, точно вгадав її характер. Та це було ще не все.

— Ромо, дай руку, — попросив Саінаро. Рома поклав руку
на кулю, від чого та почала сяяти всіма кольорами веселки.
Куля і так була кольорова, та від дотику Роминої руки кольо�
ри стали ще яскравішими.

— О�о�о! У тебе дуже дивна доля! — Саінаро був вражений.
Сашіро аж рота відкрив від здивування, а старий продовжив:

— Ти не з нашого світу! — Тепер уже Ресіен здивовано
витріщився на кулю. Саінаро все говорив і говорив:

— Ти безкрилий не тому, що хворий, а тому, що у твоєму
світі крил ні у кого нема. У тебе були надзвичайні пригоди. Ти
допоміг одному другові одужати і викрив нещирість іншого.
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Ти хочеш допомогти Родіку врятувати його батька від ув’яз�
нення. Ти переживаєш, але даремно! Ти все зможеш! Ти допо�
можеш і Родіку, і собі! У тебе крила не ззовні, а в душі!

Саінаро закінчив. Запала тиша. Ресіен спантеличено мовчав.
Нарешті, він сказав:

— Пане Саінаро! Я беру назад свої слова про те, що магія —
це брехня! Я не думав, що якась куля може розповісти про нас
те, чого ми не казали…

— Ресіене, ти скоро зрозумієш, що дива можливі! Справж�
ня любов творить дива! Ви всі у цьому переконаєтесь! — Саі�
наро окинув Рому і друзів уважним поглядом. Всі були дуже
здивовані. Ніхто і подумати не міг, що після таких неприєм�
ностей доля нарешті подарує їм, а особливо Родіку і Рафу,
таку несподівану зустріч. Але ж недарма кажуть що життя
смугасте…

Розділ 9
I

Настав ранок. Сяяло сонце, птахи співали, квіти розквітали
і п’янили своїми ароматами… Раптом несамовитий крик Ре�
сіена порушив цю ідилію:

— Прокидайтесь! Усі вставайте! Годі спати!
— Ти чого кричиш? У нас пожежа? — заспаний Рома від

несподіванки ледь не впав із гілки.
— Ну, я вже не знаю, що гірше! Хтось украв наші запаси

їжі, нашу зброю для полювання, наш казан для дров… Словом,
нам — гаплик! — Рес був у відчаї. Він оглянувся: поруч були
Рінда, Рома, Родік, Рафаель, Ростислав, Сашіро і Саінаро. Лише
Рейвана ніде не було. Відчай на обличчі Реса змінився люттю:

— Я так і знав! Цій лисій гадині неможна було довіряти!
— До чого тут Рейван? Я не зрозуміла. — Рінда була здивована.
— Як це «до чого»? Зниклих речей нема. Його теж нема. Все

вже, по�моєму, зрозуміло!
— Я б не був таким категоричним!.. — почав був Саінаро,

але поява Рейвана його перервала. Ресіен і Родік схопили його
за барки:



— Де наші речі, негіднику? Тебе Руфос підіслав, так? Кажи,
бо інакше цей день буде останнім у твоєму нікчемному житті!

— Не думав я, що моє минуле поставить на мені таке не�
змивне тавро!.. — Рейван вирвався з рук Родіка і Реса і почав
похапцем збирати свою торбу. Ресіен не вгамовувався:

— Ти тут невинного не корч із себе! Не треба казочок про
незмивне тавро!!! Чи ти хочеш сказати, що не винен?

— Ви мені все одно не повірите!
— Правильно! Забирайся, а ми Рюрика і без тебе знайдемо! —

виніс вирок Родік. Рома, який весь цей час мовчав, не витримав:
— Стривай, Родіку! А ти не думаєш, що зараз Рейван і твій

тато опинились в однаковій ситуації?
— Та як ти смієш їх порівнювати! Мій тато не винен, а цей…
— Рейван теж може бути не винен, але ти і Ресіен не даєте

йому навіть слова сказати у свій захист! Ви обидва, достоту не
розібравшись, звинувачуєте Рейвана, як ваш місцевий Магістр —
Рона! — Після цих слів Родік і Ресіен спантеличено замовкли.
Рома ж продовжував:

— У нас і так купа проблем! Може, краще не додавати собі
нових, повторюючи чужі помилки? Як ви гадаєте?

— Я думаю, треба розпитати Рейвана, а потім вирішувати:
вірити йому чи ні, — сказав Рафаель. Рінда і Ростислав кивну�
ли головами на знак згоди. Рома звернувся до старого вчителя:

— Пане Саінаро, візьміть, будь ласка, свою кулю. Нехай
Рейван покладе на неї руки, може вона нам щось підкаже? —
Обернувся до друзів: — Ви учителю Саінаро довіряєте? — всі
ствердно кивнули головами. Старий учитель витягнув кулю:

— Поклади руки на кулю! — сказав він Рейвану. Той мовчки
послухався. Куля почала виблискувати всіма відтінками бла�
китного кольору. Так вони стояли хвилин п’ять. Нарешті Саі�
наро сказав:

— Він не винен! Якби його сумління було заплямоване, ку�
ля почорніла би. Це по�перше. По�друге, якби він вас обікрав,
то не повернувся б!

— Саме це я і хотів сказати! Якби я це зробив, то який сенс
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мені до вас повертатися?! Ви б мене ніколи не побачили! Крім
того, мені здається, Рікко дізнався про наші пошуки Рюрика
і послав за нами якусь банду (того ж Руфоса, наприклад) для
того, щоб нам зашкодити!

— Або це міг бути Руді! Від нього тепер чого завгодно
можна чекати! — сказав Рафаель. Сашіро ж додав:

— Учитель Саінаро навчив мене довіряти своєму внутріш�
ньому голосу і, судячи з того, що мені про того Руді розповіла
вчора куля, все, що накоїв ваш колишній товариш, це ще дале�
ко не межа його ненависті! Стережіться його! Так мені гово�
рять мій внутрішній голос і чарівна куля, а я їм вірю!

— Сашіро має рацію, діти! — сказав Саінаро. Рес підійшов
до Рейвана і сказав винувато:

— Вибач мені! Просто я не знав, що думати: зникли наша
зброя і запаси їжі, ще й тебе не було! Вибач, добре?

— Ну, гаразд! — посміхнувся Рейван і в знак примирення
подав Ресіену руку, — я ні на тебе, ні на Родіка не ображаюся!
До того ж, я приніс непогані новини!

II

— Я приніс гарні новини! — Рейван з посмішкою на облич�
чі витягнув із кишені шкіряних штанів якийсь великий аркуш
паперу, згорнутий вчетверо, і подав його Ромі.

— Ого! Та це ж карта! — Рома зацікавився знахідкою Рей�
вана. Листок і справді виявився картою, виготовленою з пер�
гаменту. Вона була водночас і схожа, і не схожа на карту землі.
На ній замість островів суші, навколо яких море, були на�
мальовані дерева, навколо яких — небо. Рома спитав:

— Слухай, вона веде до скарбів?
— Навіть краще! На ній наш Редіан, як на долоні!
— Що ж ми на ній знайдемо?
— Столицю Редіану — місто Рікарн! А там навіть комаха

знає, де живе Рюрик. Отак!
— Рейване, де ти її знайшов? — суворо запитав Ресіен. Він

досить скептично дивився на Рейвана і його знахідку.



— Не бійся! Не вкрав! — жартома відповів Рейван. Всі за�
сміялися, він продовжив:

— Я прокинувся дуже рано, ще темно було. І, щоб не будити
вас, полетів пошукати чогось їстівного, та заміст їжі я знайшов
старезного дідугана, який продавав різний мотлох на гілці старез�
ної тополі. Серед цього мотлоху я і знайшов цю карту. У мене
було трохи золота, діду його якраз вистачило, і ось — карта у нас!

— А він тебе не обдурив? — недовірливо спитав Родік.
— Ні, я б швидко розкрив обман, тому, що у минулому

житті я облетів весь Редіан вздовж і впоперек. Тепер я цю кра�
їну знаю як свої п’ять пальців! До того ж, я, як злодій, просто
повинен був уміти читати карти і плани будівель. Це, напевно,
єдине, чим я можу пишатися!

— Та це ж просто прекрасно! — Родік зрадів несподіваній
допомозі. — Тепер ми знаємо, куди летіти, і зможемо подоро�
жувати швидше!

— Але часу у нас все одно мало, — Рома не розділяв радості
товариша.

— Рома, не переживай! Ти і твої друзі можете летіти з нами
на наших орлах! — сказав Сашіро і повернувся до Саінаро:

— Учителю, давай візьмемо їх із собою! Ми ж все одно
летимо до Рікарну!

— Сашіро! Синку! Ти дуже правильно придумав! — зрадів
Саінаро. — Рома, Родік та їх друзі залишилися без їжі та зброї,
і їм буде важко полювати, а на орлах ми всі швидко долетимо
до Рікарну! Я згоден! — Рафаель кинувся до старого:

— Дякую, дуже дякую, пане…
— Хлопчику, ти можеш називати мене просто Саінаро, як

і твої друзі.
— Дякуємо Вам, Саінаро! — сказав Родік
— І тобі, Сашіро! — посміхнулась Рінда, від чого бідолаха

блаженно посміхнувся, та в ту ж мить почервонів під пильним
і суворим поглядом Ресіена.

— Я пожартував! — нарешті сказав Рес. Сашіро полегшено
зітхнув. Рінда насварила ревнивця�жартівника:

— Не жартуй так! Сашіро, бідолашний, аж засоромився під
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твоїм ревнивим поглядом! — Сашіро опустив голову, щоб ніх�
то не бачив, як він весь почервонів. Всі зареготали.

III

Нарешті, досхочу нареготавшись, наші мандрівники зібра�
ли все, що лишилося після нічного пограбування, а саме: гіта�
ра Рафаеля, одяг Рінди і хлопців та речі Саінаро і його учня.
Рома, Родік, Рейван і Рафаель сіли на одного орла, яким керу�
вав Саінаро. Ресіен, Рінда, Ростислав і Родік сіли на другого
поруч із Сашіро. Учитель і учень одночасно дали знак своїм
орлам, і вони змили в небо.

Рома знову бачив зелений килим дерев з висоти пташиного
польоту, правда, килим був помережаний білими хмарами.
Орли могли піднятися вище, ніж Еллани, до того ж, Рома міг
спокійно милуватися цією красою, не боячись, що впаде, бо
він не тримався за руки, а зручно сидів на орлові.

— Як тут гарно! — сказав Ромка, вражений красою вранішньо�
го неба. Воно і справді зачаровувало своєю безмежною синявою.

— Тут і справді гарно! Я люблю подорожувати на орлах! —
промовив, посміхаючись, Саінаро. Старий уважно вдивлявся
унебо, не забуваючи поглядати униз, шукаючи місто Рікарн. —
Раптом Рафаель схопився з місця:

— Дивіться! Я бачу дерева!
— Обережно, не впади! — підхопив брата Родік, а потім

запитав:
— Саінаро, що це за дерева?
— Це — столиця Редіану — місто Рікарн! Ми майже доле�

тіли! — відповів замість старого Рейван.
І справді, коли орли приземлилися на гілку, то Рома поба�

чив на гілках набагато більше будинків, ніж у селищі. Що
кинулося Ромі в очі — в селищі всі будинки були одноповер�
хові, а тут — від двох до п’яти поверхів заввишки. Рафаель з ту�
гою поглянув у гору.

— Рафе, що з тобою? — спитав Рома.
— Та просто коли я був маленьким, батьки повезли мене до

знахаря у таке місто, де високі будинки. Той знахар жив так



високо, що мене ледве туди затягли! — сказав Рафаель і, може,
хвилину дивився із сумом на будинки. Та ось від його туги не
лишилося і сліду. Він весело сказав:

— Та тепер це — в минулому! Моя хвороба минула! Скоро
ми знайдемо Рюрика, тата випустять і вся ця історія з торбою
теж стане минулим! Я дуже на це сподіваюся, бо єдине, що
у нас є — це надія! Принаймні, так казав учитель Раден, дідусь
Рейли. Так, Родіку?

— Так, авжеж!.. — сказав Родік. Розмову перервали охорон�
ці у латах:

— Стійте! Хто ви такі?
— Ми? Подорожні! Ми прилетіли з миром і скоро полети�

мо звідси! — сказав Саінаро. Всі, на знак згоди, дружно кивну�
ли головами. Охоронці перевірили їх речі і пропустили.

Рома і друзі почали оглядати місто Рікарн. Навколо літали
Еллани різного віку. Всі метушилися і ніхто не звертав на них
уваги, навіть на Рому ніхто не глянув, так всі поспішали. «Зов�
сім, як у Києві!» — подумав Рома. І справді, місто Рікарн було
схоже на Київ чи будь�яку іншу столицю, або велике місто.
Багато мешканців і транспорту. У нашому випадку транспор�
том слугували орли, запряжені возами. Вози були різні на ви�
гляд: від звичайних, до карет, оздоблених золотом. Орли сиділи
на гілках і чекали своїх пасажирів. На возах сиділи візники і,
як тільки хтось з’являвся на обрії, швидко зіскакували зі своїх
возів і наперебій пропонували свої послуги потенційним клі�
єнтам.

— Чи не хочете ви роздивитися наше чудове місто, подоро�
жуючи на моєму возі? — підлетів до Роми один із візників —
Гарантую, ви не пошкодуєте! — Візник був сама люб’язність.
Він кружляв коло Роми та друзів і улесливо заглядав в очі.

IV

Візник підлещувався до Роми і його друзів, пропонуючи
свої послуги, а за всім цим, сховавшись у гілках, спостерігав,
причому дуже уважно, незнайомець у чорних обладунках.
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Його обличчя було сховане чорною маскою.
— Гей ти! — гукнув незнайомець візника. Той сполошився,

глянув у бік незнайомця, стараючись, щоб ніхто не помітив,
але марно. Ромі все впало в око, що візник, побачивши незна�
йомця, здригнувся.

— Панове! Будь ласка, пригляньте за моїм возом і орлом!
Мені треба відлетіти у справах! Я швидко: одне крило там,
інше тут! — сказав візник і швидко відлетів, не давши сказати
ні слова у відповідь.

— Друзі! Треба звідси забиратися! Це пастка! — схвильова�
но сказав Рома, та ніхто не зрозумів його занепокоєння.

— Ромочка! — сказала Рінда, посміхаючись. — Ну яка може
бути пастка у ввічливому проханні приглянути за цим симпа�
тичним орликом? — вона погладила орла.

— Симпатичний орлик чи ні, а гладити його краще не
треба! — насторожено сказав Рома. Рінда не зважала на нього.
Вона продовжувала гладити птаха, орлик був дуже задоволе�
ний. На відміну від свого хазяїна.

— Злодійка! Забери руки від мого птаха! — крикнув віз�
ник із�за спини. Він несподівано швидко повернувся, та не
сам, а з двома гвардійцями. Вони зв’язали Рінді руки, правда,
спочатку дівчина ударом в обличчя ледь не викинула одного з
них із гілки, чим дуже ускладнила своє і так незавидне стано�
вище.

— Бачите? — додавав масла у вогонь візник. — Вона справ�
жня злодійка!

— Неправда, мерзотнику! — Ресіен кинувся на візника з
кулаками. — Вона ніяка не злодійка!

— Наш Великий Магістр сам розбереться, злодійка вона,
чи ні! — сказав один із гвардійців. Другий пригрозив:

— А тобі, юначе, краще заспокоїтись, бо опинишся разом
із нею у дуплі!

— На жаль, вони праві, друже! — сказав Родік, відтягуючи
Реса від візника. Гвардійці ж, тим часом, злетіли з гілки, за�
бравши із собою Рінду.



Розділ 10
I

Рома і друзі стояли на гілці клена. Вони були дуже пригні�
чені. Ресіен ладен був кричати від болю, та це не могло розра�
дити його сум.

— Я зараз полечу, знайду того клятого візника і примушу
його забрати свої брехливі звинувачення! — сказав він, зби�
раючи торбу. Рейван відібрав її зі словами:

— Рес, я не думаю, що тобі так легко це вдасться! Таким, як
він, збрехати — раз плюнути!

— До того, він діяв не сам, — додав Рома. — Ви думаєте,
чому він так несподівано зник і так само несподівано повер�
нувся? Йому хтось наказав вчинити цю підлість! Перед таєм�
ничим зникненням візника я бачив незнайомця, який гукнув
його до себе!

— Рома, саме тому ти хотів полетіти звідси? — спитав Рафаель.
— Так. Мені все це одразу здалося дуже підозрілим.
— Як шкода, що ми тебе не послухали! — у відчаї сказав Раф.
— Зараз не час побиватися! Нам треба придумати, як вря�

тувати Рінду!
— Хлопці, — втрутився Ресіен, — поки ми будемо рятувати

Рінду, у нас зовсім не залишиться часу, щоб знайти Рюрика до
суду. Я думаю, нам краще розділитися: ви продовжуєте пошу�
ки Рюрика, а я залишусь тут і спробую врятувати Рінду. 

Родік скипів:
— Ти що, зовсім здурів?! Думаєш, я тебе самого тут покину?

Навіть не думай! Я вплутав тебе і Рінду…
— Ми самі вплутались!
— … Та не перебивай ти! Я тебе тут не покину! — Родік

підійшов і обійняв Реса. — Не переживай! Той мерзотник
пошкодує, що зв’язався з нами!

— Родік! Ти все правильно робиш! Ми не можемо покину�
ти Рінду і Реса тут! — підтримав брата Рафаель.

— Правильно! — в один голос додали Ростислав і Рома. 
Нарешті, Саінаро сказав:
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— Діти, я думаю, нам не можна гаяти ні хвилини! Треба
діяти!

— Старий має рацію, хлопці! — сказав Рейван. — Я із
Ростом полечу, щось дізнаюся про візника і спробую знайти
його кубло.

— Ні! З тобою полечу я! — озвався Ресіен
— Ні, не полетиш! — заперечив Рейван. — Ти такий злий на

нього, що ще пику йому наб’єш…
— Із насолодою і задоволенням!
— … І опинися у дуплі поруч з Ріндою, а там користі з тебе

ніякої! І не сперечайся! — Рес зніяковіло замовк. Родік сказав:
— Ресіен полетить зі мною. Я разом з ним і Рафаелем полі�

таю по місту, щоб знайти нам нічліг та їжу.
— Еге ж! Завдяки Руфосу ми лишилися без їжі, — додав

Рост.
— Родіку, а давай ми ще розпитаємо місцевих про Рюрика.

Рейван казав, що його тут знає навіть комаха, — запропонував
Рафаель. Родік зрадів його ідеї:

— Брате, ти геній!
— Так, хороший план, друзі, — сказав Рома. — А я, Саінаро

і Сашіро залишимось тут, бо ми міста зовсім не знаємо, ще
вскочимо в якусь халепу! Краще ми стерегтимемо наші речі
і орлів. — Так і було вирішено, що робити. Хлопці розлетілися
у справах, а за ними, наче всевидюче око, спостерігав місяць.

II

Ростислав і Рейван довго блукали містом у пошуках візни�
ка. Нарешті, втомившись, вони зупинилися на гілці коло
якоїсь таверни, щоб відпочити. Рост думав, дивлячись на
місяць і зірки. Рейван схилився над аркушем паперу з олівцем
в руках. Світла, що падало з вікон таверни, було цілком достат�
ньо, Рейван саме закінчував портрет, коли його застав за цим
заняттям Рос.

— Рейване, навіщо ти малюєш того візника? Він аж ніяк не
вартий того, щоб ти псував папір, малюючи його пику! Краще



полетіли, ще когось розпитаємо! Має ж хтось знати цього
гада!..

— Не гарячкуй! — обірвав його Рейван. — Я не просто так
його малюю! Коли я закінчу і ми знову будемо розпитувати
про нього, кожному, з ким будемо розмовляти, ми покаже�
мо малюнок. Він допоможе комусь освіжити пам’ять, я
думаю.

Рейван закінчив малюнок. Хлопці знову полетіли містом.
Літали довго, поки не натрапили на одну бабусю, що у пізній
час продавала свій нехитрий крам. Побачивши хлопців, вона
злякано стала оглядатися на всі боки і збирати свої речі. Рост
спробував її заспокоїти:

— Не бійтесь, бабусю! Ми Вас не скривдимо!
— Так. Ми тільки спитаємо, чи не знаєте Ви ось цю пику?

— додав Рейван, простягнувши старій малюнок. Поки вона
розглядала малюнок, Рейван розповів всю історію з Ріндою.

— Тепер наша подруга може надовго опинитися у дуплі
через того візника! — закінчив розповідь Рост. При згадці про
в’язницю стара гірко заплакала:

— Того негідника звуть Рой! — сказала вона, трохи заспоко�
ївшись. — Він удавав із себе друга перед моїм сином Радоми�
ром! Він підмовив мого синочка на крадіжку! Тепер мій хлоп�
чик сидить у дуплі, а цей мерзотник — на волі! — бабця знову
заплакала, Рост поклав їй руку на плече:

— Не плачте, бабусю! Рой за все заплатить, обіцяю Вам!
Тільки нам треба його знайти…

— Він щовечора пиячить у шинку «Вогняна кобра»!
— Дякуємо Вам, бабусю! — сказав Рейван.
— Так, дуже дякуємо! — додав Рост. Хлопці попрощались

і полетіли.
— Знаєш, Рейване. Добре, що ми зустріли цю бідолашну

бабусю! — сказав Рост, коли хлопці зупинилися на гілці каш�
тана, коло шинка «Вогняна кобра».

— Так, справді… — погодився Рейван. Раптом він побачив
тінь, що наближалася до шинку.
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— Ховайся! — крикнув Рейван і потягнув здивованого Рос�
тислава у гущавину гілок каштана. А між тим, тінь, яка стрім�
ко наближалася, зупинилася на гілці, де щойно стояли хлопці.

— Рейване! Та це ж Рой! Летимо, покажемо йому! — сказав
Рост, вилітаючи зі схованки. Рейван схопив його за руку:

— Ти що! Сиди тут, а то ще все зіпсуєш! Ми простежимо за
ним, а потім полетимо до Саінаро і хлопців, і вже тоді будемо
вирішувати, що робити. — Рейван став уважно дивитися на
тінь, яка щойно  з’явилася.

Тінь і справді виявилася візником на ім’я Рой. Він то стояв
на гілці, то нервово літав, озираючись на всі боки. Нарешті до
Роя приєдналася постать у чорному. Коли постать зняла чорну
маску, Рейван і Рост упізнали в ній Руфоса. Рост хотів знятися
з гілки і напасти на обох, та Рейван зупинив товариша і вони
знову продовжили спостереження. Руфос спитав Роя (Рейван
і Ростислав чудово все чули):

— Ну? Як все пройшло?
— Чудово! Дівчину забрали у дупло! Ця дурепа сама нам

допомогла, вдаривши одного з гвардійців в обличчя! Тепер,
крім нашої вигадки, у неї справжні проблеми! А її дружки
навряд чи покинуть свою подругу в біді, тож вони тут надовго!
Можете не хвилюватися!

— Прекрасно! — Руфос задоволено потер руки. — Рою, ти
дуже добре попрацював і заслуговуєш на винагороду! — із ци�
ми словами Руфос простягнув Рою торбинку. Візник із вдяч�
ним поглядом взяв торбинку. Його задоволена посмішка стала
ще ширшою — в торбинці були золоті монети і коштовні
камені. Передавши винагороду, Руфос відлетів. Рой, помилу�
вавшись на монети і коштовності, залетів у шинок «Вогняна
кобра».

— Ну? Що тепер? — спитав Рост.
— Тепер Рой до ранку сидітиме у шинку і пропиватиме

«зароблене». А ти, тим часом, приведеш сюди Саінаро і хлоп�
ців, і ми разом вирішимо, що робити, — сказав Рейван. Рост
полетів, а колишній злодій продовжив спостереження.



III

Тим часом Саінаро, Сашіро і Рома чекали інших і стерегли
орлів та речі. Саінаро, вмостившись на дуже тоненькій гілочці,
спав. Рома сидів на сусідній, набагато товстішій гілці, спосте�
рігав за зірками і Сашіро. Раптом коло молодого саморця,
який сидів на тому ж дереві, тільки вище, засяяли три зірки.
Ці зірки відрізнялися від небесних тим, що сяяли різними
кольорами. Обережно, щоб не розбудити Саінаро, Рома, стри�
баючи по гілках, пробрався ближче. Коли він наблизився до
Сашіро, то виявилося, що це не зірки, а кулі. Кульки світилися
всіма кольорами і були маленькими. Всі три могли вміститися
у руці.

— Що це у тебе? — спитав Рома.
— Це — сфери душі! — загадково посміхаючись, відповів

Сашіро.
— Як це — «сфери душі»?
— Сфери душі показують, що на серці у їхнього хазяїна. 
— Як цікаво!
— Хочеш, я тобі подарую такі кульки?
— Але ж вони твої!
— У мене є ще багато. Я дарую їх новим друзям, які зустрі�

чаються на моєму шляху. Ти — мій друг і я хочу подарувати
тобі ці сфери душі. — З цими словами Сашіро заліз у свою
торбу і витягнув звідти три сріблясті кульки.

— Дуже тобі дякую! — з посмішкою сказав Рома і запитав:
— А вони вже можуть показати, що у мене на душі?
— Ще ні. Тобі треба потримати їх коло серця хвилину,

потім я скажу, що робити далі, — сказав Сашіро. Рома сховав
кульки у нагрудну кишеню футболки. Через хвилину кишеня
почала світитися.

— А тепер накажи своїм кулькам вилетіти з кишені (тіль�
ки не в голос, а про себе), — сказав Сашіро. Рома заплющив очі
і в думках наказав кулькам вилетіти з кишені, потім відкрив
очі. Його здивуванню не було меж, коли він побачив, як куль�
ки по черзі вистрибнули з кишені і повисли у повітрі.
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— А тепер подумай про що�небудь, — продовжив Сашіро.
Рома ж відразу згадав Рінду і Рона. «Ну, чому через таких, як
Рікко і той візник, страждають невинні?!» — зі злістю подумав
Рома. Кульки, прочитавши його думки і відчувши сум та лють
у його серці, стали вогненно�червоними.

— Ти зараз подумав про того візника. Ти злий на нього,
через це кулі почервоніли, — пояснив Сашіро.

— А коли у мене хороший настрій, якого кольору вони
будуть? — спитав Рома

— Вони будуть сяяти різними кольорами. Згадай про щось
хороше, і ти побачиш. А ще вони можуть літати слідом за
тобою: куди ти — туди і вони. — Рома пройшовся по гілці,
кульки слухняно полетіли за ним. «Класна штукенція!» —
подумав Рома. Кульки, відчувши що їх хвалять, замиготіли різ�
ними кольорами, наче новорічна гірлянда. Ромі це дуже спо�
добалось. Він наказав у думках: «Підлетіть до Сашіро!»  Куль�
ки слухняно виконали наказ. Сашіро був вражений:

— О�о�о! Та ти швидко вчишся!
— Ці сфери душі дуже хороші! Дякую тобі! — посміхнувся

Рома. У нього виникла ідея.
Рома почав порпатись у торбі, яку дала бабуся Рита, і знай�

шов у ній теплого плаща чорного кольору. «Те, що треба!» —
подумав Ромка. Зазирнувши у свій рюкзак, Рома знайшов там
темні окуляри. До нього підійшов Сашіро:

— Що ти робиш?
— У мене є ідея, як врятувати Рінду! — відповів Рома.
— Що? Справді? — запитав Рафаель, який щойно повер�

нувся разом з Родіком і Ресом.
— Так, є! Тільки, щоб втілити її у життя, треба дочекатися

Роста і…
— А от і я! — з’явився Рост — Розповідай, що у тебе за ідея.!
— Ти візника знайшов? — спитав у нього Рома.
— Так. За ним зараз слідкує Рейван.
— Веди нас до нього. Там ви про все дізнаєтесь!



IV

Ніч поволі відступала. Вже сховався місяць, щоб поступити�
ся місцем сонцю, яке збиралося зійти на небесний трон.
Шинок «Вогняна кобра» сяяв своїми вогниками. Звідти,
хитаючись, вилетів Рой. Раптом він почув голос:

— Рою! Рою�у�у! — візник озирнувся і побачив постать у
чорному плащі й окулярах. Це був Рома.

— А�а�а! Р�р�руф�ф�фос�с�се! — від випитих зайвих пляше�
чок настою дурману Рой ледве міг говорити.

— Ні! Це не Руфос! Я прийшов, щоб відправити тебе туди,
де ти за все заплатиш!

— Ага! То ти гвардієць! — сказав Рой нахабним тоном —
Я нічого не накоїв, а навіть, якщо і зробив щось, ти нічого не
доведеш!

— Ні! Я — не гвардієць! Я прийшов із Величних Небес і ме�
ні  нічого не треба доводити! — сказав Рома. В цю ж мить три
сфери душі вилетіли з�під Роминого плаща. Рой відразу ж про�
тверезів від несподіванки. Рома продовжив:

— Я знаю Радомира, якого ти обманом підмовив на кра�
діжку, і тепер сльози його матері не дають мені спокою! Я не
можу спокійно дивитись, як у дуплі в’яне молодість і краса
Рінди, яка там від учора через тебе! Як страждає її коханий! —
після цих слів кульки стали червоні, мов розпечене вугілля.

Рой якусь мить стояв спантеличений. Нарешті, він оговтав�
ся і сказав:

— Радомир був дурнем! Та Рінда — теж дурепа! І гвардійці,
разом із Магістром — йолопи, яких ще пошукати треба! А ти,
посланець Величних небес, зараз повернешся туди, звідки
припхався! — Рой витягнув із�за пояса ніж і почав ним погро�
жувати. Рома не злякався:

— Якщо ти мене вб’єш, то ось ці кульки зникнуть і з’яв�
ляться. З’являться на столі у Магістра і розкажуть йому про всі
твої злочини! Вони перекажуть все, що ти наговорив і про
гвардійців, і про Магістра!

Ось тут Рой перелякався не на жарт.
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— П�пос�слухай! Може, не треба куль, д�давай домови�
мось! — сказав він, ховаючи ножа. — Я дам тобі золота…

— Не треба мені твоє золото! Ти полетиш до Магістра і ска�
жеш, що Рінда не хотіла красти твого орла, що ти помилився.
Інакше до Магістра полечу я і тоді…

— Тоді мене виженуть з міста! Добре, добре! Я полечу до
Магістра і скажу все, що ти хочеш! От тільки дівчина все одно
у халепі! За те, що вона вдарила гвардійця, їй треба заплатити
відшкодування…

— Ти заплатиш це відшкодування! Того, що заплатив тобі
Руфос, повинно вистачити!

— Гаразд, я все зроблю! Дівчину випустять! — Рой здався
остаточно. Рома вирішив закріпити успіх:

— От і добре. Бачиш, сонце сходить?
— Бачу!
— Так от. До полудня дівчина має бути поруч зі своїми

друзями. Інакше після полудня я буду у Магістра! — сказав
Рома і, для більшої переконливості, послав кульки до візника.
Коли сфери до нього наблизилися, Рой сказав переляканим
голосом:

— Добре! Все буде так, як ти наказуєш! — і кулею полетів
геть.

Родік, Рафаель, Рейван, Ресіен і Рост були вражені побаче�
ним. Вони спостерігали за всім із каштана.

— Оце так! — сказав Родік.
— Справді! — додав Ростислав.
— Шкода, що Рома цього не бачив, — сказав Ресіен. Рейван

спитав:
— Хто�небудь знає, куди він подівся? Прилетів разом з на�

ми і зник. — Сашіро і Саінаро лише загадково посміхалися.
— Скоро ви про все дізнаєтеся! — сказав старий учитель.
— Гей, друзі! Привіт! — за спиною почувся Ромин голос. Ре�

сіен повернувся:
— Привіт, Ро… — і вкляк на місці.
— Що це? Де Рома?



— Чому ти у плащі бабусі Рити? — Рейван і Родік кинулися
до незнайомця, що розмовляв голосом Роми. Той зняв окуля�
ри, посміхаючись:

— Та це ж я! Рома! Не впізнали?!
— Це був ти? — Родік був просто вражений
— Це ти так перелякав того візника? — спитав Ресіен. Він

був здивований не менше, ніж Родік.
— Так, я! Завтра в полудень Рінду випустять.
— А якщо ні? — недовірливо спитав Рейван, на що Рафаель

сказав, усміхаючись:
— Випустять! Наш Рома уміє творити дива!

Розділ 11
I

Настав ранок. Після нічної пригоди Рома з друзями спали
коло своїх орлів у дворі однієї гостинної бабусі, яку знайшли
Родік, Ресіен і Рафаель, поки Рейван і Рост стежили за Роєм. 

Першим прокинувся Раф.
— Давайте я Вам допоможу! — запропонував він господи�

ні, що поралася по господарству.
— Ні, не треба, дякую! Краще подивися, що то за дівчина

коло воріт, — відповіла вона. Раф полетів виконувати прохання.
Підійшовши до воріт, Рафаель аж закляк, не повірив своїм

очам. Це була Рінда.
— Ну що? Так і будемо стовбичити тут? — перервала вона

мовчанку. — Де хлопці?
— У�у�у дворі сплять… Досі не можу повірити, що це ти!
— Авжеж я! Хто ж іще?! — Рінда рішуче попрямувала у двір.
Ресіен солодко спав. Йому снилася весна у рідному селищі.

Снилася Рінда у вінку із квітів вишні і у сукні такого ж кольо�
ру, як і квіти. Вони трималися за руки і усміхалися… Раптом
почався дощ і Рінда розчинилася у його краплях.

— Ріндо! — кричить Рес — Не зникай! Я кохаю тебе! Не
кидай мене! Не кидай! Ні�і�і�і! — І тут Ресіен прокинувся весь
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мокрий. Над ним стояв Рост із порожнім відром у руках
і усміхався. Рес схопився:

— Це ти мене розбудив?
— Так, — відповів Рост, посміхаючись. — Правда, кумедно

вийшло?
— Зараз вийде ще кумедніше!!! — Ресіен відібрав у Рости�

слава відро. Його сфери душі (Сашіро після нічної пригоди
кожному подарував по три кульки) стали багряно�червоними.
Кульки Роста побіліли і сховалися за спину хазяїна. Ростислав
став вибачатися:

— Я пожартував! Прости!
— Зараз я так пожартую! На все життя запам’ятаєш! Ти,

хоч, знаєш, хто мені наснився?
— Здається… знаю…
— Нічого ти не знаєш! І навіть не здогадуєшся! Мені насни�

лася Рінда! Рінда! А ти мене розбудив! Дурень!
— Та не хвилюйся ти так! Її скоро випустять! — спробував

заспокоїти друга Рост, але Рес стояв на своєму:
— Я тому негіднику не вірю! З переляку що завгодно

можна на обіцяти! — Ресіен був сам не свій від люті. Здавало�
ся, ніщо не могло врятувати Роста від його кулаків, але…

— Рінда! Люба моя!!! Ти повернулася!!! — за спиною Роста
справді стояла Рінда. Ресіен кинувся її обіймати:

— Ти повернулася! Не вірю своїм очам! — шепотів він,
цілуючи Рінду, вона ж ледь не плакала від щастя:

— Так… повернулася!
— Тепер ти розумієш, чому я не хотів тебе брати із собою?
— Так. Та все одно, я, хай навіть і таємно, полетіла б за

тобою! Ти від мене не відчепися! — сказала вона, вже посмі�
хаючись. Від гамору прокинувся Рома:

— Ну, що, полонянко? Випустили тебе? Візник забрав своє
звинувачення?

— Ще й як забрав! Він, як тільки сонце зійшло, полетів до
Магістра. До того ж, він заплатив те відшкодування, яке вима�
гали від мене за те, що я вдарила гвардійця…



— Дуже необачно було! — сказав Рес.
— Знаю! Не нагадуй! Так от, візник ще й пробачення про�

сив, зустрівши мене на виході з дупла. От такі дива!
— Це просто чудово! — сказав Родік. Він теж прокинувся

від галасу, який здійняли Ростислав і Ресіен. Прокинулися і Рей�
ван, і Сашіро, і Саінаро. Всі були щасливі побачити Рінду жи�
вою і неушкодженою, а особливо — Ресіен. Він не відходив від
коханої ні на крок.

Ранок був святковим, як і сніданок, яким пригостила
непроханих гостей бабуся — господиня дому. Всі раділи.
Навіть пісні лунали: співали Рома і Рафаель під дещо призабу�
ту за пригодами гітару. Хлопцям допомагав Сашіро. Він не
вирізнявся хорошим слухом, і іноді так кумедно співав, що всі
сміялися. Здавалося, навіть сонце сяяло того ранку яскравіше,
листя було зеленішим, квіти — яскравішими.

II

Після сніданку Родік заходився збирати торбу.
— Хлопці! Ріндо! Збирайте речі!
— Брате, куди ти так поспішаєш? — спитав Рафаель, жую�

чи яблуко.
— Не я, а ми! Треба шукати Рюрика, бо наш тато і досі

у дуплі! — після цих слів Рафаель теж почав збиратися.
— Діти, ви сказали «Рюрик»? — спитала бабуся, почувши

розмову.
— Так. Рюрик! — відповів Рома. — Рюрик — колишній

генерал гвардії. Ми шукаємо його, щоб він став захисником
Родікового тата перед судом. А Ви знаєте, де він живе?

— Так, знаю! Після того, як ви вилетите з міста, зупиніться
у селищі Ройєн. Рюрик живе саме там!

— Дякуємо вам! Ви і не уявляєте, як допомогли нам!
— Та, нема за що, дітки! Поспішайте, бо можете не встиг�

нути! Зараз судять швидко! Нехай вам щастить!
Рома з друзями подякували гостинній бабусі за теплий при�

йом, сіли на орлів і полетіли. Наші мандрівники летіли і леті�
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ли на орлах повз усе місто. Після пригоди з візником вони
вирішили більше ніде не зупинятися. Нарешті друзі покинули
не дуже гостинну столицю і зупинилися на гілці старого дуба.
Саінаро сказав:

— Діти! Тепер наші дороги розходяться, бо нам із Сашіро
треба летіти в іншому напрямку.

— Так, — сказав на те Рома. — Тільки шкода з вами проща�
тися. Ви обидва нам так допомогли!

— Не сумуй, Ромо! Ти і так зможеш усе, чого забажаєш! —
сказав Сашіро. — Моє серце підказує мені, що вчорашня при�
года — не кінець!

На прощання Сашіро подарував Рінді три «сфери душі».
Друзі проводжали поглядами Саінаро і його учня, поки вони
обидва не зникли за обрієм. Нарешті, наші мандрівники
рушили в сторону Ройєна. Все було тихо і спокійно. Ніщо не
віщувало неприємностей…

— Ну що? Не сидиться вам у столиці? Вирішили летіти
далі? Не вийде! — дорогу їм перегородив Руфос. Поруч з ним
було не менше десяти озброєних і вороже налаштованих
спільників! Руфос звернув увагу на Рейвана:

— А ось і ти, зраднику! Ти пошкодуєш, що пристав до цих
невдах! А ти, Рома, пошкодуєш, що колись став у мене на
шляху! Ти за все відповіси!!! — Руфос витягнув короткий меч
і, погрожуючи ним, став повільно наближатися, а з ним і інші
головорізи.

— Це ми ще побачимо! — сказав Рома, однак це були лише
слова. Сили були нерівні.

Рома і друзі відступали, поки могли. Врешті решт, тікати
стало нікуди: позаду — стовбур дерева, попереду — Руфос і йо�
го бандити. Щоб налякати Руфоса, Рома послав на нього свої
«сфери», але марно.

— Не марнуй часу! Я всі ці штучки знаю! Думаєш, налякав
цими саморськими кульками п’яного дурня, і ти — герой? Ха!
Як би не так! — Руфос підходив все ближче і ближче. Родік,
Ресіен, Рейван, Рост і, навіть Рафаель та Рінда кинулися в бій,



озброєні лише відламаними гілками. Рома ж почав порпатися
в рюкзаку. «Може, знайду щось, чого Руфос ніколи не бачив!» —
думав він.

— Чому ти не б’єшся? — здивовано закричав Рафаель.
— Їх надто багато! — відповів Рома. Він був у відчаї. Раптом

в його очах промайнула надія! Він витягнув… свисток і почав
у нього свистіти. Руфос від несподіванки закрив руками вуха
і випустив з рук меча.

— Що це? — закричав він. Рафаель, розгадавши Ромин за�
дум, почав голосно кричати. Дзвінкий голос Рафа і Ромин свис�
ток зчинили справжній шум і гамір. Перелякані птахи летіли
прямо в обличчя злодіям, намагаючись сховатися. Спантели�
чені   бандити губили зброю, яку тут же підхоплювали Рінда,
та інші хлопці, користуючись їх розгубленістю. Дехто з банди�
тів утік.

Нарешті голос гвардійця втрутився у весь цей гармидер:
— Що тут за галас? О! Та це ж наш знайомий! Руфосе!

Давно ми з тобою не бачились! Нам треба поговорити! —
закінчив він, зв’язуючи пригніченого Руфоса. За пташиним
гамором, криком Рафа і свистінням Роминого свистка він зов�
сім не помітив цілого полку гвардійців.

— Рома! Ти пошкодуєш про це колись! — у відчаї сказав Ру�
фос наостанок. Нарешті його зв’язали і віз, запряжений двома
орлами, зник за обрієм.

III

До Роми підлетів чоловік у золотих обладунках:
— Не знаю, хто ви, але дуже вам дякуємо! Ви допомогли

нам упіймати одного з найнебезпечніших злочинців! — сказав
він, поки його товариші завантажували на вози поплічників
Руфоса.

— Та, нема за що! Ми просто захищалися! — зніяковіло
сказав Рома.

— Ні, ні! Є за що! — заперечив гвардієць і продовжив:
— Я — полковник королівської гвардії Роул! До ваших по�
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слуг! — Як звуть тебе і твоїх друзів? — Всі представились по
черзі:

— Рома…
— Рафаель…
— Родік…
— Рінда…
— Ростислав…
— Ресіен… 
Один Рейван не підійшов. Рома здогадався, що він злякався

арешту і коли Роул запитав, чи не було з ним більше нікого,
промовчав. Роул запитав:

— Чим ми, королівська гвардія, можемо допомогти героям?
— Підкажіть нам, чи далеко селище Ройєн? — сміливо

попросив Рома і додав:
— Там живе Рюрик, колишній… — Роул не дав йому дого�

ворити:
— Я не просто покажу дорогу, я з радістю відвезу вас туди!

Родік заперечив:
— Ні, ми не хочемо завдавати Вам клопоту…
— Це не клопіт, а моя подяка за допомогу! Прошу, не від�

мовляйтеся! До того ж, Рюрик — мій тато і я все одно збирав�
ся його провідати! — Роул показав на свою карету.

— Ви, хлопці, якщо хочете, на своїх крилах летіть, а я вто�
милася! — сказала Рінда і рішуче застрибнула в карету. Хлоп�
цям нічого не лишилося, як приєднатись до подруги.

Орли швидко літають, і менше ніж за годину вони привезли
своїх пасажирів прямісінько до великого старезного дуба. На
дубі красувався величезний дерев’яний будинок. Все у ньому,
від дверей до даху, було щедро прикрашене золотом, сріблом
та дорогоцінним камінням. Із оселі вийшов високий старий
сивочолий чоловік. Він був кремезний, як на свій вік. Старий
обвів всіх суворим поглядом темно�сірих очей, та, впізнавши
Роула, посміхнувся:

— Синку! Радий тебе бачити!
— Доброго дня, тату! — поклонився до землі полковник.



— Заходь, не стій на порозі! — сказав батько і запитав:
— Хто це  з тобою? — Замість відповіді до старого підійшов

Рома:
— Пане, доброго дня! Я і мої друзі шукаємо генерала Рюри�

ка.
— Рюрик — це я, — сказав старий.
— А я — Рома. Це мої друзі: Ресіен, Рінда, Рост, Родік і його

брат Рафаель. Саме цим двом братам потрібна Ваша допомо�
га, пане Рюрику! Їхнього батька несправедливо звинуватили
у крадіжці і тільки Ви зможете захистити бідолаху перед су�
дом! — сказав Ромка.

— Але ж… Я ніколи не був захисником! — Рюрик був зди�
вований незвичайним проханням, але Рома наполягав:

— Я знаю, що для Вас це вперше, але я також знаю, що Ваш
світлий розум, Ваша чесність та непідкупність допоможуть
Вам врятувати невинного!

— Допоможіть нам! Ви наша остання надія! — сказав Рафа�
ель. Рюрик задумався, потім спитав у сина:

— Роуле, де ти знайшов цих дітей? — і полковник детально
розповів батьку, як Рома допоміг зловити Руфоса. Почувши
про це, Рюрик дуже здивувався:

— Рома! У тебе ж немає крил! Як тобі це вдалося?
— Сам не знаю, як, але вийшло! Крізь всі перешкоди мене

вела надія! І зараз я сподіваюся, що всі небезпеки, крізь які
мені довелося пройти, не були марними! Сподіваюсь, що Ви
нам допоможете! — сказав Рома. Рюрик задумався, потім про�
мовив:

— Рома, я просто вражений твоєю мужністю! Твоєю сміли�
вістю! Я допоможу тобі і твоїм друзям!

IV

Тим часом у селищі Ріут, у старовинному замку, який зруч�
но вмостився на гілках осики, почався суд. Всередині було
дуже багато народу. Посередині сиділи троє Елланів. У срібній
короні на кріслі, прикрашеному золотом, сидів Великий
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Магістр. Він раз по раз гладив сиву бороду і уважно спостері�
гав за тим, що відбувалося.  Справа і  зліва від Магістра сиділи
двоє суддів у темно�фіолетових мантіях та рудих перуках. На�
впроти трону Магістра та суддів стояли лавки, з обох боків від
дверей. На лавках сиділи глядачі, які вболівали: хто — за Рікко,
хто — за Рона.

Рон, оточений гвардійцями, сидів у клітці  зліва від суддів
і Магістра. З правого боку сидів Рікко, який не приховував
злорадної посмішки, і високий Еллан у червоній мантії. Він
був обвинувачем у цій справі. Магістр звернувся до обвину�
вача:

— Що Ви скажете у цій справі?
— Панове судді! — відповів він. — І Ви, Великий Магістре!

Рон і досі не знайшов собі захисника, а це дає мені право
думати, що він — винен! Жоден порядний захисник не нава�
житься захищати злодія! Якби Рон був не винен, уже давно
знайшовся б той, хто його захистив! — При цих словах Рікко
посміхнувся. Бідний Рон не підводив очей. А в очах Ріни, яка
сиділа на лавці і не переставала плакати, надія майже згасла…

Раптом відчай змінився радістю: двері відчинилися і у при�
міщення залетіли Рюрик, Рома і друзі. Вони кинулися до Ріни,
а Рюрик став перед суддями. Магістр запитав:

— Хто Ви?
— Я — генерал Рюрик! І я прилетів, щоб сказати: Рікко під�

ступно бреше!!! Він хоче відібрати у Рона будинок, тому і на�
смілився обманювати суд! — Рікко, почувши ці звинувачення,
почервонів від злості:

— Брехня! Хто сміє обманювати суд, так це ти, старий негі�
днику! — кричав Рікко. Магістр постукав молотком по столу,
за яким сидів, і гримнув:

— Тихо! За неповагу до суду я можу Вас покарати!
— Його карайте! Його! — не вгамовувався Рікко. Чоловік

у червоній мантії намагався заспокоїти коротуна, та у нього
нічого не виходило. Раптом із глядацької лави піднявся Рейван.
Він вийшов на середину зали перед суддями і сказав:



— Генерал Рюрик каже правду! Я був у шинку «Зміїне
жало» і прекрасно чув, як Рікко вихвалявся цією брехнею пе�
ред своїми друзяками! Нехай мене назавжди зачинять у дуплі,
якщо я брешу! — закінчив свою розповідь Рейван. Магістр
встав зі свого крісла:

— Суд має подумати! Через п’ятнадцять хвилин буде прий�
няте рішення! — І разом із суддями вийшов із зали.

Ті п’ятнадцять хвилин були для Родіка, Рафаеля та Ріни, як
п’ятнадцять тисячоліть. Нарешті повернулися Магістр і судді:

— Суд не має підстав не довіряти шановному Рюрику! До
того ж, його слова були повністю підтверджені! — сказав
Магістр. — Саме тому суд оголошує Рона невинним і наказує
відпустити його з�під варти! — Істукнув своїм молотком. Рікко
не вірив власним очам і вухам.

— Це неможливо! — кричав він. — Ви не можете так вчи�
нити! — Рікко кинувся до Магістра, але гвардійці зв’язали його
і вивели із зали суду.

Рона ж тим часом випустили із клітки і розв’язали. До нього
тут же кинулися сини:

— Таточку! Ти вільний! — обоє не приховували своєї радо�
сті. Ріна плакала від щастя на плечі чоловіка. Вона дякувала
Рюрику:

— Пане, не знаю, як Вам віддячити!.. — Рюрик відповів:
— Роне! Ріно! Не мені треба дякувати, а вашим дітям та їх

найвірнішим друзям! — Рюрик обвів поглядом Рому, Ресіена,
Рінду, Роста. — Бо, коли є справжні друзі, тоді ніяке зло не
здатне затьмарити світло добра і любові!

Розділ 12

I

У таверні «Золотий пегас» — свято! Саме туди всі відправи�
лися відсвяткувати звільнення Рона. Там, крім щасливої роди�
ни, були Рома, Рес, Рінда, Ростислав і Рюрик, якого щасливий
Рон умовив погостювати. У таверні їх зустріли Рів, його дочка
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Райна і, що особливо порадувало Родіка, Рейла. Навіть бабуся
Рита, яка не любила таких закладів, і та прийшла.

Свято було у розпалі: гості пригощалися соком і фруктами
за рахунок закладу, Рома і Рафаель співали. Раф був сьогодні
в ударі, його дзвінкий голос звучав, як ніколи. Рома вийшов
надвір, подихати свіжим повітрям. «Як добре, що все так скін�
чилося! Тепер, сподіваюся, у Родіка все буде добре…»

— Привіт, Рома! — голос Рейвана перервав Ромині роз�
думи.

— Привіт! — посміхнувся Рома. — Чому ти зник із зали
суду? Чому не приходиш до нас? Ходімо зі мною!

— Ні, я прилетів попрощатися, — сказав Рейван.
— Знову тікаєш? Та годі вже!
— Ні, Рома. Я більше не тікаю від гвардійців і долі. Саме

тому я і з’явився у суді. Я хотів допомогти Родіку і тобі, а ще —
вирішити свою долю і здатися гвардійцям, щоб відповісти за
все, що накоїв і…

— Твоя доля вже вирішена! — перервав Рейвана Рюрик. —
Ти допоміг викрити обман Рікко і за це король може тебе
помилувати! Я сам допоможу тобі домогтися цього! — Почув�
ши про це, Рейван ледь не заплакав:

— Дякую Вам, Рюрику! Я ніколи цього не забуду!
— Рейване, ти, нарешті, обрав правильний шлях! Ніколи не

звертай з нього і тоді у тебе все буде добре! — сказав Рюрик.
— Дякую Вам! І тобі, Ромо, дякую! — сказав Рейван, про�

щаючись. Він потиснув Ромі руку і полетів. Із таверни вийшли
Родік і Рафаель.

— Діти! — сказав Рюрик. — Мені теж пора летіти! На мене
чекають багато справ. Будьте щасливі!

— Дякуємо Вам, Рюрику! — сказав Родік.
— Ви — наш рятівник! — додав Рафаель. Рюрик посміхнув�

ся. Він сів на свого орла і полетів. хлопці ще довго стояли і ма�
хали руками вслід.



II

— Хлопці! Куди ви зникли? — Ресіен нарешті знайшов
Рому, Родіка і Рафа.

— Ми проводжали Рюрика і Рейвана, — сказав Рома. —
Вони обидва, здається, знайшли свій шлях.

— Рома, — звернувся до хлопця Рост, який щойно підій�
шов, — скажи, ти — чаклун?

— Ні! — засміявся Рома. — Той незвичайний свисток, що
так злякав Руфоса, — річ з мого світу, про який цей нахаба
нічого не знав! — Рома задумався. Він згадав свій дім, своїх
друзів, свою маму, за якою встиг дуже скучити. Родік вивів
друга з роздумів:

— Годі тут стовбичити! Ходімо! — І всі четверо повернулися
в таверну. 

Там Родік побачив дідуся Рейли.
— Учителю! Доброго дня! — привітався хлопець. Раден по�

сміхнувся:
— Вітаю, синку! Я дізнався, що твого тата звільнили.
— Так, звільнили! — сказав Родік і розповів про всі приго�

ди, які трапилися з ним, поки він шукав Рюрика. — І всюди
мені допомагав Рафаель, мої вірні друзі і Рома!

— Та це ж просто чудово! До речі, де моя онука?
— Я тут, дідусю! — озвалася Рейла
— Діти! — сказав учитель. — Як тільки ви закінчите гімна�

зію, пора цвітіння для вас закінчиться і ви зможете одружити�
ся! — Родік не вірив своїм вухам. Раден продовжив:

— Синку, ти довів, що родина для тебе — все! Тепер я знаю,
що ти зможеш подбати про Рейлу! Я спокійний за свою дів�
чинку!

— Дякуємо Вам, дідусю! — в один голос сказали майбутні
молодята і, розцілувавши діда в обидві щоки, кулею вилетіли
з таверни. Старий посміхнувся і, не поспішаючи, теж покинув
«Золотий пегас».
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III

Після бурхливого святкового дня Рома заснув у кімнаті
Родіка. Приємний сон про маму вранці перервав шалений
стукіт у двері. Заспаний Рома вийшов із кімнати. Сон, як віт�
ром здуло: на порозі стояв слуга чаклунки Рози.

— Рома! Моя господиня знайшла квітку папороті і чекає
тебе на засохлому дереві папороті! — сказав він і, не давши
Ромі оговтатись, вилетів за двері. Підійшли Рон із дружиною
і дітьми.

— Ну, що? Будемо прощатися? — із жалем спитав Родік
— Так! — із сумом відповів Рома. — Я дуже прив’язався до

тебе і Рафа, але мені час додому.
— Щасливої тобі дороги, мій хлопчику! — Ріна поцілувала

Ромку. Рон звернувся до синів:
— Діти! Летіть і проведіть Рому! А ти, Рома, не вплутуйся

більше в історії. — Рома посміхнувся і сказав на прощання
Рону і Ріні:

— Я вас ніколи не забуду!
Родік і Рафаель взяли Рому попід руки і всі троє вилетіли за

двері. Рон і Ріна довго стояли і дивилися їм услід. А хлопці, тим
часом, летіли до засохлого дерева папороті. По дорозі зустріли
Ресіена, Рінду і Роста.

— Куди ви так поспішаєте? — спитав Рес.
— Роза повернулася! Вона знайшла квітку і тепер ми лети�

мо до засохлого дерева папороті. Вона чекає нас там. Звідти
я повернусь додому! — сказав Рома.

— І ти хотів полетіти, не попрощавшись з нами? — Ресіен
виглядав дуже ображеним.

— Вибач, друже, але ж ти не віриш у дива.
— Знаєш, Рома. Після всіх пригод, які ми пережили разом,

сталося неможливе: я повірив у дива! — Друзі зі здивуванням
глянули на Реса, він же продовжував:

— Ти, Рома, безкрилий, але літаєш не гірше, ніж ми; Рафа�
елю всі знахарі казали, що він не літатиме, а він літає! А пан



Саінаро і його вміння вгадувати минуле і майбутнє… А те, як
ти розправився з візником і Руфосом, просто неймовірно!

— Знаєш, я радий, що ти змінився, друже! — сказав Ромка.
— Рома, ти хотів покинути нас, не попрощавшись? — До

компанії приєднались Рейла і Райна. Рома зніяковіло замовк.
Потім сказав:

— Друзі, а полетіли разом до дерева! Побачите, як діє квіт�
ка папороті!

Так, за веселими теревенями і жартами хлопці і дівчата до�
летіли до засохлого дерева папороті. На найбільшій гілці їх
зустріла Роза. В руках вона тримала квітку папороті. Чотири
пелюстки квітки сяяли на сонці, наче рубіни. Аромат папоро�
ті розстилався у повітрі, немов безкрайнє море…

Чаклунка у рожевій сукні із золотими квітками та із такою
ж рожевою трояндою у волоссі, була така прекрасна, що Рома
на мить передумав повертатися додому. Але це була лише
мить.

— Ну що, Рома. От я і принесла квітку папороті, як і обіц�
яла. Тобі час додому! Прощайся з друзями якнайшвидше, бо
у полудень квітка зів’яне, — сказала Роза.

— Друзі! — промовив Ромка. — Мені вже час повертатися!
Прощавайте і знайте, що я вас все життя буду пам’ятати!

— І я тебе! — сказав Родік, обійнявши Рому.
— І я… — Рафаель від сліз не міг говорити. Рома сам ледь не

плакав, прощаючись зі своїми новими друзями. Ось Ресіен,
Ростислав, Рінда, Райна і Рейла по черзі потиснули Ромі руку
на прощання. Роза подала Ромі квітку зі словами:

— Прощай, Рома! Хай…
— Рейло! — крик Родіка обірвав Розу. Всі оглянулися і поба�

чили страшну картину: Рейла лежала на руках у Родіка, сті�
каючи кров’ю. З її грудей стирчала стріла. Ростислав швидко
полетів за знахарем, всі інші кинулись до Рейли.

— Ну, як тобі це, Родіку? Подобається? — звідкись з’явився
Руді, тримаючи в руках лук. Він не приховував злої посмішки.

— А все могло бути інакше, — продовжував Руді, — якби ти
не задурив їй голову!
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— Будь ти проклятий! — крикнув Родік.
— Твої прокльони їй не допоможуть! Ви всі тут залишай�

тесь і прощайтеся з нещасною Рейлою, а мені пора! — Руді
збирався полетіти геть, та гвардійці перегородили йому
дорогу:

— Не вийде! Ти заарештований!
— Це ми ще побачимо! — закричав Руді і кинувся вгору…

Гвардійська стріла перервала політ зухвальця, влучивши йому
в крило. Руді почав падати і скоро розчинився у безодні.

Родік не відходив від коханої.
— Люба! Мила моя! Не кидай мене, благаю! — Хлопець не

міг втримати сльози. Поява знахаря вселила маленький про�
мінь надії, однак його слова тут же загасили цей промінчик:

— Її поранено стрілою, змоченою отрутою кобри… Мені
дуже шкода!..

— Я вам не вірю! — перервав його Родік. — Допоможіть,
хто�небудь! — кричав він. Та Рейла танула на очах.

Рома стояв із квіткою в руках і не знав, що робити. «Квітка
на всіх одна.», — думав він. — «Якщо я втечу, Рейла помре.
Якщо я залишуся… Пробач мені, мамо! Не можу…»

— Ти впевнений? Наступного року папороть може і не
зацвісти! — сказала Роза, прочитавши Ромині думки. Замість
відповіді Ромка зірвав багряну пелюстку квітки…

Родік, тим часом, марно намагався привести Рейлу до тями.
— Брате, облиш! — намагався заспокоїти його Рафаель.

Родік закрив очі, щоб не бачити того, чого найбільше боявся…
Раптом подув сильний вітер. П’янкий аромат папороті привів
убитого горем Родіка до тями. Хлопець відкрив очі і не повірив
своїм очам: Рейла, яка ще мить тому була смертельно�блідою
і напівживою, знову почала дихати. Майже непомітно, але
дихати. Смертельна рана загоїлася, навіть шраму не лишило�
ся. Її обличчя знов налилося здоровим рум’янцем, Рейла від�
крила очі:

— Родіку, що сталося? Чому ти плачеш?
— Я… — Родік не вірив власним очам — Я… думав, що

Величні Небеса забирають тебе від мене!



— Я… Я теж так думала, але сталося диво! — Рейла обереж�
но стала на ноги, потім зіп’ялася на крила. Вона була здивова�
на не менше, ніж Родік. Знахар взагалі втратив дар мови.
Нарешті, він сказав:

— Не знаю, як це сталося, але отруту кобри могли подола�
ти лише чари!

Всі дивилися на щасливих закоханих і не могли повірити,
що ще мить тому Рейла була за крок від смерті. Родік оглянув�
ся на всі боки і побачив Розу, друзів і… Рому.

— Що ти тут робиш? Чому ти не вдома? — спитав Родік.
Рома мовчав. В його руках вже не було папороті. Родік допи�
тувався:

— Де твоя квітка? Руді вкрав її?
— Ні! — нарешті сказав Рома. — Я її подарував.
— Кому? Невже?...
— Родіку, я не міг спокійно дивитись на твої страждання…

— тепер Родік усе зрозумів. Він кинувся до Ромки:
— Брате! Ти віддав квітку нам?! — Родік не міг повірити

своєму щастю, він ледве не задушив Ромку в обіймах. — Бра�
тику! Я присягаюся тобі, що наступного року я облечу з тобою
весь Величний Ліс і ми знайдемо квітку!

— І я! — додав Рафаель.
— І ми! — хором сказали Ростислав і Ресіен.
— Хлопці! Вам не треба нікуди летіти! — радісно закричала

Рінда. — Подивіться навкруг!
Всі оглянулися і… На сухих гілках буяло зелене листя і —

цвіла папороть! Кожна гілочка була нанизана квітами, наче
намисто. Роза не тямила себе від щастя:

— Рома! Ти зробив це! Ти пожертвував найзаповітнішим
бажанням заради друга і відродив усі засохлі дерева!

— А ще — повернув нас до життя! — сказав ніжний жіно�
чий голос. Всі озирнулися і побачили вродливу золотокосу дів�
чину з блакитними очима у сліпучо�білому вбранні. Її сяюче
золотом волосся прикрашав вінок із різнобарвних квітів, що
сяяли на сонці. Поруч з нею був високий чорнявий юнак
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з карими очима. Роза і дівчата були просто вражені:
— Ріа! Раміар!
— Так! Це ми! — сказав юнак.
— Оце так! — Ресіен і хлопці були шоковані не менше, ніж

дівчата. Рес запитав:
— Отже, ваша історія — не казка?!
— Так! — відповіла Ріа. Раміар додав:
— Після того, як мій суперник зачаклував нас, зірвавши

квітку, ми всі ці роки були живі, просто нас ніхто не міг
бачити і чути. Але ти, — юнак повернувся до Роми, — подолав
лихі чари!

— І заслуговуєш на винагороду! — сказала Ріа і простягнула
Ромі квітку. Ромка стояв, тримаючи в руках цвіт папороті і ди�
вився на друзів.

— Ну! Чого стоїш? — не витримав Ресіен. — Зривай пелю�
стку, поки ще якась халепа не трапилася!

— До побачення! — Рома помахав друзям на прощання
рукою і, нарешті, зірвав пелюстку.

Раптом — і Родік, і його брат, і всі інші — стали розчиняти�
ся в повітрі, а в Роминих вухах залунала музика. «Що за музи�
ка така знайома?» — подумав він. — «Та це ж… Мій мобіль�
ник!»

IV

Рома схопився, як ошпарений, і озирнувся. «Не може бути!
Я вдома!» — зрадів Рома. Він і справді був у себе в кімнаті. Зай�
шла мама:

— Рома, швидко збирайся в школу! — сказала вона. Рома
хвилину стояв мовчки. Потім кинувся обіймати маму:

— Мамусю! Як я за тобою скучив! Так скучив!
— Та що з тобою? — Мама ніяк не могла зрозуміти синової

радості. — Ти наче сто років мене не бачив!
— Розумієш! Розумієш, я… — почав Рома. Раптом його

увагу привернув календар на стіні. «Хвилинку!» — подумав
Ромка. — «Сьогодні п’яте число. Заснув я, перед тим, як
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прокинутись у Редіані, четвертого… А це значить, що мені все
це наснилося!!!» — Хлопець полегшено зітхнув.

— Що ти? Ти почав щось розповідати і замовк, — допиту�
валась мама.

— Та, нічого особливого! — посміхнувся син. — Просто
мені наснився дуже цікавий сон, ніби я подорожував. Сон був
такий реалістичний, що я подумав, що все це було насправді!

— Сніданок готовий! Іди снідати, мандрівник ти мій! —
засміялася мама і вийшла з кімнати. Рома став збирати
у рюкзак книжки і зошити. На підлогу впали три сріблясті
кульки. — «Та це ж «сфери душі»! Отже, це таки був не сон!
Гаразд, повернуся зі школи і розберуся з усім цим!» — вирі�
шив Рома і вийшов із кімнати.

Увечері після уроків Рома, закинувши рюкзак на плечі,
йшов, не поспішаючи, по вечірньому парку. Навколо нікого
не було і Рома випустив свої кульки з рюкзака. Сфери душі
миготіли, наче новорічна гірлянда, і слухняно летіли за
Ромою. Раптом Ромину увагу привернула чиясь постать.
Наказавши кулькам сховатися у рюкзак, Ромка пішов у сто�
рону незнайомця.

Коли Рома підійшов ближче, то побачив хлопця в інвалід�
ному візку. Він був так схожий на Рафа, що, якби не його
біляве волосся та відсутність крил, то Рома переплутав би його
з Рафаелем. Юнак марно намагався видертись на бордюр. Він
все ніяк не залишав у спокої неприступну перешкоду. Ще
мить — і він упав би, та ззаду вчасно візок підхопив Рома:

— Обережно! Ще впадеш! — злякано сказав він юнаку. Той
лише посміхнувся:

— Впаду на землю, не на місяць же! Та все одно, дякую!
— Нема за що! Тебе як звуть?
— Ярослав, а тебе?
— Рома. Яріку, ти не боїшся сам гуляти ввечері. Нікого

немає поруч, а навколо, крім високих бордюрів, багато інших
небезпек…
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— І нехай! Я майже нічого не боюсь! Я люблю блукати вве�
чері містом і не проміняю цю літню красу ні на які страхи! —
сміливо відповів Ярослав. 

Навколо і справді було дуже гарно. Вечір поволі застилав
небо темно�фіолетовим покривалом, вишитим золотими зір�
ками. Дерева стояли по обидва боки паркової стежки. Рома
допоміг Ярославу видертись на злощасний бордюр, що відді�
ляв парк від міста; провів його через дорогу і Ярік, помахавши
Ромі рукою, рушив у сторону висотних будинків, енергійно
керуючи своїм візком. Рома провів його поглядом, поки той не
зник у бетонних хащах будинків. Потім Роман твердою ходою
пішов у сторону парку. Він глянув на дерева, які темніли на
задньому плані, і раптом побачив смарагдові очі серед темно�
зеленого листя дерев. 

Вони усміхалися. Рома помахав їм рукою і пішов вузень�
кою парковою стежкою. Пішов назустріч новим пригодам.
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