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Глава 1 
Жабеня на ім’я Дрімко

Ви колись бачили жабеня, яке 
годинами вдивляється у нічне небо? 
А якби побачили, що спало б вам на 
думку? Можливо, ви вирішили б, що 
земноводне створіння з’їхало з глузду? 
А можливо, все банальніше, і жабеня 
просто не може проковтнути величез-
ну муху, яка застрягла в його горлі? 
Саме тому і сидить, задерши голову, 
і очі його спрямовані до зоряного неба. 
А можливо, воно мріє про життя на 
інших планетах? Але який здогад із 
цих і багатьох інших буде правдою? 
Саме про одне таке жабеня буде наша 
історія.

Жив собі молодий жаб на ім’я Дрімко. Жив він, як і всі 
його знайомі, у маленькому жаб’ячому містечку біля болота, 
посеред густого лісу. Усі навколо, як порядні жаби, були 
заклопотані своїми справами: кваканням, скаканням та 
поїданням мух. Але наш жаб був мрійником. Кожну ніч, 
він вилазив на корінь старого дерева, що виднівся з води. 
Дивлячись на одну яскраву та прекрасну Зіроньку, жаб 
уявляв, що вона також дивиться на нього. Спостерігаючи 
за Зіронькою, Дрімко мріяв про те, як чудово було б опи-
нитися ближче до неї.

Інші жаби, а серед них — його мати, брати і сестри — 
мріяли лише про смаковитих мух, та продовження жаб’я-
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чого роду. Жоден із них ніколи не зупинявся посеред своїх 
повсякденних справ, і не вдивлявся у небо.

Так, він відрізнявся від інших, і за це його недолюблю-
вали. Одного разу до Дрімка підійшла найстаріша на бо-
лоті жаба і промовила:

— Я давно спостерігаю за тобою, Дрімко, і бачу, на-
скільки ти відрізняєшся від інших. Але тобі вже час зробити 
вибір: чого ти бажаєш насправді? Ти можеш, як інші жаби, 
присвятити все життя кваканню, стрибкам та ловлі мух. 
А можеш піти зовсім іншим шляхом, тому що життя жабки 
коротке і лише тобі вирішувати, як ти його проживеш…

Ці слова схвилюва-
ли наше жабеня. Він мір-
кував увесь день і всю 
ніч,… а коли знову настав 
ранок, вирішив: “Я хочу 
побачити свою Зіроньку 
якомога ближче, і зроблю 
усе, що можу, для цього!”

Уночі Дрімку здава-
лось, що його Зіронька 
десь там, за пагорбом, 
праворуч від болота. І він 
пострибав туди. Дрімко 
скакав довго: не день і не 

два, а набагато довше. По дорозі удень він підкріплявся 
комахами, а щоночі бачив лише свою Зіроньку і вірив, що 
з кожним його зусиллям вона стає для нього все ближчою.

І ось ліс закінчився. Перед нашим юним жабом відкри-
лося безкрає пшеничне поле, посеред якого знаходився 
якийсь дивний, небачений раніше Дрімком предмет. Де-
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кілька хвилин він розмірковував, чи варто наблизитись 
до невідомого, щоб роздивитись його. А потім вирішив: “Я 
подолав такий довгий шлях, невже зупинюсь зараз і не 
дізнаюся, що за дивна річ перед моїми очима?” І він рішу-
че стрибнув уперед.

Коли Дрімко прострибав більшу частину дистанції 
до невідомого предмета, він із здивуванням зрозумів, що 
посеред поля стояла справжнісінька Літаюча Тарілка. Тут 
із космічного човна вистрибнув справжній інопланетянин, 
дуже схожий на нашого жаба, тільки трохи більший на зріст.

Прибулець подивився на Дрімка і вимовив:
— Ква, — що на міжгалактичному жаб’ячому озна-

чає: — Привіт!
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кілька хвилин він розмірковував, чи варто наблизитись 
до невідомого, щоб роздивитись його. А потім вирішив: “Я 
подолав такий довгий шлях, невже зупинюсь зараз і не 
дізнаюся, що за дивна річ перед моїми очима?” І він рішу-
че стрибнув уперед.

Коли Дрімко прострибав більшу частину дистанції 
до невідомого предмета, він із здивуванням зрозумів, що 
посеред поля стояла справжнісінька Літаюча Тарілка. Тут 
із космічного човна вистрибнув справжній інопланетянин, 
дуже схожий на нашого жаба, тільки трохи більший на зріст.

Прибулець подивився на Дрімка і вимовив:
— Ква, — що на міжгалактичному жаб’ячому озна-

чає: — Привіт!

— Ква, — відповів Дрімко.
— Я приземлився всього де-

кілька хвилин тому, оскільки хочу 
знайти справжню Зелену Шишку, — 
промовив прибулець — Бортовий 
комп’ютер привів мене на вашу Пла-
нету. Хоча усі мої друзі і рідні впев-
нені, що Зелених Шишок не існує, 
але я вірю, що можу знайти її тут.

— Я можу допомогти тобі, — 
сказав Дрімко, — бо я подорожував 
нашим лісом дуже довго і бачив вели-
чезне дерево як раз із такими шишка-
ми неподалік звідси. Хочеш покажу?

— Авжеж! Хочу! — схвильовано мо-
вив інопланетний жаб, — до речі, мене звати Квакер!

— А я Дрімко.
І вони пострибали разом. Через певний час Дрімко 

привів Квакера до великої- привеликої ялини, під якою 
лежало багато пречудових зелених шишок. Прибулець був 
просто в захваті від шишкової розкоші ялинки: 

— Вони пречудові! — із радістю сказав він, — Коли 
я привезу ці шишки додому, усі мої друзі квахнуть і витрі-
щать очі від здивування!

Із цими словами він узяв декілька шишок і поклав до 
невеличкої сумки, прикріпленої до пояса.

— Я дуже вдячний тобі, Дрімко, — продовжив Ква-
кер, — можливо, у тебе також є мрія, яку я можу допомогти 
здійснити?

І як ви гадаєте, що було далі? Авжеж, Дрімко розповів 
Квакеру про свою Зіроньку. А коли прийшла ніч і він по-
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казав її на небі, прибулець сказав, що саме там живе його 
бабця Квакільда. Він із радістю доправить Дрімка до неї 
в гості, бо і сам збирався її навідати.

Нашому жабеняті все це здавалось прекрасним сном. 
Ще декілька днів тому він і не мріяв, що пригоди можуть 
так обернутись. Але вирішувати треба було зараз… і Дрімко 
погодився. Вони разом залізли до Літаючої Тарілки і поле-
тіли назустріч пригодам.

Глава 2 
Краса, їжа та турботливий Піт

Після того, як космічний корабель з Дрімком і Квакером 
на борту пролетів хмари і вийшов на земну орбіту, Квакер 
вирішив, що Дрімку буде цікаво подивитися, як виглядає 
його рідна планета Земля зверху. І він мав рацію. Наше 
жабеня прилипло до ілюмінатора, як муха до скла.

— А що, всі планети такі? — запитав Дрімко.
— Які “такі”? — перепитав Квакер.
— Ну, такі блакитні з білим і такі гарні?
— Ні, звичайно, всі планети різні: різного кольору, 

розміру, і ще багато чим відрізняються. А щодо краси — тут 
вже не мені судити, — і він підморгнув Дрімкові, — адже 
у кожного поняття краси своє.

— Це як? — не зрозумів Дрімко.
— Ну, розумієш, — сказав Квакер, — ось ти вважаєш 

свою Маму гарною?
— Звичайно, вона найгарніша жаба в нашому містечку.
— Добре, а ось як ти думаєш, дитинча мухи вважає 

свою маму красивою?
— Не знаю, але, як на мене, мухи не бувають гарними, 

це просто їжа. Яка вже тут краса, ось апетитними — так…, — 
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сказав Дрімко, облизуючись і згадуючи, що з учорашнього 
дня нічого не їв.

— А ось я впевнений, що для її малюка мама-муха 
найкрасивіша у світі, тому краса у кожного своя.

— Так, — сказав Дрімко, — напевно, ти маєш рацію. До 
речі, а чим ви тут харчуєтеся?

І Квакер провів Дрімка на космічну кухню. Хоч Кора-
бель капітана Квакера був невеликого розміру, у ньому 
помістилися дві каюти, кухня і капітанський центр управ-
ління кораблем. Поки вони ще перебували на Земній орбіті, 
капітан Квакер доручив управління Літаючою Тарілкою 
автопілоту, а сам повів гостя обідати.

Корабельна кухня, з точки зору нашого жабеняти, 
виглядала більш ніж дивно. Це була невелика, абсолютно 
порожня біла кімната.

— Щось це не схоже на кухню, — сказав Дрімко.
— Зачекай, — відповів Квакер, — зараз все буде.
Через секунду зі стелі вилетів маленький робот в сміш-

ний зелено-блакитній шапочці з бубонцями.
Робот підлетів до Дрімка й застиг перед його обличчям.
—  Це наш помічник у харчуванні, — пояснив капі-

тан, — ми кличемо його Піт. Зараз він просканує твій мозок 
і тіло, для того щоб зрозуміти, що з того, що ти любиш їсти, 
буде найбільш корисним для тебе зараз.

— А мені що робити? — запитав Дрімко, із тривогою 
поглядаючи на дивну шапочку на металевій голові робота.

— Нічого, — знизав плечима Квакер, — просто стій 
і думай про свою найулюбленішу їжу.

Дрімко заплющив очі й уявив, як Мама накриває на стіл, 
ставить його улюблений пиріг, зі смаженими бабками та 
шоколадом. А поруч вишневу підливу з корінцями селери, 
посипану сушеними мушиними крильцями. Ммммм…  таке 
він їв тільки на свято.
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Коли Дрімко розплющив очі, все, що малювали його 
спогади, було перед ним. І пиріг із шоколадом, і підлива, 
і навіть стіл зі скатертиною точнісінько такий, як удома. 
Не було тільки Мами.

— Дивно, — очі Квакера збільшились, — зазвичай Піт 
створює тільки одну з уявлених страв, ти, напевно, дійсно 
голодний. А ось чого б зараз хотілося мені…

Із цими словами Квакер прикрив очі, а Піт підлетів до 
нього і швидко просканував блакитним променем, який 
світив із дзвіночків на капелюсі.
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У ту саму мить перед Квакером виник невеликий 
столик, а на ньому тарілка з незрозумілою бузковою 
рідиною.

— Знову суп, — розчаровано сказав Квакер, — всього 
раз дозволив собі помріяти про сто-кілограмовий тортик 
із бабок із марципанами, і ось будь ласка, вже третій день 
їм тільки суп.

— Чому ж так? — запитав Дрімко, дожовуючи свій 
пиріг.

— Ну, розумієш, — зніяковіло відповів Квакер, — я ж не 
тільки помріяв, я ж його таки з’їв. Ось тепер Піт вважає, що 
мені потрібно посидіти на дієті. І, чесно кажучи, він має ра-
цію, я дійсно трохи переїв, а Піт турбується про моє здоров’я.

На ситий шлунок Дрімко відразу відчув, наскільки 
втомився за останній час, як сильно хоче спати. Він сказав 
про це другові. Тоді Квакер провів його до гостьової каюти, 
а сам пострибав до центру управління кораблем, бо вже 
час було розвертатися і тримати курс до планети, де жила 
його люба Бабуся.

Глава 3 
Куди летять жаби навесні

Коли Дрімко прокинувся, то не одразу зрозумів, де 
знаходиться. Навколо було темно, тепло і м’яко. Він не знав, 
скільки проспав, і тільки за кілька хвилин згадав усе, що 
з ним сталося.

Перш ніж залишити наше жабеня в гостьовій каю-
ті одного, Квакер трохи проінструктував, як керувати 
каютами космічного корабля. Наприклад, для того щоб 
увімкнути світло, потрібно було по черзі підморгнути два 
рази правим, а потім два рази лівим оком. А для того, щоб 
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відчинилися двері, потрібно сказати голосно Ква-аак, од-
ночасно підстрибнувши при цьому.

Ця технологія називалась “мульти-ква-рух”.
Насамперед, Дрімко увімкнути світло і огледітися. Він 

вдало підморгнув 2 рази правим, а потім лівим оком. Тепер 
у каюті стало видно, як удень. Дрімко лежав на затишному 
дерев’яному ліжку, яке нагадувало шкаралупу велетен-
ського волоського горіха. Гостьова каюта виглядала зовсім 
не так, як кухня. Ніяких білих стін і тому подібного, вона 
вся була соковито- зелена. Коли Дрімко придивився, то 
зрозумів, що по стінах та підлозі каюти ріс м’який зелений 
мох. А зі стіни праворуч стікав справжній водоспад. Стеля 
була чорного кольору, прикрашена зображенням Сонця 
й планет, ніколи раніше нашим жабеням не бачених. Усе 
це було дуже цікаво і викликало у Дрімка багато питань.

Йому захотілося вийти з каюти і пошукати капітана 
Квакера. Дрімко ще раз озирнувся навколо. Він пам’ятав, 
для того щоб вийти потрібно просто встати перед дверима, 
голосно Ква-аак-нути і підстрибнути на місці, але абсолют-
но незрозуміло було, де знаходяться двері.

Трохи подумавши, він вирішив зробити це перед кожною 
з чотирьох стін каюти. «Рано чи пізно — двері знайдуться», — 
подумав Дрімко. Мабуть зі сторони це виглядало досить сміш-
но, але інших варіантів у нього не було. Першою було обрано 
стіну, яка була зліва. На ній ріс темно- зелений мох. Наше жабеня 
стало на позицію, Ква-аак-нуло і стрибнуло одночасно,… але 
нічого не відбулося. Тоді він перемістився до стіни, по якій 
струменіла вода. Проробивши те саме, Дрімко чекав, що в стіні 
відчиняться двері, але замість цього вода стала тверднути 
і в результаті перетворилася на якусь подобу дзеркала. У ньому 
він побачив себе наче з усіх боків одночасно. 
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Дрімко навіть пострибав ще трішки просто для задо-
волення, і щоб роздивитись себе краще. Біля третьої стіни 
стояло ліжко, тому в ній дверей бути не могло. 

Залишалася одна стіна м’яко-салатового кольору, по 
якій вилися кімнатні рослини з різнокольоровими листоч-
ками. Дрімко підійшов до неї і виконав “мульти-ква-рух”. 
Одразу-ж стіна стала напівпрозорою і наше жабеня, згадав-
ши, як це робив капітан Квакер, просто пройшло крізь неї.

Коридор, напевно для контрасту, був сірим і похмурим. 
Єдине, що тішило — той самий зелений мох, який ріс всюди 
під ногами, наче килим. Оскільки дорога з гостьової каюти 
вела всього в одному напрямку, Дрімко пострибав уперед. 
Несподівано коридор закінчився глухою стіною.

“Ква-а-ак”, — сказав Дрімко, одночасно підстрибнувши. 
Стіна стала напівпрозорою. За нею виднівся капітанський 
центр управління кораблем із Квакером всередині. Це було 
те, що потрібно, і жаб сміливо пройшов крізь стіну.

— О, Ква-ква! — радісно привітав його капітан кора-
бля, — Дрімко, як спалося?

— Ква, — відповів Дрімко із посмішкою від одного 
жаб’ячого вуха до іншого, — спалося чудово. Мені снилася 
моя Зірочка. Я такий радий, що скоро не просто побачу, але 
навіть доторкнуся до неї. Між іншим, скільки нам ще летіти?

— Залишилося кілька годин. Поки ти спав, ми встигли 
подолати більшу частину шляху, — відповів Квакер.

— Як же ми рухаємося так швидко? — здивувалося 
наше жабеня. — Коли я стрибав від свого містечка на болоті 
до галявини, мені знадобилося кілька десятків днів, щоб 
подолати цю відстань. А тут — ціла подорож до далекої 
планети, і всього кілька годин?!

— Це все Квакантові технології, розроблені нашими 
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вченими кілька років тому,  — з гордістю сказав Квакер. — 
Раніше ми теж пересувалися дуже повільно, але після ви-
находу професора Кванкуса все змінилося. До речі, він мій 
тато, — вимовляючи ці слова, капітан Квакер переповнився 
гордістю. Гордий жаб зазвичай виглядає на декілька сан-
тиметрів вище, його щоки надуваються, а на обличчі сяє 
посмішка. Правда, одночасно з поважністю, Дрімко відчув 
відтінки смутку в голосі друга. Він подумав, що треба буде 
розпитати Квакера про це пізніше.

— І як воно працює? — з цікавістю запитав Дрімко.
— Все дуже просто. Професор довів, що сила наших 

думок і бажань набагато більша, ніж здається. Він створив 
пристрій, який назвав “ЯМ”, — із цими словами Квакер 
показав на невеликий білий обруч, що лежав поруч на 
столі. — Одягнувши його на голову, кожна жаба може вті-
лювати в життя всі свої бажання. Крім того, на “ЯМ” стоїть 
захист від не жаб’ячого дотику. Якщо хтось крім нас спро-
бує його взяти, пристрій моментально самознищується, 
перетворившись на пил.

Розповідь капітана дуже зацікавила Дрімка, але дещо 
все ще залишалося незрозумілим. І він запитав:

— Тоді чому тобі довелося летіти до нас на Землю за 
зеленими шишками, адже ти міг просто одягнути “ЯМ” 
і побажати отримати їх одразу!

— Так, ти маєш рацію, — відповів Квакер, — але все 
не так просто. Річ у тім, що мало просто побажати чогось. 
Ще потрібно знати, як це щось виглядає, а головне вірити 
в те, що воно існує. Крім того, потрібно ще вміти сконцен-
трувати свої думки на одному бажанні й уявити, що воно 
вже здійснилось так ясно і чітко, наскільки можливо. А це 
іноді займає роки тренувань. Я ось, наприклад, цілих 



18

«Ква(ко)ролі світів»

www.kvakoroli.com

п’ять років тренувався, поки навчився чітко уявляти, як 
мій корабель пролітає від однієї планети до іншої лише 
за кілька годин. І ще зміг настільки повірити, що це на-
справді сталося. А вправи з зеленими шишками зайняли 
у мене ще рік.

— ОГО! — щелепа Дрімка різко впала від захвату. Ла-
пкою повернувши її на місце, він продовжив: — Я дуже ра-
дий, що ти зробив таку велику роботу, адже завдяки цьому 
ми познайомилися, — і він посміхнувся новому другові.

Тут раптово на кораблі згасло світло, завила сирена 
і вийшла з ладу штучна гравітація. Жабенята відірвались 
від підлоги, та плавно закружляли посеред приміщення. За 
кілька хвилин в центрі управління кораблем увімкнулося 
слабке аварійне освітлення.

— Що трапилося?! — злякано закричав Дрімко.
— Я не знаю, — розгублено відповів Квакер. — Зараз 

спробую з’ясувати.
З цими словами він незграбно поплив до бортового 

кмп’ютера широко розмахуючи лапками.
Добравшись до цілі, Квакер спритно вхопився за по-

ручні капітанського крісла, посадив себе і пристебнувся 
ременями безпеки. За кілька хвилин капітан обернувся до 
Дрімка, який все ще маневрував під стелею. Очі Квакера 
були широко розкриті.

— Схоже, на нас напали та взяли в полон. Поглянь! — 
і він показав лапкою в ілюмінатор, за яким, виднівся кора-
бель. Гігантський корабель у формі дивного рудого кота.

— Це… справжні космічні пірати, — збентежено сказав 
капітан Квакер.
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