
ВАМ – СЮРПРИЗ  

Дідусеві Олексію під сімдесят, а бабусі Варці на півроку менше. Сиділи  б  у  новорічний вечір 
вдома, та ба... На бал-маскарад потягло. Посеред  ночі в клуб повіялися.  

“Та ще й онуків із собою  прихопили”, - регоче дідусь.  А бабуся із задоволенням переповідає:  - 
Тільки ми з дідом всілися до вечері, аж тут наш синок Вася та невісточка Люба з онуками на 
поріг.   

- Хай щастить і здоровиться вам! - підштовхують до нас  діточок.  - Просимо до столу...  

 - Ніколи, спішимо на бал-маскарад. Пригляньте за Петриком і  Марійкою, - швиденько 
розпорядилась Люба і, схопивши Васю за руку, вишмигнула з хати. Петрик одразу кинувся на 
кухню, приволік виварку, поставив переді мною.  

 - Залазьте, бабусю, будете Бабою Ягою! - повелів, тицьнувши в руки мітлу.   

- Змилуйся, я ж торік була Ягою! - стогну благально, сподіваючись на милосердя.  

 - Тоді ви не гасали на мітлі по кімнаті й не возили нас  на собі, - заперечила Марійка, 
примхливо надувши губенята.  

 - А мені ж ким тепер бути? - мов зачарований, підвівся з-за столу старий.   

 - Будете Кощеєм Безсмертним! - загадав Петрик.  

- Ось вам  подушка для горба, ось коцюба, ось глиняник...  

 - А глиняник нащо?!  - Наквацяйтесь, щоб були страшними, як смерть, - регоче Петрик.  

 - А бабусю я вимажу сажею, - тягне мене до печі Марійка.  

- Тільки ви дрантину якусь на себе накиньте й патли розпустіть, - загадує.  Нам із дідом не 
вперше  перевтілюватись у всяку нечисть. І  цього разу в дітей на очах хутенько перетворилися 
на Бабу Ягу та  Кощея Безсмертного. А онучата  втаргунилися на наші горби і  щосили 
поганяють:   

- Ану, хутко по хаті, бридкі потвори! Та підбрикуйте,  підбрикуйте!  Коли це їм надокучило, 
закомандували, аби ми обнялися, як царевич з принцесою, і поцілувалися. Для любих онуків 
чого тільки не втнеш! Увійшовши в роль, ми так охоче  чоломкалися, аж  відляски лунали 
хатою й  виварка піді мною торохкотіла.   

- А тепер, - регоче малеча, - беріть, царевичу, принцесу в  оберемок і несіть у своє царство-
государство!   

- Я ж уже той,.. - застогнав старий, і розвів убоки кволі руки. Та на нього внуки нагримали:  

- Не вередуйте! Царевич усе може! Хапайте і несіть!  І він, бідолага, ухопив. Разом з виваркою. 
Насилу підняв. І побіг. Тільки не вперед, а назад. Добіг до столу, та як зачепиться за щось 
п’ятою, та як упаде зі мною посеред хати - аж стіни загули. А дітвора знову в регіт. Не помічає, 
що “царевич” потух од болю, а “принцесу” так обхопило сплющеною виваркою, що й  дихнути 
не може... Ледве витряс мене старий із тієї виварки і  категорично помахав пальцем онукам:  

 - З мене досить! Хочете, буду бараном, віслюком, мавпою - ким завгодно, тільки не царевичем!   



- А я, - кажу, - згодна бути козою, жабою, змією, тільки не  принцесою!  ...Діти хитрувато 
переглянулися, кивнули одне одному і сказали:  

 - Якщо ми вам уже набридли, то переправте нас на бал-маскарад.        

- Клуб недалечко, могли б і самі перескочити, - вдавано-обережно буркнув старий.   

- Мене з Марійкою не пропустять у зал, - зітхнув Петрик.  

 - А  ви дорослі: і самі пройдете, і нас пронесете в лантухах, якщо перевдягнетесь у Діда 
Мороза та Снігуроньку. У нас маски для всіх є.  Ми з дідом неабияк зраділи. Похапцем 
накинули на себе старі  кожухи, нап’яли маски, завдали на спини лантухи з онуками й подалися  
до клубу. А там уже свято повним ходом!  

 Роззираємося - ніде наших не видно, тільки всякі маски. А онука пошепки підказує з лантуха:  

 - Тато з мамою в таких же масках, як і ви...  А ті вже тут як тут.  

 - О, колега завітав! - пробасив Вася навмисне пониженим хрипким  голосом, взявши батька за 
руку. Старий швиденько перекинув йому  на плечі ношу й покотив по залу вихилясом, 
притупуючи та приспівуючи:  

  - По дорозі жук, жук, по дорозі чорний... Подивися, мій  синочку, який я проворний!   

- Клас! - вигукнув хтось азартно.  Я віддала свій лантух невістці та й услід за старим:  

 - Він у мене - старий жук, я - його жучиха. Бавте, дітки, жученят, бо накоять лиха!  

- У-у-ух!  Коли з лантухів повискакували, застрибали навколо нас двоє зайченят, усі аж роти 
розкрили від подиву. А потім зал вибухнув оплесками. Вражена несподіваним поворотом, 
публіка закричала:  

 - Перший приз - їм!! Перший приз - їм!!  Нам з онуками вручили по важкенькому подарунку й 
повели до святкових столів. Синок скинув із себе маску Діда Мороза, налив мені з батьком по 
келиху вина, а зайченятам по склянці узвару, й урочисто почав:  

 - Будьте здоровенькі, шановні... - і затнувся, витріщивши очі. Невістка також поспіхом зняла зі 
своїх дітей маски зайченят і також обімліла.  

 - А це що таке?..   

- Новорічний сюрприз! - розсміявся старий і, перехиливши келих, знову кинувся у танок...  Ох, і 
повеселилися ми! Ох, і погуляли! Чого й вам бажаємо. І старим, і молодим, і малим...  
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