
 

 

   Міюкі, зачекай!    

 

емля блакитна, місяць золотий, весна приміряє бальне плаття — 

незабаром перший ії світанок. 

Сад прокидається разом з Міюкі, і та біжить по траві, босонога, і тільки 

росинки виблискують і падають їй услід. 

Швидше, швидше! Міюкі сміється й перевіряє: чи все готове? Чи готове 

з'явитися на світ? 

 

— Дідусю, дідусю, прокидайся! Ранок прокинувся раніше за тебе! 

— Міюкі, стривай, почекай, нікуди він не дінеться, твій світанок! 

— Вставай швидше! Ти ж усе пропустиш! 

— Не турбуйся! Я все почую, я все побачу, сонце вже за моїм вікном! 
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— Сонце у віконці — не цікаво, цікаво у саду. Дивись, весна починається! 

Дідусю, дідусю! Прокидайся! Біжимо удвох! 

обити нічого, дідусь разом із Міюкі  обходять ранковий сад,  вітають кожну 

квітку, разом щуляться під вітерцем… 

 — Доброго дня, дерево! Доброго дня, травинко! Доброго дня, бутончику! 

Вони простягають до них руки, Міюкі підстрибує, і дідусь ледве встигає за 

Міюкі. 

 

Але ось у траві вони бачать крихітку — 

сонну квітку, яка ніяк не прокинеться, 

весна виспівує, а вона навіть не 

посміхнеться. 

— Гей, прокидайся скоріше! 

— Міюкі, стривай, подивися, яка вона - 

тендітна, підібгала стебельце, немов 

пташину лапку: їй ще холодно. 

— Ні, я хочу, щоб вона розцвіла, бо 

запізниться... 

— Запізниться? Куди? Буде сонце 

тепліше і чистіша вода, тоді твоя квітка 

і прокинеться…  

ідусь не договорив, а Міюкі вже біля криниці…  

З дерев'яним цебром нелегко впоратися - воно вдаряється об стінки, 

спускаючись, а коли піднімається, з брудною водою ще й стару жабу 

приносить. A Міюкі просить: 

— Криниця, рідненька, дай швидше свіжої водиці, щоб квіточка моя змогла 

напитися, щоб напилася — і змогла розкритися! 

— Міюкі, стривай! Лише на молодий місяць я наповнююся чистою водою. За 

кілька днів не знайдеш води холоднішої та свіжої… 

— Кілька днів? Ні-ні, мені треба зараз!  

Р

Д



— Тоді попроси хмари - може, хмари зможуть тобі допомогти.... 

 

          

 

ивишся, , а Міюкі вже тікає геть - біжить з відерцем, кричить до хмар 

над пагорбом: 

— Сіра хмара, відлітай, сірим дощем не лякай! 

Низька хмара, відлітай, брудним дощем не поливай! 

Далека хмара, відлітай, синє небо не закривай! 

А ти, пухнаста хмаринка, біла хмаринка, чиста хмаринка, запашна хмаринка, 

наповни відерце моє до країв! 

 

— І справді, - відповідає біла хмаринка, — мені потрібні пляшечка і корочок: 

волога моя безцінна, її збережу неодмінно я! 

— Хмара, хмара, там, нагорі, — дай води моїй квіточці! Нехай вона скоріше 

прокинеться і весні посміхнеться. 

— Як ти можеш мене просити таким коштовним напоєм напувати якусь 

звичайну квітку в саду? Ану, посунься, дай я пройду! 

—  хмаринка, хмарка-гордячка! Мені не потрібна твоя подачка! Квітка моя і 

без тебе обійдеться, прокинеться і навесні посміхнеться! 
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іюкі біжить стежкою далі — 

потрібно поспішати, кожну 

хмарку розпитати, кожну точку 

попросити дощем поділитися. Дідусеві її 

не наздогнати! Дідусь за її спиною махає 

Mіюкі рукою, мовляв, повертайся 

додому! 

Але Mіюкі біжить, хмари пливуть — 

замість води поради дають: уночі дощик 

пройшов, чи не так? Ось і вилилось все 

до краплі. Скоро хмари зійдуться знову, 

але Міюкі не може так довго чекати. 

 

 

олудень. А Mіюкі з порожнім відерцем вже зовсім далеко за пагорбом. 

Ні дідуся не видно, ні дому, скелі навколо, і все незнайоме… 

Раптом вона чує шум водоспаду! От куди Міюкі треба! 

— Водоспад! Ти народився в горах, у льоду — у мене квітка засихає в саду. Дай 

мені води кришталевої полити мою квіточку сумну ... Вона ще зовсім малеча, 

ти їі напоїш? 

— Звичайно, дівчинко, подивися: бачиш озеро за моїм каскадом? Вночі, коли 

я засну, приходь і набирай води, скільки треба! 

— Вночі? Ні, я не можу чекати! я побіжу! 

 

 

іюкі поспішає стежкою далі, Міюкі втомилася, вона цілий день бігла з 

пустим відерцем у руці… Раптом бачить гарний будинок вдалині. А 

перед входом хлопчик у срібній, як місяць, сорочці квіти поливає і щось там 

наспівує. 
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— Вітаю! — кричить йому Міюкі. — Чи не даси води? у мене в саду квітка 

засихає... 

— Буває, — їй відповідає хлопчик, — а хто ти така? Я тебе не знаю. Сюди взагалі 

ніхто не приходить, а ти як тут опинилася? 

Тут Міюки й розчулилася — розповіла йому про квітку, і про сад, і про хмару, 

там, на вершині пагорба, а хлопчик уважно слухав, наповнюючи водою її 

відерце. 

— Дякую! — сказала Міюкі і поспішила геть, все швидше і швидше, доки не 

настала ніч. 

 

 

аленька Mіюкі так швидко бігла — вся в надії і вся в тривозі, що не 

помітила камінчики, що спали на дорозі. 

За найбільший вона зачепилася — відерце впало і перекинулося. 

Це треба ж такому статися! 
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Колінце розбите, відерце 

розбите, стільки подій і 

стільки зусиль, і знову темніє, 

і додому ще далеко… 

Пережити таке навіть 

дорослому нелегко! 

 

 

 раптом у тиші почула 

Міюкі давно знайомі 

звуки: це співала річка, та 

сама, що текла до її будинку. З 

цією річкою Міюкі давно 

дружила — як вона про неї 

забула?... 

— Міюкі, стривай! Доброго 

вечора, Міюкі, — співала хвиля, — що ти робиш так далеко від дому, тут, де на 

небі видно лише один місяць? 

— Річка, я загубилася, втомилася, а тепер і води, і відерця не стало, і нічим 

полити мою квітку, і треба бігти з усіх ніг… 

— Міюкі, стривай, я тебе швидше донесу хвилею. Забирайся на цю колоду, і 

вона прямо до тебе додому попливе з тобою! 

 — Дякую! — сказала Міюкі річці. — А чи можна мені взяти трохи води, коли 

ми опинимося вдома? 

— Звичайно, — відповіла річка, — бери, поливай свою квітку, щоб вчасно 

змогла вона розцвісти. 

Міюкі сіла на колоду, і до того втомилася вона, що непомітно заснула. 

А дідусеві було зовсім не до сну… Де його Міюкі? Та ось вона! Спить на колодці 

як ні в чому не бувало… 

Колода до берега причепилася — дідусь підняв на руки онучку і відніс її прямо 

в ліжко. Міцно сьогодні спатиме! 
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емля блакитна, місяць золотий, весна приміряє бальне плаття — 

незабаром новий світанок. Дід прокидається разом з Міюкі, і та біжить по 

траві, босонога, і тільки росинки виблискують і падають їй до ніг. 

Дідусь чекає її біля квітки, але та, як і раніше, спить, і бутони її закриті. А 

Міюкі все думає про квітку, і дві горючі, дві прозорі сльозинки повзуть по її 

щоці. 

— Міюкі, стривай! Твої сльозинки найчистіші в світі, але ними ти нікого не 

втішиш і не напоїш. Сідай ти поряд зі мною — послухай, яка тиша! Вчора ти 

весь пробігала і не помітила, як у наш сад прийшла весна. А треба дивитися 

не поспішаючи. Давай сьогодні подивимося, подихаємо — відчуємо, до чого ж 

вона гарна!  

 

 дідусь нахилився до квітки і вдихнув її 

аромат — і квітка потяглася назустріч 

дідусеві і почала повільно розкриватися. 

І дві-три росинки ковзнули всередину її 

пелюсток, щоб там, усередині, 

залишитися.  

І залишилися, і змогла вона напитися, а 

потім розпрямитися і нарешті повністю 

розкритися. 

І вона прошепотіла у слід сну: 

— Вибачте, що мені довелося запізнитися, 

— я бачила уві сні весну. 

Роксана Марі Галльє (Roxane Marie Galliez) 

Міюкі, стривай! 

Москва, «Манн, Іванов та Фербер», 2019 

З

І 


