
Тільки не Робін Кіт. Він підбадьорює Тактака, а той що-
сили дмухає вогнем.

Аж раптом Робболін пірнає. До велетенської, ГІГАНТСЬКОЇ пе-
чери. Все навколо мерехтить і блищить. Стіни сяють, немов діаман-
ти, сталактити проміняться всіма можливими барвами, вода дзюр-
котить чудесним передзвоном. Усі заклякли мов зачаровані. Усі, 
крім Робіна. Його такі штуки не вражають.

— Мамо! — зойкає Фанні й стрибає у воду.
— Зажди! — гукає Марія.

— Гей! — Робін Кіт сміливо пірнає за Фанні й витягує її на бе-
рег печерного озера. 

Усе стадо мініжирафів, зачаровано заклякнувши, сидить 
на блискучих скелях і приголомшено витріщається навколо.

— Ого! — видихають жирафи.
— Ого! — видихає Фанні й тулиться до мами.
— Ого! — видихають Тактак і Марія та негайно забувають 

про все на світі.
— Маріє? — окликнув подругу Робін, помітивши, як її 

зачарувала мерехтлива печера.
Котик бризкає на всіх водою. Та це анітрохи не допо-

магає!
Блискітки сильніші за нього. 
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Робін Кіт, зручненько вмостившись, гойдається в гамаку. Він по-
щипує струни гітари й наспівує: «Найкраще в цілому світі — це, 
гоп-ля, повний мішечок чипсів з картоплі».

Пальми махають у такт гілками й тихенько шепочуть: «Шубіду».
А хто ж такий цей Робін Кіт? Ну, слухай.
Хтось скаже: «Робін Кіт — герой!».
А інші заперечать: «Що? Ні! Робін Кіт — найледачіше 

котисько на всенькому острові Нісенітниця».
Дехто вважає: «Робін Кіт — найкращий музикант 

усієї Нісенітниці!».
«Дідька лисого! Робін Кіт — найбільший леда-

цюга на Нісенітниці».
І що з цього правда? Ну-у-у, все!

Власне, Робін Кіт — єдиний котик на цілу Ні-
сенітницю.

Його не надто цікавлять балачки.
Найбільше Робін Кіт полюбляє байдикувати на пля-

жі й наминати картопляні чипси.
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Увечері всі збираються біля табірного вогнища й випробову-
ють Маріїн крем для краси, мало не надриваючись від реготу. 
Найбільш несамовито сміються пальми.

Кролики хочуть дізнатися про пригоди з усіма подробицями. 
— То хто ж справжній рятівник Нісенітниці? 
— Байдуже! — реве Дон.
— Головне, що всі ми можемо комусь допомогти, — плям-

кає Каракума. 

— І найкраще робити це разом, — позіхає Марія. Потім ді-
стає звідкись домашні капці й каже: — Ой, це був довгий день. 
Піду я спати. На добраніч! 

Полум’я вогнища здіймається аж до небес, а Робін Кіт бере гіта-
ру й заводить пісню: «Гей, моя мала, можеш забрати пантофлі, 
залиш мені чипси з картоплі, як підеш кудись, як підеш кудись!».

І пальми розгойдуються в такт його пісні.  
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