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ЯК ПЕТРИК П’ЯТОЧКИН СЛОНИКIВ РАХУВАВ

Петрик П’яточкин – рудоволосий, кирпатий, окатий, вухатий 
хлопчисько, вертлявий і непосидючий. Він ходить у дитячий 
садочок. Щоправда, спокійно ходити в нього не виходить. Зате 
щодуху гасати, повзати й стрибати – це виходить у нього про-
сто неперевершено!

Петрикові батьки з усіх сил намагаються наздогнати сина. 
Бо як же ще привести його в дитячий садок?

На вулиці вони ловлять Петрика на самісінькому краєчку 
величезних калюж, дістають із-під колючих кущів, знімають із 
височенних дерев, вихоплюють із-під коліс автівок на дорозі…

І коли за Петриком П’яточкиним нарешті зачиняються во-
рота дитячого садка, втомлені батьки з полегшенням зітхають: 
«Пфу-ух! Тепер підемо на роботу, відпочинемо…»

А діти в дитячому садку завжди чекають на Петрика з не-
терплячкою. Адже П’яточкин – заводій усіх ігор і вигадник не-
абияких витівок – уміє розвеселити навіть найсумніших дітей.

Жаль лише, що Вихователька засмучується: їй з таким пу-
стуном нелегко. Петрик П’яточкин щойно прийшов – і вже  
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з’їжджає з гірки у відрі для миття підлоги. 
Ще мить – і він таранить головою піщаний 
замок, який збудували малята. А ще Петрик 
смикає дівчаток за косички, а Катрусю, свою  
подружку, – навіть за два хвостики ураз.

«І коли це все закінчиться?!» – зітхає Вихователька.
Але ж день щойно почався! І Петрик П’яточкин усього 

лише почав бешкетувати. До того ж він, як завжди, виспівує 
на все горло свою улюблену лічилку-кричалку:

Три, чотири та один – я найліпший в мами син!
Вісім, шість, а потім сім – з’їм банан передусім!
Дев’ять, два, а зараз п’ять – я люблю бешкетувать!
Десять, отже це кінець – хіба ж я не молодець?

Настав час обідати. Вихователька збирає малят: «Діти, стань-
те парами, я маю вас порахувати! Ми йдемо до їдальні».

Але її ніхто не чує. Діти гасають як очманілі. Вони бавляться 
у квача, стрибають, штовхаються й перевертаються через го-
лову просто на бігу! Ще б пак! Адже з ними дзиґа і непосидь-
ко Петрик П’яточкин! І як завжди, лунає його улюблена лічил-
ка-кричалка:

Дев’ять, два, а зараз п’ять – я люблю бешкетувать!
Десять, отже це кінець – хіба ж я не молодець?!

Цього дня П’яточкин розігрався не на жарт, і терпіння Вихо-
вательки луснуло, як пробитий надувний м’яч.
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– Ой, Петрику, Петрику, – втомлено сказала вона, – краще б 
ти жив серед мавп і слонів в Африці!

– Що ж, я не проти! – весело відповів Петрик, розгойдую-
чись щодуху на гойдалці. 

Як завжди в тиху годину, всі діти в дитячому садку міцно 
спали. І лише Петрик П’яточкин крутився й, загорнувшись у ков-
дру з головою, бурмотів свою улюблену лічилку-не-засиналку:

Вісім, шість, а потім сім – з’їм банан передусім!
Дев’ять, два, ось номер п’ятий – зовсім я не хочу спати!

 – Петрику, зараз тиха година, треба спати тихо, – сказала 
Вихователька, обережно піднімаючи ковдру.

Але на подушці замість Петрикової рудої голови були… босі 
Петрикові п’яти!

– Не можу тихо, можу тільки голосно! У мене беж-шон-ня, – 
почулося з іншого боку ліжка.

Петрик лише вчора почув від бабусі слово «безсоння» і ще 
не навчився вимовляти його правильно.

Вихователька шепнула хлопчикові на вушко:
– Я, Петрику, знаю давні ліки від «бежшоння». Вони дуже 

прості: треба полічити до десяти. Лише до десяти, але обов’яз-
ково із заплющеними очима!

– Ні-і, не буду! Це нудно – лічити із заплющеними очима, – 
не погодився П’яточкин.

– А ти полічи… слоників! Якщо ти не можеш спати, полічи- 
но слоненяток… Такі прості й веселі ліки, – усміхнулася Вихо-
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вателька. – Налічиш десять слоників – і від- 
разу заснеш!

– Сло-о-оників?
А це вже цікаво! Краще вже лічити слоненят, 

ніж усю тиху годину слухати зітхання Виховательки. 
Петрик ліг на бочок, підклав долоньки під щоку й заплющив 
очі…

За заплющеними очима Петрикові П’яточкину було темно- 
темно й навіть трошки страшно, зате дуже тепло. Петрик рап-
том зрозумів, що він опинився в непролазних хащах африкан-
ських джунглів…

«Слоники! Де ж тут слоники?» – бурмотів П’яточкин, проби-
раючись між високими деревами і плутаючись у ліанах.

Але ось густий ліс закінчився, Петрик вийшов на галявинку, 
роззирнувся й завмер від подиву. На жовтому березі синьої 
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річки бігали та стрибали різнобарвні слоненята. Вони тупотіли 
ногами, ляскали вухами, сурмили в хоботи, вертіли хвостика-
ми. І до того ж іще й голосно вигукували прозивалки та драж-
нилки, лічилки і смішилки. Все на березі було шкереберть –  
такий слоненята зчинили вереск і писк, гамір і тарарам.

П’яточкин розгублено спостерігав за цією метушнею. Ось, 
виявляється, що буває, коли по берегу річки бігають і стриба-
ють різнобарвні слоники: голова болить, у очах мерехтить, Аф-
рика догори дриґом летить!

Раптом до П’яточкина підбіг Рудий Слоник, штовхнув його  
й задерикувато крикнув:

– Квачику, квачику, 
дай калачика!
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– Я не квачик, – образився він, – я Петрик П’яточкин із ди-
тячого садочка. – І гукнув  так голосно, як лише зміг: – Агов, 
слоненята! Станьте, будь ласка, парами! Я вас маю полічити!

Але хіба можна полічити різнобарвних слоненят, які жод-
ної хвильки не встоять на місці, граються у квача, стрибають, 
штовхаються й перевертаються через голову просто на бігу?! 
Їх навіть зібрати разом неможливо! Ще б пак! Адже серед  
них – Рудий  Слоник! Це він – заводіяка, дзиґа, вигадник та не-
посидько, бешкетує більш за всіх.  

«Найперше треба вгамувати Рудого, тоді й інші втихоми-
ряться», – здогадався Петрик.

І П’яточкин почав ловити Рудого Слоника. Та де там: Рудий 
хоробро втікав від нього, примудряючись хуліганити на бігу. 
Він зруйнував вежу з апельсинів, яку склали сині слоненята. 
Порвав скакалку-ліану, через яку стрибали двійко рожевих. 
Розгойдавшись на високій гілці, стрибнув на шию жирафові, 
з’їхав із нього, мов із дитячої гірки, і звалився просто на фіоле- 
тового птаха, який діловито довбав баобаб. І тут же облив  
із хобота,  мов зі шланга, мавпу, яка задумливо жувала банан.

Тікаючи від Петрика П’яточкина, Рудий Слоник весь час на-
співував:

Вісім, шість, а потім сім – з’їм банан передусім!
Дев’ять, два, ось номер п’ятий – зовсім я не хочу спати!

– Він співає мою лічилку! – обурився був Петрик, але при-
дивився до слоника уважніше й замислився. – Він нагадує мені 
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якогось мого знайомого… Він схожий… схожий… дуже схожий 
на… Невже на мене?

Звичайно, Рудий Слоник був викапаним Петриком П’яточки-
ним! Такий же окатий, горлатий, вухатий, не рудоволосий, за- 
те – в руду смужечку, хіба лише не кирпатий, а просто з довгим 
рудим хоботом. 

І Петрикові раптом стало не по собі. Він задумався, він за-
смутився, він мало не плакав. «Що ж робити? Якщо я не по-
лічу слоненят, я ніколи не засну! – міркував Петрик. – А отже,  
я ніколи не повернуся додому. І що ж тоді? Невже я залишуся 
в Африці… назавжди?! Та ще й сам, сам-самісінький!»

Петрик сів на березі річки й, уже не стримуючись, гірко за-
плакав.

– Може, позичити вам, молодий чоловіче, кхе-кхе, носову 
хусточку, кхе-кхе, апчхи?

Петрик повернув голову й побачив Дивного Звіра,  
з голови до ніг загорнутого в шкури. Він сидів на 

березі, опустивши ноги у воду, і весь час кашляв, 
чхав і сякався.

– Спасибі. – Не перестаючи схлипувати,  
Петрик узяв акуратно складену чисту носову 

хусточку.


