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СМЕРДЯЧІ ШКАРПЕТКИ

Ромко відчинив шухляду — нема. Він подивився 

в кошик з випраними речами — нема. Нарешті він 

сягнув рукою під ліжко. Мацав, мацав, аж намацав 

щось м’яке. Ага! Є! Витягнув. Фу! Смердить! 

Сягнув ще раз. Знову мацав, мацав, але вже 

нічого не намацав. Нема пари. Гм-м. . .  Недобре. 

Одна смердяча шкарпетка не поможе.

— Мамо! Я не маю шкарпеток! — Ромко 

крикнув у долину сходами.

Але з долини тільки було чути голосний звук 

телевізора. Певно, Дарія дивилася на півфінал 

чемпіонату світу з футболу. 

Ромко помчав сходами вниз.

У кухні пані Наталя Семенчук сиділа при столі 

і щось дуже пильно друкувала на комп’ютері. 

А в світлиці дійсно була Дарія — сиділа перед 

телевізором у навушниках, головою махала в такт 

до музики i дивилася на півфінал.

— Ма! Я не маю шкарпеток!

Мама на хвильку підняла голову від комп’ютера.

— Ти колись впадеш, якщо будеш так літати по 

сходах, — сказала вона.

— Мам! Мені вже пізно,— муркнув Ромко, 
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відкрив двері холодильника і вхопив два кусники 

вчорашньої піци.

— Tреба було вчора все приготувати замість 

грати у відеогри. Я колись відберу твої контролери! 

Ти лиш устромиш носа в дурний екран і вже забув 

про цілий світ.

— Мамо! Прошу! Шкарпетки? — Ромко на-

хилився до маминої голови і його мама відчула 

запах часнику і квашених огірків. 

— Знову мій молодий кухар видумав якусь 

дивну піцу, — подумала вона. — Що робити? 

Бодай, береться до куховарення.

Вона закрила комп’ютер, встала з крісла  

і звернулася до сина.

— Ти вже не такий малий, щоби я тобі все прала. 

Не виправ, не маєш.

Ромко далі дивився на маму прохальними 

очима і усміхався невинною дитячою усмішкою. 

Вона зітхнула і помахала головою, а тоді поцілувала 

сина в голову так швиденько, що він не мав часу 

відскочити.

— В сушарці. Скоренько, бо спізнишся.

— Дякс, ма!

Ромко побіг сходами до пивниці і навіть не чув, 

як мама крикнула за ним:

— Але дивись, щоби це була пара!

Він знайшов якісь дві червоні футбольні 

шкарпетки, одягнув і за хвилину вже стояв при 

дверях.

— Па, ма!

Ромко натягнув шолом на голову, скочив на 

ровер і поїхав.


