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     Оленка сиділа біля відчиненого вікна, дивилася на повний місяць, на 

чорне всіяне зірками  небо – і неймовірні( а можливо і дивакуваті) думки 

роїлися в її голівоньці, а в цей час Льоня лежав на ліжку і зубрив фізику. 

     - Як ти думаєш, інопланетяни існують? - запитала Оленка у брата. 

     - Не заважай, - відповів Льоня і відвернувся до стіни. 

       Оленці було дев'ять років, а Льоні  - чотирнадцять. Через велику різницю 

у віці діти не так сильно дружили. Тому брат не хотів відповідати на питання 

сестри, тим більше що завтра у нього контрольна з фізики, і отримана оцінка 

вирішить його «подальшу долю», бо попереду були омріяні канікули. 

     - Льонь, ну будь ласка, розкажи. 

     - Відчепись! У мене завтра контрольна. 

     - Не полишу, поки не розкажеш, - наполягала сестра. Потім вона залізла на 

його ліжко і почала бешкетувати. Льоня, з досвіду, знав, що від надокучливої 

сестри не так легко відчепитися. І тому неохоче погодився. 

     - Ну гаразд, тільки потім ти залишиш мене в спокої. 

     - Прекрасно, - погодилася сестра, зручно вмощуючись біля брата, - тільки 

розкажеш все, що знаєш. 

       Льоня неохоче почав свою розповідь, сподіваючись, що монотонна 

промова швидше набридне сестрі: «Почнемо з того, що інопланетяни такі ж 

розумні істоти, як ми з тобою. Тільки вони набагато розумніші. Інопланетяни 

винайшли космічні кораблі для швидкого переміщення в різні кінці Всесвіту, 

навіть за межі Сонячної системи. Наші ж учені зуміли відправити на Марс 

кілька марсоходів, а  космонавти побували тільки на Місяці. Зелені 

чоловічки, як їх часто називають, дуже сильно хочуть зв'язатися з нашими 

вченими. Тільки у них нічого не виходить, тому що вони не знають нашої 

мови. Ці розумні істоти залишають на полях різні знаки і символи, 

сподіваючись, що ми їх розгадаємо. Деякі люди кажуть, що вони хочуть 

захопити нашу планету і знищити людство. Хоча я цьому не вірю, тому що 

ми їм нічого поганого не зробили». 



    - А, може, і зробили, звідки ти знаєш?- і лукава посмішка осяйнула 

обличчя сестри. 

    - Ось скажи, чим ми могли їм нашкодити? – почав гніватись брат. 

    - Ну не знаю… 

    - Саме так. Все, я тобі розповів, те, що ти просила, тепер не заважай мені. 

    - Але ж…, - і намагання продовження діалогу розчинилося разом із рипом 

дверей, які промовисто зачиняв Льоня. 

      Вона знову сіла на підвіконня і продовжила, як її здавалося, цікаве 

заняття: дивитися на зірки, небо і місяць.  

      Час наближався до дванадцятої, Льоня уже спав, а Оленка досі сиділа і 

дивилася в нічне небо. Раптом вона побачила здалеку якесь сяйво, що 

повільно спускалося вниз. Це не було схоже на зірку, яка падає. Це було 

щось інше. Дівчинка стала будити брата, а Льоня тільки відмахувався від 

сестри руками. 

     - Льоню, будь ласка, прокинься, - злякано шепотіла дівчинка. 

     - Та що таке? - запитав заспаним голосом брат. 

     - Там, там таке, - затинаючись, почала сестра, - я побачила на небі якесь 

дивне явище. Мені страшно.  

     - Що, вже падаючої зірки відрізнити не можеш! - обурено сказав брат. 

     - Та ні, ти не зрозумів. Це не зірка. 

     - Здається, ти стомилася, лягай спати. 

       Тільки Льоня це промовив, як їхній будинок почало трясти, і вся кімната 

залилася білим світлом. До розчиненого вікна стало підлітати щось дивне і 

незрозуміле. Діти придивилися і зрозуміли, що це … Так, це саме те, про що 

ви подумали! Олена вся побіліла. У Льоні відвисла щелепа. Вони стали 

дивитися на загадкове явище у них за вікном. Спочатку цей космічний 

прибулець літав у повітрі, а потім через деякий час він дуже повільно 

опустився на землю. Корабель відкрився, і звідти вийшли два маленькі, в 

півтора метра зросту, незрозумілі істоти, дивно зодягнені, які світилися. 



       Один тримав планшет з картою в руках, а другий щось говорив йому 

нерозбірливою для дітей мовою. По тому, як ці двоє вели себе, було 

зрозуміло, що вони щось бурхливо обговорюють. 

      - Оце так ! - промовила Оленка, оговтавшись від переляку. 

      - От би дізнатися, про що вони говорять, - сказав Льоня. 

        Інопланетяни довго сперечалися, а потім помітили приголомшених 

дітей. Вони почали їм щось говорити, та діти не зрозуміли. Тоді 

інопланетянин, той, що стояв з картою, зайшов назад в космічний корабель і 

через декілька  хвилин повернувся з якимось незрозумілим приладом, який 

від натискання на кнопки спалахував всіма кольорами веселки. Після цього з 

приладу вилізла антена і стала крутитися навколо своєї осі. Це був  

перекладач. Потім інопланетяни почали розмовляти вже українською  мовою. 

      - Вибачте нас, будь ласка, за такий пізній візит. Довго не могли 

налаштувати перекладач – помагатор. Ми – Кван і Стрепж -  члени 

космічного екопатруля. Зараз виконуємо завдання по відстеженню 

космосміттєвоза «YHT-12», який загрузився радіоактивними відходами на 

Касіопеї, але ліцензію на такі перевезення вже вичерпав. Тож відстежуємо 

нелегальне звалище, - заговорив один з нічних гостей. 

     - Це наша планета, Земля, і ніяке вона не сміттєзвалище для космічного 

непотребу! - обурилася Оленка. 

     - А ви, правда, з іншої планети? – все ще не вірячи у те, що відбувається, 

поцікавився Леонід. 

     - Так, ми з планети Ондрус. Міжгалактичний Парламент суворо стежить за 

розвитком екосистем, кожна система має обмежений дозвіл на кількість 

шкідливих викидів, а еконагляд цей процес суворо контролює. Та останнім 

часом з’явилися охочі заробити на утилізації «зайвих» відходів – ось ми і 

займаємося їх пошуком. Напевно, не в ту галактичну систему потрапили. 

     - Напевно, напевно! - вигукнула дівчинка, - круто ви заблукали! 

     - Чому заблукали? - запитав другий інопланетянин. – За всіма 

параметрами екородара це саме те місце. 



        - Це планета Земля, а не сміттєзвалище, - відповів брат. 

        - Це ви так гадаєте, а ваші навколо орбітні показники говорять зовсім 

про інше: незабаром станете космозвалищем, - констатував прибулець. 

       - Але ж це наше подвір’я: будинок, сад, город – не вірила своїм вухам 

Оленка, - яке звалище? Сміття у нас кожного ранку забирає машина. 

       - Може й забирає, але не все. Ось тут прилад показує… - не встиг сказати 

Кван, як з люку космічного корабля визирнула ще одна істота і тричі 

протяжно просвистіла. 

      - Вибачте, ми дійсно заблукали. Штурман знайшов помилку. У нас дуже 

багато справ, треба терміново відлітати. Можливо наступного разу… 

        Але останньої фрази діти не почули. Через декілька хвилин несподівані 

гості зникли у космічній безодні. 

         Льоня і Оленка довго потім сиділи на підвіконні і мовчки дивилися в 

небо. Неймовірна зустріч вразила їх. Що й сказати: Земля – космозвалище, 

але в одному прибульці точно помилилися: людство навчиться дбати про 

довкілля, і для цього треба всім докладати своїх зусиль. Леонід думав про те, 

що якби інопланетяни залишилися, він би розпитав їх про все, що його 

цікавило, а Катя не могла розібратися в своїх думках. 

        Після їх відльоту на місці приземлення корабля залишилося випалене 

місце в формі кола – саме воно не давало спокою дівчинці, щоб з ним не 

робили, а воно все рівно не зникало. Нарешті вона наважилася на розмову з 

братом: 

- Льоню, ти мені допоможеш? 

- А може ти сама якось вирішиш свої проблеми? – спробував відмовити 

брат. 

- Ні, сама більше не можу! Я знаю чому зелені чоловічки назвали наше 

подвір’я смітником. 

-  О, нові вигадки! 

- Та ні, старі. Я в тому колі закопала розбитий термометр. 



- Ну нарешті розкрита таємниця його зникнення, бо я вже  зробив 

обстеження приміщення і ртуть утилізував, а от друзок від 

термометра не знайшов, - невідомо звідки на порозі кімнати виник 

тато. 

Далі відбулася важка розмова, і я її  зміст передавати не буду, але висновок з 

неї треба озвучити: ми відповідаємо за те, що робимо! 

      Так хочеться, щоб екопатруль ще раз прилетів і впевнився: земляни 

вчаться дбати про свою планету! 

         

 


