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Під спекотним сонцем 
дерева і пагорби ставали 
пожухлими. В телевізійних 
новинах повідомлялося: 
“У місті Васильові 
надзвичайно жарко і вчені 

стурбовані цією ситуацією! 
Вони вважають, що така 

сильна спека, мабуть, пов’язана 
зі зміною клімату. Аварійні 

служби просять усіх бути особливо 
обережними! У цих надзвичайно сухих 

умовах небезпечно розводити вогнища у 
лісових районах...”



Петрик був за містом 
і насолоджувався 
природою. Як тут добре і 
спокійно! Але ось, раптом, 

тишу порушив звук сирени. 
ВІУ-ВІУ! ВІУ-ВІУ! Повз нього 

промчала пожежна машина: 
ВЖЖИК! Потім ще одна: 

ВЖЖИК! І третя. О ні! Що це?! 
Величезний стовп диму піднімався 

високо в небо. Мабуть, почалася 
лісова пожежа прямо біля Васильова! Яка 

катастрофа! Петрик раптово відчув тривогу.



Він подумав про свою подружку 
лисичку Лiлу. Всім своїм серцем він 
сподівався, що вона не опинилася 
серед полум’я. Він поспішив у бік 
вогню. Пожежники виглядали як 
воїни в обладунках, які боролися з 
жовтогарячим чудовиськом! Їхні довгі 
шланги розпорошували тонни води 
на полум’я. Всюди був густий чорний 
дим. Вiн проникав у горло Петрика 
і душив його, тому він прикрив рот 
футболкою.



Один з пожежників крикнув:

«Вогонь занадто великий! У нас не вистачить води в 
пожежних машинах!» 

Головний пожежник повернувся і подивився в бік річки. 
Його обличчя виглядало дуже стурбованим. «Через 
цю посуху води в річці теж замало, – сказав він. – Це 
серйозно!»

Петрик швидко озирнувся навколо себе. «Лiла! Де ти? – 
крикнув він. – Лiла! ЛIЛAAAA!»

У той самий момент лисичка Лiла підбігла до нього і 
почала тертися об його ноги.

«О, Ліла! Я такий радий, що ти в безпеці!” – сказав Петрик.



Але Ліла все ще виглядала наляканою. Вона 
продовжувала притискатися до нiг Петрика, 
обертаючись навколо нього. Потім вона потягла за 
штанину одного з пожежників, якого звали Максим. 
Він опустився на коліна поруч з нею.

«Що трапилося, моя лапочка? – запитав він. – Що ти 
намагаєшся сказати нам?»



Лiла трохи заскиглила. Вона, здавалося, 
говорила: “Ходімо зі мною! Слідуйте за 
мною!» Потім вона кинулася геть, швидко, 
як стріла, до палаючого вогню. Вона хутко 
зникла на вузькій стежині серед дерев, і 
завіса вогню закрила її. Максим пішов за нею, 
роблячи великі кроки, щоб не відставати. 
Пробираючись крізь завісу полум’я, він теж 
зник з поля зору. Усе, що Петрик міг чути, був 
рев і тріск багаття. 

«ЛIЛA! – крикнув він. – Будь обережна!!!»



Головний пожежник підійшов до Петрика.

«Не хвилюйся, – сказав він, – Максим – 
найкращий пожежник у всій країні! Лiлa в 
надійних руках! Проте ... нам потрібна вода, і 
негайно!» 

У Петрика виникла ідея.

«Я знаю таємний струмок! – сказав він. – Ось 
в тій печері, он там!»

«Ти впевнений?» – запитав головний 
пожежник.

«Так!» – крикнув Петрик.



Головний пожежник посміхнувся.

«Добре! – сказав він. – Ми протягнемо туди 
шланг. Веди мене до струмка, хлопче! До речі, 
як тебе звати?»

«Петрик», – відповів хлопець і вони удвох 
побігли до печери.

«Чому зараз така спекотна погода? – запитав 
Петрик, поки вони бігли. – По телевізору 
сказали ...»



«Так, я теж чув про це, – сказав головний пожежник. 
– Розумієш, Петрику, проблема у тому, що світ стає 
тепліше. Клімат змінюється, тому ми маємо такі 
теплові хвилі, як зараз. А також бурі і повені, і різні 
інші стихійні лиха! Лід на північному і південному 
полюсах тане, а також льодовики на високих горах, 
таких, як Альпи. Тала вода стікає в річки і біжить до 
моря. Через це рівень моря підвищується. Деякі 
острови і прибережні райони, ймовірно, зникнуть 
під водою! У той же час, якщо клімат ставатиме 
спекотнішим, деякі країни стануть пустелями!»



«Але чому все це відбувається?» – запитав Петрик.

Головному пожежнику було важко дихати, говорити 
i бігти одночасно, але він все ж спробував пояснити.

«Ну, Петрик, ти знаєш, що автомобілі і літаки, заводи 
і всякі такі речі викидають вихлопні гази?»

«Так, я знаю», – сказав Петрик.

«Так ось, деякі з цих газів ми називаємо 
«парниковими газами». Вони піднімаються в 
атмосферу, яка утворює наче прозорий міхур 
навколо Землі. Там, в атмосфері, парникові гази 
затримують тепло від сонця – так само, як теплиця 
чи парник утримує тепло, і, таким чином, допомагає 
рослинам рости швидше. Але ми виробляємо 
занадто багато парникових газів, і на землі стає все 
тепліше і тепліше. Розумієш?» 

«Так, – сказав Петрик. – Розумію. Тож і справді, щось 
не так з погодою».

Тут вони вже добігли до печери. «Ура! Ми на мiсцi, – 
вигукнув Петрик. – Дозвольте мені допомогти Вам зі 
шлангом»! 



Петрик узяв кінець шланга і пішов вперед у 
печеру. Через кілька хвилин його голос донісся 
з темряви і відзвучав луною:

«Го-то-вий! Во-да-а-а-а!»

Головний пожежник зрозумів. Він крикнув 
своїм помічникам:

«Починайте качати!»



Шланг почав наповнюватися водою із джерела.

«Молодець, Петрик! – прокричав головний 
пожежник. – Тут досить води, щоб загасити вогонь! 
Ура!»

Петрик вийшов з печери, його обличчя було 
брудним, але щасливим. Він підійшов і сів біля 
головного пожежника. Дивлячись в його очі, 
Петрик запитав:

«Тож, люди спричиняють зміну клімату?»



Головний пожежник трохи помовчав.

Потім він сказав:

«Так, Петрик, парникові гази виходять з наших 
машин, наших літаків, наших заводів, навіть наших 
пожежних машин; тому ми всі повинні взяти на себе 
свою частку відповідальності».

«О, – сказав Петрик, замислившись. – Зрозуміло. Так... 
Що я можу зробити, щоб ці гази не потрапляли в 
атмосферу і не нагрівали землю?»

«Що ти можеш зробити, Петрик, так це попросити 
свою маму або тата не використовувати 

машину так часто. Замість того, щоб їхати на 
роботу або в школу на машині кожен день, 
ви могли б ходити пішки, або скористатися 
громадським транспортом, або їздити на 
велосипеді».
«Так, я міг би їздити в школу на велосипеді!» 
– сказав Петрик.



«Добре, – сказав головний пожежник. – Ще ви б могли 
перевіряти, чи закриті ваші вікна, коли включене 
центральне опалення. Тому що котельні центрального 
опалення, якi постачають тепло у наші домівки, також 
виробляють парникові гази, а ще тому, що нам потрібно 
економити енергію!»

«Так, звичайно», – сказав Петрик.

«Ти був би здивований, – продовжив далi головний 
пожежник, – скільки тепла в наших будинках витрачається 
даремно. Протяги проникають у квартиру під дверима 
і через вікна, які не зачиняються належним чином. А це 
значить, що ми повинні збільшувати нагрів! А чим більше 
нагрів, тим більше парникових газів!»

«Я ніколи не думав про це, – сказав Петрик. – Це дійсно 
цікаво! А що ще я можу зробити?»



«Ну, – сказав головний пожежник, – переконайся, що 
ти вимикаєш світло, коли воно  не потрібно, тому що 
електроенергія виробляється на електростанціях, і вони 
теж виробляють парникові гази! Тому, коли йдеш вранці 
до школи, перевір, чи ти вимкнув світло в своїй спальні».

«Так!, – сказав Петрик. – А що ще?» 

«Ти можеш попросити своїх батьків купувати 
електроенергію, яка виробляється вітром або сонцем... 
Це те, що ми називаємо «відновлювані джерела» енергії, 
тому що вітер дме постійно і сонце продовжує світити, 
так що енергія не закінчується. Ні вітер, ні сонце не 
виробляють парникові гази!»



Несподівано гучний крик перервав їхню розмову.

«МИ ПОВЕРНУЛИСЯ!»

Це був пожежник Максим, i Ліла була з ним! Вони 
повернулися з палаючого лісу цілі й здорові! Петрик 
і головний пожежник були раді бачити їх, а також 
бачити, що пожежники, нарештi, приборкують 
вогонь за допомогою води з таємного струмка.

На очах Максима були сльози, його лице було 
втомлене і почорніле від кіптяви. Вiн сказав 
хриплим голосом: «Подивіться, що Ліла хотіла, щоб 
я врятував», – і він показав їм чотирьох маленьких 
лисенят, яких він тримав в руках!

Лiлa потерся головою об Петрика.

«Так ось що ти намагалася сказати нам, Ліла!» – 
сказав він їй лагідно.

Головний пожежник погладив Петрика по голові.

«Так, Петрик, вона хотіла, щоб ми врятувати її дітей! 
І спасибі тобi і їй ...»

Раптовий спалах світла перервав його слова.

Це був фотограф, а відразу за ним прийшов мер 
міста Васильова. Мер підійшов до головного 
пожежника і потиснув йому руку. КЛІК! Ще одна 
фотографія.

«Спека, чи не правда?!” – сказав мер. КЛІК! Він 
нахилився і підняв Петрика. КЛІК! Мер витер 
спітніле чоло хусткою. КЛІК!

«Молодці! – сказав мер. – Завдяки вам, вашій 
мужності та працелюбності, лісова пожежа в 
Васильовi погашена! Я хотів би висловити вам 
глибоку подяку і вручити вам ці медалі...»



КЛІК!

Лiлa, Петрик і Максим – з чотирма лисенятами 
в руках – ступили вперед, щоб привітати мера. 
Петрик сказав:

«Пане мере, будь ласка, подивіться на цих бідних 
маленьких лисенят. Вони мало не померли 
сьогодні... І все це через зміну клімату! Я думаю, 
Ви повинні дати ці медалі людям, які намагаються 
врятувати Землю!»



КЛІК! Ще одна фотографія.

«Справді?» – сказав мер, він був досить спантеличений.

«Але я думав ... Я маю на увазі, я просто хотів ...»

Потім заговорив головний пожежник.

«Пане мере, ми – пожежники. Ми просто робимо 
свою роботу. Але ми бачимо, що Земля нагрівається. 
Сьогоднішня лісова пожежа не була випадковістю. 
Схоже, що ми, люди, відповідальні за це. Клімат 
змінюється!» 



При цьому, головний пожежник взяв дитинчат Лiли і 
ніжно пригорнув до себе. Вони виглядали так мило! 
КЛІК! Ще одна фотографія.

«Ось, що я пропоную, – сказав Петрик. – Чому б не дати 
медалі всім, хто їздить на велосипеді кожен день, і всім, 
хто використовує енергію від вітру і сонця, а також всім, 
хто залишає свою машину вдома і їде на автобусі замість 
того, щоб... Дайте медалі всім, хто намагається зупинити 
виробництво парникових газів! Ці люди – справжні 
герої!»

Мер посміхнувся Петрику.

«Це чудова ідея! – сказав він. – Я негайно щось зроблю з 
цього приводу!»



Вогню вже не було. Вранці фотографії були в усіх 
газетах мiста Васильова. На них був мер з головним 
пожежником. Був Максим, який, посміхаючись, 
стояв поруч своєї пожежної машини. Був Петрик, 
який виглядав втомленим.

Але найбільше усім сподобалася фотографія Лiли, 
яка годувала чотирьох маленьких лисенят. Вони всі 
були живі і здорові. Але цього могло і не бути...
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