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Елін Пелін (псевдонім Димитра Іванова; 1878—1949 рр. )—видатний 
болгарський письменник. Народився в селянській родині. Був учителем 
у Софії. Друкуватися почав з 1894 року. На творчість Еліна Пеліна ве-
ликий вплив мав пролетарський письменник Максим Горький. Під цим 
впливом були написані найвидатніші твори Еліна Пеліна: повісті «Ге-
ракови» та «Земля». 

В день 70-річчя Еліна Пеліна болгарський уряд нагородив його за 
видатні заслуги в галузі літератури золотою медаллю «За науку та мисте-
цтво». Вітаючи ювіляра, Г. М. Димитров назвав його творчість «прогре-
сивною, високохудожньою і корисною для народу». Елін Пелін одним 
з перших був обраний членом Болгарської академії наук як класик бол-
гарської літератури. 

Елін Пелін велику увагу приділяв розвиткові болгарської дитячої лі-
тератури. Він редагував та видавав майже всі болгарські дитячі журнали, 
газети та найвизначніші твори літератури для дітей. Твори для дітей ста-
новлять майже третину творчої спадщини Еліна Пеліна — він написав 
для дітей десять книг, в тому числі повісті-казки «Ян Бібіян» (у 1933 р. ) 
та «Ян Бібіян на Місяці» (у 1934 р. ), які, власне, є двома частинами одної 
повісті. 

У книзі розповідається про надзвичайні пригоди хлопчика-пустуна Яна 
Бібіяна, про його витівки, про те, як він зустрівся з чортеням на ім'я 
Фіть, як цей лихий товариш замінив Янові Бібіянові голову на глиняну, 
після чого хлопець потрапив у царство лихого чарівника Мірілайлая. 
У другій частині повісті-казки описуються пригоди Яна Бібіяна і його дру-
га Глинька на Місяці та їхні чудесні зустрічі з місячанами. 

Цю улюблену книжку болгарської малечі ми пропонуємо увазі нашого 
юного читача. 

Переклад з болгарської М. Л у к а ш а 
Малюнки та художнє оформлення Л. Г р и г о р ' є в о ї 
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ПОРТРЕТ 

У невеличкому містечку, попід високою горою, по-
над великою рікою жив собі хлопчик. І був він 
якийсь не такий, як усі діти в тому містечку, хто-

зна в кого і вдався. Зроду-віку, було, не причешеться, так і хо-
дить завжди розкошланий; волосся спереду настовбурчене, а 
по боках ніби прим'яте, як та вигоріла на сонці трава, що по ній 
пройшла потоптом черідка телят. Шапка на тих патлах ніколи 
й не ночувала, бо Ян Бібіян (так чомусь називали товариші того 
хлопця) терпіти не міг ніяких шапок, та й ніяка шапка не могла 
вдержатися на такій голові. Як і потрапляла коли якась шапчи-
на на закустране волосся Яна Бібіяна, то не всидить, було, і 
хвилини — зараз же спаде або залетить сама кудись у безвість. 

Далі — ніяка одежина не могла хоч би один день побути ці-
лою й чистою на цьому опецькуватому хлопцеві. Вона на ньому 
зразу втрачала пристойний вигляд — м'ялася, гидилася, бра-
лася якимись брудними плямами, запорошувалась, заболочу-
валась... Шви тріскалися, рубці неначе посміхалися, — обірвані 
нитки стирчали в тих дірочках, ніби тоненькі, дрібненькі зуби. 

Ян Бібіян страшенно не любив узуватися і ходив повсякчас 
босий, тож ноги були в нього плескуваті, як лопатні, пальці роз-
чепірені, а шкура на ногах груба, шорстка, вся у ципках од 
вітру, стужі, води і ще якихось невідомих причин, тріскалася 



часом до крові. Іноді він нігтем писав собі на шкірі своє ім'я 
Я н Б і б і я н , і напис той знати було здалеку, наче хто вивів 
його грифелем. 

Бідні батько-мати докладали всіх зусиль, щоб справити на 
добру стежку свою улюблену єдину дитину, та даремно. Ніщо 
не помагало: ні сльози матері, що день і ніч працювала на чу-
жих людей, сидячи за ткацьким верстатом, ні поради батька-
трударя, хоч він підкріпляв їх часом запотиличником або й 
дубцем. Батько вічно клопотався коло свого єдиного виноград-
ничка, та ще возив із лісу дрова на осляті — це створіння було 
слухняніше й смирніше на вдачу за того шибайголову Яна Бі-
біяна. 

Побачивши, що нічого не вдіють із сином, не доведуть його 



до пуття, батьки махнули на нього рукою й покинули хлопця 
напризволяще. 

Так Ян Бібіян почав жити на вулиці. До школи він перестав 
ходити. Хлопці з того кутка, які раніше товаришували з ним, 
тепер відцурались його: одно те, що боялись задираки, а дру-
ге — не було в них із ним нічого спільного. 

Та Яну Бібіяну було про те байдуже. Він нічим не журився 
та, знай, шукав собі все нових розваг, бо все-таки від безділля 
на хлопця нудьга нападала. 

Піде було на край міста, стане собі десь коло розваленого 
муру та й шукає якоїсь пригоди: собака пробіжить — шпурне 
на нього каменюку, хлопчик який нагодиться — зірве з нього 
кашкета й кине додолу, прошкандибає нещасний старець або 
там циган — він покладе йому в торбу камінь, дядько на возі 
проїде — він налякає йому коней. 

А як набриднуть Янові Бібіянові ці штуки, піде знов броди-
ти по вулицях, загляне на базар — там же сила-силенна вся-
ких цікавих речей. 

ЗУСТРІЧ ІЗ ЧОРТЕНЯМ 

Одного разу Ян Бібіян тинявся знічев'я поза містом. Усі 
діти були хто в школі, хто на роботі. Надворі стояла 
гарна весняна днина, цвіли сади, поля зеленіли, пташ-

ки, повернувшися з вирію, вили собі кубельця. Всі були зайняті 
своїм ділом, і Яну Бібіяну не було з ким бавитись. Уранці він 
довго стояв біля майстерні місцевого бондаря, — хотів поцупи-
ти в нього маленьку пилку. Пилкою тією він думав підпиляти 
кілька яблуньок у дядьковому садку. Бондар добре знав Яна 
Бібіяна, налаяв його і прогнав. 

— Чого це ти тут витрішки продаєш, злодіяко! Ану вимі-
тайся зараз же звідси! Не люблю я, щоб усяке ледащо стояло 
коло моєї бондарні! 

Ян Бібіян висолопив бондареві язика і накивав п'ятами, ду-
маючи, яку б каверзу встругнути тому чоловікові. 



Ян Бібіян почимчикував за місто. Він довго стояв на мосту 
і кидав камінці униз у бистру річку, де весело грали дрібні риб-
ки. Потім видряпався на стару вербу і довго кував зозулею. Тоді 
зліз із дерева, вийшов на шлях і кинув кілька камінців на авто-
машину, що блискавично промчала повз нього, обдавши пусту-
на хмарою пилу. 

Ян Бібіян довго дивився вслід машині, потім підняв кулач-
ка і насварився. 

Ну що його робити? Хлопцеві щось неначе муляло на душі, 
не давало спокою. Того дня йому не пощастило зробити ніякої 
капості. Всі його лихі заміри не мали успіху, і він ходив хму-
рий та сердитий. Скуйовджене волосся в нього на голові було 
схоже на зів'ялу траву, що стирчала пучками з порожньої ти-
ковки. 

Він спробував свиснути, але губи в нього були скривлені 
з досади, і нічого не вийшло. 

Коли це де взялася велика зелена ящірка, ховзнула йому 
під ноги, вдарила хвостом по п'яті та й шмигнула до напівзруй-
нованої огради виноградника. 

Очі Яна Бібіяна засяяли від радості, зів'яле волосся ніби 
ожило, скривлені з досади губи стали на місце, і він енергійно 
свиснув. Гарна зелена тваринка виповзла на розпечену сонцем 
плиту огради і спинилася. Вона навіть повернула голову до Яна 
Бібіяна, ніби хотіла йому щось сказати. 

Ян Бібіян нагнувся, підняв каменюку, ступнув крадькома 
кілька кроків і кинув її на ящірку. Хоч камінь упав недалечко 
від неї, зелена тваринка не злякалася. Тоді Ян Бібіян надумав 
піймати її живцем. Він почав скрадатися до неї, курникаючи 
стиха: 

А я Ян Бібіян, 
Я маленький та сміленький, 
Я нікого небоян. 

Та ящірка не стала чекати, поки до неї простягнеться бруд-
на рука Яна Бібіяна, вона ворухнулась усім своїм гнучким ті-
лом і побігла. 

Ян Бібіян подався слідом за нею тихенько та обережно. 



Ящірка забралась у виноградник і, моторно звиваючись між 
молодою зелененькою лозою, вибігла на порослий кущами гор-
бик, а з нього звернула в долину, переплетену терням та ожи-
ною. Серед кущів ожини стояв великий камінь. Ящірка вилізла 
на той камінь. 

Ян Бібіян не спускав із неї очей, він пильно стежив за нею 
і почав оглядати камінь — звідки б то зручніше видертися на 
нього. Ящірка помітила ті його рухи, сковзнула вниз по каменю 
і сховалася в нірку, що була під ним. 

— Фіть! — невдоволено вигукнув Ян Бібіян і махнув рукою. 
Раптом із нірки, що була під каменем, вискочив якийсь ма-

ленький чоловічок, плигнув на камінь і сказав: 
— Гей, хлопче, навіщо ти мене кликав? 
— Я тебе не кликав, — одказав Ян Бібіян і почав здиво-

вано розглядати того чоловічка — такого він іще зроду не 
бачив. 

— Як то не кликав? Адже ти зараз оце гукав: «Фіть»! 
— Гукав, а тебе не кликав. 
— Я мале чортеня, і звати мене Фіть, — сказав кумедний чо-

ловічок і почав підстрибувати на камені та реготатися. 
Ян Бібіян не злякався чортеняти. Навпаки, воно йому спо-

добалось, і він почав дивитися на нього з цікавістю та все по-
сміхався. Те чортеня скидалося навіть трохи на Яна Бібіяна, 
тільки що було худіше за нього і дуже проворне. Воно плигало 
швидко й легко, як блоха, і лукаво світило очима. А як сміяло-
ся, то його білі зуби аж блищали. Зверху на лобі з-під кудла-
того волосся стирчали маленькі ріжки, ззаду метлявся довгий 
хвіст. 

Раптом чортеня перестало скакати й спитало привітно: 
— Як тебе звати? 
Ян Бібіян гордо підняв голову і сказав: 

А я Ян Бібіян, 
Я маленький та сміленький, 
Я нікого небоян. 

— Ян Бібіян, Ян Бібіян! — заспівало, пританцьовуючи, чор-
тенятко. — Твоє ім'я дуже мені подобається. Хочеш дружити зі 



мною? У мене зовсім нема товаришів. Батько мій, старий чорт 
Фюфюнко, прогнав мене, бо за цілий місяць я не зміг зробити 
ніякої капості, не вчинив нікому будь-якого зла. Він наказав 
мені жити далеко від нього, у цій норі, аж доти, доки я не на-
вчуся робити капості й чинити людям зло. 

Ян Бібіян мовчав і уважно слухав оповідання чортика, ра-
діючи в душі, що познайомився з таким цікавим хлопцем. 

— Яне Бібіяне, хочеш дружити зі мною? — тоненьким го-
лосом вигукнуло чортеня й підплигнуло на одній нозі. 

— Хочу! — радо відповів Ян Бібіян. — І мій батько прогнав 
мене з дому, тільки з іншої причини. Твій батько відцурався 
тебе через те, що ти нездатний коїти лиха, а мій батько зрікся 
мене, бо я зугарний тільки на всякі капості і більше ні на що. 



— Ах! — гукнуло чортеня, зіскочило з каменя і обняло Яна 
Бібіяна. — Яне Бібіяне, ти навчиш і мене робити капості? Я бу-
ду слухатись тебе і помагатиму тобі в усьому. Я знаю багато 
всяких фокусів. Можу перекидатися різними тваринами і вда-
вати їхні голоси. Можу ставати невидимкою. Можу бачити в 
темноті і знаю ще силу-силенну всяких штук. 

Ян Бібіян пригорнув свого дружка і заскакав на радощах. 
Давно вже, дуже давно шукав він собі такого товариша! Те-

пер він уже не буде тинятися самотою. 

П Е Р Ш И Й ІСПИТ 

Побравшися за руки, Ян Бібіян і чортик Фіть вийшли 
з тернистого видолинка й подались до річки. Ян Бі-
біян був дуже задоволений, що знайшов собі товари-

ша, і дуже пишався тим, що той товариш — чортеня. Щасливий, 
усміхнений, він раз у раз підскакував і гукав щосили: «Дайте 
дорогу!»—так, ніби перед ним була ціла юрба народу, що пере-
пиняла йому шлях. 

А навколо не було нікого, було тихо й безлюдно. Понад 
травою пурхали метелики, десь сюрчав коник, пташенята гра-
лися в терні. Але Ян Бібіян усе підскакував та вигукував: 
«Дайте дорогу!», бо в компанії з чортеням відчував себе 
сильним. 

Чортик Фіть ішов поруч із Яном Бібіяном, час від часу під-
скакував і собі на одній нозі і лукаво позирав на свого супутни-
ка. З його усміхненого обличчя знати було, що й він задоволе-
ний своїм товаришем. 

— Яне Бібіяне! — вигукнув раптом Фіть. — Хоч ти й подо-
баєшся мені дуже, як я на тебе подивлюся, а все-таки скажу 
відверто — я тебе ще як слід не знаю і боюся. 

— Чого ж ти боїшся? — здивовано спитав Ян Бібіян. 
— Боюся, що ти мене покинеш. Я люблю робити всякі див-

ні штуки, і як ти мені не помагатимеш, то краще нам з тобою 
зразу розстатися. 



— Еге, — усміхнувся Ян Бібіян. — Щось мені не віриться, 
щоб ти був більший за мене капосник. 

— Хто знає? — сказав Фіть із сумнівом. — Я ще повинен 
перевірити тебе. 

— Скоро сам побачиш, — мовив Ян Бібіян і з такою силою 
ляснув Фітя по плечу, що той аж скрутився і зойкнув від 
болю. 

Розмовляючи таким чином, вони вийшли на леваду, що тяг-
нулася вздовж річки. Там вони спинилися під старою дуплина-
стою вербою відпочити в холодку, бо сонце підбилося 
вже височенько і добре припікало. Друзі полягали на зеленій 
траві, блаженствуючи од великого безділля. 

Раптом Ян Бібіян підвівся і штовхнув Фітя, який уже встиг 
задрімати. 

— Фітю, вставай! Он бачиш, там коло старої кобили па-
сеться бондарів віслюк, того самого бондаря, що хотів мене 
вранці набити. Давай покатаємось на ньому! 

У чортика аж очі засвітилися. 
— Давай, давай! — вигукнув він і зірвався на рівні ноги. — 

Я давно знаю цю тварину і як побачу, так мене зразу сміх роз-
бирає. Але я ніколи не їздив верхи на віслюках. А ти? 

— Ого, ще й скільки разів! — відповів задавакувато Ян 
Бібіян. 

— Мій старий батько, — сказав чортик, — не любить віслю-
ків, бо це добрі, смирні й слухняні тварини. Чорти не люблять 
добрих і слухняних створінь — чи люди вони, чи осли. Осли за-
любки допомагають людям і слухняно перевозять важкі ван-
тажі, ще й до того терпляче зносять удари гнучкої лози, якими 
їх незаслужено карають їхні господарі. 

Ян Бібіян не дочекався, поки Фіть докаже свої слова, він 
вистрибом побіг до бондаревого віслюка. Віслюк перестав скуб-
ти траву, підняв голову і привітно поглядав на малого хлопця, 
що наближався до нього. 

Ян Бібіян ухопив його за гриву і поманив рукою Фітя. Фіть 
поскакав через леваду, мов той цибатий коник, і за якусь хви-
лину був уже коло віслюка. 

— Сідай на нього! — гукнув Ян Бібіян. — Ти ж іще ніколи 



не катався на ослах, правда? Сідай на нього верхи, він носить 
легко і не скидає вершника. 

Чортик підскочив моторно, мов блоха, і миттю опинився на 
спині в сумирного віслюка. Взявшись один за одного, друзі при-
шпорили добру скотинку і почали ганяти її по леваді. 

Фіть вигукував весело, по-диявольськи, а Ян Бібіян дряпав 
віслюка своїми довжелезними кігтями і все, знай, покрикував: 

— Ньо, ньо! 
Віслюк бігав по леваді, а миршава кобильчина, що там пас-

лася, співчутливо поглядала на нього. 
— Може, ти хочеш іще швидше, Фітю? 
— Хочу, хочу! — крикнув Фіть. 
Ян Бібіян зіскочив із віслюка, зламав собі вербового прути-

ка і почав шмагати тварину по заду, але бідний віслюк так уже 
стомився від тої крутанини, що не хотів більше бігти. Тоді в 
голові Яна Бібіяна сяйнула чудова думка. 

Він підійшов до кобили і вловив у жменю кілька дроків, що 
вилися в неї коло ніг. Тих дроків він пустив під хвіст віслюкові, 
на спині якого стояв Фіть і дриґав із радощів ногами. 

Віслюк — чиста тварина, він не може терпіти на своєму тілі 
ніяких комах. Коли по ньому почали лазити ті кусючі мухи, він 
немов сказився від жаху, заревів і дременув наосліп по леваді, 
хвицаючи задніми ногами, а тоді беркицьнувся додолу і почав 
качатися по траві. Чортеня відскочило набік, трахнулось голо-
вою об пень і почало щосили плакати та репетувати. 

Ян Бібіян підійшов до нього і, побачивши його бридке об-
личчя, заюшене кров'ю і залите слізьми, зареготався що було 
сили. 

Раптом чортик підскочив і теж почав реготатись. Кров, що 
текла йому по обличчі, зразу де й ділась, мов її там зроду й не 
було. Фіть обійняв Яна Бібіяна, говорячи: 

— Браво, браво, Яне Бібіяне! Ти справді хлопець хоч куди! 
Я вже бачу, що ми з тобою можемо дружити. Ти витримав пер-
ший іспит. Зробив зло невинній тварині, зробив зло і своєму 
другові — провалив йому голову. А що найкраще — ти сміявся 
з утіхи тоді, коли я плакав од болю. Ти будеш мені достойним 
другом. 



Раптом де не взявся на леваді старий бондар, неначе з-під 
землі виріс. Він побачив, як Ян Бібіян і його чорний товариш 
мучили бідного віслюка, й прибіг розлючений, з замашним ки-
зиловим дубцем у руці. Бондар схопив Яна Бібіяна за шкірки, 
пригнув йому голову до землі та й почав шмагати шибеника 
гнучким дубцем по тому місцю, звідки ноги ростуть. 

Ян Бібіян заверещав од болю не своїм голосом і пручався 
щосили, щоб вирватися з бондаревих рук. Але той тримав його 
міцно, немов залізними обценьками, чесав дубцем і при-
казував: 

— Оце тобі, щоб знав, як на чужих ослах їздити, оце тобі, 
щоб знав, як на чужих ослах їздити!.. 

— Фітю, де ти, Фітю, рятуй мене! — заволав на допомогу 
Ян Бібіян, побачивши, що не зможе сам вирватися з кріпких 
бондаревих рук. 

Фіть дав драла зразу ж, як побачив того кизилового дубця. 
Він сховався за вербою і, сміючися, дивився, як бондар луп-
цював його товариша. 

— Фітю, ти ж усе можеш, допоможи мені. Зробися невиди-
мим та вщипни за ногу того проклятого бондарюгу, бо вже вся 
спина в мене вогнем горить! Він уб'є мене, я помру!.. 

Фіть слухав із своєї криївки, як плакався Ян Бібіян, і тіль-
ки за живіт брався від реготу. 

Відлупцювавши добре Яна Бібіяна, бондар пустив його, дав 
йому на закуску ще й носака і пішов собі геть. 

Чортик почекав, поки бондар зникнув із очей, потім вийшов 
13 своєї схованки і підбіг до Яна Бібіяна. 

— Ти чого ж це покинув мене в біді? — визвірився на нього 
Ян Бібіян. — Оце така, значить, у тебе дружба! 

— Пробач, Яне Бібіяне, — відповів Фіть. — Як тільки я по-
бачив у бондаря в руках ту кизилову палицю, то так переля-
кався, що затремтів увесь, кинувся бігти і поки добіг до тієї 
верби, аж три рази спотикнувся. 

— Правда? — спитав Ян Бібіян, який все ще хлипав і ніяк 
не міг заспокоїтись. — Ну гаразд, я ж йому колись віддячу... 
Поможи ж мені хоч на ноги звестися? 

Фіть узяв Яна Бібіяна попід пахви і підвів його. 



— Ой, болить! — ухопився Ян Бібіян за побите місце. Кров 
ішла дзюрком і замазувала йому драні штани. 

Тоді Фіть нагнувся і плюнув Янові Бібіянові кілька разів 
на рани. Вони вмить затяглися, кров перестала йти, і Ян Бібі-
ян відчув, що весь біль мов рукою зняло. Він почав скакати й 
кричати, навіть заспівав: 

— Уже не болить, уже не болить! 
— І мені вже не болить! — сказав Фіть. — Тільки на голові 

між рогами гуля якась набігла. Отам болить... Ой, як же вона 
болить! 

Фіть ухопився за голову і аж скривився від болю. 

Швидко П О Д Р У Ж И Л И С Ь — 
швидко й П О С В А Р И Л И С Ь 

Фіть і Ян Бібіян ночували в старому водяному млині 
недалеко від міста. Друзі забиралися туди зарані, 
як тільки заходило сонце, залізали в куток, де во-

ни наслали собі соломи, і солодко спали аж до сходу сонця, бо 
дуже втомлювались після денних походеньок — вони мали від 
них багато втіхи, але немало й мороки. 

Батькам Яна Бібіяна було все-таки жалко хлопця, хоч вони 
ніби й відцуралися сина. Вони хотіли покарати його своєю вда-
ваною байдужістю, щоб урозумити його таким чином, думали, 
що він сам собою вийде на добру путь. Але коли син за цілий 
тиждень ні разу не навернувся до хати, коли за нього й чутки 
ніякої не стало, бідні старі люди подумали, що з ним трапилось 
якесь нещастя, й почали тривожитись. 

Мати сиділа цілий день за верстатом, ткала й мовчки пла-
кала, згадуючи свою неслухняну дитину. Батько часто ходив 
на базар, усе розпитував у своїх знайомих або в дітей, що вер-
тались із школи, чи не бачив хто де-небудь його малого си-
на — патлатого неслуха і забіяку, а все-таки любого й милого 
хлопця. 

Та як не розпитував старий батько, ніхто не міг йому ска-
зати нічого певного. 

Ви, дорогі читачі, спитаєте: «Ну, добре, а з чого жив, що їв 



той Ян Бібіян? Адже без їжі ніхто не може прожити, ні добра, 
ані погана людина». 

Їжу для Яна Бібіяна добував чортик Фіть. Він міг робитися 
невидимкою й пролазити куди завгодно крізь найменші діроч-
ки та щілинки. Щодня ходив він до міста, забирався в великі 
магазини, де продавалися всякі ласощі, залазив у цукерні і хал-
в'ярні, прокрадався в який-небудь багатий дім, де було зачує 
носом щось смачненьке, брав там що хотів і скільки хотів та й 
ніс собі любенько Яну Бібіяну, який чекав його за містом десь 
у схованці. І якби ви бачили, як погладшав від тої краденої їжі 
наш Ян Бібіян, як грали його очі, як почервоніли його щоки, 
як роздалися його плечі! Все його тіло налилося силою, а хода 
стала тверда, смілива і впевнена, мов у якого дикого звіра. 

Коли Ян Бібіян побачив, що чортеня дуже його полюбило, 
він, відчувши свою силу, почав ставитись до нього погано, му-
чити й кривдити свого друга. Одного разу він дав йому такого 
чосу, що від бідного чортеняти почало смердіти роздавленою 
блощицею, а само воно втратило на два дні здатність робитись 
невидимкою. 

Тоді чортеня розсердилося не на жарт і десь ізслизло, поки-
нувши Яна Бібіяна самого, ще й вирішило відомстити йому по-
диявольському. 

Того ж самого дня Ян Бібіян боляче відчув утрату свого вір-
ного друга і почав каятися за свій учинок. Але чорти не люб-
лять тих, що каються, і дружні почуття Фітя відразу ж про-
хололи. 

Ян Бібіян уперше спав у своєму млині самотній і голодний. 
А прокинувшись другого дня вранці, він відчув себе ще голод-
нішим і ще самотнішим. Тоді він пішов до річки, блукав там 
між верб'я та по бур'янищах і все кликав: 

— Фітю, Фітю! Вернись до мене! Обіцяю тобі, що вже ні-
коли так тебе не битиму! 

Але ніхто не озивався. 
Хлопець зазирав у всі дупла, нишпорив попід кущами ожин-

ника, віти якого сплітались із бур'янами й утворювали ніби 
шатра, — чи не знайде він десь там свого товариша, але його 
ніде не було. Надвечір він повернувся до свого млина, втомле-



ний і засмучений. Стояв біля дверей, убитий горем, зітхав і 
думав: 

— Як і завтра Фіть не прийде, вернуся я до татка і стану 
найкращим хлопчиком у нашому місті! 

Спочатку він подумав так, а потім проказав те вголос і по-
ліз спати у свій куток. Але тільки він ліг на солому, зразу по-
бачив коло постелі посуд із їжею, хліб і цілу купу всякої са-
довини. 

— Таки не забуло мене рогате! — зрадів Ян Бібіян і ласо 
накинувся на їжу. 

Раптом знадвору почувся страшенний галас. Чиїсь хрипкі 
голоси то перегукувалися стиха, то голосно сперечалися. 

Спочатку Ян Бібіян дуже перелякався. Він думав, що то 
були жандарми, яких прислав по нього батько, вискочив із мли-
на і пустився щодуху тікати. 

Але поблизу нікого не було. Тоді хлопець поповзом підліз до 
пня старезної верби й причаївся за ним. Зненацька він помітив 
під вербою якісь рухи і зрозумів, що ті дивні голоси теж ви-
ходили звідти. 

Придивившись пильніше, він побачив, що там сиділи чорні 
старі чорти. Ця чортяча нарада мала велике значення в житті 
Яна Бібіяна. 

С Т Р А Ш Н Е З А С І Д А Н Н Я 

Чорти зібрались тут на важливу нараду. Яну Бібіяну 
було цікаво послухати, про що вони говорять. Спо-
чатку йому аж морозом сипонуло поза спиною, як 

він побачив ті жахливі рогаті потвори, худі-худющі, з довгими 
руками, що метлялися, мов сухі гілляки, розгойдувані вітром. 

На небі стояв місяць, але ніч була темна, бо його затуляли 
чорні пошарпані хмари. Коли місяць якось проривався крізь 
них, його повний вид білів, немов личко бідної красуні з-під 
розірваної ковдри. Тоді чорти повертали до нього свої темні 
морди, і лунав якийсь хрипливий старечий голос: 

— Погасіть місяць! Погасіть місяць! 



Тоді на вершечок верби жваво, як та білка, видирався ста-
рий чортяка і дмухав щосили губами. Чорні хмари, що плавали 
по небу, швидко збивалися докупи і затуляли обличчя небес-
ного світила. В темноті знову починалися страхітливі перешеп-
ти. Ян Бібіян спочатку не розбирав нічого, що вони там шепо-
тіли, але помалу слух у нього загострився і, насторочивши вуха, 
він почав схоплювати окремі слова, а потім і всі розмови. 

Чорти по порядку доповідали своєму верховоді, хто яке зло 
сотворив людям за той день і що надумав укоїти назавтра. 

Ян Бібіян зрозумів, що дияволи — це добре організована 
банда злочинців, і кожен із них має своє спеціальне завдання. 
Тому верховода й викликав їх усіх по порядку хрипливим го-
лосом. 

— Старший убивця! 
Перед ним виструнчився великий чорт, не чорний, як інші, 

а весь червоний, ніби кров, з довгим загостреним кілком у руці. 
— Що ти зробив сьогодні? — спитав у нього верховода. 
Червоний чорт оповідав страшні історії. Він підструнчив 

одного юнака убити власного брата, під'юдив кількох чоловік 
піти в розбишаки й зарізати багатого купця. І ще на кілька ін-
ших страшних убивств підвів він людей. 

Коли старший убивця кінчив доповідати, верховода гукнув: 
— Обер-злодій! 
З-поміж гурту піднявся чорний диявол з хитрим поглядом 

і довгими загребущими руками й почав доповідати. 
Після нього верховода викликав начальника брехунів, стар-

шого неслуха, головного ледаря, командира задавак, завіду-
вача насмішників, привідцю мучителів і шефа тиранів. 

За всякий злочин, усякий найдрібніший проступок, усякий 
лихий помисел були тут відповідальні чорти. 

Ян Бібіян цікаво розглядав їх усіх і з напруженою увагою 
вислухував їхні страшні розповіді. Затамувавши віддих, боя-
чись поворухнутися, стояв він за вербовим пеньком, і його ши-
роко розплющені очі не лишали нічого непоміченим. 

Осторонь усіх сидів якийсь сумний старий чорт, заплаканий, 
похнюплений, пірнувши в глибоку задуму. 

— А тобі, старий, удалося щось зробити сьогодні? Ми зня-



ли тебе з відповідальної посади, і ти можеш своїм звичаєм ро-
бити все, що тільки тобі удасться. Ти взагалі можеш іще що-
небудь зробити? 

— Ні, великий верховодо, сьогодні я нічого не зміг зроби-
ти, бо мій малий син Фіть повернувся сьогодні додому битий, 
і мені треба було покарати його і дати добру науку. 

— А хто його бив? — спитав верховода. 
— Ян Бібіян, його вірний товариш. 
Почувши це, Ян Бібіян аж присів за вербою і пильно при-

слухався. 
— Мій малий Фіть, моя дорога дитина, — вів далі старий 

чорт, — скільки я його не вчив, не напучував, а він іще й досі 
такий недосвідчений, що йому часом попадає від людської ру-
ки. От і зараз у нього на голові набігла отакенна гуля, і все не 
проходить, а ще більше набрякає. Але то ще було б півбіди; 
він так полюбив свого друга Яна Бібіяна, що весь час по ньому 
плаче. І плаче по ньому, і боїться його, вже не хоче його бачити. 
Жаль буде, як ми випустимо цього хлопця. В Яна Бібіяна є всі 
погані задатки, з нього був би нам слухняний слуга. А коли ми 
його покинемо, той Ян Бібіян може стати хорошим хлопцем. 
І мені так жалко мого Фітя — всі будуть вважати його за не-
здару, і він буде навіки проклятий од нас. 

— Ще не все пропало, — почувся чийсь голос. — Ян Бібіян 
теж скучає за своїм товаришем. Як він зуміє принести йому за-
втра води з Кислої криниці, то гуля у Фітя заживе й хлопці знов 
будуть добрими друзями. 

В цей час десь іздалеку почулося півняче кукурікання. Чор-
ти перелякано заметушилися й миттю пощезали. Хмари на не-
бі розійшлися, і місяць осяяв землю своїм ніжним синявим 
світлом. 

Ян Бібіян пробрався до свого млина, але довго не міг за-
снути. 

Рано-вранці на зорі взяв він маленький глечик, з якого пив 
воду, набрав у нього води з Кислої криниці і пішов до тої скелі, 
де він уперше зустрінувся з Фітем. Вискочив на ту скелю й по-
чав гукати: 

— Фітю! Агов! Фітю! Сюди! Ян Бібіян тебе чекає! 



НЕВТІШНІ БАТЬКИ 

Бідні батьки Яна Бібіяна даремно шукали сина й 
розпитували про нього в усіх навколишніх селах, 
вони втратили вже всяку надію. І чутка пропала 

за їхньою дитиною, хоч і недоброю, а такою тепер дорогою. 
Батько ходив мовчазний і задуманий та, знай, зітхав раз у раз, 
а мати цілий день розливалась гіркими сльозами, хлипала не-
втішно, цілувала й милувала його маленький портретик і го-
лосила: 

— Мила моя, люба дитинко! Де ти поділася, де загубилася? 
Чи тебе схопили розбійники, чи голоднії звірі роздерли ніжне 
тіло твоє? Коханий мамин синочку, ти ж не був уже такий по-
ганий, не заслужив ти такої гіркої долі! Оченята твої сяяли 
зорями й заливали світлом нашу похмуру хатину, сміх твій ве-
селий проганяв від нас думки про злидні, й ми раділи, ніби 
були найбагатшими людьми на світі... 

Слухав батько ті материні слова, тужні та жалібні, і сам 
починав плакати, бо серце в нього краялось від жалю. 

— Ні, ні! Все-таки в нього було щось і хороше. Підріс би, 
то певне б порозумнішав. Воно ж таки було ще дитина, дитячі 
були в нього й вибрики. А ми хотіли, щоб він був мудрий і спо-
кійний, як ми, дорослі. Ах, що ж ми зробили з нашим хлопцем! 

— Ходім іще його пошукаємо, — сказала мати. — На околи-
цях міста є пустирі, бур'янища та чагарники. Треба скрізь там 
понишпорити! 

Одного ранку вони вийшли з дому й подалися, заплакані, 
на околицю. Йшли помалу й мовчки обшукували кожен кущик, 
кожну канаву, кожен зарослий терням рівчак, кожну купу ка-
міння поміж бур'янами, кожен виярок, заплетений ожиною. 
Бідолашні облазили такі густі й непрохідні хащі, де й гадюка 
не могла б промкнутися. Час від часу вони жалібно промовляли: 

— Синку Яне Бібіяне, озвися, як ти десь тут! Будь уже й 
неслухняним, нехай, аби ми тільки знали, що ти живий! 

Так говорили вони, втративши вже всяку надію знайти свою 
улюблену дитину, коли це раптом наткнулись на купу землі, 



що стояла серед терня. То була свіжа могила. Коло неї лежав 
великий камінь, а на камені був видовбаний такий напис: 

Тут, під терням-кропивою, 
Спить у вічному спокою 
Хлопчик Ян Бібіян. 
Мов курча, його зарізав 
Найлютіший із харцизів 
Гостроніж-Кровоп'ян. 

Прочитавши той напис, мати впала на свіжу могилу, зату-
жила-заголосила, а батько сидів, пригнічений, і не міг одвести 
голосу. 

— Бідна дитина, бідна дитина, — чулись уривчасті слова 
серед невтішного плачу та ридання. 

— Ах, — сказала мати, — невже він і лежатиме отут серед 
терня та кропиви? Перенесімо його на кладовище, де покояться 
наші близькі й рідні! 

Батько й мати почали руками розривати могилку, відгорта-
ючи землю набік. Коли вони догреблися до дна, Яна Бібіяна 
там не було, а із нірки випурхнула ворона. Вона сіла на камені 
й промовила людським голосом: 

— Не плачте, Ян Бібіян живий! Цю могилу викопав нав-
мисне чорт, щоб ви більше не шукали свого хлопчика, а щоб він 
лишився повністю в його владі. Я була колись вродливою дів-
чинкою, а лихий чародій обернув мене на бридку ворону. Ян 
Бібіян здружився з чортовим сином, але я зроблю все, щоб 
урятувати його. Слухайте! 

О П О В І Д А Н Н Я В О Р О Н И 

Батько й мати Яна Бібіяна посідали на моріжку біля 
тої фальшивої могили, й ворона почала їм розповідати: 

— Я дочка багатого хуторянина і його єдина дитина. Ми 
жили в великому гарному місті на березі Дунаю. Маєток наш 
був у одному селі недалеко від того міста, і ми проводили там 



багато часу, особливо навесні і влітку. Я там гуляла на волі в 
лузі і в полі, рвала квіти, бігала, співала, раділа. Батько й мати 
дуже любили мене, кохали й жаліли. 

Серед нашої садиби стояла висока гора, поросла лісом. На 
самім вершечку батько поставив гарну альтанку, і ми часто хо-
дили туди спочити в холодочку. З того шпиля видно було далекі 
невідомі ліси й гори, села й хутори. Я розпитувала татка про 
все — хотіла знати, як називаються ті невідомі гори й селища, 
чи далеко вони від нас, бо мені хотілося побачити їх. 

Одного разу татко сказав мені, що візьме мене з мамою в 
далеку дорогу, щоб я зблизька побачила все те, на що дивилась 
іздалеку. Мені було тоді вісім років, і я дуже тому зраділа. 
З величезним нетерпінням чекала я години від'їзду. 

Нарешті та година настала. Ми поїхали в гарному фаетоні, 
запряженому дужими, здоровими кіньми; нас супроводжував 
старий і вірний слуга. Я раділа несказанно. Ми їхали довгими 
білими шляхами, перехоплювались через високі мости, під яки-
ми текли буйні ріки, ночували в далеких містах. Так ми подо-
рожували кілька днів і нарешті прибилися до гір, куди так по-
ривало мою душу. Ми йшли помалу в'юнистими крутими стеж-
ками, що петляли поміж буковими гаями. На кожному кроці 
траплялися нам джерельця та кринички. Навколо пурхали 
пташки, по узліссю ганяли зайчики, сполохані сарни бігали по 
галявинах. 

Я раділа, гукала й співала. 
Раптом із лісу щось загуркотіло, мов грім гучний гримнув. 

Батько й мати захитались, попадали на землю, біля них я по-
бачила кров... З лісу вискочили якісь страшні люди, кинулись 
до коней і почали щось кричати. 

Я злякалась, заверещала і вдарилась навтікача до лісу. Не 
знаю, чи довго бігла, чи ні. Забігла в такі нетрі, що вже не зна-
ла, куди мені далі йти. Лісова самота лякала мене, та я не могла 
навіть поплакати вголос — страшні розбійники почули б мене 
й схопили. Настала ніч. Утомлена, голодна примостилась я під 
якимось деревом. 

— Тату, мамо! — плакала я, та навколо не було нікого. 
Там я й заснула з великої втоми. 



Прокинулася рано-вранці, тремтячи від холоду. Навколо 
ані душі живої. Давай я іти навмання, чи не виблуджусь якось 
на дорогу. 

Коли чую, аж десь дзвіночок дзеленчить. Дивлюсь — а то 
осел пасеться в лісі, а коло нього збирає хмиз хлопчик, трошки, 
може, старший за мене. 

Я голосно заплакала. Хлопчик почув, підійшов до мене. 
Я розповіла йому все, він дав мені хлібця, накинув на мене своє 
обдерте пальтечко і сказав: 

— Не плач, я приведу тебе в місто. 
Хлопчик нав'ючив осла хмизом, мене посадив зверху, і так 

ми добралися до міста. 
Там на майдані зібралося багато народу. Туди принесли 

моїх батьків, забитих розбійниками. 
Якісь добрі люди пожаліли мене і взяли до себе. Через два 

дні містом проїздив один морський офіцер із своєю вродливою 
донькою. Вони заїхали подивитися на мене, бо почули про ту 



страшну подію, а пізніше взяли мене з собою й повезли в при-
морське місто. Той добрий чоловік був капітаном пароплава. 
Він полюбив мене і взяв собі за дитину. І його дочка, хороша 
така дівчина, гляділа мене й кохала, як рідна мати. 

Але одної темної ночі на морі знялася велика буря. Чорні 
хмари спустилися з неба з громами-блискавками і немов зли-
лися з розбурханими хвилями. Ми стояли біля вікна й диви-
лись на все те, охоплені жахом. Раптом серед бурі й грому, 
в жахливій пітьмі, виринув із дна морського страшний корабель, 
що перетнув, як блискавка, хвилі й підплив до берега. Якісь 
довжелезні руки простяглися з того корабля до вікна й схопили 
нас — мене й сестру. Так викрав нас великий чародій Мірілай-
лай і завів у своє зачароване царство. Сестру він узяв собі за 
жінку, а мене перекинув вороною. 

Та я ніколи не забуду того хлопчика, що знайшов мене тоді 
в лісі й порятував. Я дуже йому вдячна і вічно пам'ятатиму його 
ім'я — Ян Бібіян. 

— Ах, то ж наша пропаща дитина! — заплакала мати. 
— Я слідкую за ним і оберігаю його. Він попався чортові 

в руки, але я турбуюся про нього й попереджаю його про всяке 
лихо. А ви не плачте по ньому! Ян Бібіян живий! 

Сказавши це, ворона знялася, полетіла і десь щезла. 
Батьки Яна Бібіяна були приголомшені тим, що сталося. 

Але надія знову ворухнулася в їхніх серцях. Вони зрозуміли, 
що доля Яна Бібіяна ще не вмерла, що й сам він іще живий. Це 
їх утішило. 

В І Д Д Я Ч И М О Б О Н Д А Р Е В І ! 

Вода з Кислої криниці знову здружила Фітя з Яном Бі-
біяном. 

їхня коротка розлука примусила Яна Бібіяна заду-
матись. Покинутий батьками й друзями, він почував себе зо-
всім самотнім, коли від нього відкаснувся ще й Фіть. Без Фітя 



йому було навіть якось аж страшно. Тому Ян Бібіян вирішив 
ставитися краще до свого рогатого приятеля. І справді, їхня 
відновлена дружба наповнила їм серця радістю, і вони зажили 
вдвох душа в душу. 

Одного разу, після щасливо проведеного дня, що весь про-
йшов у мандрах і витівках, Фіть сказав своєму товаришеві: 

— Яне Бібіяне, ти вже забувся, як тебе відлупцював той 
бондарюга? 

— Довіку не забуду, — відповів Ян Бібіян. 
— Ти не думаєш про те, як би помститися? 
— Думати думаю, та не знаю як. 
— Зараз скажу тобі, — промовив Фіть. — Давай покрадемо 

в нього кури! 
— От здорово! — Ян Бібіян аж підскочив з великої радос-

ті. — В бондаря є багато гарних курочок, і він дуже ними кло-
почеться. Курник у нього зразу за бондарнею. От злитиметься 
він, як ми їх покрадемо! 

— Гаразд, ми зробимо це сьогодні ввечері. 
Коли вже добре стемніло і люди погасили по хатах світло, 

Фіть і Ян Бібіян рушили в дорогу, щоб здійснити свій підступ-
ний намір. Вони йшли тихо в нічній темряві, тільки часом під-
стрибували на радощах. 

Бондарева майстерня і його курник стояли на краю міста, 
тим-то вони прокралися туди нищечком, так що ніхто й не по-
мітив, — ні людей по дорозі вони не зустріли, ні собак не збу-
дили. Двоє друзів обережно обійшли кругом маленький дворик 
і залізли в нього через дірку в поламаних штахетах. Навколо 
стояла мертва тиша. Під повіткою були наставлені всякі діжки, 
бочки та барила. На одну діжку був накинутий великий порож-
ній чувал. Фіть узяв його й сказав потихеньку: 

— Сюди будемо складати курей. 
Злодії крадькома підійшли до курника. То був старенький 

хлівець, обмазаний глиною і покритий черепицею. Маленькі 
дверцята стояли прочинені. Всередині мирно й тихо спали бон-
дареві кури. 

— Яне Бібіяне, залазь туди, лови курей, скручуй їм голови 
і подавай сюди, а я складатиму їх у чувал! 



Ян Бібіян проліз крізь низенькі дверцята тихо, мов той лис. 
З курника почулось тихе киркання, і зразу ж потому маленька 
рука передала через дверцята окривавлену курку. Фіть кинув 
її в чувал. Через якусь хвилю Ян Бібіян подав ще одну курку, 
потім ще одну. Фіть набив уже повний чувал. 

Бондар ночував у себе в майстерні; він прокинувся й при-
слухався. Почувши теє киркання, він зрозумів, що там скоїлось 
щось неладне, встав, відчинив тихенько двері й вийшов надвір. 

Фіть побачив його, кинув чувала й швиденько сховався за 
курником. 

Ян Бібіян подавав саме скривавленою рукою останню кур-
ку, говорячи потиху: 

— Оце всі. 
Бондар був уже на тому місці, де допіру стояв Фіть; він узяв 

курку й сказав тихо, тоненьким голоском: 
— Добре, вилазь тепер. 
Із дверцят виткнулась спочатку розкудлана голова Яна Бі-

біяна, потім виліз і він сам, проліз трохи рачки і встав. 



Тут-то й схопив його за комір бондар своєю дужою рукою, 
міцно, мов обценьками. 

— Ой-ой-ой! — заверещав переляканий Ян Бібіян. 
— Цить, не кричи! — промовив бондар і так стиснув зло-

дієві шию, що в нього аж очі рогом полізли, а язик прилип до 
гортані. 

Як побачив таке діло Фіть із своєї схованки, то миттю пере-
скочив через паркан, мов вітром його здуло. 

— Ой дядю бондарю, пусти мене, я вже більше не красти-
му! То Фіть мене підвів! — галасував Ян Бібіян. 

— Тихо, тихо, моя дитино, — промовив бондар спокійним, 
лагідним голосом. — Не бійся, я нічого тобі не зроблю. Ти. сту-
пив на погану стежку, а я хочу вивести тебе на хорошу; ходи зі 
мною, дитино моя! 

Цей лагідний і сердечний тон заспокоїв Яна Бібіяна. Бондар 
пустив уже його шию, а вів за руку, мов свою дитину. 

Ян Бібіян хотів скористатися з цього й злегка пручнувся ру-
кою, — думав, що звільниться й перемахне зразу через паркан, 
а там тільки його й бачили. Але бондар міцніше стиснув йому 
руку, і хлопець зрозумів, що не викрутиться від нього сплоха. 

— Не думай тікати, ходи лишень сюди! Треба, щоб ти мав 
якусь науку із свого вчинку! Іди за мною! 

Бондар повів Яна Бібіяна до своєї майстерні, перед якою 
вишикувались великі бочки. Не випускаючи Яна Бібіяна, він 
почав оглядати ті бочки одну за одною, тарабанив пальцями по 
клепках, заглядав усередину. Біля одної чималенької бочки 
він пристояв довше й сказав Яну Бібіяну: 

— Залазь усередину! 
Ян Бібіян почав пручатися. 
— Залазь, залазь, хлопче, не бійся, я хочу тільки перевірити 

одну штуку! 
Побачив Ян Бібіян, що ніде дітися, взявся за пруг бочки, 

підтягнувся на руках і вліз усередину. Тоді бондар схопив здо-
ровий кружок, припасував його зверху і заднив молотом бочку. 

— Пусти мене, дядьку бондарю! — закричав Ян Бібіян. — 
Пусти, я більше не крастиму! Прошу тебе! 

Але бондар не відповідав. Він перевернув бочку і почав її 



котити. Ян Бібіян перевертався в ній, стукався й кричав, але 
бочка котилася далі. 

Бондар викотив бочку в поле, докотив її до річки й зіпхнув 
у воду. Хвилі понесли її легко й спокійно. 

Ян Бібіян уже не перевертався, він плив, неначе в човні, і 
зрозумів, що його несе вода. Це його страшенно налякало: 

— Фітю, Фітю! — зарепетував він. — Рятуй мене! Ти ж 
чорт, ти все знаєш, все можеш, рятуй свого друга!.. Фітю, 
Фітю!.. 

Але бочка плила далі, і Ян Бібіян чув лише хлюпання води 
і більше нічого. Стомлений і заколисаний хвилями, він заснув. 

ШУКАЧІ С К А Р Б І В 

Уже кілька днів по берегах річки ходило троє старих 
скарбошукачів. Подейкували люди, що з літака, 
який перевозив до Індії багаж відомого магараджі, 

випало десь барило з золотом та іншими дорогоцінностями. 
Старі шукачі нишпорили по околицях, намагаючись відкри-

ти нишком сліди того казкового багатства. 
Тої ночі шукачі скарбів ночували понад річкою. Вони розі-

клали собі в затишку вогнище, полягали край нього, укрившись 
своїми сіряками, гомоніли між собою або мріяли потиху. На 
світанку, коли почало вже розвиднятися, один із них устав 
пройтися понад берегом, бо їм здалося, що звідкись чути якийсь 
дивний шум. 

Раптом він голосно скрикнув, скинув із себе сіряка і заска-
кав, як божевільний: 

— Барило, барило, барило! 
Ті двоє, що лишилися коло багаття, зірвалися на рівні ноги 

й собі пустилися до річки. 
А товариш їхній усе ще скакав, валявся по землі, показував 

рукою й галасував: 
— Барило, барило! Я його знайшов, я перший його побачив, 

мені половина, а другу ви діліть між собою! Барило, барило, 
барило! 

— Що там таке, що там таке? 



— Барило йде, дивіться, то багатство до нас приплило, пли-
ве, он бачте! Воно, воно! Ох, ох, ох! Прощай, бідносте! 

І справді, його товариші, подивившися на річку, яка почала 
вже сріблитися в ранішньому промінні, побачили, що по ній 
пливе чимале барило. 

Несамовита радість охопила їх. Вони почали кричати, тан-
цювати і, не довго думаючи, кинулись у річку просто в одежі 
та й побрели по воді. 

Ріка місцями розливалась і була мілкувата, але подекуди 
було й глибоко. Тоді троє шукачів пускались уплинь. Вода була 
холодна, але вони того не відчували. їх зігрівала радість, що 
вони знайшли скарб магараджі. 

Отак вони то плили, то брели, забрьохались по самі вуха і, 
добравшись нарешті до барила, почали попихати його обереж-
но до берега. 

— Глядіть же, не розбийте! Бо тоді все пропало... Ой мам-
цю ж наша, мамцю, ти нас породила, щастям-долею нагороди-
ла! — говорив один шукач. 

— Обережно, обережно, — повторяли його товариші й штов-
хали помалу ту бочку. 

Від крику й галасу, що здійняли шукачі скарбів, Ян Бібіян 
аж здригнувся крізь сон, і зразу ж прокинувся. Спочатку він 
подумав, що то його вхопили чортяки, і весь аж похолов від пе-
реляку. Та швидко заспокоївся, бо зрозумів, що то якісь люди 
намагаються допровадити його до берега. 

І справді, через деякий час він аж струснувся увесь від 
якогось тупого удару. Бочку вже витягли на берег, і тепер вона 
котилась по камінню. Раптом вона спинилася. Ян Бібіян 
почув: 

— Ну що, будемо відкривати? — спитав хтось потихеньку. 
— Ні, не тут, — відповів другий голос. — Відкотимо її в 

якусь схованку, щоб ніхто не побачив. 
— Не треба зараз відкривати, — обізвався третій. — Ітимуть 

люди, ще побачать. Закопаймо її краще в землю, а ввечері, як 
стемніє, тоді вже й відкриємо. 

«От так штука! — подумав Ян Бібіян. — Що ж це буде, як 
мене й справді закопають у землю? Я ж там задихнуся!» 



— Ні, так діло не піде! Як же ждати до вечора, коли тут 
нетерпій бере! Закотімо в верболози та й відкриймо! 

— Так, так, чого там зволікати! 
Бочка покотилася знову по камінню, потім пішла по м'яко-

му, а згодом Ян Бібіян почув шум листя й цьвохкання лози. 
Бочка спинилась. 

— Давай сокиру! — почувся голос. Гупнув кілька разів 
обух, кришка розбилась і відлетіла набік. 

Ян Бібіян висунув спочатку голову, а потім вискочив, як 
стій, із бочки. 

— Вовкулака, вовкулака! — заверещали шукачі й кинулись 
навтіки. Ян Бібіян метнувся в другий бік. Він біг що було сили, 
уникаючи відкритих місць та ховаючись увесь час поза рокита-
ми й вербами, що росли навколо. 

Раптом хтось йому крикнув: 
— Стій! 
Ян Бібіян здивовано спинився. 
Перед ним стояв Фіть. 
— А, це ти, Фітю! Як же це так: мене забили в бочку, а ти... 
— Яне Бібіяне, це ж я тебе й порятував. Якби я не погнав 

був барила до тих скарбошукачів, що оце порозбігалися, то ти б 
у ньому вже давно пропав! Я ходив понад рікою і стежив за то-
бою. Хотів улізти в воду й витягти бочку, та побоявся... Ходи 
зі мною! Я тебе не покину. 

— Ах, добрий мій друже! — гукнув Ян Бібіян, пригорнув 
Фітя до грудей і захоплено поцілував його. 

Ян БІБІЯН З глиняною головою 

Фіть усюди супроводжував свого розкудланого то-
вариша, допомагав йому і . піддавав духу у всіх 
іграх, усяких бешкетах та лихих задумах, що на-

роджувалися в голові Яна Бібіяна. Але в голові тій часом за-
колювались і такі думки, які завдавали клопоту чортеняті. Ян 
Бібіян думав, наприклад, дуже часто про своїх батьків, ходив 
уночі потаєнці до їхньої вбогої хати і клав на порозі буханку 
хліба. Хліб той крав він у пекарні. 



Фіть розказав якось про те своєму батькові, який уже по-
мирився з ним і давав йому всякі поради. 

Старий чортяка засміявся, коли почув скаргу свого сина. 
— Ту голову, в яку заходять хороші думки, можна й замі-

нити, — сказав він, поплескуючи сина по плечі. 
Ось уже кілька днів Ян Бібіян помічав, що на стару вербу 

біля того млина, де він жив із Фітем, часто сідала чорна ворона 
і довго сиділа так, непорушна й зажурена. Ян Бібіян не раз на-
магався прогнати її й кидав на неї каміння, але ворона того не 
боялась. Вона тільки крякала жалібно час від часу й знову за-
мовкала. 

Одного разу Ян Бібіян таки поцілив у неї камінцем. Тоді 
ворона обізвалася до нього людським голосом: 

— Яне Бібіяне, бережись свого лихого товариша! Не про-
ганяй мене, я ще стану тобі в пригоді! І не кажи йому про мене 
нічого! 

Сказавши це, ворона піднялась із гілки, на якій сиділа, і по-
летіла геть. 

Ян Бібіян аж здригнувся. Він злякався цієї таємничої птиці 
й сховався чим швидше у млині. 

Від того дня на душі у Яна Бібіяна стало неспокійно. 
Поганий настрій товариша не міг приховатися від Фітевих 

очей; чортик вирішив вигадати якусь забавку, щоб розвіяти 
йому тугу. 

— Яне Бібіяне, — промовив тоді Фіть, — а чи не погратися б 
нам із дітьми, що збираються там на вигоні за містом? 

— Це було б дуже добре, — відповів Ян Бібіян, бо він уже 
хто й зна як скучив за веселими дитячими забавками, — тіль-
ки ж ти, Фітю, наполохаєш їх. 

— Та ні, я перекинусь циганчам і гулятиму, так як і ти, з 
іншими дітьми. 

І Фіть миттю перетворився на бешкетника-циганчука; він 
весело посміхався, блискав білими зубами, метляв чорними ку-
черями і пряв очима на всі боки. 

— Так ти мені більше подобаєшся, — сказав йому зраділий 
Ян Бібіян. 

На краю міста був широкий зелений вигін, де збиралися гу-



ляти діти з того кутка. Недалеко від вигона стояла гончарня 
дядька Горчилана. Це був сумирний і добрий чолов'яга з оку-
лярами на носі і з підв'язаним поверх одежі фартухом. Він ви-
робляв усякий глиняний посуд — горщики, миски, макітри, гле-
чики, кухлі й гладишки. Виліплений посуд сохнув у нього на-
дворі перед майстернею, і діти часто робили йому шкоду — ки-
дали каміння на ті вироби й розбивали їх або топтались по них 
своїми босими ноженятами, поки посуд іще не висох. 

Дядько Горчилан сердився, сварився на малих бешкетників, 
проганяв їх, просив не робити шкоди, але ніколи не лаявся і ні 
разу не замахнувся, щоб ударити якогось дітвака. В нього була 
добра душа, і він любив дітей. Але сам він дітей не мав, то 
був і чужим дітлахам радий і прощав їм усякі пустощі і ви-
тівки. 

Того дня він виліпив собі хлопця з глини і поставив його 
сохнути коло майстерні. Хлопець той був із Яна Бібіяна зав-
більшки. Дядько Горчилан виліпив його дуже вдатно, як жи-
вого, і назвав того хлопця Глиньком. 

Глинько стояв перед гончарнею, ніби справжня дитина. 
Уперся міцно в землю босими ногами, холоші закачані, руки в 
кишенях, та й сушився собі на сонці. Дядько Горчилан порався 
десь у дворі коло печі, де випалювався його глиняний посуд, 
коли Фіть і Ян Бібіян, ідучи на вигін до дітей, спинилися перед 
Глиньком. Цей непорушний глиняний хлопчик ніби кидав їм 
виклик своїм героїчним спокоєм та поглядом, що рвався до 
сонця. В душі Яна Бібіяна прокинулись найгірші почуття. Він 
приступив до глиняного хлопця і так сильно вщипнув його в 
стегно, що аж відірвав шматок глини. Це справило Яну Бібія-
ну велике задоволення. Тоді він зламав собі лозину і почав 
штирхати Глинька попід ребра, у вуха, колоти йому босі ноги. 
Глинько терпляче зносив ті жорстокі пустощі, а Фіть стояв збо-
ку і аж за живіт брався від реготу. 

Чорна ворона, давня знайома Яна Бібіяна, покружляла йо-
му над головою і сіла на покрівлю гончарної майстерні. Вона 
голосно крякала і лопотіла крильми, намагаючись привернути 
увагу Яна Бібіяна. Але хлопець так захопився знущанням з бід-
ного Глинька, що не звернув на неї ніякісінької уваги. 





Та коли Ян Бібіян уштрикнув хлопця пальцем у глиняні гру-
ди, в те місце, де мало бути серце, Глинько скрикнув од болю 
і обурено замахнувся на свого мучителя. 

— Тікай! — гукнув Фіть і побіг першим. 
Переляканий Ян Бібіян кинувся слідом за ним, але розлю-

чений Глинько побіг за ними нагінці. Не знайшовши поблизу ка-
меня, щоб кинути на задираку, він одірвав свою глиняну голову 
і швиргонув її з страшною силою на Яна Бібіяна. 

Та тяжка голова з такою силою вдарила по бешкетнику, що 
його власна голова відірвалась і покотилась додолу. 

Тоді старий чорт, Фітів батько, що невидимо ходив назирцем 
за хлопцями, схопив Глинькову голову й приліпив її на в'язи 
Яну Бібіяну, а голову Яна Бібіяна насадив на шию Глинь-
кові. 

Ян Бібіян і Фіть побігли далі, ніби нічого й не 
сталося. 

Але як вони забігли вже далеко й сховались за густим вер-
болозом, Ян Бібіян спинився й сказав: 

— Фітю, щось мені важко! 
— Що тобі? — спитав Фіть. 
— Голова чогось важка... 
Тут Ян Бібіян нагнувся і глянув у невеличку калюжку, що 

була в нього під ногами. Хлопець вжахнувся, побачивши, що 
замість його голови в нього на в'язах була глиняна Глинькова 
голова. 

— Голова моя! Де моя голова? — зарюмсав переляканий 
Ян Бібіян. — Фітю, знайди мою голову!.. 

Фіть обійняв зажуреного товариша, з очей якого лилися 
брудні патьоки, й почав його потішати. 

— Яне Бібіяне, з оцією головою тобі буде краще, ти не ду-
матимеш про всякі дурниці й житимеш спокійно та весело. Ба-
гато є людей, що носять на плечах глиняні голови, але вони й 
не знають про те. І ті люди справді щасливі. Такі голови суціль-
ні й повні. У них немає дірки й для мозку, така голова ніколи 
не заболить. Ти повинен гордитися, що розлучився з своєю 
кудлатою головою; на ній же було стільки всяких шрамів, аби 
хто по ній ударив — зразу б текла кров. 



Ян Бібіян слухав утішні слова Фітя, і його глиняне обличчя 
почало посміхатися. 

Зненацька над ним закружляла чорна ворона; жалібно кря-
каючи, вона заговорила: 

Ох, Яне Бібіяне, 
Біда тобі! 
Тебе чекають муки 
В твоїй судьбі. 

Та не вдавайся в тугу 
І мужнім будь, 
Всі муки, і страждання 
Колись минуть! 

Ти втратив голову, це мста 
За вчинки злі твої, 
Тепер же душу бережи, 
Не загуби її! 

Старайся, щоб у серці 
Само добро жило, 
Лиш вір і сподівайся, — 
Ти переможеш зло! 

Уже не головою, 
А серцем лиш одним 
Пізнаєш світ цей, хлопче, 
І як нам жити в нім. 

Ти серцем зрозумієш, 
У чому суть життя, 
А зрозумівши, будеш 
Робити до пуття. 

Коли в тяжку годину 
Мене покличеш ти, 
Д о тебе я прилину 
В біді допомогти. 

По цій мові ворона знялася високо вгору і щезла. 



Ц И Г А Р К А 

За кілька днів Ян Бібіян звик до своєї нової голови, і 
з нею йому було навіть ніби краще. Він уже ні про 
що не думав, нічого не боявся і жив собі спокійно та 
безтурботно день за днем. Ніщо вже не тривожило 

його душу. Без ніякого опору підкорявся Ян Бібіян усім бажан-
ням Фітя і ніколи не ламав собі голови, щоб подумати про свої 
вчинки. Коли він лишався сам, до нього прилітала та дивна 
самотня ворона, що не переставала стежити за ним, і жалібно 
крякала. Ян Бібіян грався з нею і навіть дозволяв їй сідати собі 
на голову. Часом у нього з'являлося бажання впіймати її й ви-
скубти хвоста, але ворона вгадувала його намір і відлітала 
геть. 

Одного разу вона йому сказала: 
— Яне Бібіяне, ти пропав. Фіть хоче завести тебе далеко, 

в підземне диявольське царство. Бережись! 
— А я не боюсь! — відказав Ян Бібіян. — Мені дуже цікаво 

буде подивитися на те диявольське царство. 
— Яне Бібіяне, як я тобі коли знадоблюсь, ти поклич мене, 

і я миттю прилечу до тебе... 
— А як же тебе кликати? — спитав у неї Ян Бібіян. 
— Гукни тричі «га, га, га!» — і я зразу прилечу. 
Почувши це, Ян Бібіян почав сміятися, підскакувати на 

'дній нозі й гукати: «Га, га, га!» 
Від цього легковажного вчинку Яна Бібіяна ворона тяжко 

зажурилась, на очах у неї забриніли сльози, вона посиділа ще 
трохи та й полетіла геть, не сказавши нічого на прощання. 

В цей час Ян Бібіян почув веселий посвист Фітя, що кудись 
був пішов, а через хвилю побачив уже чорні роженята свого 
друга, який повернувся до нього. 

— Яне Бібіяне, гайда за мною! — сказав йому весело Фіть, 
як тільки наблизився. 

Друзі пішли полем і забрели на тютюнові плантації. Від них 
розливались навколо п'янкі приємні пахощі. 

— Ох же й пахне як гарно! — сказав Ян Бібіян. 
— Розкіш, — погодився Фіть. 



— Я раз пробував курити, — промовив Ян Бібіян, — але піс-
ля того на мене напала блювачка. 

— Тепер уже не нападе. Я дам тобі таку добру цигарку, що 
як раз потягнеш, то вже довіку не кинеш курити. 

І Фіть показав Яну Бібіяну блискучу коробочку, набиту ци-
гарками. 

— Дай! — сказав жадібно Ян Бібіян. 
— Не тут! — відмовив Фіть. 
Пройшовши довгі гони тютюнових плантацій, вони ввійшли 

в гірську тіснину, звідки витікала річка. 
— А де ж? — спитав Ян Бібіян. 
— Іди й не питай! — відповів Фіть. 
Він повів Яна Бібіяна вузькою каменистою стежкою, що 

йшла просто на верхогір'я. 
Чортеня йшло попереду швидко й легко, а Ян Бібіян ступав 

за ним і намагався не відставати. Але глиняна голова давила 
його своєю вагою, і він швидко втомився. 

— Відпочиньмо, Фітю! 
— Іди! — крикнув Фіть. Він обернувся, глянув на Яна Бі-

біяна і зайшовся реготом, побачивши його глиняне обличчя, 
стомлене й висохле, без жодної краплини поту на лобі. 

— Сідай на мене! — сказав Фіть і підставив спину. 
Ян Бібіян сів верхи на свого товариша. 
Тоді Фіть помчався з неймовірною швидкістю, перескаку-

ючи з каменя на камінь, зі скелі на скелю — легесенько, мов 
пір'їна. Потім він піднявся над урвищами, над безоднями і шуг-
нув увись, немов орел. 

Ян Бібіян міцно тримався чортикові за шию, і йому було 
приємно відчувати ту легкість, з якою він мчав у вишині. 

Фіть спустився на найвищу вершину і зсадив свого дружка. 
— Бачиш, як я вмію? — сказав він Яну Бібіяну. — Ти задо-

волений? 
— Задоволений. 
Тоді Фіть вийняв блискучу коробку, подав одну цигарку Яну 

Бібіяну, запалив одну й собі; вони сіли на м'яку гірську тра-
вичку і потонули в раюванні. 

Запашний дим від цигарки сповнював груди Яна Бібіяна 



якоюсь п'янкою розкішшю. Він жадібно затягувався і мовчки 
дивився в далеч. 

Далеко внизу Ян Бібіян бачив маленьке містечко, де жили 
його батько й мати, що день і ніч думали про нього. Сонце сіда-
ло на обрії червоно й страшно. Перед ним витяглась чорна хма-
ра, схожа на якусь грізну потвору з роззявленою пащею, що хо-
тіла проглинути ту розпечену кулю. 

Ян Бібіян дивився, смоктав цигарку і не відчував ні жалю, 
ні страху. Від п'янкого тютюну його обняли солодкі млості, він 
лежав нерухомо і не думав ні про своє містечко, ні про батька-
матір, ні про що. Легкий гірський вітрець пестив обличчя Яна 
Бібіяна, але він не відчував його свіжості. 

А Фіть лежав поруч нього і поглядав на свого друга з недоб-
рою посмішкою. 

В ЦАРСТВІ З Л А 

Ян Бібіян курив свою п'янливу цигарку і поринав у 
мрії. Якась солодка мла оповивала його порожню 

голову, в ушах йому бринів приємний дзвін. Все його тіло охо-
пила любосна знемога, а очі склепила дрімота. 

Зненацька Ян Бібіян відчув, що кудись летить, здіймається 
високо вгору, а повз нього проносяться з неймовірною швидкіс-
тю чорні хмари. Потім йому здалося, ніби він опускається по-
волі вниз, у якусь темну безодню. Хлопець уже подумав, що 
прокидається і що то йому тільки примарилось, ніби він летів. 
Та коли він подивився навколо, то побачив, що сидить на спині 
у Фітя, Я К И Й летів з страшною силою вниз у якусь безодню, 
прямо до центра землі. 

— Куди? — спитався Ян Бібіян у свого товариша, але Фіть 
не відповів нічого, а полетів ще швидше. 

Незабаром вони опинились у якомусь широкому просторі, 
залитому дивним блакитним світлом, що хвилями струмувало 
навколо. Ян Бібіян побачив, що світло те виходить із якихось 
дивних ламп, а лампи ті були не що інше, як очі велетенських 
закаменілих потвор. Кругом чувся шум, схожий на шипіння 
змій і сичання гадів. 



Ян Бібіян перелякався. 
— Фітю! — крикнув він. — Куди це ти мене везеш? 
— Ти вже в нашому царстві, Яне Бібіяне. Простися з тим 

світом і будь покірним. 
— Фітю! — сердито гукнув Ян Бібіян. — Верни мене назад, 

верни мене назад! Вивези мене знову на білий світ! 
— Мовчи! — вереснув Фіть. 
Тоді Ян Бібіян розсердився (він усе ще сидів у Фітя на спи-

ні), простягнув руку назад і впіймав чортеня за хвіст. 
— Фітю, якщо ти не повезеш мене назад, відірву тобі хво-

ста! — крикнув Ян Бібіян і стиснув Фітів хвіст кріпко в своїй 
руці. 

Але чортеня летіло що було духу в тому дивному світлі, яке 
струмувало з очей скаменілих потвор, а сичання гадюк ставало 
все страшнішим і грізнішим. 

Така поведінка Фітя обурила Яна Бібіяна. Серце його на-
лилося гнівом, а в його глиняній голові уперше з'явилася думка 
про бідну неньку та про доброго батька. 

З великої злості Ян Бібіян так сильно смикнув Фітя за хвіст, 
що вирвав його, немов деревце з коренем. Замахнувшись ним, 
як нагайкою, він почав люто періщити чортеня по голові. 

Фіть зарепетував від болю і почав вихитувати спиною, щоб 
скинути Яна Бібіяна, але той ухопився йому за шию й немило-
сердно лупцював чортеня, вигукуючи: 

— Фітю, вези мене назад, а то повириваю тобі ще й роги! 
Тоді Фіть пручнувся з такою силою, що Ян Бібіян злетів із 

його спини і відчув, як каменем падає вниз. Але, падаючи, він 
почув жалібне зойкання чортеняти, і від того зойку пішли ви-
ляски по всіх попідземних просторах. 

Коли Ян Бібіян мав уже впасти додолу, він побачив під со-
бою безмежне поле, наїжачене гострими чортячими рогами. 

— Тут мені й саксаган! — подумав Ян Бібіян і заплющив 
очі, щоб нічого не бачити. 

Та раптом він пригадав самотню ворону, що часто приліта-
ла до нього і обіцяла стати йому в пригоді, як попаде він у біду. 

І Ян Бібіян заволав з усієї сили: 
— Га, га, га! 



І тої ж миті він опинився на крилах у чорної ворони і від-
чув, що вона відносить його кудись в інший бік. 

Ян Бібіян мідно вчепився за птицю й почав благати її крізь 
сльози: 

— Ой ворононько, люба сестронько, винеси мене на білий 
світ, порятуй мене! 

Пташка крикнула три рази «га, га, га» і влетіла в широкі 
двері, що розверзлись перед нею, як паща. 

Перед очима Яна Бібіяна постала простора палата, в якій 
і підлога, й стеля, й стіни, — все було з великих чорних дзер-
кальних плит. 

Посеред тої палати стояв чорний престол. Ворона сіла на 
нього, зсадила із спини Яна Бібіяна й сказала: 

— Це престол страшного чарівника Мірілайлая. Я його по-
лонянка і мушу підкорятись його волі. 

Ян Бібіян сів на престол і гірко заплакав. Він почав цілу-
вати чорну пташку, а вона дивилась на нього жалісливо. 

— Не плач, — сказала йому ворона. — Не плач і не бійся! 
Поки в тебе в руках той хвіст, ніхто тебе не здолає. Зрозумів? 

— Зрозумів, — сказав Ян Бібіян. 
— А як я тобі знову знадоблюся, то знову покличеш, — про-

мовила ворона. — А тепер прощай! 
Вона пурхнула і щезла, як тінь. 
Ян Бібіян лишився сам у тій величезній чорнодзеркальній 

палаті й відчув себе дрібною кузькою, закритою в великій чор-
ній коробці. Він стиснув у руці чортячий хвостик, махнув ним 
кілька разів, як нагайкою, і почав ходити по широкій палаті. 

Води б оце напитися, та де ти її візьмеш? 
Ян Бібіян спинився перед одним чорним дзеркалом і доторк-

нувся до нього рукою. Та коли він подивився в дзеркало, то 
перелякався. Він зовсім забув, що в нього на в'язах глиняна 
голова, а тепер, побачивши її, зразу мов заціпенів із жаху, а 
потім грьопнувся в відчаї на підлогу і почав плакати за своєю 
загубленою головою, де замість отих порожніх глиняних діро-
чок блищали жваві, грайливі очі, замість товстих землянистих 
губів цвіли, як троянди, червоні вуста, — а білі зубенята вилис-
кували, як перлоньки, коли він сміявся. 



— Чорти прокляті, верніть мою голову, — кричав Ян Бібі-
ян, — верніть мені мою живу, красиву голову!.. 

І він дриґав ногами та бився на підлозі, як недорізана курка. 
Раптом Ян Бібіян підвівся і знов подивився на себе в дзер-

кало: у нього на плечах не було вже глиняної голови, замість 
неї стирчала осляча морда з довгими ушима. 

Побачивши себе таким страшним, Ян Бібіян побіг. Спинив-
ся перед другою дзеркальною стіною — і побачив на собі соба-
чу голову. Бігав від дзеркала до дзеркала, і в кожному бачив 
себе все з іншою головою: то з козячою, то з котячою, то з мавпя-

чою, то з лисячою, то з ящуриною, то з гадючою, то з жа-
б'ячою... 

Тоді Ян Бібіян замахнувся чортячим хвостом і почав трощи-
ти ті величезні дзеркала. Вони розбивались на дрібне скалля, 
падали з дзвоном, та тут же зразу ставали на місце цілими, 
мов нічого їм не сталося. 

Ян Бібіян довго розбивав ті страшні дзеркала. Нарешті, 
змучений, знеможений, упав додолу і заснув. 

ДИВНИЙ СОН 

Ян Бібіян заснув, немов напоєний якимось чарівни-
чим зіллям. Він лежав горілиць на дзеркальній під-

лозі й міцно стискав у руці відірваний хвостик чортеняти. Важ-
ко дихаючи широко відкритим ротом, він час від часу глибоко 
зітхав, немов скидав із себе якийсь тягар або згадував про щось 
гарне-гарне, та давно вже втрачене. 

Іноді на чоло йому набігала хмарка тривоги, він пацав крізь 
сон ногами і ще міцніше стискав у своїй руці чортів хвостик. 

Яну Бібіяну снився сон. Спочатку він опинився ніби в якійсь 
бурхливій каламутній річці, що несла його з великою силою по-
між скелля та каміння, швиргаючи з берега на берег. 

— Рятуйте, рятуйте!—закричав Ян Бібіян, але навколо не 
було нікого, і голос його загубився в скаженому клекоті хвиль. 

Він простягав руки, намагаючись ухопитись за якийсь ка-
мінь або корінь, але до чого б він не доторкнувся, все тікало від 



нього в далину. А ріка розливалася все ширше й ширше, виру-
вала все дужче й дужче. Хлопець так побився об каміння, що 
на тілі місця живого не лишилося, а глиняна голова відсиріла 
і от-от, здавалось, одліпиться від шиї. Тоді Ян Бібіян залишить-
ся зовсім без голови. Він напружував усі сили, щоб тримати її 
над водою і таким чином зберегти її, але вона зовсім обважні-
ла і вже не слухалась його. 

А хвилі розбурханої річки все кидали його і мчали вниз по-
між берегами, на яких його зору відкривались принадні кар-
тини. Там в'юнистою стежкою між квітучими деревами та зе-
леними лугами, замаєними квітами, проходили однолітки Яна 
Бібіяна — хлопці й дівчатка, миленькі, гарненькі, чистенькі; 
оченята їм утішно грають, у руках книжки — вони йдуть до 
школи. Там далі на полі — трудящий ратай іде за плугом, оре 
землю й співає. По тім боці — зелена поляна, серед поляни гіл-
лясте дерево, а круг дерева ведуть таночок гарно вбрані веселі 
дівчата, закосичені весняними квітками, і на далекі гони в'ють-
ся їхні радісні голоси. Он іще далі — невеличке село, осяяне 
сонцем, а в тім селі його мати — стара, засмучена, знеможена, 
вона шепоче ім'я своєї пропащої дитини... 

— Мамо, мамо! — закричав щодуху Ян Бібіян і простяг-
нув до неї руки, але образ її подаленів і щез. 

А там з високої гори спускається якийсь старий чоловік, по-
ганяючи віслюка, нав'юченого хмизом. Ян Бібіян упізнав його 
здалеку. То ж його батько, згорблений, постарілий, з заплака-
ними очима. 

— Татку, татку! — загукав Ян Бібіян. Але видиво швидко 
щезло. 

Ріка гомоніла й несла його далі... Ось вона протікає вже по-
під горою. Він узнає ту гору. То ж їхня гора! Он під горою їхнє 
містечко. Веселе сонечко освітлює убогі покрівлі. Покрученими 
вуличками поспішають на роботу люди. Над тополями, що сто-
ять навколо великої білої школи, в'ються моторні шпаки, і ди-
тячі голоси весело вітають їх. 

Ріка несла його все ближче і ближче і раптом — швиргиць! — 
викинула його на широку галявину, а сама ринула далі з гріз-
ним клекотом. 



Ян Бібіян врятований! Оглянеться навколо — все йому зна-
йоме, він же коло свого містечка. Стомлений, розбитий, мокрий, 
як хлющ, хлопець звівся на ноги і рушив іти. 

Раптом він зупинився. Він побачив гончарню дядька Гор-
чилана, а перед нею стоїть, випрямившись, виліплений хлопець 
Глинько, такий самий, яким його Ян Бібіян побачив уперше, 
тільки що голова на ньому була Янова Бібіянова — він її від-
разу впізнав. 

У серці Яна Бібіяна закипів гнів. 
Швидкою ходою рушив він до спокійного Глинька, став пе-

ред ним із стиснутими кулаками й гукнув: 
— Віддай мою голову! 
Але власна голова Яна Бібіяна засміялася йому в вічі й 

промовила: 
— Глиняна голова якраз по тобі. Ти не гідний носити люд-

ську голову на плечах. Та й мені краще бути з Глиньком. 
— То моя голова! — ще голосніше крикнув Ян Бібіян. — 

Хочу свою голову! Забирай собі глиняну! Вона на мене важка. 
Ян Бібіян розкричався й розплакався так сильно, що про-

кинувся. 
Розплющивши очі, він побачив себе знову в страшній палаті 

з чорними дзеркалами. Біля нього сиділа чорна ворона з жаліб-
ними очима й ніжно гладила йому дзьобиком волосся. 

Ян Бібіян простягнув руку, взяв чорну ворону, пригорнув її 
до себе і заридав, голосно схлипуючи. 

— Яне Бібіяне, не плач! — сказала йому ворона. — Поки 
тримаєш у себе в руці чортячого хвоста, не бійся нічого! Але як 
випустиш його — тоді ти пропащий. 

І ворона знову щезла. 

КУДИ ПОТРАПИВ Ян Бібіян 

Ян Бібіян довго ходив по чорній дзеркальній палаті. 
Він намагався знайти якісь двері, бо йому хотілось 

вибратися звідси якомога швидше. До того ж його мучила стра-
шенна спрага. 

А навколо панувала жахлива тиша і самотність. Сюди ні-



звідки не доходив ніякий шум, ніякий звук. Ян Бібіян не чув 
нічого, крім своїх кроків. По палаті була розлита якась синю-
вата імла, і він не міг розібрати, чи то був день, чи ніч. Тут у па-
латі не було ніяких речей, тільки чорний престол бовванів по-
середині. Ян Бібіян придивився до того престолу й помітив, що 
верхній бік його спинки прикрашений якимись скляними рука-
ми, що розходились віялом у різні боки. Від тих скляних рук і 
виходило синювате світло, що повивало палату блакитною 
млою. На кожній руці був свій напис. Ян Бібіян почав читати: 
«праворуч», «ліворуч», «прямо», «вгору», «вниз», «тут», «стій», 
«думай», «бережись»... 



З цих написів Ян Бібіян зрозумів не дуже багато, тим біль-
ше, що «ліворуч» було написано на руді, яка вказувала право-
руч, а «праворуч» — на тій, що показувала ліворуч, «вгору» 
було написано на руці, що показувала вниз, а «вниз» — на тій, 
яка вказувала вгору. 

Ян Бібіян аж отерп увесь із жаху. Він зрозумів, що потра-
пив у таке місце, звідки він уже не зможе вибратись. Хлопець 
закрив обличчя руками й заплакав. Сльози рясно лилися йому 
з очей, а ридання забивали дух. Сльози капали на дзеркальну 
підлогу, порощали, мов розсипаний горох. Це здалося дивним 
Яну Бібіяну. Він нахилився і глянув на підлогу. У нього під но-
гами була вже ціла течійка із тих гарячих сліз; в'ючися по під-
лозі, та течійка написала: «Яне Бібіяне, іди за нами, не бійся!» 

Ян Бібіян заплакав ще ревніше і пішов слідком за тією ви-' 
плаканою течійкою. Вона текла повільно, виводячи дрібними 
кривульками такого вірша: 

йди за нами, хлопчику, не бійся, 
Ми із серця пливемо, 
Наболілу душу омиваєм, 
Наче всохлу квітку оживляєм, 
Силу спраглим даємо. 
Хто цих сліз не ллє ніколи, 
В того серце — голе поле, 
А душа немов смітник. 
Хто ж так ревно з горя плаче, 
Очищається, неначе 
Зрошений квітник. 
Йди ж за нами, хлопчику, не бійся, 
Ми твоїй зарадимо журбі: 
Вір у себе і надійся, 
Шлях ми вкажемо тобі... 

Цей вірш із сліз Яна Бібіяна низався на чорному склі підло-
ги перловим намистом. Ян Бібіян ішов за ним, здивований і 
сповнений надії, і так дійшов до протилежної стіни палати. Тут 
вірш скінчився, і сльози почали шикуватись крапками, поки не 
досягли різкого пругу, якого Ян Бібіян раніше не помічав. При-
дивившися пильно, він побачив, що той пруг окреслював одне 
чорне дзеркало на подобу дверей. Хлопець поривався якнай-



швидше втекти звідси і врятуватися, тож, не довго думавши, він 
сильно натиснув руками те дзеркало. І справді, перед ним од-
чинилися двері, а за ними він побачив безмежну голу пустелю, 
вкриту піском; від тої пустелі било сліпуче сяйво. Ян Бібіян 
вийшов і спинився, вражений. Обабіч від нього йшло безліч 
великих дверей, пофарбованих різними кольорами — черво-
ні, зелені, сині, чорні, білі. Над кожними дверми був велетен-
ський напис. Ян Бібіян обернувся, щоб подивитись, що написа-
но над дверима, звідки він допіру вийшов. Піднявши голову, 
він прочитав: «Великий чарівник Мірілайлай». 

Над сусідніми дверима, пофарбованими в чорний колір, Ян 
Бібіян з жахом прочитав: «Царство дияволів». 

Але хлопець скоро заспокоївся, бо побачив, що він не в тому 
царстві. Та щоб не попасти, буває, туди, він хотів уже вертатися 
назад. У цей час з того напрямку, де було царство дияволів, до-
линув якийсь гомін. Ян Бібіян спинився, щоб почути, що там 
відбувається. Той гомін незабаром переріс у крик і вереск. По-
тім почулись удари. Мабуть, там били когось, бо зразу ж розі-
тнувся одчайдушний зойк. Прислухавшись пильніше, Ян Бібіян 
упізнав по голосу свого товариша Фітя. Цікавість узяла гору 
над страхом, він підійшов ближче до чорних дверей, за якими 
чувся страшенний лемент Фітя й ляскання канчука по його 
спині. 

— Ой-ой-ой, ой-ой-ой, пустіть мене! — репетував Фіть так 
сильно, що аж ворота дрижали. 

— Де твій хвіст? Де твій хвіст? — гримів чийсь страшний 
товстий голос, так немов лев рикав у пустелі. І за кожним пи-
танням чулось ляскання канчука. 

— Ой, не бийте мене, пустіть, от побачите, я все зроблю, я 
відберу свого хвоста! 

— А знаєш ти, чорний сине, що поки в людській руці є хоч 
один чортячий хвіст, то вся наша робота даремна: ми тоді 
не маємо сили чинити зло і не можемо ходити по земному 
світу. 

Так гримів страшний голос, перериваючись од ударів кан-
чука. 

— Я відберу свого хвоста! — галасував Фіть. — Пустіть ме-



не, я знайду Яна Бібіяна, я видурю в нього хвоста. Він не втече 
від моїх рук! 

— А як ти його відбереш? — гримав страшний голос. — Ян 
Бібіян у царстві великого чародія. Навіщо ти його там зали-
шив, чорта шмат?! 

І знов засвистів канчук. 
— Від болю я переплутав двері, — ледве чути було ослаб-

лий голос Фітя. — Та я його знов найду, пустіть мене! 
Ян Бібіян слухав усе те, затамувавши віддих, і серце йому 

билося сильно. 
Він відчував у душі радість, велику радість, якої він іще ні-

коли не зазнавав, а бажання врятуватися спалахнуло в ньому 
з новою силою. Він зрозумів, що поки матиме при собі чортя-
чого хвоста, доти буде тримати мов у в'язниці всіх чортів, поз-
бавлених сили. Він вирішив берегти його кріпко і ніколи нікому 
не віддавати. 

Але, глянувши собі на руки, хлопець побачив, що хвоста в 
нього немає. Він підскочив, мов ужалений, і повернувся назад 
тими дверима, через які він вийшов. 

ХИМЕРНА КНИГА 

Увійшовши знову в чорну дзеркальну палату, щоб 
відшукати там чортячого хвоста, Ян Бібіян спинив-
ся, здивований і навіть зляканий. Тут, де панувало 

страшне безгоміння, де не видно було жодної живої істоти, він 
побачив тепер страшного чоловіка. То був старий дідуган з си-
вою бородою, що спадала йому аж до ніг; на ньому був широ-
кий червоний плащ. У руках він тримав якусь величезну книгу. 
Такої здорової книги Ян Бібіян іще зроду не бачив. 

Той химерний дід ішов помалу, ніби підстерігав когось. В ту 
мить, коли Ян Бібіян зачиняв за собою двері, старий нагнувся, 
щоб підняти щось із землі. То був чортів ХВІСТ, ЩО ЙОГО Ян Бі-
біян упустив і залишив тут. 

Ян Бібіян не дозволив узяти хвоста. Він кинувся на діду-



гана, відштовхнув його назад, упав крижем на підлогу, всім 
тілом закривши хвоста і. міцно притиснувши його. Він сподівав-
ся, що дідуган буде боротися із ним; затиснувши хвоста кріпко 
в руці, Ян Бібіян сказав собі подумки: 

— Умру, а не віддам хвоста! 
Але старець і не думав боротись; він дуже перелякався від 

несподіваного нападу Яна Бібіяна, голосно скрикнув, випустив 
із рук свою книгу, побіг і зник десь, немов крізь землю прова-
лився. 

Ян Бібіян розглянувся навколо і, побачивши, що вже нікого 
не було і в чорній палаті знову запанувала тиша, взяв хвоста 
й підвівся. Щоб не загубити більше того дорогоцінного хвоста, 
він заховав його собі за пазуху. 

Але самота й цього разу навела на нього страх. Його серце 
аж стеналось від бажання вирватися звідси. До того ж йому 
захотілося їсти, а ще дужче пити. Так би оце він випив водички, 
смерть як хочеться! 

Хлопець не знав, що діяти, але тут йому пригадалась чорна 
ворона, яка вже йому не раз ставала в пригоді, і він за-
гукав: 

— Га, га, га! 
Зразу ж у чорній палаті залопотіли крила, і чорна ворона 

спустилася на престол. 
— Пити хочу, — сказав Ян Бібіян. 
Ще й не доказав він, як ворона десь ізникла. Через якусь 

хвилю вона принесла в дзьобику горіхову лушпайку з водою. 
Ян Бібіян ковтнув за один раз ту воду, і згага пройшла. 
— їсти хочу, — сказав тоді Ян Бібіян. 
Ворона знову зникла і за хвилю повернулась назад, несучи 

в дзьобику бубку винограду. 
Ян Бібіян схопив ягідку і з'їв її. Зразу ж він відчув, що на-

ситився. 
Тоді хлопець упав навколішки перед вороною, подякував їй 

ревно і почав благати: 
— Чорна вороно, незнана сестрице, хто ти й що ти — я не 

знаю, але бачу, що турбуєшся про мене, тож визволь мене звід-
сіля, порятуй мене! Я хочу знову вийти на земний світ, знайти 



свою голову і повернутись до батька-матері... Я так за ними 
скучив, та й вони за мною дуже побиваються, я знаю... 

Ворона схилила в задумі голову, в очах у неї майнула за-
жура. Потім вона повернулась до книги, що химерний дідуган 
впустив додолу, показала на неї головою й промовила: 

— Читай цю книгу, і як дочитаєш її до кінця, тоді врятуєшся! 
Сказавши це, ворона знову щезла, мов у воду впала. 
Ян Бібіян лишився знову сам серед тієї жахливої тиші. Він 

підійшов до великої книги, що лежала долі, і прочитав її заго-
ловок. На срібній оправі, викладеній брильянтами, перлами та 
іншим самоцвітним камінням, було написано великими золо-
тими літерами: «Я книга життя», а під заголовком ішло вже 
дрібніше: «Хто мене читає — того не мучитиме спрага, хто ме-
не вивчить — не зголодніє». 

Що тут було робити Яну Бібіяну? Сам один, загублений се-
ред цієї тиші, він міг би пропасти з нудьги. От він і прихватився 
до тієї великої книги — розгорнув її та й давай читати. Спочат-
ку він здивувався з кумедного письма. Літери в тій книзі були 
маленькі живі людці; поставлені в певнім порядку, вони утво-
рювали слова, рядки й сторінки. Всі ті малі чоловічки були гар-
ні, веселі і вдягнені в різнокольорове строкате вбрання. І пово-
дилися вони дуже смішно — які сміялись, які плакали, ті 
показували язика, а ті витріщали очі. І все-таки Ян Бібіян 
розбирав ті літери, те письмо йому подобалось, він познайо-
мився з усіма тими чоловічками. 

Хлопець захопився читанням. 
Спочатку він читав тихо, про себе, потім почав проказувати 

слова пошепки і, нарешті, вголос. 
У тій книзі були позаписувані дивні оповідання. В ній мова 

мовилась про життя різних людей усіх часів, усіх країн, усіх на-
родів і рас. Тут розповідалось про вічну боротьбу людей з при-
родою, про їхній вічний труд, їхнє старання здобути собі про-
житок, іти все вперед, стати багатшими й кращими. Ті оповідан-
ня були такі цікаві, що Ян Бібіян читав невтомно, не підводячи 
голови. 

Перегорнувши так кілька сторінок, він раптом спинився, бо 
між двома сторінками знайшов товстий шар вогкої землі. Він 



витрусив ту землю додолу, згорнув її в купку і знову почав чи-
тати. Між двома іншими сторінками він знайшов кілька житніх 
зернин. Ян Бібіян висипав ті зернята на купку землі, а як під-
няв голову, то відчув, що йому захотілось їсти. 

— Ах! — зітхнув Ян Бібіян. 
Тоді дві літери, А і Б, вискочили хутко з книги, метнулись 

туди-сюди по палаті, вийшли через малесенькі дверці, такі зав-
більшки, як дірка від ключа, а через деякий час вернулися зно-
ву, несучи в руках великі полумиски з усякими смачними наїд-
ками. 

— Призволяйся, Яне Бібіяне! 
— Дякую вам, А і Б! — сказав Ян Бібіян, узявши їжу. 
А і Б стали перед ним наввипинки, а він почав уминати їжу 

з таким апетитом, що літери-служники відступили набік — боя-
лись, щоб він і їх не проковтнув заразом із смачними стравами. 

НА Г0РУ, НА БІЛИЙ СВІТ 

Ян Бібіян не міг розібрати, чи довго, чи ні він читав 
ту велику книгу, бо не знав, коли був день, а коли 

ніч. Але він так захопився нею, що не помічав, як ішов час. Ко-
ли хлопець прочитав останню сторінку, книга кудись зникла, 
мов її тут зроду і не було. 

Тоді Ян Бібіян підвівся, потягнувся й почав ходити по па-
латі; в голові йому ніби аж шуміло від тієї чарівної книги, яку 
він оце прочитав. Подивившись на себе в дзеркальну стіну, він 
побачив, що підріс на добрий десяток сантиметрів. 

Ознайомившись із тою книгою, Ян Бібіян побадьорішав. 
Страх, який охопив його, коли він сюди потрапив, тепер роз-
віявся, і в серце його ввійшла надія. 

Із книги він зрозумів, що яких би помилок не наробила в 
житті людина, вона може виправити їх, щоб тільки мала волю 
і сміливість. Яке б лихо їй не трапилось, вона може боротися 
з ним і подолати його. Нема такого тяжкого становища, із яко-
го б людина не вийшла, якщо в неї є сміливість і наполегливість 



у боротьбі проти зла і всяких перешкод, якщо вона йде зав-
жди вперед, сміла, горда й певна себе. 

І Ян Бібіян, що був досі слухняним рабом, вирішив уряту-
ватися, вирватись відти, знайти свою голову і вернутись до 
батька-матері. 

Хлопець став обдумувати різні плани. Прогулюючись по тій 
скляній палаті, він почав уявляти собі всякі цікаві пригоди, які 
могли б йому приключитися, і як би він мав чинити, щоб із них 
вийти. Він раптом відчув себе сміливим і почав насвистувати, 
потім гукати, потім заспівав: 

Уже нічого в світі 
Я більше не боюсь, 
Орлом полину звідси, 
На землю підіймусь! 

Голос Яна Бібіяна лунав у порожнечі громохко й вільно. 
Чорні дзеркала задрижали й задзвеніли. Це піддало Яну Бібі-
яну охоти, йому захотілося раптом розбити силою свого голосу 
ті чорні скляні стіни, і він загорланив іще дужче: 

Мене сюди прокляте 
Чаклунство занесло, 
Його я подолаю 
Усім чортам на зло! 

Скляні стіни почали тріскатися й лускатися, немов од зем-
летрусу. В палаті щось засвітилось, замерехтіло. 

Раптом на всіх чотирьох стінах повідчинялись малесенькі 
дверцята і через них у палату посунули, тремтячи від страху, 
якісь дрібні чоловічки, вбрані в різнокольоровий одяг; вони 
попадали навколішки перед Яном Бібіяном і почали бла-
гати: 

— Яне Бібіяне, мовчи, не гукай! Не співай, бо збудиш на-
шого володаря, великого чарівника Мірілайлая! 

Ян Бібіян миттю вийняв із-за пазухи чортового хвоста, за -
махнувся ним сердито й закричав: 

— Хай він вам западеться, ваш Мірілайлай, виведіть мене 
звідсіля, а ні — виб'ю вас усіх до ноги! 



Помітивши чортового хвоста, дрібнолюдки перелякано за-
верещали й попадали додолу, як убиті. 

— Встаньте! — гукнув Ян Бібіян. — Виведіть мене звідси! 
Але малі різнокольорові чоловічки не ворушились. Вони ле-

жали, заціпенілі від жаху. Тільки їхні маленькі оченята, ви-
тріщені з переляку, блимали без тями. 

— Вставайте! — крикнув Ян Бібіян ще дужче. — Ведіть ме-
не до вашого Мірілайлая! 

Дрібнолюдки почали корчитись і скулюватися у кульки; те-
пер вони були схожі на їжачат без колючок. 

Ян Бібіян аж засміявся, дивлячись на ці безпорадні дрібні 
створіннячка. Він заховав хвоста за пазуху, нагнувся, схопив 
за шкірки одного дрібнолюдка, підняв його, мов горобчика, й 
почав розглядати. 

Тоді всі інші дрібнолюдки, що корчились на підлозі, посхоп-
лювались і з вереском побігли до малесеньких дверцят, як віт-
ром їх змело. 

— Ой лелечко, пусти мене, Яне Бібіяне, прошу тебе! — ле-
бедів зловлений дрібнолюдок. 

— Не бійся, — сказав Ян Бібіян, — скажи мені тільки, як 
вийти відси. 

— Не знаю, не знаю! — запищав чоловічок. 
— Не бійся! — усміхнувся до нього Ян Бібіян, побачивши, 

що воно, бідолашне, все тремтить. 
— Я боюсь чортового хвоста, Яне Бібіяне. В нашому цар-

стві нема нічого страшнішого за чортів хвіст. Великий Мірілай-
лай давно уже шукає такого хвоста, щоб відібрати в нього силу 
своїми чарами, але він ніяк не може знайти його. Він дуже його 
боїться, але як ти даси йому хоч одну волосинку, він випустить 
тебе звідси. 

— Веди мене до Мірілайлая! — сказав Ян Бібіян. — Я ні-
чого тобі не зроблю. 

— Добре, поведу, тільки пусти мене, Яне Бібіяне! 
— Гаразд, але як спробуєш тікати — наб'ю тебе чортовим 

хвостом. 
— Пусти мене, Яне Бібіяне, я не одурю! 
Ян Бібіян пустив чоловічка. 



— Іди за мною! — сказав чоловічок і попрямував до одної 
скляної стіни. Там він знайшов дірочку, таку, як крапка, за-
стромив у неї ключа, тоншого за голку, і натиснув. Стіна від-
хилилася, як двері, і Ян Бібіян побачив перед собою великий 
ліс, від якого віяло бузковими пахощами. Над . ним синіло небо 
і сяяло весело сонечко. Навколо чулось пташине щебетання. 

Дрібнолюдок, опинившись на волі, шмигнув у ліс, тільки 
смуга за ним лягла. 

Ян Бібіян подумав, що він уже врятований, що він вийшов 
на білий світ, якого вже давно не бачив. Він рушив іти до лісу 
першою-ліпшою стежкою, але ліс рушив теж і почав віддаляти-
ся від нього. Ян Бібіян кинувся йти швидше, щоб наздогнати 
його, але ліс теж заспішив, утікаючи від нього. 

Та Ян Бібіян не злякався. Він вийняв із-за пазухи хвоста, 
замахнувся ним і крикнув до лісу: 

— Стій! 
Ліс зупинився. Ян Бібіян увійшов у нього. 
Там у гущавині перепліталось багато кручених стежинок. 

Не довго думаючи, Ян Бібіян рушив навпростець. Ішов він, 
ішов, аж бачить — стоять перед ним три водограї, і з кожного 
б'є прохолодний струмінь. 

Яну Бібіяну хотілось пити. Він спинився перед першим водо-
граєм, щоб загасити спрагу, але вода перетворилась раптом 
на залізо. 

Нахилився тоді Ян Бібіян до другого водограю, щоб напи-
тися, аж там вода обернулась на золото, до третього — а з ньо-
го вже срібло ллється. 

Ян Бібіян хотів був іти далі, коли це над ним закрякала 
чорна ворона: 

— Не йди туди, Яне Бібіяне! Ходи зі мною, я поведу тебе 
до Мірілайлая! 

Ворона полетіла попереду, а за нею слідом пішов Ян Бібіян. 
Незабаром у лісовій гущавині показався димок. Підійшов-

ши ближче, Ян Бібіян побачив того самого дідугана, що загубив 
тоді велику книгу. Старий сидів перед багаттям і довгою лож-
кою мішав якесь вариво у полив'яній каструлі, що стояла на 
вогні. 



МІРІЛАЙЛАЙ 

Великий чародій Мірілайлай, захоплений своєю робо-
тою, поринув у роздуми і не звернув ніякої уваги на 
Яна Бібіяна. Час від часу він мішав ополоником у ве-
ликій каструлі, з якої здіймались різнокольорові ви-
пари, і шепотів якісь закляття. Чоло в нього було блі-

де й зморщене. Біла борода спадала додолу, немов хустка, а 
очі зосереджено дивилися у вогонь. 

Ян Бібіян, зазнавши велику силу химерних пригод, дивив-
ся без страху на великого чародія. Йому хотілося навіть підско-
чити й перекинути к лихій годині ту велику каструлю, з якої 
йшов нестерпний сморід. 

— Мірілайлаю! — обізвався Ян Бібіян. — Випусти мене 
звідси! 

Голос його був смілий і рішучий. 
Мірілайлай обернувся, вражений тим сміливим голосом, і в 

його очах заіскрився гнів. 
— Яне Бібіяне, ти мій невільник! Хіба ти не читав у великій 

книзі мудрості, що людині треба рятуватися власними зусил-
лями? 

Мірілайлай устав і зразу так виріс, що Яну Бібіяну довелось 
задерти голову вгору, щоб глянути йому в вічі. 

— Яне Бібіяне, я зварю тебе в каструлі, ти в мене зразу па-
рою візьмешся! Акиш, проклята! — гримнув Мірілайлай, поба-
чивши чорну ворону, що стояла біля Яна Бібіяна, — геть мені 
з-перед очей! 

Ворона піднялася, глянула жалібно на Яна Бібіяна й покір-
но відлетіла. 

Мірілайлай простягнув руку, розчепірив пальці й хотів уже 
хапати Яна Бібіяна за шию. 

Хлопець відскочив набік, вихопив із-за пазухи чортового 
хвоста й загрозливо підніс його вгору. 

Відразу ж великий чародій Мірілайлай почав зменшуватись 
і став маленький-маленький — менший за Яна Бібіяна. Обличчя 
йому перекосилось від жаху, очі полізли рогом, зуби задзво-
нили. 



— Прошу пощади! — залебедів Мірілайлай. — Не губіть 
мене, Яне Бібіяне! 

У цей час багаття вигасло, з каструлі вже перестала йти па-
ра, зате з неї виповзли з страшним сичанням три здорові гадю-
ки; вони поплазували в високі бур'яни і десь там зникли. 

— Виведи мене звідси! — крикнув Ян Бібіян. — Виведи, а 
то вб'ю тебе! 

Ян Бібіян махнув хвостом над головою переляканого Мірі-
лайлая. 

— Не вбивай мене! Спини свою руку, Яне Бібіяне, бо зло, 
яке ти мені вчиниш, буде для тебе подвійним злом. Як ти мене 
вб'єш, усі двері позачиняються, всі води висохнуть, оцей зеле-
ний ліс обернеться на пустелю, і ти помреш від голоду і спраги. 



І ніяка сила не врятує вже тебе, ти не вийдеш звідси. Заховай 
свого чортового хвоста, і я допоможу тобі! 

Ян Бібіян знову засунув за пазуху чортового хвоста. Мірі-
лайлай зразу почав рости і за кілька секунд став такий заввиш-
ки, як звичайна людина. 

— Виведи мене звідси, — сказав йому Ян Бібіян тоном 
наказу. 

— Яне Бібіяне, — промовив великий чародій Мірілайлай, — 
ти маєш чортового хвоста, в якому криється страшна сила. Він 
згубно впливає на чаклунів і чародіїв. Тут з ним ти сильний, 
а, як вернешся до людей, він буде приносити тобі тільки нещас-
тя. Віддай мені його, і я виведу тебе звідси! 

Ян Бібіян задумався. Йому так хотілось якомога швидше 
вирватися звідси! І якщо ціною його свободи був один чортів 
хвіст, то чому б і не віддати його? Добре! 

Але побачивши, як лукаво блимнули з-під довгих вій без-
барвні очі Мірілайлая, Ян Бібіян здригнувся. «Ні, не діждеш, 
щоб я тобі його віддав, — сказав він собі подумки. — Я зрозумів, 
яку він має силу в цьому зачарованому царстві і не хочу лиши-
тися без нього». 

— Ну, надумуйся швидше, Яне Бібіяне! — сказав чародій. 
І, піднісши руки догори, він загукав тоненьким голоском: 
— У - У , У-У! . . 
Відразу в лісі щось страшенно зашуміло, і з нього бігом ви-

сипало кілька тисяч дрібнолюдків, одягнених у різнобарвні 
вбрання. Вони з'юрмились навколо чародія та Яна Бібіяна 
і мовчали, чекаючи наказу, 

— Драбину! — владно вигукнув Мірілайлай. — Несіть сю-
ди драбину! 

Дрібнолюдки побігли натовпом до лісу. Через якусь хвилю 
вони повернулися, несучи довжелезну драбину, кінця якої Ян 
Бібіян не бачив. 

— Ставте! — звелів Мірілайлай. 
Дрібнолюдки заметушились коло драбини, як мурашня, і 

почали швидко підіймати її вгору. Той кінець, що вони підняли 
вгору, вже сховався десь у височині, а другий край ще й не по-
казався. 



— От по цій драбині ти вилізеш на білий світ, — сказав Мі-
рілайлай, обернувшись до Яна Бібіяна. — Будеш лізти по ній 
дев'ять днів. Давай сюди хвоста і щасливої тобі дороги! 

— Е, ні, — відказав Ян Бібіян, — коли вилізу на землю, то-
ді й спущу тобі звідти хвоста. 

— Ні, я не пущу тебе на драбину з чортовим хвостом! — 
твердо промовив Мірілайлай. 

— Тоді проведи мене до самого верху. На останньому щаб-
лі я віддам тобі хвоста. 

— Я вже старий і не можу підніматись, — сумно сказав 
Мірілайлай. 

Тоді Ян Бібіян, бачачи перед собою поставлену драбину, ви-
йняв чортового хвоста й почав вимахувати ним направо й налі-
во що було сили. 

Дрібнолюдки порозбігались із вереском, а ті, що були на 
драбині, мов поприкипали до неї. Великий чародій Мірілайлай 
ізнов понижчав і став меншим від Яна Бібіяна. 

Тоді Ян Бібіян схопився за поставлену драбину і швидко, 
як кішка, поліз по ній угору, міцно тримаючи в руці чортового 
хвоста. 

Чи довго він ліз, чи ні, хлопець не міг розібрати. Коли він 
подивився вниз, то не побачив уже нічого. А верхнього краю 
драбини й досі не було видно. Тоді стомлений Ян Бібіян, схо-
вавши хвоста за пазуху, присів на щабель відпочити. 

Раптом десь у глибині він почув жахливий лемент, драбина 
гойднулася і почала опускатися. Ян Бібіян злетів з неї і почав 
падати. 

— Га-га-га! — крикнув він, згадавши про ворону. 
І тої ж миті він відчув, як під нього підлетіла чорна птиця 

і взяла його на крила. 

З А Л І З Н И Й Л І С 

Ян Бібіян міцно вчепився за шию вороні й почав їй 
щиро дякувати. Вона обернулась до нього й показа-

ла на мигах, щоб він мовчав. 
Птиця залетіла в якусь сизувату імлу, ніби в дим. Ян Бібі-



ян не бачив нічого навколо. Зникла з очей і величезна драбина, 
і ліс, і той широкий простір, що вбачав він під собою, коли 
брався вгору по драбині. До його слуху не долітав жоден звук. 
Стало тихо й моторошно. Ян Бібіян хотів спитати у ворони, 
куди вона його несе, але не насмілювавсь заговорити. Лише 
думка, що ворона рятувала його вже стільки разів, додавала 
йому надії. 

Раптом навколо них немов розвиднілось. Сиза мла лиши-
лась десь далеко позаду, і Ян Бібіян побачив, що вони летять 
над якимось великим озером, що й кінця-краю йому не видно. 
Вода в цьому озері була чорна, мов мазут. Воно бурхало й 
плюскало, як скажене, високі хвилі здіймались на ньому го-
рами. Серед цього бурхливого озера плавали два кораблі: один 
білий, другий червоний. 

На палубі червоного корабля Ян Бібіян побачив великого 
чародія Мірілайлая. Він сидів на м'якій канапі і стежив через 
підзорну трубу за птицею, що несла Яна Бібіяна. Біля нього на 
палубі сиділо із сотеро дрібнолюдків; вони дивились своєму во-
лодареві просто в обличчя, чекаючи його наказів. 

Білий корабель був, здавалося, порожній. Ніким не керова-
ний, він плив навмання, розгойдуваний хвилями; час від часу 
він поринав у них, але потім показувався знову. 

До того білого корабля й полетіла щодуху ворона. Незаба-
ром вона спустилась на його палубу разом із своєю ношею. 
Опинившись на кораблі, Ян Бібіян помітив, що Мірілайлай на-
вів на нього свою підзорну трубу. Чорні води озера розгулялись 
іще страшніше. Хвилі виростали, як чорні гори, і з жахливим 
ревом ринули на білий корабель. 

— Не бійся, Яне Бібіяне, — підбадьорювала хлопця воро-
на, — поки маєш при собі чортового хвоста, не бійся нічого! 

Вона піднялася високо над чорним озером і полетіла геть, 
лишивши Яна Бібіяна на самоті. Корабель був порожній. Хвилі 
почали гратись ним, підкидаючи його, мов тріску. Чорна вода 
заплескувала на кораблі все дощенту. Ян Бібіян промок до 
самих кісток. Він скинув із себе одежу й сховав її в невелич-
ку шаховку, куди не заходила вода, бережно завинувши чор-
тового хвоста в свою сорочку. 



Раптом з-під палуби корабля вискочила сотня дрібнолюд-
ків. Одні обступили Яна Бібіяна, а другі кинулися до шаховки, 
щоб забрати його одяг. 

— Візьміть же перш за все хвоста! — крикнув хтось із слуг 
Мірілайлая. 

Ян Бібіян злякався. Він зрозумів, що ці маленькі чоловічки 
прийшли сюди, щоб відняти в нього хвоста. Хлопчина штовхнув 
ногою кількох дрібнолюдків, перескочив через них і вихопив із 
шаховки свою сорочку. З блискавичною швидкістю він вив'язав 
з неї хвоста і замахнувся ним над головами дрібнолюдків. Пе-
релякавшись, вони кинулися з вереском урозтіч. Деякі шубовс-
нули в озеро, інші попадали на палубу, мов неживі. Були й такі, 
що поховались у щілочки, як миші. 

Ян Бібіян махнув кілька разів хвостом над розгуканими 
хвилями, і вони зразу ж утихомирились, мов по сигналу. Тоді 
він намірився хвостом на червоний корабель Мірілайлая. 

І вмить Мірілайлай випустив із рук підзорну трубу, зсунув-
ся з канапи, на якій сидів, і впав додолу. 

— Пощади мене, Яне Бібіяне! — закричав він тоненьким 
голоском, простягаючи руки до білого корабля. — Сховай хвос-
та і кажи, чого тобі треба! 

— Виведи мене з цього каламутного озера, — гукнув Ян 
Бібіян, — а там буде видно! 

Чародій підвівся на палубі і зробив якийсь знак над водою. 
Відразу обидва кораблі тихо й спокійно поплили в одному на-
прямі. Незабаром показався берег, і кораблі причалили. Ян Бі-
біян скочив хутенько на пісок і побіг до червоного корабля, що 
пристав до берега далеченько від білого. 

Мірілайлай повернувся до нього, тремтячи всім тілом. 
Дрібнолюдки, що оточували його, поскулювались, немов їжа-
чата. 

— Ану, вилазьте всі! — наказав Ян Бібіян, ударивши хвос-
том по кораблю. 

Мірілайлай сплигнув на пісок і впав навколішки. Дрібно-
людки поскочувались, мов м'ячики, і попадали на пісок коло 
свого володаря, великого чародія. 

— Встаньте! — крикнув Ян Бібіян. 



Мірілайлай підвівся. Попідводились і чоловічки, тремтячи 
з переляку. 

— Яне Бібіяне, заховай хвоста і не говори! — промовив 
Мірілайлай благальним голосом. — Звідси починається вже 
царство великого мовчання. Тут зайві всі слова, діє тільки дум-
ка. В цьому вічному безгомінні роздуми можуть виробити план 
рятунку або вічної згуби. Ходи зі мною, Яне Бібіяне, і поду-
май — чи віддаси мені хвоста, щоб урятуватись, чи будеш блу-
кати тут, без надії побачити будь-коли сонячне світло, попа-
даючи з великої біди в ще більшу. Яне Бібіяне, сховай хвоста 
і йди за мною! 

Мірілайлай подав якесь гасло дрібнолюдкам, і ті миттю по-
щезали. 

— Іди за мною, Яне Бібіяне! — сказав Мірілайлай і пішов 
попереду. 

Ян Бібіян пішов слідом за чарівником. 
Незабаром перед очима Яна Бібіяна з'явився величезний 

сухий ліс з чудернацькими високими деревами, що здіймали 
вгору свої сухі гілляки, немов кістляві руки. 

Коли вони ввійшли в ліс, Ян Бібіян побачив, що всі ті де-
рева залізні. Трави й зілля в тому лісі теж були із заліза. До-
рога, що петляла по тому лісу і на яку вони оце ступили, була 
посилана чорним залізним піском. 

Та найстрашніше було те, що вітки всіх дерев у тому заліз-
ному лісі вгинались під вагою залізних птахів, які сиділи на них 
мовчазно й нерухомо. Тільки очі в тих птахів були живі й диви-
лись сумно-сумно, ніби хотіли щось сказати. 

Ян Бібіян ішов слідом за Мірілайлаєм, ніби сонний. Йому 
здавалось, що його напоїли якимось солодким сонним зіллям. 
Говорити йому не хотілось, зате він пригадав усе, що пережив. 
І коли в пам'яті його виринув милий образ матері, яку він дуже 
любив, Ян Бібіян глибоко зітхнув. Те зітхання зачепило, ніби 
вітерець, тонкі залізні гілочки, і вони тужно забриніли, наче 
струни скрипки. 

Заглиблений у думки, Ян Бібіян непомітно опустив руки 
і йшов, ніби приголомшений. Коли він подививсь перед собою, 
то побачив, що Мірілайлай уже віддалився і йшов уперед упев-



неним кроком. Його постать ніби виросла, і чарівник мав тепер 
вигляд велетня. 

— Стій! — гукнув Ян Бібіян і підняв опущену руку, в якій 
він держав хвоста. 

Мірілайлай спинився і знову став заввишки такий, як Ян 
Бібіян. 

Хлопцеві було сумно дивитись на тих нещасних птахів, що 
сиділи на залізних деревах. Йому хотілось якось розворушити 
їх, і він ударив хвостом об стовбур одного дерева. Від того уда-
ру по лісу розлігся тихий, жалібний залізний стогін, неначе 
зойк, що вирвався з грудей якихось далеких мучеників. 

Раптом серед лісу виник великий залізний палац, похмура 
будова без жодного вікна. Мірілайлай піднявся на сходи, що 
вели до важких залізних дверей. 

Двері відчинились якоюсь невідомою силою, і Мірілайлай 
швидко прошмигнув усередину. І зразу ж двері зачинились за 
ним із страшним гуркотом, а Ян Бібіян залишився надворі сам. 

Лю-лю 

Залишившись сам один перед важкими залізними две-
рима, що з грюкотом зачинились під самим його но-
сом, Ян Бібіян зрозумів, що Мірілайлай знову обду-
рив його. 

В ту ж мить над усім залізним лісом запанувала тьма. Схо-
пилася жахлива буря. Жалібно застогнали залізні дерева. Не-
порушні птахи, що сиділи на них, залементували й затужили 
такими розпачливими голосами, що в Яна Бібіяна волосся ста-
ло дуба. Сліпучі блискавки спалахували одна по одній, розпа-
нахували морок вогненними мечами. Торохкання грому стря-
сало все навкруг; залізний палац задзвенів, як велетенський 
дзвін. Раптом линув дощ, мов із відра. Східці, на яких стояв Ян 
Бібіян, розхитались, почали підскакувати, мов скажені, і з си-
лою відкинули його на залізний пісок. Ревли потужні водяні 
потоки, заливаючи все на своєму шляху. 

Ян Бібіян перелякався не на жарт. Він почав бігати туди-



сюди, шукаючи собі якогось притулку, але нічого не бачив у 
жахливій темряві—натикався безпорадно на залізні дерева, 
падав, ізнов уставав, а дощові потоки заливали все, немов буй-
на ріка, страшна та ревуча. Вода збила хлопця з ніг, захлес-
нула його по шию і шалено понесла за собою. 

Тоді Ян Бібіян згадав про чортового хвоста, захованого в 
пазусі. Він видобув його і почав шмагати каламутну воду й де-
рева, об які він стукався. 

Розмахався він отак хвостом, аж тут уже морок розвіявся, 
стало знову видно. Буря вщухла, блискавки погасли, вода стек-
ла. В завороженому лісі знову настала тиша, немов нічого й не 
було. 

Ян Бібіян роззирнувся навколо. Залізного палацу вже не 
було видно. Єдина стежка, яку він бачив у лісі, десь загубилась. 
Хлопець рушив іти навмання. 

Раптом дорогу йому заступила величезна змія. Вона під-
лізла до Яна Бібіяна, обвилась йому навколо ніг, дотягнулась 
головою до шиї, кільцем стиснула йому руку, в якій він тримав 
чортового хвоста, і вже роззявила пащу, щоб ухопити хлопця. 

Ян Бібіян зазнав уже стільки всякого страхіття, що й тут 
не налякався. Він ухопив чортового хвоста вільною рукою і 
щосили вдарив по хвості змії, що обплутала йому ноги. Змія 
швидко пустила хлопця і поповзла геть по залізному піску. Ян 
Бібіян погнався за нею і, знай, шмагав її чортовим хвостом. 
Скоро він був знову перед залізним палацом, до якого втікала 
змія. Вона швидко поплазувала по сходах, потім зробилась то-
ненькою-тоненькою, долізла до залізних дверей і промкнулась 
всередину через дірку від ключа. 

Тоді Ян Бібіян замахнувся хвостом і почав гатити по заліз-
них дверях. Вони розчахнулися з гуркотом. Почувся страшний 
крик. Ян Бібіян увійшов усередину і все вертів чортовим хвос-
том. Змія звернулась раптом у великий клубок і, вдарившись 
об землю, знову перетворилась на Мірілайлая, але на цей раз 
чарівник був такий високий та здоровий, що Ян Бібіян сягав 
йому ледве по коліна. 

— Яне Бібіяне! — крикнув Мірілайлай. — Віддай мені хвос-
та, і я дозволю тобі вийти з мого завороженого царства! 



— Брешеш! — гукнув Ян Бібіян і оперезав його хво-
стом. 

Мірілайлай миттю змалився і став нижчим за Яна Бі-
біяна. 

— Не бий мене, Яне Бібіяне, — благав хлопця Мірілай-
лай, — не бий мене, бо рани від диявольського хвоста на мені 
ніколи не загояться, і я довіку триматиму тебе тут. Я оберну 
тебе на залізного птаха й прикую до якоїсь вітки, як тих, що 
ти бачив. 

Сказавши це, Мірілайлай вийшов другими дверима й за-
чинив їх із грюкотом за собою. 

Ян Бібіян рушив за ним слідом, але тільки він думав мах-
нути чортовим хвостом, щоб розбити й ті двері, як почув голос 
Мірілайлая, що кликав дрібнолюдків. 

І зразу ж ті дрібнолюдки заповнили всю кімнату і ввесь ліс. 
Ян Бібіян зрозумів це по дріботінню їхніх кроків. 

Ян Бібіян наблизився до дверей, за якими скрився Мірілай-
лай і глянув крізь щілочку. Навколо великого чародія скупчи-
лись його покірні дрібні челядинці, а перед самим володарем 
стояв наввипинки їхній старший. У нього на голові було довге 
перо, а на вершечку того пера — троє очей. Ті очі повертались 
на всі боки. 

— Лю-лю! — тоном наказу мовив до нього Мірілайлай. — 
Лю-лю, в тебе є троє крутючих очей і ти бачиш утричі краще за 
всіх інших, ти знаєш мої таємниці, — тож дай наказ люлюча-
там схопити Яна Бібіяна й вкинути його в залізну воду! Нехай 
він обернеться на залізного птаха. Тоді прикуйте його до якої-
небудь гілки на вічні часи! Але бережіться того хвоста, що він 
носить із собою. 

— Я спершу впою його пахощами зілля, — сказав Лю-лю, — 
а тоді вже відберу в нього хвоста і кину його в залізну воду. 

— Іди! — сказав Мірілайлай і підняв руку. 
Дрібнолюдки миттю щезли. 
Ян Бібіян відступив від дверей і став серед порожньої кім-

нати, готовий до оборони. 
Раптом перед ним з'явився маленький Лю-лю, одягнений у 

різнобарвне вбрання, з трьома очима на пері, усміхнений і при-



вітний. Він тримав у руці прегарну квіточку; поклонившись Яну 
Бібіяну, Лю-лю сказав: 

— Безстрашний Яне Бібіяне! Тобі, що тримаєш нас у своїй 
владі диявольським хвостом, посилає великий чародій Мірілай-
лай цю квіточку на знак замирення. Він хоче, щоб ти став його 
другом. Понюхай цю квітку на знак згоди! 

Ян Бібіян, що тримав за спиною руку з чортовим хвостом, 
розкусив хитрощі Лю-лю. Він простягнув руку, наче хотів узя-
ти квітку, але замість того міцно схопив за руку Лю-лю й підняв 
чортячого хвоста. 

Лю-лю заверещав і впав додолу, але Ян Бібіян підвів його, 
взяв за плечі й почав трясти. 

Знадвору чулися розпачливі крики. 
— Люлючата, тікайте, хто куди втрапить! Ян Бібіян упі-

ймав старшого! 
— Мірілайлаю, рятуйся!—лементували інші. 
Потім почулась якась шамотня і все затихло. 

ТАЄМНИЦЯ ЛЮ-ЛЮ 

Лю-лю відчайдушно пручався, намагаючись вирватись 
із рук Яна Бібіяна, але хлопець міцно тримав його і 

не хотів випускати. Він хотів вивідати від Лю-лю ті таємниці, 
про які говорив Мірілайлай, і кричав йому загрозливо, трясучи 
дрібнолюдка щосили: 

— Не дригайся, бо задушу! 
Побачивши, що не може вирватись силою, Лю-лю піднявся 

на хитрощі: 
— Яне Бібіяне, пусти мене, будь ласка! Я простий слуга Мі-

рілайлая; ну, що ти з мене візьмеш? Сили в мене слабенькі, 
розум невеличкий. 

— Ти мені скажеш, кудою звідси вибратись! — крикнув Ян 
Бібіян. — Інакше я не випущу тебе живим! 

— Скажу тобі, Яне Бібіяне, все скажу, тільки не дави мене 
так! Попусти хоч тр(зхи! 



— Кажи швидше! 
— Ти перелякав мене, Яне Бібіяне! Я все, все забув від 

страху! Пусти мене, я піду сяду он під тим залізним деревом, 
заспокоюсь і все пригадаю. 

— Добре, — сказав Ян Бібіян, — я сам поведу тебе до того 
дерева. 

— Ні, я сам піду, — заперечив Лю-лю, — коли ти біля мене, 
я ввесь тремчу і памороки мені забиваються. 

— Не хитруй, Лю-лю! Іди зі мною! 
І Ян Бібіян рушив до залізного дерева, під яке хотів піти 

Лю-лю. 
— Та не до цього дерева!— почав викручуватись Лю-лю. — 

Ходім он до того! 
Ян Бібіян зрозумів, що Лю-лю хоче його одурити, і що в 

дрібнолюдка є якісь особливі причини уникати того дерева, на 
яке він указав спершу. Отож Ян Бібіян схопив Лю-лю за шкір-
ки й силою поволік його до того дерева. 

Як дійшли вони до того дерева, Ян Бібіян помітив, що під 
пнем була невеличка залізна кришка. На тій кришці було на-
писано: «Лю-лю — старший над люлючатами. Усім, крім нього, 
вхід заборонено». Поки Ян Бібіян читав напис, Лю-лю щось за-
белькотів якоюсь незрозумілою мовою — кришка миттю відчи-
нилась, і Лю-лю хотів уже шмигнути в отвір. Але Ян Бібіян від-
кинув його набік і гукнув: 

— Кажи, що тут таке! 
— Це моє житло. Може, зайдеш до мене на хвилинку? 
Ян Бібіян знав уже хитрощі Лю-лю і тільки засміявся. 
— Дякую, щось мені більше не хочеться влазити в підзе-

мелля. В мене тепер одна думка — як би мені з того вибратись, 
куди я потрапив. 

— От тут і починається шлях порятунку, — сказав Лю-лю 
і знов почав бурмотіти якісь невиразні слова, схожі на за-
кляття. 

Раптом із підземелля вишугнув величезний орел. Він під-
нявся вгору, закружляв, потім опустився вниз, клюнув Яна Бі-
біяна своїм міцним дзьобом і запазурив його. 

Ян Бібіян не випустив Лю-лю. Він схопив дрібнолюдка за 



комір, застромив його собі за 
пазуху, де ховав чортячого 
хвоста, і намагався дотягнутись 
рукою до орлової шиї, але хи-
жак іще міцніше вчепився в 
хлопця пазурами й поніс його у 
височінь. 

Коли вони піднімались уго-
ру, Ян Бібіян відчув, ніби в ньо-
го під сорочкою лазить якась 
блощиця. То був Лю-лю; опи-
нившись біля чортового хвоста, 
він зменшився раптом до роз-
мірів комахи. 

Орел летів високо, і Ян Бі-
біян бачив під собою безмеж-
ний залізний ліс. По ньому біга-

ли маленькі люлючата, дивились угору й весело кричали: 
— Мірілайлай скине його в озеро, в озеро, в озеро! 
З тих вигуків Ян Бібіян зрозумів, що орел був не хто, як 

сам Мірілайлай. Тоді хлопчина обережно вийняв із-за пазухи 
чортового хвостика й замахав ним швидко. 

— Мірілайлаю, спусти мене, бо хвостом ударю! 
Орел вискнув перелякано й полетів униз, поволі опускаючи 

крила. Він сів біля залізного палацу, випустив свою здобич і 
зразу ж шугнув на покрівлю. 

Ян Бібіян притиснув попід рукою Лю-лю, щоб той не втік, 
і сів на залізні сходи перепочити. 

Люлючата бігали по лісу й кричали: 
— Ховайтесь, ховайтесь, Лю-лю ще в нього в руках! 
Ян Бібіян вийняв Лю-лю, кинув на землю, наступив на ньо-

го і почав шмагати щосили хвостом. 
— Яне Бібіяне, я розкажу тобі все, — заблагав Лю-лю, — 

тільки не бий мене! Заховай хвоста! 
— Встань! — наказав йому Ян Бібіян. 
Лю-лю звівся на ноги, тремтячи всім тілом. 
— Говори! — крикнув Ян Бібіян. 



— Слухай, Яне Бібіяне, ми перед тобою безсилі, поки ти 
маєш того хвоста. Для нас було б щастя, якби ми його в тебе 
відняли, але як ми не старались, ми не могли цього зробити. 
А коли так, то краще вже забирайся звідси разом із тим про-
клятим хвостом! Нехай йому абищо! Я тобі зараз усе поясню, 
розкажу, як вийти звідси. У Мірілайлая є три жінки. Коли він 
у себе в палаці, вони доглядають і розважають його, співають 
йому пісень. Як він спить, вони стоять у головах і стережуть 
його. Як він хоче сховати їх, то обертає їх на три волосинки 
своєї бороди: одна залізна, друга золота, третя срібна. Залізна 
волосина — то найгірша жінка, бридка й страшна. Вона може 
погубити тебе. Золота волосинка вже краща, але вона годуєть-
ся тільки очима і може вийняти тобі очі. Срібна волосинка най-
добріша, вона любить пісні. Ти поспівай їй. Якщо пісня їй спо-
добається, вона тебе вирятує, а не сподобається, то перекине 
тебе чорною вороною. Як ти вискубнеш ті волосинки з бороди 
Мірілайлая, вони зразу ж перетворяться на жінок. Залізну во-
лосину висіпнути найлегше, золоту вже важче, а срібної не змо-
жеш відірвати, поки не висмикнеш тих двох. Коли, смикаючи, 
перервеш її, то з тебе витече кров і ти навіки обернешся на хро-
бака. Оце і все, Яне Бібіяне. Роби, як знаєш, але забирайся 
звідси з отим диявольським хвостом, бо Мірілайлай усіх нас 
замучить. 

Сказавши це, Лю-лю розплакався і почав проситись: 
— Пусти мене швидше, Яне Бібіяне, біжи шукай Мірілай-

лая! Він спочиває в палаті, бо злякався хвоста. Коли він поба-
чить чортового хвоста, то три дні лежить хворий і не може по-
ворухнутись. 

— Ти вільний, Лю-лю, — сказав Ян Бібіян і випустив дріб-
нолюдка. 

Тоді хлопець підняв чортового хвоста і вдарив ним у заліз-
ні двері палацу. Двері розчинились, і Ян Бібіян увійшов усе-
редину, розмахуючи щосили хвостом. Так пройшов він через 
цілу низку кімнат і добрався, нарешті, до якоїсь печери. Там 
лежав Мірілайлай. Ян Бібіян кинувся на нього, придавив його 
сильно і схопив за бороду. 



ЖІНКИ МІРІЛАЙЛАЯ 

Коли Ян Бібіян ухопив Мірілайлая за бороду, великий 
чародій здригнув крізь сон, неначе його змора морду-

вала, він намагався встати, але не міг. Тіло в нього немов 
оціпеніло, губи заворушились щось сказати, та він не міг од-
вести голосу. 

Тоді Ян Бібіян розгорнув його бороду і знайшов у ній три 
волосини, про які говорив Лю-лю. Не довго роздумуючи і не 
лякаючись, Ян Бібіян упіймав залізну волосинку й смикнув її 
з усієї сили. Волосина бренькнула, немов струна, й висмикну-
лась. Потім він висіпнув золоту волосинку. 

Залишилось висмикнути лише срібну волосинку. Та раптом 
Мірілайлай заборсався і загаласував на все горло. Зразу ж ви-
бухла пожежа. Навколо печери з'явився вогненний обруч із 
полум'яних язиків і ніби огородив її. 

— Тікаймо, Яне Бібіяне! — крикнув Мірілайлай. — Тікай-
мо, бо тут нам і смерть: Лю-лю запалив палац! 

Чародій зірвався на ноги й. кинувся тікати, відштовхнувши 
Яна Бібіяна набік. Ян Бібіян не злякався — він міцно тримав 
Мірілайлая за бороду і не пускав. А коли чародій довів його до 
полум'я, хлопець вийняв чортового хвоста і помахав ним. По-
лум'я погасло, як стій, а Мірілайлай упав навколішки перед 
Яном Бібіяном і став благати: 

— Пусти бороду, Яне Бібіяне, не вискубуй срібної волосин-
ки! Обіцяю тобі, що цього разу виведу тебе на земний світ! 

Ян Бібіян, якого чародій ошукав уже стільки разів, на цей 
раз не дався в оману. Він знайшов срібну волосину в бороді, 
взяв її обережно і висмикнув. 

Тоді Ян Бібіян відпустив чародія, наказавши: 
— Іди собі в залізний палац! 
— Я не можу залишити тебе, — сумно сказав Мірілайлай. — 

Не можу залишити жінок самих. Вони страшенно ненавидять 
одна одну і перегризуться на смерть, як мене коло них не 
буде. 



— Кажу тобі, іди в палац! — крикнув Ян Бібіян, лишив ча-
родія і пішов залізним лісом. Чародій поплентався слідком. 
Тоді Ян Бібіян почав підганяти його чортовим хвостом. 

Мірілайлай побіг уперед рачки. Він біг так швидко, що Ян 
Бібіян насилу поспівав за ним. Порівнявшися з ним, він знов 
оперіщував чарівника чортячим хвостом, і Мірілайлай чесав 
іще швидше. Нарешті чародій добіг до свого палацу й швидень-
ко сховався в ньому. 

Ян Бібіян пішов сам по страшному лісу. 
«Що ж мені тепер робити? — думав він. — Як я зв'яжу ці 

три волосини, три жінки Мірілайлая, може, з'їдять мене! Пер-
ша погана, вона мені зовсім непотрібна, друга може вибрати 
мені очі. Як уже з ким говорити, то із третьою. Вона попросить 
заспівати — добре, я їй заспіваю». 

Він узяв срібну волосину і почав зав'язувати її в вузол, як 
йому сказав Лю-лю. 

В цей час на руку Яна Бібіяна впала якась гаряча крапля. 
Хлопець підвів голову. Вгорі, на гілці залізного дерева, сиділа 
його приятелька — чорна ворона. Сиділа сумна, нерухома і 
плакала. З очей її котилися гарячі сльози. Одна сльозинка й 
капнула ото Яну Бібіяну на руку. 

— Га-га-га! — обізвався до неї Ян Бібіян. 
Але чорна ворона сиділа нерухомо і не відповідала хлопцеві. 
— Чорна вороно, вірна моя товаришко, сестронько! Ти ж 

мені помагала, ти ж мене на розум наставляла, озвися до мене 
в цю тяжку годину! Скажи мені, що маю діяти? Зав'язати сріб-
ну волосину? 

Ворона заперечливо похитала головою. 
— Зав'язати золоту? 
Ворона знов похитала головою заперечливо. 
— Залізну зав'язати? 
Ворона ствердно кивнула головою. 
Ян Бібіян вірив чорній вороні. 
Без вагання взяв він залізну волосину, скрутив її і зав'язав. 

В ту ж мить перед хлопцем постала здорова страшна жінка 
з зеленими очима. 

— Хто ти такий? — зашипіла вона, визвірившись на 



Яна Бібіяна, і вже простягнула руку, щоб схопити його 
за горло. 

Ян Бібіян вийняв чортового хвоста і сказав: 
— Мовчи! 
Страшна жінка аж назад подалася з переляку. 
Тоді Ян Бібіян зав'язав у вузол і золоту волосинку. Де взя-

лася перед ним тоненька сухорлява жіночка. Очі в неї були ла-
гідні. Вона вклонилася низько Яну Бібіяну й спитала: 

— Хто ти такий і що тут шукаєш? 
— Я — Ян Бібіян, володар диявольського хвоста, полоне-

ний Мірілайлая. 
— Чого ти від нас хочеш? — спитала знову сухорлява. 
— Хочу вийти з вашого завороженого царства, хочу знову 

вернутися на земний світ. 
Ще не доказав він цих слів, як сухорлява кинулась до Яна 

Бібіяна зміюкою й простягла свої кістляві пальці з гострими й 
довгими кігтями до його обличчя. 

Ян Бібіян так шмагонув її хвостом по руках, що сухорлява 
заверещала й відступила, перелякана. А потім сказала лагід-
ним, благальним голосом: 

— Яне Бібіяне, дай мені свої очі! Я їм людські очі, дай мені 
їх, і я тебе виведу звідси! 

— Мої очі з глини, — сказав Ян Бібіян. — Я загубив свою 
голову і ношу замість неї глиняну. Не думаю, щоб глиняні очі 
були смачні. 

В цю мить Ян Бібіян зав'язав швиденько й срібну волосину. 
Зразу ж перед ним вродилася чарівна красуня. На устах її гра-
ла посмішка, очі її сяяли, як погідне небо. На личку її рожевіли 
легкі хмаринки. 

— Ах! — вигукнула вона здивовано, побачивши Яна Бібі-
яна. Голос її звучав любо, як пісня. 

— Бач, як примилюється!—сказала сухорлява жінка, обер-
нувшися до великої. — А сама б пила з нього кров, як 
гадюка. 

— Мовчи, бридухо! — сказала їй красуня. 
— Мовчи ти, лизухо! — відказала бридка жінка. 
Три жінки Мірілайлая почали сваритись. Вони ненавиділи 





одна одну, і тому Мірілайлай ніколи не лишав їх усіх трьох на 
самоті. Тепер їм випала нагода вилити свою злобу й ненависть. 
Дебела й сухорлява накинулись на красуню і почали тягати її 
за одяг та за коси. Та почала плакати й кричати: 

— Мірілайлаю, де ти? Рятуй мене! Яне Бібіяне, і ти можеш 
дивитися спокійно, як мене б'ють на твоїх очах! 

Тоді Ян Бібіян кинувся на двох бридких жінок і почав шма-
гати їх хвостом. Вони відразу попадали додолу й заклякли, не-
мов померли. 

— Дякую тобі, Яне Бібіяне! — сказала красуня. — Ти вря-
тував мене од тих поганих причеп. Якої нагороди просиш 
ти за те? 

— Красуне, допоможи мені, визволь мене, виведи мене на 
земний світ! 

— Ти надто багато хочеш, Яне Бібіяне. Щоб я тебе вряту-
вала, ти мусиш заспівати мені. Я дуже люблю, як мені хто спі-
ває. Якщо пісня мені сподобається, ти будеш врятований. 

Красуня прихилилась до залізного дерева і видивилась си-
німи очима на Яна Бібіяна. 

— Я жду! — промовила вона владним голосом. 
Ян Бібіян стояв перед нею, збентежений і заворожений її 

красою. Якась дивна, незвичайна сила наповнила йому груди. 
Він заспівав натхненно. 

С И Л А ПІСНІ 

Ян Бібіян заспівав. Як тільки він розхилив уста, в гру-
дях йому хлюпнула якась тепла хвиля, в серці з но-

вою силою спалахнуло бажання вернутись на земний світ, душу 
полонили спогади про рідне містечко, про гарну гору, що здій-
малась понад ним, про широкі поля й луки, що тягнулись за 
тим містечком, про річку, що зрошувала його. Перед хлопцем як 
живі встали всі ці картини, такі рідні йому змалку, ще з того 
часу, як він безтурботно грався там з товаришами. 

Та живіше понад усе виринуло в його споминах зажурене 
і без краю дороге обличчя матері, її смутні очі, якими вона ви-



глядала його, її трудящі руки, якими вона пестила його. І пер 
ші слова пісні були про матір: 

Мати моя бідна 
В дальній стороні, 
Десь ти, моя рідна, 
Тужиш по мені... 
І у мене ллються 
Сльози день при дні, — 
Якби повернуться 
Знову до рідні... 

Потім Ян Бібіян згадав про свого доброго батька-роботягу, 
про його хороші поради, його турботи й старання. 

І пісня його низалась ніжними, гарними словами, що бри-
ніли сердечним сумом. Голос хлопця став гучнішим і дзвінкі-
шим, він тужно розлягався по завороженому лісу. Від того го-
лосу тихо задзвеніли залізні дерева, а непорушні доти птахи, 
що сиділи на них, стрепенули крильми й повернули голівки до 
Яна Бібіяна. 

Ян Бібіян побачив те, і пісня його забриніла ще ніжніше, ще 
задушевніше, ще дужче зазвучало в ній прагнення волі. 

Красуня дивилась на хлопця спочатку насмішкувато, але 
помалу-малу ставала серйознішою, її сині очі пойнялися жур-
бою. Ті очі ніжно дивились на Яна Бібіяна, і несподівано на них 
блиснули сльози. 

З красуниних грудей вирвалося зітхання. 
Ян Бібіян співав далі, його голос став іще кращим, слова 

були дедалі сильніші й сміливіші. 
Наприкінці хлопець ступив на один крок уперед, склав руки 

на серці й почав благати словом-співом: 

Ти, красуне люба, 
З ніжністю в очах, 
Моє щастя й згуба 
У твоїх руках. 
Пожалій сірому, 
Виведи на шлях, 
Хай вернусь додому, 
Як весною птах. 



Проспівавши ці слова, Ян Бібіян помітив, що красуня знову 
глибоко зітхнула. Вона підняла свою гарну руку, й відразу всі 
птахи, що сиділи на деревах, спурхнули в повітря. Почулись ра-
дісні крики, залопотіли крила, птахи збились у зграю і спусти-
лись на залізні буки, серед яких стояв Ян Бібіян. 

По лісу пронісся легенький вітрець. На гілках дерев де взя-
лися бруньки, вони миттю порозвивались, і весь ліс укрився сві-
жим зеленим листом. Навколо залунав веселий щебет птахів 
Десь іздалеку зажуркотіли потоки. 

Ян Бібіян захопився й співав, співав, співав... 
Тоді з очей красуні полилися буйні сльози. Вона хутко піді-

йшла до Яна Бібіяна, нахилилась і поцілувала хлопця в 
чоло. 

— Годі, Яне Бібіяне! Твоя пісня розтопила лід у мене на 
серці. Я полонянка Мірілайлая, він викрав мене з земного сві-
ту. Я така ж сама невольниця, як і ти. Твоя пісня пробудила 
в мені бажання свободи. Я допоможу тобі, але допоможи й ти 
мені. 

Сказавши це, красуня простягнула руку й загукала: 
— Ія, Ія! 
В лісі почувся радісний крик. Залопотіли чиїсь крила, і пе-

ред Яном Бібіяном спустилася чорна ворона. 
— Ія, чорна вороно, моя сестрице,— сказала красуня,— на-

стає край злим чарам, і ми скоро будемо на волі. Веди Яна Бі-
біяна до Живої криниці і чекайте там мене! 

— Яне Бібіяне, йди за мною! — сказала ворона й полетіла 
низенько попереду. 

Ян Бібіян пішов слідом за нею. 
Від залізного лісу вже й згадки не лишилось. Він перетво-

рився ввесь на гарний зелений ліс. Липи, буки і берези зазе-
леніли, немов від чарівничого подиху весни, і радісно п'ялися в 
височінь. Замість чорного залізного піску скрізь простилались 
зелені поляни, засіяні квітами. Там і сям поміж деревами тек-
ли веселі дзюркотливі потічки. 

Коли зайшли глибоко в лісову гущавину, ворона обернулась 
до Яна Бібіяна й сказала: 

— Яне Бібіяне, ти наш рятівник. Не втрачай надії, але будь 



обережний! Мірілайлай тяжко хворий. Він скоро помре, і ми 
будемо вільні. 

Ян Бібіян лапнув у себе за пазухою, чи не загубив він часом 
чортового хвоста. 

Незабаром вони дійшли до великої скелі, замшілої і вологої. 
Під тією скелею була криниця. На дні било бистре, прозоре 
джерело. Навкруг криниці цвіли всілякі квіти. 

Між тих квіток ходив Лю-лю; низько нахилившись, він, 
здавалося, шукав щось на землі. 

Побачивши Яна Бібіяна, Лю-лю рвонув навтікача. Але Ян 
Бібіян видобув чортового хвоста й крикнув: 

— Стій! 
Ворона, побачивши це, пурхнула на скелю й гукнула звідти: 
— Яне Бібіяне, бережися! 
Тоді Ян Бібіян озирнувся й побачив, що за скелею то з'яв-

ляється, то знов зникає якась чудернацька фігура. 
Лю-лю став перед Яном Бібіяном, тремтячи всім тілом. 
— Я нічого не шукаю, я нічого не шукаю! — говорив він. 
— Ні, ти щось шукаєш. Кажи що! — крикнув Ян Бібіян, 

махнувши хвостом. 
— Мірілайлай хворий. Я шукаю живозілля. Воно росте 

тільки коло цієї криниці. Як я йому не принесу живозілля, він 
помре. 

— А хто там заховався? — спитав Ян Бібіян, показуючи на 
скелю.— Ти тут не сам, Лю-лю. Ти брешеш. Чи не було тут Мі-
рілайлая? Кажи, бо вдарю! 

Лю-лю задрижав і впав навколішки перед Яном Бібіяном. 
— Не бий мене, Яне Бібіяне! Я тут і справді не сам. Тут є 

страшна негарна жінка Мірілайлая, її чародій послав, щоб во-
на вбила красуню, як та прийде сюди. Вона принесла сонного 
зілля й отрути, щоб напустити в криницю. Не пийте з неї! 

— Іди собі, Лю-лю! — сказав Ян Бібіян. 
Лю-лю підвівся, роззирнувся навколо і дременув що-

духу геть. 
Ян Бібіян заглянув за скелю. Там, причаївшись за де-

ревом, стояла страшна жінка чародія. її зелені очі світи-
лися злобою. 



МІРІЛАЙЛАЙ ПОМЕР! 

Коли Ян Бібіян вискубнув три волосини з бороди Мірі-
лайлая, чародій залишився на місці непорушний. Си-

ли покинули його. Заклинання вже не діяли, і повеління не ви-
конувались. 

Його красуня полонянка була звільнена від чарів силою 
пісні Яна Бібіяна. 

Та де ж вона ділася? 
Ян Бібіян роззирався навколо, все чекав, що вона от-от при-

йде, але, побачивши страшну жінку, рушив іти назад. Страхо-
вище пішло за ним. 

Ян Бібіян сів на камені недалеко від Живої криниці й заду-
мався. Він чекав красуні. Його аж нетерплячка брала — такі 
надії розбудила в нього красуня своїми словами. Бажання вря-
туватися якнайшвидше з цього проклятого завороженого цар-
ства пекло хлопцеві душу. 

З понуреною головою сидів він коло криниці й думав. Рап-
том перед ним майнула якась тінь. Хлопець підвів голову. Бри-
духа підкралась до нього потиху і розчепіреними пальцями 
чаклувала щось над ним. 

Ян Бібіян нагнувся, зачерпнув у жменю води з криниці й 
хлюпнув в обличчя бридкій жінці. Вмить вона перекинулась 
жабою і заквакала. Жаба хотіла шубовснути в воду, але Ян 
Бібіян копнув її ногою, вона відскочила набік, ударилась об ка-
мінь і луснула. З неї потекла якась зелена рідина, що страшен-
но смерділа. На тих місцях, де пролилася та рідина, зразу виріс 
якийсь високий зелений бур'ян. Ян Бібіян упізнав його — то був 
тютюн. 

У цей час у лісі показалася друга жінка Мірілайлая — не 
погана і не гарна, тільки з дуже лихим виглядом. Вона розста-
вила якусь сітку, схожу на рибальський невід, і збиралась уже 
накинути її на Яна Бібіяна. Але хлопець нагнувся, зачерпнув 
знову води з криниці й хлюпнув їй в обличчя. Жінка перекину-
лася гадюкою, поповзла до Яна Бібіяна й засичала. Той не роз-
губився, схопив каменюку і провалив їй голову. З неї витекла 



жовта рідина, і де вона пролилася, там зразу понаростало ба-
гато отруйних грибів. 

Тоді Ян Бібіян почув пісню, що долинала з лісу. Пісня була 
жвава, весела, бадьора, вона швидко наближалась і ставала 
все виразнішою. 

І ось уже з-за дерев виринула красуня, одягнена в гарну 
білу сукню. її руса коса спадала аж до самого долу. На голові 
в неї був віночок із білих троянд, а в руках — пучок васильків 
та журавцю. 

Помітивши Яна Бібіяна, вона перестала співати і засмія-
лась. Потім умочила в Живу криницю пучок зілля й почала 
скропляти все навколо. 

Тоді пташки, що сиділи на вітках дерев, зразу посходили 
додолу і перетворились на дітей — дівчаток і хлопчиків. 

— Мовчи і йди за мною! — сказала красуня Яну Бібіяну, 
і, вийнявши глечика з свого широкого рукава, набрала в нього 
води з джерела й' пішла вперед. Ян Бібіян рушив слідком за 
нею, а разом з ним і всі ті хлопчики та дівчатка, що були доне-
давна пташками. Вони заспівали хором чудову пісню. 

Красуня йшла дедалі вперед і, вмочаючи зілля в глечик із 
живою водою, скроплювала нею все, що було в лісі. І всі пташ-
ки в лісі перетворювались на дітей — дівчат і хлопчиків; вони 
приставали до гурту й співали разом з усіма. 

Увесь ліс освітився сонцем і налився радістю. 
Довго вони йшли так, і скрізь, де проходили, ліс оживав і 

кипів новим життям. 
Нарешті вони опинились перед похмурим залізним палацом 

Ліірілайлая. Той палац стояв високий, глухий і страшний; від 
нього віяло холодом. 

Красуня підійшла до дверей і покропила їх живою водою. 
Двері відчинились. Ян Бібіян і красуня ввійшли в палац, а діти, 
що їх супроводжували, остались надворі. 

Красуня бризкала воду на залізні стіни, вони рушились під 
тими живлющими краплями й відкривали палату за палатою. 

Раптом усе щезло перед ними, натомість з'явився високий 
міст, перекинутий понад страшною безоднею. Міст той вів до 
печери, що була високо серед неприступних скель. 



Красуня і Ян Бібіян побрались по тому мосту і скоро опи-
нились перед печерою. Красуня окропила вхід живою водою. 
Каміння розсунулось, і перед ними відкрився новий покій. По-
серед покою стояло ліжко, а на тому ліжкові лежав Мірі-
лайлай. 

Побачивши Яна Бібіяна й красуню, Мірілайлай почав води-
ти руками, роблячи якісь дивні знаки. Він ворушив губами, ніби 
хотів шось сказати, але ніяк не міг одвести голосу. 

Красуня вмочила зілля в глечик і побризкала Мірілайлая. 
Великий чародій миттю перетворився на величезний міх. Ян 

Бібіян копнув його ногою, міх тріснув, і з нього полилась 
якась жовтава рідина, що страшенно тхнула спиртом. 

У. лісі залунали радісні, врочисті поклики: 
— Мірілайлай помер! Великий чародій загинув! Настав кі-

нець чарам! 
Ці врочисті голоси відлунювали, як виплески тисячі водо-

спадів. 
Тоді красуня обернулась до Яна Бібіяна і сказала: 

— Яне Бібіяне, ми врятовані! 
Вона пішла назад, за нею рушив і Ян Бібіян. Високий міст 

ізник, і перед ними прослався безмежний рівний і прекрасний 
шлях, що проліг серед лісу. 

Коли вони вийшли на той шлях, то побачили, що обабіч його 
вишикувалось ціле військо люлючат. На шляху стояв навко-
лішки Лю-лю і плакав. 

— Ти плачеш, Лю-лю, тобі, мабуть, жаль великого чаро-
дія,— сказала красуня. 

— Ні, зовсім ні,— сказав жалібно Лю-лю.— Ми були ко-
лись працьовитими мурашками. Великий чародій Мірілайлай 
перетворив нас на дрібнолюдків і обернув у своїх слуг. Він по-
мер, а ми лишилися заклятими карликами, ні на що не здатни-
ми. Як би ми хотіли стати знову мурашками і знайти наші 
покинуті муравлища! 

Красуня вмочила зілля в воду, пішла до дрібнолюдків і по-
кропила їх геть чисто всіх живою водою. Вони зразу попереки-
дались маленькими мурашками і радісно розлізлись по лісу. 



ЗНОВУ НА ЗЕМНОМУ СВІТІ 

Ян Бібіян ішов слідом за красунею, яка скропляла 
все навколо живою водою. І враз усе перетворю-

валось, усе оживало. Залізні дерева ставали буками та дуба-
ми, вкривались зеленим листом і шуміли. Чорний залізний пі-
сок блищав, як золото. Мертві залізні брили обертались на 
скелі, порослі мохом. Темні хмари, що понависали над тим за-
вороженим світлом, розвіялись і щезли. Над лісом відкрилось 
погідне блакитне небо, що голубило погляди. 

А Ян Бібіян і красуня все йшли та йшли. 
Там, далеко на обрії, з'явився, наче сон, синій, ледве 

помітний силует гори; на високих верхах сліпуче біліли 
сніги. 

І над усім дим устало сонце. 
— Це наш світ, де наша земля! — закричав з нестримною 

радістю Ян Бібіян. Хлопець нахилився і поцілував красуні 
руку.— Дякую тобі, моя рятівнице! 

— Я повинна дякувати тобі, Яне Бібіяне. Своєю мужністю 
й відвагою ти врятував і мене. Я ж теж родом із земного світу. 
Я дочка морського офіцера. Звати мене Ліана. Одної жахливої 
ночі з моря вийшов Мірілайлай і викрав мене разом із моєю 
малою сестричкою Ією. Мене чарівник узяв собі за жінку, а Ію 
обернув на чорну ворону. Боже мій, а де ж вона ділася? 

Красуня спинилась, озиралась на всі боки й гукала: 
— Ія, Ія! 
І ось прилетіла чорна ворона, сіла на плече красуні. Ліана 

умочила васильки в живу воду й покропила її. 
І враз чорна ворона перетворилась на гарненьку маленьку 

дівчинку. Вона кинулась на шию своїй сестрі, притулилась до 
неї і заплакала від радості: 

— Мила сестро, люба моя Ліано!.. Ми врятовані, вря-
товані! 

— Так, дорога Ія, радуйся, радуйся! 
Тоді Ія повернулась до Яна Бібіяна і сказала йому крізь 

сльози — то були сльози щастя: 



— Яне Бібіяне, я завжди була з тобою. Я силкувалась 
допомогти тобі, але злий чарівник спиняв мене ввесь час 
і мучив мене люто щоразу, як мені вдавалось із тобою поба-
читись. 

— Ходім, ходім швидше! — сказав Ян Бібіян, пориваючись 
очима до далеких синіх гір. 

Красуня Ліана, Ян Бібіян і маленька Ія знову рушили в 
дорогу. Незабаром вони вийшли на широке поле і побачили 
перед собою велику ріку. Але тая ріка була мертва. Вода в 
ній стояла, затужавіла на залізо, береги її були непоруш-
ні, а посередині застиг нерухомий човен з закаменілими вес-
лярами. 

За тією рікою буяла жива земля, розкинулись села, проляг-
ли дороги. По луках ходили череди худоби. На полях виднілися 
люди, звідкись долинало гудіння дзвона. 

Ян Бібіян, Ліана і маленька Ія взялися за руки, хутко пе-
рейшли через мертву ріку й ступили на справжню живу 
землю. 

Ліана обернулась і покропила ріку живою водою. Зразу ж 
у ній заплюскали, загойдались, зашуміли хвилі. Береги зама-
їлись травами, квітами, зеленими деревами. Защебетали птахи. 
Човен прудко поплив по річці, гребці ожили, вдарили веслами 
й завели пісню: 



Ми молодії моряки, 
Ми служим капітану,— 
Ми пливемо уздовж ріки, 
Шукаємо Ліану. 

Всміхалась добра доля 
Красуні молодій, 
Та взяв її в неволю 
Жахливий чародій. 

Ліана почула пісню й спинилась. Серце їй забилось дужче, 
в грудях розлилася радість — радість, що її не забули. Красуня 
побігла до берега річки й замахала веслярам рукою. Ті кинули 
веслувати і повернулись до неї. Тоді вона заспівала: 

Це я, це я, Ліана! 
Спиніться, молодці, 
Візьміть мене на човен, 
Завзятії гребці! 

Почувши Ліанину пісню, гребці радісно загукали й погна-
ли човна до берега. 

Ліана обернулася до Яна Бібіяна, і в очах у неї забриніли 
сльози. 

— Прощай, Яне Бібіяне! Цей човен повезе мене додому. 
Тепер ми вже на чистій землі. Ти легко знайдеш свій шлях. А я 
тебе ніколи не забуду. 

— Я завжди пам'ятатиму про тебе, Яне Бібіяне,— сказала 
Ія.— Як хочеш стати моряком — їдь із нами до моря. Наш 
батько візьме тебе на пароплав. 

— Моряком! Я таки хочу стати людиною! — сказав Ян Бі-
біян, а потім замислився й додав: — Добре бути моряком. Але 
спочатку я повинен відшукати свою голову і побачити моїх бід-
них старих батьків, що так за мною побиваються. 

— До побачення, Яне Бібіяне! — сказала Ліана і скочила 
в човен, що стояв при березі. 



— До побачення, Яне Бібіяне, і ти ж мене не забувай! — 
гукнула Ія й теж скочила в човен. 

Гребці налягли на весла, човен відчалив від берега й поплив 
по річці. 

Ян Бібіян лишився на березі сам. 
Він довго ще дивився на човен, що швидко віддалявся. Ліа-

на та Ія махали хлопцеві рукою, поки човен не зник у далині. 
Ян Бібіян розглянувся навколо. Він був сам один на пусто-

му, безлюдному березі. Але йому не було вже страшно. Тільки 
жалко стало за двома товаришками, що лишили його тут, і 
йому навіть не хотілося покидати того місця, де вони розлучи-
лися. Він сів знеможений на березі й заплакав. На душі йому 
стало тепло, світло й хороше. Сльози змивали з неї все зле-лихе, 
що там перебуло, і хлопцеві якось аж полегшало. 

Згодом зайшло сонце, почало смеркати, від річки потягло 
холодом. Ян Бібіян і незчувся, як облягла ніч. 

Хлопець устав і рушив туди, де височіли далекі гори, до 
яких він так поривався вдень. 

Хлопець ішов по широкому полю. Кругом було тихо й без-
людно. Вузенька втоптана стежечка ледве виднілась між тра-
вою. На небі зазоріли зорі, ті зорі, яких Ян Бібіян давно вже 
не бачив. Він дивився на них і радів. 

Раптом він помітив перед собою на дорозі щось непевне. Ян 
Бібіян напружував зір, але так і не міг доглянути, що ж то воно 
таке. Ось воно вже ближче — на камені при дорозі ворушиться 
щось. Птиця то чи людина? 

— Хто там? — крикнув Ян Бібіян. 
— Це я, я,— озвався чийсь переляканий голос. 
Голос той був Яну Бібіяну ніби по знаку. Де ж це він його 

чув? 
— Я Фіть, твій найкращий друг. 
— А, це ти, Фітю? — зрадів Ян Бібіян.— Що це ти тут ро-

биш? 
— Тебе дожидаю, Яне Бібіяне. Давно, давно вже тебе ви-

глядаю! Я такий радий, що тебе побачив! 
Ян Бібіян підійшов ближче. На камені справді сидів Фіть. 
Давні друзі поручкались. 



Д А В Н Я Д Р У Ж Б А 

Бідолашний Фіть!» — подумав Ян Бібіян, розди-
вившися добре свого давнього друга. 

Незважаючи на все зло, що йому накоїв Фіть, Ян Бібіян 
мав причини співчувати чортикові. Фіть і справді мав жалюгід-
ний вигляд. Худющий, змарнілий, охля-
лий, він перевівся ні на що і був схо-
жий на якусь недогорілу ганчірку, яку 
хтось витягнув з запаленої купи сміття. 
Його маленькі ріжки були вкриті яки-
мись хворобливими наростами, шкура 
взялася попелястими лишаями і стра-
шенно свербіла, тому Фіть увесь час чух-
марився. Ноги в нього зашкарубли й 
скидалися на ослячі копита, а на місці 
відірваного хвоста і досі не затяглася 
рана. 

— Фітю, на кого ти став схожий! — 
вигукнув Ян Бібіян.— Що з тобою ско-
їлося? 

З очей у чортеняти покотилися сльо-
зи; воно затіпалось, немов у лихоманці, і ридма заридало. Фіть 
хотів щось сказати, та за плачем не міг вимовити ні слова. 

Яну Бібіяну жаль стало свого давнього товариша, і він ска-
зав йому співчутливо: 

— Не плач, Фітю, заспокойся! Ти, мабуть, багато настра-
ждався. Мені теж було не з медом, але я переміг і врятувався! 
Не трать надії! 

Чортеня звело очі на Яна Бібіяна й так сумно поглянуло на 
нього, що хлопцеві очі зайшли сльозою. 

— Яне Бібіяне,— ледве міг вимовити Фіть,— відколи я роз-
стався з тобою і ти забрав мого хвоста, я став найнещасливі-
шою істотою в світі. Диявольський суд покарав мене жахливою 
карою. Усі ненавиділи й зневажали мене, на мою голову сипа-



лась усяка диявольська злоба і лукавство. Мене шкварили на 
вогні, варили в казані, кололи гострим кіллям, я ледве-не-ледве 
вирвався од них. Та за мене постраждав і мій старий батько. 
Висить він, горопаха, на дереві, підвішений за ноги, а під го-
ловою горить задушливий смердючий вогонь. І висітиме так, 
доки я не повернуся, щоб прийняти заслужену кару... А я ж, 
Яне Бібіяне, не можу вернутись, поки не знайду свого хвоста. 
Де вже я не блукав, де вже я його не шукав... Я знав, що ти жи-
вий, що, доки маєш при собі мого хвоста, зазнаєш багато лиха, 
але не пропадеш. Так, я знав, що ти живий, але не знав, де ти, 
бо відколи ти мене обезхвостив, я втратив здатність ставати 
невидимкою, літати птицею, носитися по світу духом. Я став 
нещасним створінням. Єдине, що лишилось у моїй силі — це 
перевертатись на вбоге старченя і просити в людей милостині. 
Чорти найдужче ненавидять тих, хто дає милостиню, і їм уда-
лося майже зовсім викорінити цю дурницю серед людей... І ось 
я знову стою перед тобою, Яне Бібіяне, давній мій друже, стою, 
як старець, і прошу милостині. Чи будеш ти настільки велико-
душним, щоб подати милостиню дитині чорта, того самого чор-
та, який бореться з людьми, який намагається відняти в них усе 
добре, що може народитись у них у серці?.. 

Фіть знову захлипав, розливаючись сльозами. 
— Що ж ти хочеш від мене, Фітю? Чим я можу тобі допо-

могти? Як урятувати тебе з такої халепи? 
— Верни мені хвоста, Яне Бібіяне! — благальним голосом 

промовив Фіть. 
— А моя голова, Фітю? Ти забув уже, що втелющив мені 

замість неї глиняну голову? Ти хочеш вернути хвоста, я хочу 
вернути голову. 

— Глинько живий, Яне Бібіяне, він ходить із твоєю голо-
вою. Я зустрічав його. Але поки я безхвостий, у мене немає сили 
повернути тобі голову. 

— А ти часом не брешеш, Фітю? Тебе, мабуть, знову посла-
ли, щоб ти одурив мене і зробив мені якусь іще більшу капость. 
Я не вірю тобі. 

— Ти маєш право не вірити мені, Яне Бібіяне. Я так підло 
вчинив із тобою, але ж і ти покарав мене жорстоко. 



— Хоч як мені тебе жалко, Фітю, а я таки не віддам тобі 
хвоста, поки не дістану своєї голови. А хвіст твій у мене. Ось 
він. 

Ян Бібіян застромив руку за пазуху, щоб вийняти хвоста, і 
дуже здивувався: замість хвоста вийнявся пучок квіток, що 
правив Ліані за кропило. Як вони прощались, Ліана запхнула 
ті квіти йому за пазуху, так що він і не помітив. Всі кві-
ти постуляли пелюстки, і в кожній було по краплі жи-
вої води. 

— Це не мій хвіст,— сказав Фіть. 
Але Ян Бібіян зрадів, побачивши той пучок квітів. Вони на-

гадали йому про Ліану та Ію. 
«Це щось неспроста Ліана поклала мені його за пазуху»,— 

подумав він. 
Заховавши квіти знову за пазуху, він налапав з другого 

боку чортового хвоста і витягнув його. 
— О-о-о! — аж захлинувся від радості Фіть.— Яне Бібіяне, 

віддай мені його, я тебе благаю, віддай! 
Фіть потягнувся до хвоста тремтячими руками. 
Та Ян Бібіян скрутив хвоста і знову заховав його. 
— Яне Бібіяне, дай мені мій хвостичок! — залебедів Фіть, 

упавши навколішки. 
— Знайдемо спочатку Глинька, тоді віддам,— сказав Ян 

Бібіян. 
— Яне Бібіяне, дай мені хвостик, верни мені силу, клянусь 

тобі, що тільки тоді зможу повернути тобі голову. Як ти вже 
так притьмом хочеш, щоб я тебе слухався, то відскубни й лиши 
собі одну волосинку. Поки матимеш ту волосинку, я буду тобі 
покірним слугою і рабом. 

— Там видно буде, Фітю! А зараз давай розшукаємо Глинь-
ка. Хочу бачити свою голову. 

— Гаразд, Яне Бібіяне, та я ж безсилий, не підійду. А нам 
туди ще довго треба добиратись! 

— Підемо помалу, Фітю,— сказав Ян Бібіян. 
— Добре,— відповіло, зітхнувши, чортеня. 
— Куди? — спитав Ян Бібіян. 
— На схід, — сказав Фіть і простягнув руку до обрію, 



звідки мало сходити сонце. Але до світанку було ще досить-та-
ки далеко. 

Не кажучи й слова, Ян Бібіян рушив за Фітем. Вони йшли 
довго не розмовляючи. Ян Бібіян, сповнений надії віднайти 
свою голову, ступав бадьорим і швидким кроком. Пройшовши 
добрий шмат дороги, він озирнувся і побачив, що Фіть відстав 
і ледве волочить ноги. 

— Втомився, Фітю? 
— Ох, і не питай! 
Ян Бібіян нахилився, підняв його і завдав собі на плечі, не-

мов торбинку. Так і поніс він його, тримаючи за руки, щоб чор-
теня не вкрало, бува, свого хвостика. 

Ян Бібіян наддав ходи в ноги. Він майже не помічав ваги 
чортеняти, так воно, біднесеньке, схудло та змарніло. 

— Як живе Глинько? — спитав Ян Бібіян через плече. 
— На в'язах у нього твоя жива голова, але тіло його з гли-

ни, він не їсть, не п'є. Бродить собі по лісу, мов яка тварина, 
ляже, виспиться і знову бродить. Твоя голова, яку він носить, 
весь час думає про тебе. Коли тіло Глинькові пересохне, він 
скупнеться, щоб його трохи одволожити, і знову бродить. Але 
дощу він дуже боїться. Від дощу він може зовсім розкиснути. 

Ян Бібіян не сказав нічого. Він задумався про свою голову 
й заспішив іще дужче. 

Вранці, як зійшло сонце, вони прийшли до річки. 
Ян Бібіян скинув Фітя із плечей і сказав: 
— Відпочиньмо! 
Ще вони й не сіли, як Фіть підскочив з радощів і схопив 

Яна Бібіяна за руку. 
— Поглянь за той кущ! 
Ян Бібіян придивився. 
За кущем знімав одежу якийсь хлопець, він збирався купа-

тись. Почувши шум, хлопець обернувся. У Яна Бібіяна аж му-
рашва полізла поза спиною; він упізнав своє власне 
обличчя. 

— Глинько! — шепнув Ян Бібіян тихенько на вухо чорте-
няті. 

— Глинько! — сказав Фіть, приклавши палець до рота. 



ЯН БІБІЯН З Н А Х О Д И Т Ь 
СВОЮ Г О Л О В У 

Коли глиняне тіло Глинька зсихалось, він купав-
ся в річці, щоб воно одвологло, а як він цього не робив, то тіло 
тріскалось, і рани дуже боліли, хоч із них і не йшла кров. 

Ян Бібіян і Фіть стежили за Глиньком з напруженою ціка-
вістю. Ян Бібіян хвилювався. Голова його була та сама, тільки 
Глинько причепурив її: волосся було причесане й пригладжене, 
личко чисто вимите, очі спокійні й добрі. 

— От тепер ти можеш відібрати свою голову, Яне Бібіяне,— 
сказав Фіть.— Дай мені тільки хвоста, і я все тобі влаштую. 
Поспішай, бо Глинько не довго буде купатись. Він боїться роз-
киснути в воді. 

— Фітю, поклянись, що ти мене не одуриш! 
— Клянуся! 
— Іменем свого старого батька. 
— Клянуся іменем мого старого батька! 
Ян Бібіян поліз за пазуху і витяг хвоста. 
Фіть простягнув руку, щоб узяти його, але Ян Бібіян ухи-

лився. 
— Я висіпну з нього одну волосинку. 
— Висіпуй,— сказав нетерпляче Фіть. 
Ян Бібіян висмикнув одну волосинку з кінчика хвоста, а 

потім уже віддав його Фітеві. 
Зраділе чортеня вхопило хвоста і миттю приліпило його на 

місце, де була незагоєна рана. 
Хвіст приліпився і відразу приріс. Фіть моментально перемі-

нився: його лишаювата, плямиста шкіра знову залисніла, за-
пліснявілі ріжки очистились і випрямились, очі заблищали ве-
село й грайливо. Він підскочив на радощах і хотів голосно крик-
нути, але Ян Бібіян заткнув йому рота: 

— Цить, не сполохни Глинька! 
— Дякую тобі, Яне Бібіяне, дякую тобі тисячу разів! Ти 



врятував мене. Я з диявольського роду і певне не віддячив би 
тобі добром за добро, якби ти був не вискубнув собі волосинку 
з мого хвоста... 

Тим часом Глинько шубовснув у воду й поплив, задоволено 
попирхуючи. 

— Роздягайся мерщій, Яне Бібіяне! — гукнуло чортеня. 
Ян Бібіян хутко зняв із себе одежу. Та волосинку, що ви-

скубнув він з чортового хвоста, хлопець намотав собі на руку, 
як браслет. Він боявся, щоб Фіть не вкрав її. Пучок квітів, ідо 
залишила йому Ліана, він поклав обережно під сорочку. 

— Готово,— сказав він тихо. 
— За мною! — крикнув Фіть і скочив у річку. Ян Бібіян ки-

нувся слідом за ним. 
Глинько, що збирався вже вилізати з води, перелякано ве-

реснув і хотів тікати на протилежний берег. Тоді Фіть упіймав 
Глинька за одну ногу. 

— Пусти мене! Пусти мене! — зарепетував Глинько.— Ой, 
кажу тобі, пусти, бо я розкисну, розвалюся, пропаду! 

Тут доплив до них і Ян Бібіян; він схопив Глинька за плечі 
і занурив його в воду... 

Глиняне тіло Глинька почало розм'якати. Він верещав і все 
просив, щоб його пустили. В цей час Ян Бібіян відчув, що голо-
ва йому почала розм'якати і відокремлюватись від шиї, неначе 
її хто ножем відрізував. 

І Глинькова, і Янова Бібіянова голова відліпилась від тіла. 
Фіть поміняв їх швиденько, і Ян Бібіян вискочив із води з 

власною головою. А Глинько, якому чортеня вернуло глиняну 
голову, що її так довго носив Ян Бібіян, не міг вилізти з води, 
тільки дивився жалібно на Яна Бібіяна. 

— Фітю, витягни його, витягни його швидше! — гукнув Ян 
Бібіян; йому стало жалко бідного Глинька, який так довго збе-
рігав його голову. 

— Навіщо? Він уже нам непотрібний. 
— Витягни його! — наказав Ян Бібіян. 
Фіть схопив неживе тіло Глинька й виволік його на берег. 

Воно впало, розм'якле й нерухоме, на зелену траву, руки витяг-
лись, як у мерця. Але Глинькова голова, яку раніше носив 



Ян Бібіян, набралася життя з його живого тіла. Вона повер-
нулась до Яна Бібіяна й прикипіла до нього благальним по-
глядом. 

Ян Бібіян догадався, що він мав робити. Він схопив пучок 
квітів, що йому лишила Ліана, і почав трясти його над непо-
рушним Глиньком. У пелюстках квітів ще зберігались краплини 
живої води. Вони сипонули дрібними бризками на мертве гли-
няне тіло, те тіло стрепенулось, ожило, і Глинько зірвався на 
рівні ноги. 

Він кинувся до Яна Бібіяна і обійняв його. З очей йому бриз-
нули сльози. 

— Дякую тобі, Яне Бібіяне! Тепер я відчуваю кров у жилах,, 
чую дух живий у тілі. Чую, як б'ється моє серце. Ти оживив 
мене, Яне Бібіяне, дякую тобі! 

Ян Бібіян був щасливий. Він знайшов свою голову. Він — 
ізнову він. Повернений знову до життя, він радів після перене-
сених страждань і хвилювань від якихось прекрасних, неска-
занно прекрасних почуттів. Він знову побачив світ і зрозумів, 
скільки в ньому краси, зрозумів, як гарно жити, як приємно 
мати власну голову на плечах. 

Ян Бібіян переступив межу від зла до добра, і перший об-
раз, що виринув йому в пам'яті, була його мати, а біля неї — 
старенький батько. Хлопця охопило нестримне бажання знайти 
їх, побачити якнайскоріше. 

Ян Бібіян зняв з руки волосинку, що відірвав був чортеняті 
від хвоста, й подав її Фітеві: 

— Іди собі, Фітю, своєю дорогою! Я вже навчився розріз-
няти зло й добро і маю сили боротися проти зла. Як ти спробуєш 
знову спокушати мене, знай, що тебе жде поразка — я знову 
відірву тобі хвоста! Скажи всім чортякам у вашому царстві, 
що я розповім людям, де ваше слабке місце! 

Зраділий без краю Фіть узяв ту волосинку з рук Яна Бі-
біяна, вклонився йому і щез — тільки його й бачили. 

Ян Бібіян і Глинько лишилися на березі удвох. 
Вони повернулись лицем на схід. Там перед ними височіла 

рідна, змалку знайома гора. А на тій горі за зеленими полями 
біліло рідне містечко. 



Ян Бібіян простягнув руки й крикнув схвильовано: 
— Мамо, матінко моя, я йду вже, йду до тебе! 
Взявши Глинька за руку, він сказав: 
— Ходім! 
— Ех, бідний мій тату-гончарю,— сказав Глинько,— і я по-

вертаюся знову до тебе. Буду тобі помічником і опорою на ста-
рості літ. 

І хлопці швидкою ходою рушили до рідного містечка. 







ЯН БІБІЯН ПІСЛЯ П О В Е Р Н Е Н Н Я 
З З А В О Р О Ж Е Н О Г О ЦАРСТВА 

Ян Бібіян повернувся до рідного міста, можна сказа-
ти, вже змужнілим. Йому пішов шістнадцятий рік. 

Пригоди, яких він зазнав, випробування, через які він пере-
йшов, зробили хлопця розумнішим і серйознішим. 

З невимовною радістю вернувся він знову під убогу бать-
ківську стріху, й рясні материні сльози очистили йому душу. 

З плачем попрохав Ян Бібіян пробачення у батьків за всі 
ті муки й страждання, що він їм завдав, і присягнувся, що ста-
не відтепер найкращою людиною в містечку. 

Ян Бібіян одягнувся в чисте, пристойне вбрання, почав 
дбайливо причісувати волосся й не ходив уже босий та просто-
волосий, як раніше. 

В перший же день після повернення він заходився допо-
магати старому батькові. Тепер уже вони ходили в ліс по 
дрова удвох і продавали ті дрова на базарі. Хлопець працював 
залюбки, в роботі він знаходив утіху. 

Мешканці міста, що знали Яна Бібіяна як шибеника й не 
слуха, дуже дивувалися з такої переміни. Ніхто не знав нічого 
про його пригоди, всі думали, що він був у якомусь далекому 
місті на роботі або в школі. 

Ян Бібіян став веселим, життєрадісним хлопцем, він з по-
шаною ставився до всіх людей, був ввічливим з усіма знайо-
мими й незнайомими. Скоро всі люди в місті полюбили його 



й ставили іншим дітям за приклад. Ян Бібіян завів дружбу з 
багатьма однолітками і став між ними ніби верховодою. 

Та найкращим другом Яна Бібіяна був Глинько. Він теж 
підріс, як і Ян Бібіян, і працював у гончарні свого батька. 
Глинько не дуже товаришував з іншими хлопцями, навіть уни-
кав їх, зате він любив гуляти з Яном Бібіяном: вийдуть, було, 
вдвох за місто, посідають десь на траві під деревом та й гомо-
нять про се про те. Ян Бібіян розповідав йому довго й доклад-
но про всі свої пригоди. 

— Так, Глиньку, я багато пережив і багато чого навчився. 
Тепер я зовсім не той став. Живу з батьками, і коли подивлю-
ся, як вони бідують, сердешні, то жаль живий мене бере. І я 
жахаюся, як подумаю, що й моє життя буде таке саме. Вір 
мені, я б не міг жити так, як вони, не хочу так жити... А що ро-
бити, на яку стежку ступити — не знаю. 

Глинько дивився в глибокі, розумні очі свого товариша, які 
при тих словах оповивалися журбою, й не знав, що йому ка-
зати. 

— Ні, мені треба вчитись, — говорив Ян Бібіян після дов-
гої мовчанки. — Треба навчитись якогось ремесла. Шкода, що 
до школи ходити немає змоги, але ремесла навчитись можна. 
Скажи мені, Глиньку, в яке б його ремесло вкинутись? 

— Навчися гончарювати, так як я, — відповідав наївно 
Глинько. — Тоді ми відкриємо вдвох майстерню і працювати-
мемо вкупі. 

— Гончарство мені не до душі, — щиро признався Ян Бі-
біян. — Мене тягне до чогось іншого, а до чого — ще й сам не 
знаю... Коли вночі лягаю спати в нас на горищі, мені так і по-
риває очі до зоряного неба... Яка далечінь, які простори!.. Аж 
душа бринить туди полинути... А як зійде Місяць, круглий, 
повний, він мені здається таким близьким і знайомим, ніби я 
там народився; так мене до нього й тягне. І як почну про те 
думати, то воно ніби й можливо. Знаєш, Глиньку, я майже пе-
вен, що колись полечу на Місяць. Душа моя чує, що полечу... 

Глинько дивився на товариша, на його задумані очі, що 
раптом спалахували рішучістю, й щасливо посміхався. Він ві-
рив йому й говорив по-дружньому: 



— Яне Бібіяне, як будеш летіти на Місяць, то візьми й 
мене з собою. 

— А ти полетів би? — спитав Ян Бібіян серйозно, вхопив-
ши товариша за руку. 

— З тобою — куди завгодно, Яне Бібіяне! — відповів 
Глинько, а потім спитав: — А як ти думаєш туди летіти? 
Може б нам відшукати чортика Фітя? Той би нам допоміг. 

— Ні, Глиньку, я вже не хочу мати справи з чортами. Я 
мрію винайти якусь особливу літальну машину — не балон 
і не літак, а щось сильніше і бистріше. 

— А як же ти її винайдеш, Яне Бібіяне? Хіба техніком 
станеш? 

— Так, — сказав Ян Бібіян, — я хотів би стати техніком. 
Очі йому заіскрились. 
Ян Бібіян і Глинько дотемна сиділи на улюбленому місці 

й розмовляли. Уже й зорі визоріли на високому небозводі, за-
грали, затремтіли. Незабаром на сході вродився місячний круг, 
заливши все навколо лагідним блакитнуватим світлом. В тому 
сяйві гора здавалась якимось велетенським дивоглядом, а Мі-
сяць підбивався над нею все вище в небо. Кругом стояла не-
звичайна тиша. 

Ян Бібіян простягнув руки до неба й сказав: 
— Онде він, Глиньку!.. Я повезу тебе колись туди. Там, 

певно, є життя, є люди, як і на нашій Землі, бо вона ж Місяце-
ві рідна сестра. От буде здорово! 

Глинько притулився до товариша, зачудований і ніби аж 
наляканий величним видовищем зоряного неба, і вимовив лед-
ве чутно: 

— Так... 

У МАЙСТРА Ф Р А Н Ц А 

У центрі міста, де була базарна площа, де розміс-
тились кав'ярні, крамниці, де височів пам'ятник, 

де бив фонтан і де спинялись автомашини, стояла майстерня 
Франца Техніки. Знавши його тільки з імені, ви могли б поду-



мати, що той дядько Франц якийсь іноземець — француз або 
німець. Ні, Франц був щирий болгарин і народився в тому ж 
таки місті. Справжнє його ім'я було Іван Постоляк. Він бага-
то мандрував по білому світу, їздив до Америки й до Австра-
лії, об'їздив усю Європу, та найдовше жив у Франції, де й вив-
чив свою справу. Іван Постоляк добре знав французьку мову, 
через те городяни й прозвали його — Франц Техніка. 

Францова майстерня містилася в просторій шопі, де була 
колись кузня. Перед дверима майстерні лежали навалом 
хтозна-відколи всякі частини машин — зубчасті колеса, пола-
мані вагонні осі, куски рейок, великий паровий казан та бага-
то інших деталей, поназбируваних невідомо де. Двоє запоро-
шених вікон теж були захаращені всяким дріб'язком — розі-
браними годинниками, частинами велосипеда, уламками з про-
пелера, примусами, електричними батарейками, грамофонни-
ми трубами і ще всякою всячиною. 

Всі ті незвичайні речі принаджували цікавих дітлахів, які 
часто збиралися коло майстерні й жваво обмірковували між 
собою, де що до чого, та сперечалися, з якої машини була та 
чи та частина. 

Суперечки їхні вирішував Франц, до якого діти часто при-
ставали з розпитками. 

— Що ото? — перепитував він усміхаючись і підводячи 
голову, щоб краще роздивитись поверх окулярів. —То підко-
ва з коня королевича Марка. 

— А то що таке, Франце? 
— То громовідвід із Вавілонської вежі. 

— А це? 
— Це відламок із меча Дон Кіхота. Це ґудзик від Мойсее-

вого пальта, а он то — годинник царя Соломона. 
Франц був добродушний і веселий чоловік, він залюбки 

жартував отак із дітьми. 
Франц дуже добре розумівся на техніці й механіці. Як бу-

ло зіпсується яка машина, чи то в місті, чи на селі, завжди 
кликали його. Він ремонтував швацькі машини, млини, мото-
ри, молотарки, велосипеди, годинники та автомобілі. 

Ян Бібіян іще малим частенько стояв було перед Францо-



вою майстернею і з цікавістю розглядав чудернацькі пристрої, 
що стояли на вікнах, та дивні залізні скелети поламаних машин. 

Коли Глинько сказав йому, що треба навчитись техніки 
для того, щоб зробити машину, яка б полетіла на Місяць, Ян 
Бібіян відразу згадав про Франца. 

Чи не поступити б йому на роботу до Франца? 
Ян Бібіян неспокійно спав тої ночі. Бажання полетіти на 

Місяць прокинулось у ньому з новою силою. Він почав снува-
ти плани, як би йому налаштувати таку машину, яка б його 
туди завезла. У Франца він може багато дечого навчитись. Та 
раптом у голові хлопцеві майнула інша думка. 

Ах, якби тут був Фіть, той малий чортик! З ним би Ян Бі-
біян добрався туди, і машини ніякої не треба... 

Франц чи Фіть? 
— Ні, хай йому абищо, тому Фітеві! Я не хочу більше мати 

справ з чортами. Що б там не було, прокладатиму собі шлях 
у житті власними силами, власними здібностями. 

Одного ранку Ян Бібіян подався до Францової майстерні. 
Він зупинився трохи оддалік, не насмілюючись увійти. Франц 
був уже на роботі. Він порався коло якоїсь вантажної машини, 
ходив круг неї з інструментом у руках, заглядав у мотор, ла-
зив під кузов, перевіряв щось під колесами, і час від часу за-
ходив із двору до майстерні по інструмент. На майдані було 
майже безлюдно, лише в павільйоні кав'ярні сиділо кілька 
ранніх відвідувачів, ліниво посьорбуючи каву. 

Ян Бібіян довгенько вертівся так коло Францової майстер-
ні. Дзиґарі на башті вибили вже пів на дев'яту. Ян Бібіян стре-
пенувся, нерішуче оглянувся навколо і рушив іти додому, але 
раптом повернувся, немов його хто підштовхнув. 

Хлопець нерішуче підійшов ближче до майстерні. 
— Доброго ранку, Франце,— привітався він, знявши з увіч-

ливості кашкета. 
— А, це ти, Яне Бібіяне! Як ся маєш, хлопче? Де це ти про-

падав? Ого, який ти вже виріс! — заговорив Франц. — Послу-
хай, Яне Бібіяне, — сказав майстер через якусь хвилю, — підсо-
би мені трошки. Подерж капота... 

Ян Бібіян не сказав і слова; він мовчки підхопив бляшаного 



капота машини, а Франц нахилився й мало не встромив голо-
ву всередину. 

— Не бачу вже нічого, туди к лихій годині! Окуляри ці вже 
не підходять, треба б їх замінити, — заговорив Франц. — А що 
ти тепер робиш, Яне Бібіяне? Ти, брат, став хлопець хоч куди, 
як я подивлюся... 

Ян Бібіян сором'язливо почервонів і не відповів нічого. 
— А який із тебе був колись шибеник... Пам'ятаєш, скільки 

разів я проганяв тебе звідси?.. Ну як, ти вже, певно, десь пра-
цюєш? 

— Та ні, — відказав Ян Бібіян. — Поки що просто бать-



кові допомагаю, але хочу знайти десь роботу. Мені б оце нав-
читись якогось ремесла... 

— Добре, добре, Яне Бібіяне, — промовив Франц, уважно 
подивившись на хлопця поверх окулярів. — Я ж тобі казав, ти 
зовсім не такий став, як був колись. 

— А що якби я поступив до тебе, дядю Франце, щоб ти 
мене вивчив на техніка? 

— Аби твоя хіть, хлопче, — сказав йому Франц по-батьків-
ськи. — Це добре, що в тебе є таке бажання. Мені якраз тре-
ба такого учня-помічника. 

— Я хочу, дуже хочу,— сказав зраділий Ян Бібіян. 
— Тоді підв'яжи собі цього фартуха, та й до роботи! 
Так поступив Ян Бібіян працювати до Франца. Він щиро за-

ходився допомагати майстрові в роботі і вчився при цьому сам. 
То він брався за важкий молот і разом із Францом кував 

у кузні розпечене залізо, то свердлив дірки в металі, то їздив 
із шоферами, випробовуючи автомашини, то заліплював гу-
мові камери, то проводив електрику в хати. Все йому вдава-
лось, руки були в нього беручкі, голова тямуща, він швидко 
пізнавав таємниці різних моторів та машин. 

Франц дуже радів його успіхам, хвалив свого учня і пишав-
ся ним. 

Після сьомої години вечора, коли зачинялась майстерня, а 
також у святкові дні Ян Бібіян зустрічався з Глиньком, і вони 
ходили удвох гуляти за місто. 

Ян Бібіян не покидав своєї мрії — полетіти на Місяць; нав-
паки, він і далі снував найрізноманітніші плани, і це ще біль-
ше заохочувало його до роботи. 

— Глиньку, — казав він своєму товаришеві, — я вже пов-
ністю вивчив автомобіль. Ніби проста машина, а як вона чу-
десно придумана! Все точно розраховано, все припасовано до 
найменшої деталі... Але можна змайструвати ще й не таке... 
В мого майстра є велика книга, де описані всі-всі машини. 
Яких там тільки див немає... Але книга та написана францу-
зькою мовою. 

Глинько здивовано прислухався до кожного слова Яна 
Бібіяна. 



— А ти вивчи французьку мову, Яне Бібіяне! 
— А таки вивчу. Ось побачиш. 
— А полетимо ж ми на Місяць, Яне Бібіяне? 
— Авжеж, полетимо, Глиньку. Будь певен. 
Вечірньої години, як на небі стояв Місяць уповні, Ян Бі-

біян виходив у садок і дивився на небо. 
Круглий місяць підіймався помалу над верхогір'ям. Спо-

чатку він був червоний, потім ставав блідішим і підбивався 
вгору до зірок. Тіні на ньому, що здавались якимись дивними 
картинами, ставали темнішими, і жовте коло виступало рель-
єфніше. Ян Бібіян не міг одвести од нього очей. Часом від на-
пруження в хлопця аж сльози виступали на очах, і тоді йому 
здавалося, що образ чортеня™ Фітя застує йому Місяць. 

Ян Бібіян здригався. 
— Якби оце Фіть, я полетів би з ним хоч би й зараз, — ка-

зав він і хапався за голову.Які тільки думки не роїлися в ній 
тоді! Ян Бібіян питав себе знову: 

— Франц чи Фіть? 

Д А В Н І Й Т О В А Р И Ш 

Захоплений своєю мрією полетіти на Місяць, Ян 
Бібіян почав учитись і працювати з великою пиль-
ністю. Майстер Франц не міг налюбуватися з ньо-
го. Він бачив, які успіхи робив щоденно хлопець, 

радів тому від усього серця і ставився до нього не як до учня, 
а як до друга. 

Ян Бібіян докладав багато зусиль, щоб добре вивчити ав-
томобільні мотори, і тому особливо завзято допомагав майстру 
Францу, коли до них ставили на ремонт якусь велику автома-
шину, а це бувало майже щодня, бо в їхньому містечку пере-
хрещувались дві важливі шосейні дороги, що зв'язували через 
гірські перевали кілька віддалених великих міст. 

Працюючи, Ян Бібіян усім цікавився й докладно розпиту-
вав майстра Франца про найдрібніші деталі тих чудових мото-
рів, що з такою силою і точністю гнали великі машини. 



Так Ян Бібіян швидко вникав у таємниці тих машин, що 
були для нього великим відкриттям. 

Він брав у майстра Франца товстелезні книжки, написані 
французькою й німецькою мовами, де були зображені різно-
манітні машини та мотори, окремі їхні частини та деталі. Ве-
чірньої години, коли він повертався додому, а батько й мати 
лягали спати, хлопець сідав до столу в своїй малесенькій кім-
натці й довго гортав ті незвичайні книжки. Ян Бібіян уже роз-
бирав усі рисунки й креслення до найменших подробиць, брав 
олівця й креслив сам та складав у думках докупи всі ті час-
тини. 

Та цього було хлопцеві мало. Він не знав іноземних мов, і 
йому здавалося, що він дивиться на сторінки, як сліпий. Скіль-
ки є в них таємниць, прихованих від нього! Скільки думок на-
низано там тими дрібними незнайомими літерами, що він їх не 
може вчитати! І в серці Яна Бібіяна з'явилось бажання вивчи-
ти іноземну мову, щоб розгадати таємниці, сховані в тих друко-
ваних дрібними літерами книгах. 

Одного разу, ремонтуючи в майстерні якийсь малий електро-
мотор, Ян Бібіян несподівано спитав: 

— Майстре, а яка мова легша — французька чи німецька? 
Майстер Франц глянув на нього допитливо поверх окулярів 

і сказав: 
— Усі мови легкі, якщо в людини є охота вивчити їх. Я дуже 

легко вивчив французьку мову. Правда, я жив у Франції, поміж 
французами... 

— А тут можна її вивчити? 
— Труднувато, але можна. Для того є спеціальні підручни-

ки. Ось я спитаю в учителя, що викладає в гімназії. 
Ян Бібіян замовк. А другого дня, коли він прийшов у май-

стерню, майстер Франц подав йому, посміхаючись, якусь книж-
ку й сказав: 

— На тобі гостинця. З цієї книжки можеш вивчити фран-
цузьку мову. Учитель передав і сказав, щоб ти звернувся до 
нього, як чого не зрозумієш. Та і в мене можеш дещо спита-
ти,— додав майстер Франц,— граматики я не , знаю, а деякі 
слова можу тобі підказати. 



Ян Бібіян узяв, хвилюючись, книжку й почав розглядати на-
пис на обкладинці. 

Відтоді Ян Бібіян щовечора читав ту книгу, вчив літери, 
склади й слова, як першокласник. Він так захопився навчанням, 
що часто засиджувався допізна, пишучи слова й вимовляючи 
їх уголос. А коли він підводив голову, щоб трохи перепочити, 
ним ізнов опановувала та сама чудна думка — полетіти на Мі-
сяць. Одної ночі, засидівшись отак над підручником, Ян Бібіян 
підвів голову і ахнув, здивований. Позад нього на стільці сидів 
його давній товариш, чортик Фіть, і посміхався. 

— Фітю! •— гукнув Ян Бібіян, зіскакуючи із стільця. — 
Фітю, що ти тут робиш? 

— Я не забуваю давніх друзів, — відповів Фіть. — Як тобі, 
може, що потрібно, то я до твоїх послуг. 

— Ні, ні, Фітю, йди собі! Між нами вже все скінчено. Іди к 
чортам, ти мені непотрібний! — крикнув сердито Ян Бі-
біян. 

Фіть лукаво захихотів, та з місця не зрушив. 
— Фітю, вимітайся звідси!—гукнув Ян Бібіян ще дужче.— 

Зараз же мені забирайся, бо знову вирву тобі хвоста! 
Почувши це, Фіть здригнувся, зіскочив із стільця й миттю 

опинився біля дверей. 
— Я ще стану тобі в пригоді, Яне Бібіяне, нема чого тобі 

злитися. Справа, яку ти замислив, — полетіти на Місяць — 
без мене не вийде, запам'ятай собі! 

По цім слові Фіть як іздимів. 
Ян Бібіян лишився сам, і душа його, як ніколи, сповнилась 

якимось незрозумілим страхом. Він погасив лампу й ліг спа-
ти. Спав хлопець дуже неспокійно, йому снився страшний сон. 
Приверзлось йому, що летить він на Місяць, сидячи верхи на 
Фітеві. Довго мчали вони поміж зорями, а як наблизились, на-
решті, до Місяця, Фіть задригався, мов скажений, і скинув з 
себе вершника; Ян Бібіян полетів стрімголов додолу... 

Ян Бібіян скрикнув, прокинувся й побачив здивовано, що 
впав із ліжка на підлогу. 

Того ранку він прийшов до майстерні сумний і похмурий. 
Майстер Франц здивувався. 



— Щось ти мені сьогодні не подобаєшся, хлопче, — ска-
зав майстер, плескаючи його по плечу. — Що з тобою? 

— Нічого, — відповів Ян Бібіян і взявся мовчки до роботи. 

ЛІТАК 

Ян Бібіян навчився водити автомашину і дуже вті-
шався з того. Він часто сідав у кабіну до якогось 

шофера, що їхав через їхнє містечко, брався сам за руля й вів 
машину до сусіднього міста, а звідти повертався додому іншою 
машиною. Майстер Франц радів тому захопленню Яна Бібіяна 
й завжди відпускав його. 

Над їхнім містечком щодня пролітали літаки. Як тільки, 
було, почується згори шум їхніх моторів, Ян Бібіян виходив 
схвильований із майстерні, звертав свій погляд у небесний шир 
і шукав ту дивовижну птицю-машину, що блищала вгорі в со-
нячному сяйві, як зелений лебідь, і ринула з силою і стрімли-
вістю орла. 

Ян Бібіян довго стежив за літаком. На очах йому аж сльо-
зи навертались від блиску неба, але він не відривав погляду 
від машини, поки вона не губилась у безмежному просторі. 

— Яне Бібіяне, сів би ти на такого орла? — питав його 
майстер Франц. 

— За милу душу, — відповідав Ян Бібіян, і очі в нього спа-
лахували. 

— А не боїшся? 
— Ні! —твердо відказував Ян Бібіян. 

- А коли нещастя яке трапиться? 
— Нещастя може трапитись і з автомобілем, і з поїздом, 

і навіть із звичайним возом. Небезпека скрізь однакова. По-
моєму, найпевніший вид транспорту — це літак. У всякому 
разі, авіаційні аварії трапляються рідше, ніж автомобільні. 
Ох, як би мені хотілось літати! 

Одного дня пройшла чутка, ніби якийсь літак сів у полі не-
далеко від міста. 

Люди юрбою посунули по вулицях, щоб побачити його. 



Чоловіки, жінки й діти бігли наввипередки на поле, щоб поди-
витись на дивовижну птицю. 

Ніхто не знав, що з тим літаком сталося. Дехто казав, що 
він упав і розбився. Інші говорили, що загорівся. Були й такі, 
що розповідали, ніби бачили, як льотчик падав з парашутом. 

Ян Бібіян сів на велосипеда, що був у майстерні, і майнув 
на поле, де все те сталось, випередивши всіх. 

Там, на зеленій рівнині, сидів той великий білий птах з роз-
правленими крилами, а коло нього поралось двоє льотчиків. 
Обидва вони були молоді, ясноокі, з засмаглими обличчями. 

— Хлопче, — звернувся один льотчик до Яна Бібіяна, — 
чи нема в вашому місті техніків, що розуміються на автома-
шинах? Нам потрібні деякі інструменти. 

— Я розуміюсь! — жваво відповів Ян Бібіян. 
Льотчики глянули на хлопця з недовірою, але він повторив: 
— Я працюю в майстра Франца. Ми ремонтуємо автома-

шини... Я вже досить добре тямлю цю справу. 
— Нам треба один такий ключ і один такий, — пояснив 

другий льотчик. — Є у вас такі? Наші десь загубились, чи, 
може, ми їх забули. 

— Є, — відповів Ян Бібіян. — Привезти? 
— Привези, і то якнайшвидше! 
Ян Бібіян сів ізнову на велосипеда й щодуху погнав до міс-

та. Через кілька хвилин він повернувся. 
— Ось ключі, — сказав він і додав: — На всякий випадок я 

захопив ще й інші інструменти. 
Льотчики подякували йому й взялись до роботи. 
Ян Бібіян пильно приглядався до їхньої роботи; зачудова-

но ходив кругом тієї дивної літальної машини, заглядав усе-
редину, обмацував крила, хвіст і довго стояв перед великим 
пропелером. Через деякий час він обернувся й сказав льот-
чикам: 

— Щось ніби капає знизу... 
Той льотчик, що порався біля пропелера, швидко зліз 

додолу. 
— Де? — спитав він зацікавлено. 
— Ось-ось-о... Ледве-ледве помітно... 



— А, так, так, — сказав льотчик, лапнувши рукою. — Дя-
кую тобі, хлопче. Як тебе звати? 

— Ян Бібіян. 
— Хочеш піти в льотчики? 
— Дуже хочу! — сказав Ян Бібіян. — Страх мені кортить 

літати! 
Тим часом до літака збіглося вже все населення містечка. 

Кожен хотів поглянути зблизька на того чудернацького 
птаха, брумчання якого всі вони не раз чули в себе над го-
ловою. 

Побачивши Яна Бібіяна, що говорив із льотчиками, люди 
заздрили йому, але водночас пишалися з того, що їхній грома-
дянин, хоч іще й не дорослий, прийшов авіаторам на допомо-
гу і щось тямить у цій роботі. 

За годину пошкодження було полагоджене, і льотчики 
вже готувались рушати. 

— Може, ви й мене візьмете? — ніяковіючи, спитав Ян Бі-
біян, коли прощався з ними. 

— Як дуже хочеш, то візьмемо,— сказав весело льот-
чик. — Тільки як же ти вернешся? Ми летимо до столиці. 

— Та вернутись не штука, — відповів Ян Бібіян. — А по-
літати мені страх як хочеться! 

— Добре. Вдягни це пальто, — сказав льотчик, даючи 
йому шкірянку, — та візьми ще й теплу шапку, бо вгорі дуже 
холодно. 

Ян Бібіян одягнув ту широку шкірянку — він увесь уліз у 
неї, насунув і шапку на голову. Люди почали сміятись і плес-
кати в долоні. 

Ян Бібіян сів у кабіну ззаду льотчика. Поруч із ним умос-
тився другий авіатор. 

Завели мотора, він сильно загуркотів. Люди розступились, 
даючи дорогу. Машина пробігла трохи на колесах, а за якусь 
хвильку легко відірвалась від землі й швидко почала набира-
ти висоту. 

Народ заметушився, загукав «ура!» Чоловіки замахали 
шапками, жінки хустками, а діти з захопленим вереском ки-
нулись бігти за машиною, що вже віддалялась. Скоро вона 



піднялась високо вгору і зробила кілька кругів понад містом. 
Ян Бібіян махав згори рукою, вітаючи земляків. 

Раптом літак піднісся стрімко вгору й полетів у далину. 
Ян Бібіян сидів у кабіні літака спокійний і веселий. Нін лі-

тав уже на спині в чорта, носила його на собі й чорна ворона; 
Мірілайлай, обернувшись на орла, теж підіймав його високо 
на своїх крилах. Хлопець зазнав уже чимало всяких небезпек 
і тепер ані крихти не боявся. Навпаки, він без краю радів цьо-
му сміливому людському винаходу. Він пролітав над мальов-
ничими місцями, над високими лісистими горами, і йому хоті-
лось голосно кричати від радості. 

Н Е С П О Д І В А Н А ЗУСТРІЧ 

Ян Бібіян повернувся після польоту з пзиутною ма-
шиною, на якій працював його знайомий шофер. 

Як він увійшов до майстерні, майстер Франц подивився на 
нього уважно поверх окулярів, усміхнувся й сказав: 

— Еге, Яне Бібіяне, ти покинув мене не спитавшись! 
— Так якось вийшло, майстре. Не хотілось втратити такої 

нагоди. 
— Ти задоволений? 
— Дуже. 
— Страшно було вгорі? 
— Для мене — ні. Навпаки, я почував себе чудово. Мені 

так хочеться стати льотчиком! 
— То й стань. Я буду дуже радий, як ти пролетиш колись 

у мене над майстернею і пустиш мені з літака листа. 
Кілька днів поспіль у містечку тільки й мови було, що про 

літака і про політ Яна Бібіяна. Всі пишалися, що в їхньому 
місті знайшовся такий бравий хлопець, якому пощастило під-
нятись у повітря. Досі жоден мешканець міста не літав іще 
літаком. 

Місцева газета написала про цю подію, розхвалила Яка 
Бібіяна і вмістила його портрет. 



Коли люди почули, що Ян Бібіян повернувся, всім було 
цікаво поговорити з ним, а вчителі покликали його до школи, 
щоб він розповів учням про свої враження від тієї подорожі. 
Розповідь Яна Бібіяна була мальовнича й спокійна. Учні слу-
хали його уважно й дивились на нього з захопленням, мов на 
якого казкового героя. 

До майстерні Франца щодня заходили цікаві громадяни, 
щоб побачити Яна Бібіяна й познайомитись із ним. Хлопець 
зустрічав їх зніяковіло, але люб'язно відповідав на всі запи-
тання. Так Ян Бібіян став відомим усьому містові. 

Батьки його були безмежно раді. Вони гордились своїм си-
ном; раз якось вийшли вони разом із ним на прогулянку, і всі 
зустрічні з повагою говорили: «Дивіться, то Яна Бібіяна бать-
ко й мати». У бідних стареньких аж сльози виступили на очах, 
а серце в'януло від невимовної радості. 

Та, мабуть, найбільше тішився подвигом Яна Бібіяна його 
товариш Глинько. Щовечора він заходив до друга перед за-
криттям майстерні; хлопці йшли гуляти за місто, і Глинько в 
сотий раз розпитував Яна Бібіяна про всі подробиці повітря-
ної подорожі. 

Друзі знову починали мріяти про свою подорож на Місяць. 
— Для такої подорожі літак непридатний, він би не витри-

мав. Та й швидкість у нього недостатня. Щоб досягти на ньо-
му Місяця, треба було б летіти не менше як шістдесят років. 
Значить, як ми рушимо оце тепер, то долетимо туди хіба сиви-
ми дідами, — говорив Ян Бібіян. 

Глинько слухав його здивовано й захоплено. 
— Треба винайти іншу машину, — казав далі Ян Бібіян,— 

машину, що летіла б з такою швидкістю, як блискавиця... 
Щоб долетіти до Місяця за п'ять чи шість годин... 

Глинько не заперечував. Він тільки слухав і дивився на 
Яна Бібіяна широко розкритими очима, немов бачив його 
вперше. 

Одного дня на околиці міста, коло Глинькової гончарні, 
спинився чудовий автомобіль ясно-брунатного кольору, який 
блищав на сонці, немов щойно зійшов з конвейєра. Літній чо-
ловік у білому кашкеті, що сидів за кермом, поманив рукою 



Глинька, який вийшов із своєї майстерні поглянути на ту чу-
дову машину. 

Хлопець підбіг швиденько до машини, знявши з увічливості 
картуза. В автомобілі сиділо двоє дівчат — одна старша, дру-
га молодша. 

Чоловік, що сидів за кермом, спитав: 
— Хлопче, ти не знаєш часом Яна Бібіяна, того, про якого 

в газеті писали, що він літав на літаку? 
— Як не знати, — відповів Глинько, — то ж мій найближ-

чий друг! 
— Ах, яка я рада! — вигукнула старша дівчина. — Зна-

чить, ми зможемо його побачити! 
— Невже зможемо? — сплеснула руками менша. 
Літній чоловік — у нього було суворе засмагле обличчя, 

але приємна й добра посмішка — спитав: 
— Як тебе звати, хлопче? 
— Глинько. 
:— Слухай, Глиньку, чи не зміг би ти знайти Яна Бібіяна й 

привести його сюди? Нам дуже треба його побачити. 
— Зараз, зараз! — сказав Глинько й щодуху пустився біг-

ти кривулястими вуличками містечка. На нього гавкали соба-
ки, кури розбігались перед ним, діти вилазили на паркани, щоб 
подивитись, як він біжить. А коли пробігав він базарною пло-
щею, люди повискакували з крамниць: усім було цікаво 
знати, чого він так біжить, чи не женеться за ним хто? 

Задиханий і упрілий, Глинько влетів у Францову май-
стерню. 

— Яне Бібіяне, — сказав він, відсапуючись, — кидай усе 
й біжи зі мною! Біля нас спинився автомобіль, а в ньому дві 
дівчини. Вони послали мене, щоб я тебе покликав. Дуже 
хочуть бачити тебе. В газеті про тебе вичитали. 

— Можна мені піти, майстре? — обернувся Ян Бібіян до 
Франца, що порався коло якогось механізму. 

— А чому ж ні, — відповів майстер Франц, — іди, раз 
кличуть. 

Ян Бібіян узяв на голову кашкета й вийшов із майстерні, 
а за ним і Глинько. 



Як наблизились хлопці до автомобіля, дівчата загукали ра-
дісно: 

— Так, це він, він! Іде вже! Боже, як він виріс! 
Ян Бібіян підійшов схвильовано до автомобіля. Він упізнав 

Ліану та її сестру Ію. Дівчата вийшли з машини і обняли Яна 
Бібіяна. 

— Татку! — сказала Ліана літньому чоловікові. — Це він, 
це Ян Бібіян, наш рятівник. 

Старий морський капітан потис хлопцеві руку і по-батьків-
ськи поцілував його в чоло. 

— Яне Бібіяне, як ся маєш, як живеш? — розпитувала Ліа-
на, голублячи хлопця. — Я невимовно рада, що ми зустрілися 
знову! Ми прочитали про тебе в газеті і приїхали спеціально 
для того, щоб тебе побачити. 

— Яне Бібіяне, Яне Бібіяне! — говорила розчулено Ія, 
тримаючи хлопця за руку. 

Обидві дівчини були вродливі, на обох були сині шовкові 
сукні. 

Ян Бібіян дивився на них, мовчазний і збентежений. Від 
хвилювання він не міг промовити й слова. На очах у нього 
бриніли сльози. Він нахилився і вдячно поцілував Ліану в 
руку. 

— Знов ми побачились... Ізнов... — проговорив він нареш-
ті. — А я вже гадав, що ви мене забули. Я багато думав 
про вас, та не знав, де вас шукати. Ви, мабуть, уже їдете. 
Зостаньтесь тут, погуляйте ще трохи! Як зрадіють мої 
батьки! 

— Яне Бібіяне, ми залишимось тут на день чи на два, — 
сказав капітан. — Я хочу побачити твоїх батьків... А потім я 
хочу взяти тебе до нас. Мої діти весь час тебе згадують. Ти 
поїдеш, поїдеш до нас, туди, до моря. 

— Так, так, ти ж поїдеш, Яне Бібіяне?— спитали в один 
голос Ліана та Ія. 

— Авжеж, поїду! — відповів Ян Бібіян. — Тільки що ро-
битимуть без мене мої бідні батьки? 

— Все влаштується! — сказав старий капітан. 



П Р О Щ А Й , Р І Д Н И Й КРАЮ! 

Ліана сказала Яну Бібіяну бути готовим, бо через 
три дні вони мали приїхати знову й забрати його 
з собою. 

Автомобіль з гостями поїхав. Ян Бібіян довго ще дивився 
вслід йому палаючими очима, а коли машина зникла за дале-
ким поворотом, він зітхнув, понурив голову й задумався. 

Глинько дуже побивався. Як то можна розставатися з та-
ким другом! Очі йому стали вологими. Він намагався стрима-
ти сльози, але вони лились патьоками йому по щоках. 

— Яне Бібіяне, — насилу промовив хлопець, — ти хочеш 
покинути мене. Як ми розстанемось, то ніколи більше не по-
бачимось... 

— Ех, Глиньку, — відказав Ян Бібіян, — що поробиш? 
І мені тяжко, але... 

— То ти таки справді хочеш покинути мене? 
— А що вдієш? 
— Та я ж так довго носив твою голову, беріг її, як свою 

власну... Не хочу я розлучатися з тобою, Яне Бібіяне! Візьми 
й мене з собою! 

— Побачу, Глиньку, як можна буде... 
— Роби, що хочеш, Яне Бібіяне, тільки не покидай мене! 

Не покидай! 
Глинько уткнувся обличчям другові в плече, схопив його 

за руку й заридав. 
— Мовчи, Глиньку, заспокойся! Я скажу Ліані, може, й 

тебе візьмемо! 
Глинько всміхнувся крізь сльози. 
— Ох, дякую тобі, братику, дуже дякую! І ми разом поле-

тимо на Місяць! — сказав Глинько, витираючи сльози. 
Коли Ян Бібіян заявив майстрові Францу, що виїжджає, 

той здивовано глянув на нього поверх окулярів. 
Ян Бібіян подумав, що майстер буде його відраджувати, 

щоб не їхав, і додав з винуватим виглядом: 
— Нічого не зробиш, майстре. Думаю, що так буде для 

мене краще. 



— Авжеж краще, дитино моя! їдь собі на здоров'ячко! 
Мандруй по світу, поки молодий. Але не забувай, що ти пови-
нен чогось навчитись. Щоб мав у руках спеціальність, жив чес-
но і не попадав у неволю. Я дуже радий. Одного тільки мені 
жалко... 

— Чого? 
— Твоїх бідних батьків. Вони ж залишаться самі-самі-

сінькі... А вони ж тебе дуже люблять і так пишаються тобою! 
Хто їх догляне на старості літ? 

— Я не забуду їх, майстре. Помагатиму їм, де б я не був. 
Майстер Франц поплескав свого учня по плечу й сказав: 
— Добре в тебе серце, Яне Бібіяне. Щасти тобі доле в усьо-

му! Я буду дуже радий, як чутиму про тебе тільки хороше. 
Ян Бібіян нахилився й поцілував майстра в руку. 
Хлопець повернувся додому збентежений і неспокійний. 
— Що з тобою, синку? — спитала бідна мати, побачивши 

сльози в його очах. 
А коли Ян Бібіян сказав їй, що поїде в далекий край, вона 

опустилась на лаву і заридала з відчаю. 
В Яна Бібіяна аж серце краялось, коли він дивився, як 

страждає мати. Хлопець підвів її, пригорнув до себе і почав 
їй говорити ніжно та ласкаво: 

— Мамо, не тужи за мною! Я ніколи не забуду тебе з та-
том. Хоч буду я далеко, а все дбатиму про вас. 

У цей час до хати ввійшов батько, який почув уже від май-
стра Франца, що Ян Бібіян їде в далекий край. 

Старий пригорнув малого сина й сказав йому твердим 
і владним голосом: 

— Ти не поїдеш, сину! Я не пущу тебе! 
Але сили в нього не стало. Його сухе обличчя вмилося 

слізьми, й ридання заглушили йому голос. 
Ян Бібіян почав потішати старих батьків ніжними, хороши-

ми словами. Він сказав їм, що ніколи їх не забуде, і як тільки 
матиме змогу, візьме їх до себе в велике місто. 

На третій день приїхав машиною капітан разом із Ліаною 
та Ією. Всі вони прийшли в хату до Яна Бібіяна. 

Батько й мати зустріли їх сумні та невеселі. 



— Ви забираєте в нас єдину дитину, — промовила мати. 
— Це для його ж добра, — сказав капітан. — Я хочу від-

дати хлопця в науку. Не противтесь тому, а благословіть свого 
сина, бо він у вас молодець. Я віддам його в морське техніч-
не училище. Пройде три-чотири роки, і ви будете самі раді, гор-
дитиметесь своїм хлопцем. 

— Знаю, що то для його користі, — сказав батько, — але 
тяжко мені... Та нехай уже буде так, коли треба. Щоб усе тіль-
ки на добре вийшло! 

Ян Бібіян почав лаштуватися в дорогу. Він склав свої речі 
в старенький чемоданчик, поцілував на прощання батька й ма-
тір, а потім вийшов із хати і сів у машину. 

В цей час прийшов майстер Франц і ще кілька знайомих. 
А перед хатою, де спинилась машина, зібралося чимало всякого 
народу з містечка й передмістя. Всі вже чули, що Ян Бібіян 
від'їжджає, і прийшли проводжати його. 

Сусідські хлопці принесли йому багато квіток. Усі поздоров-
ляли його від щирого серця і бажали йому удачі. Майстер 
Франц поцілував Яна Бібіяна в голову й поклав йому в руку 
кілька банкнотів. Потім обернувся до капітана і сказав: 

— Ви добре знаєте, що з цього хлопця будуть люди. Добро, 
що ви йому робите, не пропаде задурно. 

Нарешті автомобіль рушив по тісних і кривулястих вулицях 
містечка. Скрізь по дорозі було багато народу. Всі махали Яну 
Бібіяну рукою й кричали: 

— Щасливо! 
Машина вибралася з містечка й покотила по широкому 

шляху. Ян Бібіян обернувся, щоб кинути прощальний погляд на 
рідне містечко, на круту гору, що височіла над ним, і в очах 
хлопцеві забриніли сльози. Як наші мандрівники від'їхали вже 
далеченько, вони побачили перед собою на шляху якусь малу 
людську фігурку, що стояла серед шляху і махала обома рука-
ми, — спиніться, мовляв. 

— Глинько! — гукнув Ян Бібіян і попросив Ліану, щоб та 
спинила машину. 

— Яне Бібіяне, візьми й мене з собою, не покидай! — ле-
ментував Глинько. 



Ліана сказала щось батькові незрозумілою мовою. 
Капітан глянув допитливо на Яна Бібіяна й прочитав у його 

в очах благання. 
— Ну, як, візьмемо? — спитав капітан, усміхаючись. 
— Я буду дуже радий! — сказав Ян Бібіян. 
— Тоді сідайте! 
Ян Бібіян і Глинько хутко вскочили в машину. 
Ліана простягла руку й погладила заплаканого Глинька по 

голові. 

Ч Е Р Е З П'ЯТЬ Р О К І В 

Одного дня в усіх газетах з'явилось таке пові-
домлення: 

«Технік Ян Бібіян сконструював цікаву лі-
тальну машину, з допомогою якої він збираєть-
ся відбути подорож на Місяць. Цей апарат, 

над яким молодий технік працював два роки, зроблений ним 
особисто, в Яна Бібіяна був лише один помічник — його това-
риш Глинько. Машина ця відмінна від усіх відомих досі лі-
тальних апаратів. Це не літак, не ракета й не торпеда — при-
строї, що виготовлялися раніше сміливими мрійниками, які 
хотіли полетіти на Місяць. 

Машина Яна Бібіяна зовсім на них не схожа. Вона рухати-
меться за допомогою радіохвиль, які вона безперервно утворює 
сама в собі, використовуючи космічне проміння й сонячне світ-
ло. Таким чином, енергія цього апарата невичерпна і дозволяє 
розвивати неймовірну швидкість. 

Згідно з заявою винахідника, його апарат може летіти в за-
лежн 30 000 кілометрів на хвилину. 

Винахідником передбачені всі подробиці подорожі на Мі-
сяць: подолання низьких температур, що панують у міжзоря-
ному просторі поза земною атмосферою, автоматичне відтво-
рення потрібного повітря, кисню і води. 

Згідно з розрахунками винахідника, на цій машині при 
повній швидкості можна досягти Місяця за 24 години. 



Сміливий Ян Бібіян — молода людина, йому щойно минуло 
двадцять років. У дитинстві він зазнав силу таємних пригод, 
описаних Елін Пеліном у книзі «Ян Бібіян у завороженому 
царстві». 

Це повідомлення вітчизняних газет блискавкою облетілс 
весь світ. Цілі три дні всі радіостанції, всі телеграфні апарати 
передавали цю сенсаційну новину по всіх країнах, усі газети 
писали про це неймовірне чудо. Звідусіль поприїздили іноземні 
кореспонденти, щоб особисто познайомитися з винахідником і 
перевірити те повідомлення. 

Ім'я Яна Бібіяна прогриміло по всій земній кулі. 
Велике здивування викликав перший пробний політ Яна 

Бібіяна, що пройшов дуже вдало. Ян Бібіян з блискавичною 
швидкістю піднявся на висоту 20 000 метрів над землею, зро-
бив круг над усією країною і опустився повільно вниз. Маши-
на діяла чудово, і подорож до Місяця, яка досі вважалася 
смішною мрією, стала тепер цілком здійсненною. 

Під час другого пробного польоту Ян Бібіян облетів за кіль-
ка секунд круг Європи і повернувся додому, немов із звичай-
ної прогулянки. 

В обох польотах Глинько супроводжував свого товариша. 
Тепер вони були нерозлучні. 

Ія, що її морський капітан прийняв собі за дочку, просила 
Яна Бібіяна, щоб він узяв її з собою, але той відмовив. Хоч 
він і покладався на певність свого апарата, проте все-таки бояв-
ся, щоб не трапилось чогось із його малою товаришкою, з якою 
він пережив стільки пригод у царстві чародія Мірілайлая. 

Але ця новина страшно вразила бідних батьків Яна Бі-
біяна. Вони з таким нетерпінням чекали, що він повернеться до 
них, що вони його побачать. Син часто присилав їм листи й 
гроші, жилось їм тепер краще. Мати не ткала вже для чужих 
людей, а батько доглядав свій виноградничок і був задо-
волений. 

Та коли вони почули, що їх коханий синок хоче полетіти 
на Місяць, старенькі були в розпачі. Вони ходили до людей, 
питали й перепитували їх про ті новини і повертались додому 
пригнічені. 



Батьки гадали, що дитина їхня збожеволіла, і мати почала 
щодня ходити до церкви молитися за хлопця. 

— Мабуть, то знов той злий чаклун Мірілайлай приступив 
до нього й мучить його, — казав, зітхаючи, батько. 

Щоб розважити свою тугу, батько й мати часто виходили 
вдвох за місто, на шлях, яким поїхав від них Ян Бібіян. Вела 
їх туди якась непевна сподіванка, що, може, вони зустрінуть 
його якимось чудом, що, може, він повернеться до них. 

Незабаром батьки одержали листа від Яна Бібіяна. Він їх 
потішав і заспокоював, просив не думати нічого лихого, бо 
скоро він повернеться до них. У конверті була й фотокартка. 
Яким гарним став тепер їхній син! Уже зовсім дорослий, одяг-
нений у білу моряцьку форму. Погляд у нього ясний, сміливий, 
розумний. Обіпершись рукою на свою чудернацьку машину, 
він осміхався приязно та любо. 

Мати обцілувала фотокартку свого хорошого хлопця, схо-
вала її за пазуху й пішла по сусідах показувати її та хвалитися. 

Але незабаром радість батька й матері була знову потьма-
рена. Газети повідомили, що через тиждень Ян Бібіян полетить 
на Місяць. 

МАШИНА 

На аеродромі в приморському місті стояла машина 
Яна Бібіяна, що нею він збирався летіти на Місяць. 

Тисячі цікавих юрмились там, щоб подивитись на цей новий 
винахід. 

І справді, машина та мала незвичайний вигляд. На двох 
малих колесах з товстими гумовими скатами стояв великий 
корпус літального апарата; він блищав на сонці, немов вели-
чезна риба з жовтими металевими плавниками. Обабіч корпу-
су були закріплені стовпи з перилами. Нагорі був вхід, який 
міг закриватись герметично. Над машиною, не дуже високо, 
були натягнені дроти різної товщини — антени. По боках були 



прорізані невеличкі круглі віконця з товстими слюдяними шиб-
ками. Такі ж самі віконця, тільки трохи більші, були і з двох 
боків голови тієї чудернацької риби, що мала плавати в без-
країх просторах. 

Усередину машини нікого з сторонніх не допускали. Тут 
була кабіна астронавтів, де містились і регулятор радіохвиль, 
і трансформатор космічного проміння. 

В спідню частину корпусу було вмонтовано декілька вели-
ких фар невідомої конструкції. А в хвості, що був завдовжки 
метрів з п'ятдесят і в найтоншому місці метрів десять завтов-
шки, містились склади харчових припасів, пристрої для виготов-
лення води, прилади, що виробляли штучне повітря, різні за-
пасні частини, а також нововинайдена апаратура, що давала 
холодне світло, яке в кілька разів переважувало силою світло 
сонця. Та апаратура забезпечувала сигналізацію і мала про-
низувати непроглядну темряву в міжпланетних просторах. 

Все було добре обдумано, старанно обраховано й майстер-
но зроблено. Цей літальний апарат був чудом новітньої техні-
ки, яку Ян Бібіян використав геніально, додавши до неї чи-
мало й власних засекречених відкриттів. Він узяв із собою 
і деяку кількість нової потужної зброї такої завбільшки, як 



звичайний фотоапарат. Зброя та діяла особливим невидимим 
промінням. Вона не вражала на смерть, але спиняла на дале-
кій відстані будь-яку живу істоту, що наважилась би напасти, 
будь-яку машину, що йшла напереріз, і одвертала будь-який 
снаряд, випущений вогнепальним знаряддям. 

Всередині літального апарата містилось також кілька ма-
лих легких літаків, такого розміру, як найбільші гірські орли, 
ці літаки теж приводились у рух радіохвилями, що утворюва-
лись у них самих найпростішим способом. 

Ці літаки Ян Бібіян узяв із собою, щоб йому легше було 
пересуватись на Місяці, як він туди долетить. 

Химерний апарат стояв серед аеродрому, підвівши голову 
до неба; своїм виглядом він викликав здивування й острах. 
Круг нього походжав Глинько; він пояснював публіці всяку 
всячину і стежив, щоб ніхто не торкався до машини. 

Глинько теж підріс і був тепер гарним юнаком з світлими 
очима й гордо піднесеною головою. На його обличчі завжди 
сяяла хороша, тепла посмішка. А коли Глинько говорив про 
Яна Бібіяна, він захоплювався й здавався ще кращим. 

Дехто з присутніх питав у нього єхидно: 
— Ви ж привезете нам хоч по шматочку Місяця? Кажуть, 

буцімто він увесь із щирого золота. 
Глинько відповідав увічливо, гідно і серйозно: 
— А ми їдемо не по золото. Наша мета чисто наукова. 

У Яна Бібіяна лише одно бажання — служити науці, проник-
нути в таємниці тих далеких загадкових світів. 

— А вам це вдасться? 
— Якби ми не вірили в успіх, то й не летіли б. У цій подо-

рожі ми не шукаємо пригод, хоч усе в ній страшенно цікаве. 
Ми покладаємось на силу і надійність нашого апарата. Ян Бі-
біян, здається, передбачив усе. А якщо ми не повернемось через 
рік, тоді ви, дивлячись гарної зимової ночі на володаря неба — 
Місяця, згадайте, що там наші могили. 

Говорячи ці слова, Глинько посміхався рішуче й героїчно. 
Залишалось іще кілька днів до відльоту. В місті зібрались 

тисячні юрби людей, що поприїжджали сюди з усіх кінців зем-
ної кулі. З усієї Європи й Америки прибули представники най-



більших газет, вони нервово снували туди й сюди, і кожен з 
них хотів побачити Яна Бібіяна. 

Щоб заспокоїти всіх, Ян Бібіян оголосив, що за два дні 
перед відльотом він прочитає на аеродромі лекцію про свою 
подорож і попрощається з Землею, що породила його, і з зем-
ним людством. 

П Е Р Е Д В І Д Л Ь О Т О М 

В призначену годину на аеродромі зібралася незлі-
ченна сила народу. З усіх країн прибули сюди 
люди, щоб побачити Яна Бібіяна, почути його 
слова, дізнатися про його наміри. 

Перед стартовим майданчиком побудували високу трибу-
ну, Поставлено було також багато гучномовців, щоб промову 
сміливого мандрівника чути було якнайдалі. 

Всі чекали з нетерпінням. Більшість присутніх прибула 
сюди ще звечора, щоб зайняти кращі місця і зблизька поба-
чити Яна Бібіяна. Вони ночували тут же на аеродромі, просто 
неба, на голій землі. Все поле було захаращене повозами, ка-
ретами, автомашинами. Декілька літаків привезло чимало іно-
земців з різних європейських країн. 

Нарешті діждались призначеної години. Ян Бібіян з'явив-
ся на трибуні в супроводі морського капітана, Ліани, красуні 
Її та свого товариша Глинька. 

Публіка захвилювалась і вибухла оплесками та голосни-
ми вітальними криками, що довго не змовкали. Вигуки захоп-
лення спалахнули з новою силою, коли Ян Бібіян зійшов з 
трибуни і допоміг піднятися своїм старим батькам. Хоч як їм 
було жалко, що син їхній летить на Місяць у непевну й не-
безпечну подорож, та вони не могли потаїти своєї великої ра-
дості від того захоплення й тієї пошани, що виявляв йому 
народ. 

Ян Бібіян став на трибуні й повів рукою, щоб люди за-
тихли. Гордо й сміливо стояв він у своїй красивій білій мор-
ській уніформі. Від постійних думок про небо погляд його 
очей став ясним і спокійним. Його засмагле обличчя дихало 



свіжістю. В його рухах відчувалась рішучість і впевненість 
у своїх силах. 

— Шановні збори! — почав говорити Ян Бібіян.— Я дуже 
радію, що ви проявили такий інтерес до моїх планів і прийшли 
мене проводжати. Дякую всім за привітання й захоплені овації. 
Знаю, що багатьом із вас мої наміри здаються божевільними. 
Може, воно так і є. Але ніщо не похитне моєї рішучості. Через 
два дні я рушаю... 

Так, я рушаю в страшну мандрівку. Це вперше людина з 
Землі наважується на подорож до Місяця. 

Мільйони років наша мати Земля і володар нічного не-
ба — Місяць мовчки дивляться одне на одного, як на якісь та-
ємничі загадки, бачать одне одного, але не знають. Наука 
й фантазія поривають людський дух до гарного супутника на-
шої планети, намагаючись зрозуміти його, відкрити його та-
ємниці. Скільки мрійників звертають до нього ясної ночі свої 
сумні й зачаровані погляди, скільки телескопів націлюються 
на нього своїми проникливими мертвими скляними очима! 

Наука астрономія дала вже нам деякі відомості про Мі-
сяць. Але все-таки він і досі залишається для нас таєм-
ницею. 

Ні, поки людина сама безпосередньо не покладе на нього 
руку, він лишиться для неї таємницею. Це й спонукало мене 
Е и р у ш и т и в далеку подорож, щоб дослідити все безпосередньо 
на місці. Я певен, що цей мій фантастичний намір увінчається 
успіхом і що скоро ви, жителі Землі, одержите першу звістку 
про моє щасливе прибуття на Місяць. 

Грім захоплених вигуків і оплесків був відповіддю на ці 
слова Яна Бібіяна. 

Я цілком покладаюсь на надійність мого апарата, що я йо-
го назвав «Блискавкою». Його енергія невичерпна, його по-
тужність і швидкість надзвичайна. Керувати ним дуже просто. 
Іде він певно і безшумно. Віддаль, що відокремлює Землю 
від Місяця і дорівнює 384 415 кілометрам, я сподіваюсь пройти 
за 10 діб, рухаючись із швидкістю тисяча кілометрів за годину. 
Я відірвусь від Землі й вийду за межі її повітряної оболонки 
за одну мить і порину в холодний і темний міжпланетний про-



стір, з якого буду бачити, як дедалі більше зменшується наша 
планета. 

Який же той Місяць? Чи це мертва планета, позбавлена 
життя, купа жужелю з понівеченою катастрофами поверхнею? 
Чи є навколо нього атмосферна оболонка, чи немає? Наука ще 
веде суперечки над цими питаннями. Я поставив перед собою 
нелегке завдання — дослідити їх особисто. Чи буде ця моя 
подорож приємною, чи мене чекають прикрі несподіванки? 

Я готовий на все. 
Зі мною летить мій вірний і безстрашний друг Глинько, і 

я не почуватиму себе самотнім, якщо на Місяці нема живих 
істот. 

А ось, дивіться, моя «Блискавка». Коли я не знайду на 
Місяці таких умов для життя, які є на Землі, моя дивна маши-
на знову довезе мене сюди. На всякий випадок я налаштував 
усе необхідне, щоб можна було навіть при дуже несприятли-
вих умовах, при відсутності повітря й води, пробути там при-
наймні десять днів. 

Тепер дозвольте мені сказати вам «прощайте» — і «до 
побачення». Я не забуду про вас! Поки ще немає регулярного 
поштового зв'язку між Землею і Місяцем, я буду присилати 
вам про себе вістки по моєму чудесному радіо. 

Ян Бібіян скінчив свою промову й посміхнувся. Публіка 
знову вибухнула нескінченними оплесками. 

ВІДЛІТ 

Нарешті настав довгожданий день відльоту. Була пре-
красна травнева пора. Небозвід блищав якось урочи-

сто, ніби готувався до зустрічі з Яном Бібіяном. Погода стояла 
тиха й спокійна. В усій природі відчувалось щось велично-
святкове. Гори чітко малювались на тлі небесної блакиті, їх 
зелені вершини дивились у височінь гордо, й величаво. 

Година відльоту була точно визначена наперед. Це мало 
статись увечері, коли на обрії з'явиться повне обличчя Місяця. 



Цілий день на аеродромі і навколо нього снували люди,, 
а надвечір, коли сонце зайшло, пославши прощальне проміння 
на землю, всі з'юрмилися навколо «Блискавки», що спокійно й 
гордо підносила свій блискучий металічний корпус, чекаючи 
моменту, коли зможе відірватися від Землі. Море стояло тихе, 
легенький передвечірній вітерець ніжно голубив його гладень-
ку поверхню. 

Ян Бібіян востаннє оглянув машину. Він був весело збуд-
жений, але спокійний душею. Він не сумнівався в своєму успі-
ху і раз у раз нетерпляче поглядав на годинник. Глинько жва-
во допомагав йому й так само нетерпляче позирав на небо. 

Коли сонце зайшло й стало темно, «Блискавка» засяяла 
раптом уся синюватим, сильним і водночас м'яким фосфори-
стим світлом. Вона так освітила весь аеродром, що на землі 
можна було голки збирати. 

Народ захвилювався, загомонів, звідусіль почулись захоп-
лені вигуки. 

Ія піднялась до Яна Бібіяна, подала йому гарний букет 
свіжих квітів, обняла його і з сльозами попрощалась із своїм 
добрим товаришем. 

— До побачення, до побачення, до побачення! — кричала 
публіка. 

— Щасливої дороги! До побачення! — загула різноголо-
са юрба, що нетерпляче очікувала відльоту. 

Ян Бібіян махнув рукою на прощання, відчинив люк і зник 
у «Блискавці». 

Всі повернули очі на схід, де обрій над морем помалу зай-
мався червонястою загравою. Вона поступово росла, і через 
деякий час із неї вирнув червоний край Місяця, від якого по 
хвилях прослалась безкрая світляна доріжка. 

Шалені вигуки захоплення сплеснули розбурханими хви-
лями. Народ ізнов загомонів, заколихався. 

Місяць помалу-малу уставав із морської безодні. Його 
вид був чистий, ясний, червоний. Ось уже його видно напо-
ловину, ось він росте, збільшується, нарешті показався цілий 
круг. 

— Щасливої дороги! — сказав Ян Бібіян Глинькові, який 



підсів до нього в машину й, затамувавши віддих, дивився, як 
сходив Місяць. 

Схвильований Глинько обійняв друга, і юнаки поцілува-
лись, як брати. 

Ян Бібіян простяг руку й натиснув на кнопку, що блища-
ла перед ним. Від «Блискавки» запроменіло ще дужче світло. 
Машина поволі й безшумно подалася вперед, потім підвела 
передню частину, легко й граціозно знялася над землею і по-
линула вгору. 

Піднявшись метрів на 500 над аеродромом, ця величезна 
світюча риба почала поволі кружляти над зібраним народом. 
Усе навколо феєрично мерехтіло в лагідному блакитному світ-
лі. Люди підкидали шапки вгору, кричали, плескали в долоні, 
галасували. 

Зробивши кілька кругів, «Блискавка» обернулась до воло-
даря ночі — Місяця, що вже підбився височенько й стояв спо-
кійно в небі, й полинула до нього з неймовірною швидкістю. З 
хвоста машини било потужне світло, що озолотило все море. 

Це світло здіймалося все вище й вище з блискавичною 
швидкістю. Скоро машина стала схожою на малу комету з 

довгим хвостом, що летіла в небо, де їй назустріч висипали ти-
сячі зірок. 

За півгодини «Блискавка» виднілась уже маленькою ру-
хомою зірочкою, що креслила світлом свою тоненьку доріжку, 
а через деякий час вона вже зникла з очей народу, що зібрався 
на аеродромі. 

А місяць повільно підіймався вгору. Повний, круглий, гар-
ний, він ішов своїм одвічним шляхом поміж зорями. 

Ян Бібіян і Глинько довго спостерігали, як Земля відда-
лялась від них із страшною швидкістю, як вона нарешті зник-
ла... Тоді вони звернули погляд до Місяця — мети їхньої ман-
дрівки. 

— Ось ми вже і в дорозі!—озвався Ян Бібіян. 
— Нарешті, Яне Бібіяне, — сказав Глинько, — мрії наші 

здійснилися. 
— Так, твої мрії здійснилися, Яне Бібіяне, — почувся 

ззаду третій голос. 



Ян Бібіян вражено обернувся. 
Позад нього в кабіні стояв Фіть і лукаво посміхався. 
— Фітю! — гнівно вигукнув Ян Бібіян.— Чого тобі тут 

треба? 
— Я супроводжую тебе, мій давній друже. 
— Значить, ти хочеш, щоб я знову відірвав тобі хвоста. 

Я дуже радий, він мені, можливо, знадобиться на Місяці. 
— Ні, не турбуйся, друже, я тільки проведу тебе трохи. 

Тільки до тої границі, де ще має силу Земля. Потім я залишу 
тебе. Мені нема чого робити на Місяці, моє діло на Землі з 
людьми возитися. За одну хвилину ти будеш уже на висоті 50 
тисяч кілометрів над Землею. Там я з тобою розстануся. Хіба 
тобі неприємно, що я тебе проводжаю? 

— Ну, раз ти вже сів до мене в машину, гайда зі мною 
на Місяць! — сказав жартома Ян Бібіян. 

— Е ні, я ж тобі сказав, що моє діло на Землі людей 
порати. 

Глинько мовчав, насупившись. Він недоброзичливо погля-
дав на Фітя й дивувався, чому Ян Бібіян не вб'є чортеня не-
видимим нищівним промінням, що його може виробити їхній 
апарат. 

— Ось границя Землі. Прощай, Яне Бібіяне. Я заздрю 
твоїй сміливості і бажаю тобі щасливої дороги! 

По цім слові Фіть зник. 

П О Д О Р О Ж 

Коли точні прилади «Блискавки» показали, що 
Ян Бібіян і Глинько вже залишили позаду ат-

мосферну оболонку Землі і ввійшли в область міжпланетного 
простору, Ян Бібіян ввімкнув найбільшу швидкість, і машина 
полетіла з стрімливістю снаряда, пущеного з гармати. 

Але всередині машини швидкість зовсім не відчувалась, 
і наші сміливі мандрівники сиділи в кабіні, мов у затишній 
кімнаті. Не відчували вони й неймовірного холоду, що панував 



на таких висотах. їх опалювальний апарат діяв дуже добре й 
підтримував помірну температуру. 

Час від часу Глинько оглядав усі пристрої для вимірюван-
ня температури, швидкості та віддалі від Землі й передавав, 
повідомлення по радіо. Ці повідомлення приймались усіма 
земними радіостанціями і докладно публікувались у всіх га-
зетах. 

«Зараз ми перебуваємо на віддалі 30 000 кілометрів від 
Землі. Температура зовні 150 градусів нижче нуля. Швидкість 
1000 кілометрів на годину. Поступово ми її збільшуємо. Апара-
ти працюють чітко. «Блискавка» летить прямо до Місяця, який 
уже починає здаватися величезним. Ми виразно бачимо на 
ньому кратери та гори. Ми цілком здорові, почуваємо себе ба-
дьоро. Все йде гаразд». 

Ян Бібіян, що сидів спокійно в своєму вигідному кріслі, 
час від часу повертався, усміхаючись, до свого товариша й 
питав бадьоро: 

— Ну, як ти там, Глиньку? 
— Прекрасно! — відповідав Глинько й припадав облич-

чям до віконця. 
Там, зовні, було безмежжя — • чорне, невідоме. І в тій 

страшній пітьмі летіли прямо назустріч їм зорі, що ставали все 
більшими й більшими. 

Ось у далині з'явилось величезне небесне тіло, що світи-
лось синювато-зеленим світлом. Воно мало вигляд красивої 
напівпрозорої хмари, що ми їх бачимо часом весняної пори на 
нашому небі. З-поміж усіх небесних тіл, що їх видно було з 
«Блискавки», воно здавалось найбільшим. 

— Юпітер! — вигукнув Ян Бібіян.— Це найбільша пла-
нета сонячної системи. Він у 1305 разів більший від нашої Зем-
лі, обертається навколо своєї осі за 10 годин і обходить один 
раз навколо Сонця не за рік, як наша Земля, а за цілих 12 років. 

— Яне Бібіяне, глянь он туди! Що то за дивовижа! Велика 
зірка вставлена в світлий перстень. 

Ян Бібіян припав до другого віконця. 
— То Сатурн. Оригінальна планета. Навколо його тіла, 

зрозуміло, на величезній відстані від нього, йде туманне кіль-



де, нероздільне у всіх рухах від обвінчаної планети. Сатурн у 
733 рази більший від нашої Землі. Навколо Сондя обертається 
він за 29 років, а навколо своєї осі — за 10 годин. 

«Блискавка» летіла безшумно в міжпланетному просторі з 
головокрутною швидкістю. Коли дивитися з неї, то було таке 
враження, ніби вона стоїть на одному місді, а мимо неї пролі-
тають з неймовірною швидкістю величезні світючі тіла зірок, 
що були неначе вирізьблені на непроглядно темному тлі. 

Раптом тьма розсіялась, і машина пірнула в сліпуче сяйво. 
— Світає! — скрикнув Ян Бібіян. — Світає в нас, але 

там, унизу на Землі, ще ніч. Поглянь на Сонце! 
Глинько подивився в своє віконце. Сонця не було видно. 

Там десь у просторі палахкотіла велика сліпуча пожежа — 
«Блискавка» плила в її заграві. Зникли зорі, не стало неба — 
було тільки світло. 

Це сліпуче світло було нестерпне. Воно ринуло потоками 
крізь маленькі віконця «Блискавки», заливало кабіну і сліпи-
ло астронавтів. 

— Опусти чорні шибки! — наказав Ян Бібіян. 
Глинько встав, узявся за маленьку ручку, натиснув її злег-

ка, і всі вікна одночасно закрили товсті чорні шибки. Але світ-
ло було таке сильне, що пробивалось і крізь чорні шибки; вони 
пом'якшували його трохи, але все-таки не могли повністю ней-
тралізувати його неприємної дії. 

— Опусти й фіолетові! — сказав тоді Ян Бібіян. 
Глинько взявся за другу ручку, і поверх чорних шибок 

з'явились інші, густо-фіолетові. Вони ніби приборкали те по-
тужне світло, зробили його терпимим. 

Магнітна стрілка компаса, вмонтованого в стінку кабіни, 
крутилася швидко і безугавно. Тільки час від часу, коли «Блис-
кавка» в своєму шаленому льоті проходила тисячі й тисячі кі-
лометрів, стрілка ставала в певному напрямі і трепетала дріб-
но й неспокійно. 

— То вплив якоїсь планети, що до неї ми наближа-
ємось, — говорив Ян Бібіян і швидко міняв напрям. 

Таким чином він переміняв напрям кілька разів, стежачи 
за тим, щоб стрілка компаса безперервно крутилася. Цим він 



уникав впливу великих планет, що могли притягти машину й 
збити її з курсу. 

У Яна Бібіяна було більше тисячі всіляких хитромудрих 
приладів у вигляді то спіралей, то годинників, то різних тру-
бочок, за якими він безперервно стежив і які допомагали йому 
летіти прямо на Місяць. 

С П О Л У Ч Е Н Н Я 3 З Е М Л Е Ю 

«Блискавка» мчала з неймовірною швидкістю в прос-
торі, залитому нестерпучим світлом Сонця. Ман-

дрівники не могли робити ніяких спостережень, бо як тільки 
вони піднімали чорні шибки, крізь малі віконця ринуло сліпу-
че проміння, на яке не можна було дивитися. 

— Щось мене на сон хилить, — обізвався через деякий 
час Глинько. 

Ян Бібіян подивився на товариша. 
Обличчя Глинька було бліде й стомлене, повіки йому зли-

пались, а голова хилилась від дрімоти. 
— Добре, поспи трохи, відпочинь, а після тебе відпочи-

ну і я. 
Глинько приліг на маленьку зручну канапку й умить за-

снув. 
Ян Бібіян одягнув йому на голову м'яку шапочку, зверху 

якої, мов павутиння, перепліталось кілька тоненьких срібних 
дротинок. То був спеціальний прилад, винайдений Яном Бібі-
яном. Цей прилад приймав короткі хвилі тільки певної довжи-
ни, які, проходячи через тіло людини, заспокоювали нерви 
й приносили відпочинок. Кілька хвилин їхньої дії повертали 
силу і бадьорість найбільш утомленій людині. Дух оживав, 
енергія збуджувалася, і думка працювала з новою наснагою. 

З тією шапочкою на голові Глинько спав недовго. Він 
прокинувся свіжий та бадьорий і весело сказав: 

— Яне Бібіяне, тепер твоя черга відпочивати. 
Ян Бібіян натягнув на голову чарівну шапочку і ліг на 

канапку. 



Тепер уже Глинько вів «Блискавку»; натискаючи на різні 
кнопки та уважно стежачи за вимірювальними приладами, він 
курникав потихеньку якусь пісеньку. 

Раптом збоку від нього задеренчав радіоприймач, який 
був настроєний на прийом повідомлень із Землі. Повідомлен-
ня передавались спеціальним радіопередатчиком, що його Ян 
Бібіян установив у квартирі морського капітана. 

Те деренчання було таке голосне й тривале, що Ян Бібіян 
прокинувся й спитав стривожено: 

— Що там таке, Глиньку? 
— Приймач дзвонить. 
— Що сталось, хто біля апарата? 
— Не знаю, крім дзвінка нічого не чути. 
Ян Бібіян перемінив навушники, але сильне теленькання 

оглушило його, і він їх зняв. 
— Дивно! — сказав він. Потім голосно зареготав: 
— Ех, Глиньку, Глиньку, ти забув увімкнути передавача! 
Ян Бібіян натиснув на якусь кнопку й знову одягнув навуш-

ники. 
— Алло, алло! 
— Хто там? 
— Алло, алло!.. Це «Блискавка», хто біля апарата? 
Почувся веселий розкотистий сміх. 
— Хто сміється? 
— Впізнай, Яне Бібіяне, вгадай! Хто я такий? Хіба ти не-

чуєш? 
— Чую, чую... Фітю! Це ж ти, дияволе, ти! 
— Так, це я, Яне Бібіяне, обізвався до тебе. Бачиш, я не 

забув тебе. Я дивуюсь твоїй сміливості. Згадай і ти про мене 
на Місяці. Привези мені звідти якого-небудь гостинця! 

Голос замовкнув. 
Ян Бібіян не знімав навушників. 
— Алло! — обізвався раптом чийсь ніжний голос. 
— Алло, хто там? 
— Яне Бібіяне, що з тобою? Чому ти не озиваєшся? Я че-

каю з нетерпінням! Уже два дні! Де ти тепер і як ти себе почу-
ваєш? —заговорив тремтячий дівочий голос. 



— Глиньку, де Ія! Ія обізвалась! — схвильовано вигукнув 
Ян Бібіян. — Ія, це ти? Я дуже радий. Летимо ми добре, дуже 
зайняті різними спостереженнями. Поки що не можемо пові-
домити нічого особливого. Ідемо з страшною швидкістю... 
Пройшли половину шляху. Почуваємо себе чудово. Я тільки 
що поспав трохи, мені снилася Земля. 

— А мене, бач, забув, — сказала напівжартом Ія. 
— Ні, Ія, я тебе не забув. Я подам тобі звістку з Місяця... 
— Ой Яне Бібіяне, слухай. У нас цікава новина: оце не-

давно прийшов до нас гарний елегантний юнак. Він сказав, що 
він твій найкращий друг, і хоче поговорити з тобою. 

— І він говорив? 
— Говорив, якраз переді мною. І знаєш, що? Він каже, 

що любить мене і хоче зі мною одружитися. Він теж побудував 
машину для польоту на Місяць, швидшу й досконалішу за 
твою. Хоче й мене взяти з собою... Бачиш, який він люб'язний, 
твій приятель, а ти не хотів мене брати. 

— Розумію. Бережись того юнака. То чорт Фіть! Він щой-
но говорив зі мною. Бережись його! Не довіряй йому ні в чому, 
не дружи з ним. Коли він часом захоче вкоїти тобі яке зло, ві-
дірви йому хвоста і тримай його в себе, поки я не повернусь. 
Чуєш, Ія? 

— Чую, Яне Бібіяне, чую. 
— Запам'ятай добре: як він намислить щось лихе, вирви 

йому хвоста! Без нього він безсилий. 
Ян Бібіян зняв навушники і поглянув на магнітну стрілку. 

Вона була обернена в один бік і дрібно тремтіла. 
— Ми знову наблизились до якоїсь планети,— обернувся 

він до Глинька й натиснув на маленьку ручку. Через одну хви-
лину магнітна стрілка знову почала швидко крутитися навколо 
своєї осі. 

Ян Бібіян заспокоївся й поринув у задуму. 
— Про що ти думаєш, Яне Бібіяне?— спитав його Глинько. 
— Фіть не перестав переслідувати мене... Він прийшов до 

її... Я боюсь за неї, хоч і попередив її. 
— Не треба було віддавати йому хвоста, Яне Бібіяне. Він і 

досі був би твоїм рабом. Чортам не вір ніколи. 



— Його сила сягає тільки доти, доки тягнеться земна атмос-
фера. Ми вже далеко від неї, і нам він нічого не може зробити. 
Так-то воно так, але наші близькі там, на Землі, дорогий мій. 
Глиньку, і я за них турбуюся. 

Глинько похилив голову і теж задумався. 
— Не турбуйся, Яне Бібіяне!— обізвався він через якусь 

хвилю.— Ми триматимемо постійний зв'язок із Землею і стежи-
тимемо за всім. 

ПРИБУТТЯ НА МІСЯЦЬ 

Н і ч і день почали чергуватися з великою швидкістю. 
«Блискавка», не спиняючи свого стрімкого льоту, то 

потопала в нестерпучому сяйві дня, коли простір становив со-
бою безкрає світляне море, то зразу поринала в непроглядну 
пітьму, засіяну малими й великими зірками. 

Під час одного такого переходу від світла до темряви Ян Бі-
біян, що з гарячковою цікавістю не відривав очей від віконця, 
крикнув захоплено й радісно: 

— Глиньку, дивися!.. Ми наближаємось, наближаємось! 
Глинько теж прикипів до свого віконця. 
— Що то таке, Яне Бібіяне? — спитав він тривожно. 
— Місяць, Місяць! Дивись, який він урочистий! Він готу-

ється до зустрічі перших гостей від своєї сестри — Землі... 
І справді, перед ними з темної безодні простору поставала 

велика освітлена куля Місяця, вже не такого, яким ми його 
бачимо з Землі. Його поверхня, що звідси здається гладенькою, 
виявляла перед нашими мандрівниками свої нерівності: на ній 
здіймались гірські вершини, а між ними зяяли глибокі безодні. 

До цього часу Ян Бібіян і Глинько уже були втратили від-
чуття свого місцеперебування по відношенню до Землі, Місяця 
й Сонця. Поняття «верх» і «низ» для них зникло. Від Землі во-
ни полетіли вгору, а тепер спускалися до Місяця вниз. Він 
стояв перед ними таким великим, яким його ще ніколи не бачи-
ла людська уява. 



Вони стрімко летіли вниз прямо на нього, й скоро його об-
риси зникли. «Блискавка» вийшла з останньої смуги темряви, й 
під нею показались далеко сухі гірські кряжі, широкі рівнини, 
великі круглі отвори кратерів, високе кам'янисте бескеття. По-
верхня Місяця вже не світилася. Вона вже була схожа певною 
мірою на поверхню Землі своїми зеленими, сірими та жовтави-
ми плямами, тільки що тіні, які падали від гір та підвищень, 
здавались тут чорними, немов чорнильні патьоки. 

Ян Бібіян поступово уповільнив хід «Блискавки» настільки, 
щоб швидкість не заважала спокійним спостереженням, і по-
чав робити широкі кола та оглядати місце, де можна було б пі-
ти на посадку. 

Незабаром він опинився на віддалі всього один кілометр від 
поверхні Місяця і тільки тепер відчув легкий опір. Після довго-
го польоту в майже порожньому просторі він відчув, що ввій-
шов у тонку повітряну оболонку. 

— Повітря! — сказав він Глинькові. — Наша земна астро-
номія твердить, що навколо Місяця нема повітря. Виходить, 
що це твердження невірне. Але все-таки в ньому є щось прав-
доподібне. Річ у тім, що повітряна оболонка навколо Місяця 
дуже тонка... Ну, можна спускатись нижче... Так... До місяч-
ної поверхні лишилось не більше як 500 метрів... Відчуваєш, 
Глиньку? 

— Що? 
— Шар повітря, у який ми оце ввійшли, вже густіший, опір 

тут більший. Мені здається, що цей шар повітря такий завгу-
стішки, як на Землі на високих горах... Так, дуже тонка 
повітряна оболонка Місяця, але все-таки в ній можна 
жити. 

Зробивши ще один повільний круг над рівниною, що про-
стяглася під ними, оточена не дуже високими та зате гостро-
верхими горами, він натиснув на кнопку і дав кілька пост-
рілів з електричної гарматки, що стояла на голові «Блис-
кавки». 

— Нехай це буде салютом Місяцеві і звісткою про наше 
прибуття. 

Знизу до них повернулось трикратне відлуння. 



В ту ж мить Глинько радісно вигукнув: 
— Яне Бібіяне, бачиш? Чи то — люди, чи тварини? Із пе 

чер там під горою вискакують якісь звірі чи люди і бігають спо-
лохано в різних напрямках. 

Ян Бібіян узяв бінокля. 
— Вчені вважали, що на Місяці нема життя. Але ж ми 

бачимо перед собою живих істот, може, то навіть люди... Як 
вони підскакують. Перед тим, як опуститись додолу, треба 
приготуватись до оборони. 

— Давай викинем кілька вимпелів!—сказав Глинько. 
— Так, так... Давай! 
Глинько вийняв із скриньки, що стояла в нього під сидін-

ням канапи, кілька зелених прапорців з зображенням земного 
глобуса, відчинив одно віконце і почав викидати їх по одному 
туди, де метушились ті невідомі місячні істоти. Прапорці па-
дали додолу дуже повільно, мов їх щось затримувало. 

— Сила тяжіння на Місяці набагато менша від сили земно-
го тяжіння,— сказав Ян Бібіян.— Один земний кілограм ва-
жить тут тільки сто грамів. Тут нам буде дуже легко рухатися, 
Глиньку. 

Коли вимпели впали на поверхню, дивні створіння, що 
бігали, як скажені, спинились. Повагавшись якусь хвилю, 
вони всі, як один, кинулись до того місця, де впали перші 
речі земного походження, оточили їх широким колом і по-
лягали. 

І зразу з того місця залунали якісь дивні, але гармонійно 
злагоджені голоси, немов спів церковного хору; Ян Бібіян і 
Глинько чули їх дуже виразно. 

— Оце, мабуть, і є жителі Місяця. Ти наготував зброю? 
— Так, — відповів Глинько. 
— Тоді опускаймось! 
«Блискавка» нахилилась донизу, зробила спіральний рух і 

повільно опустилась, витягти свій довгий корпус паралельно 
до місячної поверхні, ковзнула і легко сіла серед попелястої 
рівнини, встеленої тонкою рослинністю, схожою на лишаї, що 
вкривають сухі скелі на наших земних горах. 



ЖИТЕЛІ МІСЯЦЯ 

Коли «Блискавка» сіла, всі ті дивні істоти, що 
оточили широким колом місце, де впали вимпе-

ли, розбіглися швидко в різні боки й поховались за пагорбами, 
які гостроверхими пірамідами здіймались біля підніжжя висо-
кого гірського кряжу. 

Перш ніж вийти з машини, Ян Бібіян оглянув усі апарати 
та пристрої для вимірювання й дослідження. Потім він послав 
першу радіограму з Місяця. Вона була коротка: 

«Прибули благополучно, зробили вдалу посадку. На Міся-
ці є живі істоти, але ми поки що не вступили з ними в контакт, 
бо щойно сіли. Тут стоїть велика спека. Дальші повідомлення 
передаватиму щодня». 

Тої ж самої миті найпотужніші радіостанції Землі одержа-
ли через Ію це повідомлення, а за декілька годин воно вже бу-
ло опубліковане газетами всіх країн. 

Ія, що сиділа весь час біля апарата, підстрибнула з радості 
й заплескала в долоні. 

— Ліано, татку! — кричала вона.— Ян Бібіян обізвався з 
Місяця! Він прибув туди щасливо! 

Морський капітан і Ліана прибігли до апарата, по якому 
вже схвильована Ія посилала поздоровлення Яну Бібіяну. 

Поки Ян Бібіян розмовляв із Землею, Глинько відчинив 
люка, що правив за вхід до «Блискавки», і, стоячи на сходах, 
вихилився з машини. 

Сонце блищало сильно, й сліпучі відлиски від червоного, 
жовтого, синього та іншого кольорового каміння, розсипаного 
по схилах гір, прикро подразнювали очі, тому Глинько одягнув 
великі темні окуляри й почав зацікавлено спостерігати. 

Незабаром на невеликій висоті пролетіла над ним якась 
тварина, схожа на осла, з довгими вухами й перетинчастим 
хвостом, розпущеним, як вітрило, з такими крилами, як у ка-
жана. На ній верхи сиділо інше створіння, що дечим нагадува-
ло людину, проте багато в чому й відрізнялося від неї. 



— Яне Бібіяне,— обізвався Глинько з люка,— над нами ле-
тить осел, а на ньому сидить верхи якась дивна людина. 

Ян Бібіян відкрив другого люка й подивився. Але сліпуче 
сяйво вдарило йому в очі з такою силою, що він мимохіть за-
плющився й повернувся в кабіну за чорними окулярами. Коли 
він виглянув знову, то побачив, як над ними повільно кружля-
ла та химерна тварина з своїм не менш химерним вершником, 
який тримав у руці щось ніби вуздечку й правив літуном, ви-
мовляючи якісь звуки; звуки ті були нерозбірливі, але все-таки 
схожі на слова. 

Летючий вершник кружляв над ними повільно, тому Ян Бі-
біян і Глинько мали змогу добре його розглянути. 

Цікаво було, що вершник той був одягнений у якусь зеле-
ну, прозору, ніби зроблену зі скла, накидку, що розвівалася за 



ним на льоту. Ноги його складалися з кількох коричневих со-
ставів, немов у якого великого жука, й кінчалися внизу чима-
лими кулястими ступнями. Дві руки, якими він тримав повід, 
були колінчасті; пальці були довгі і так само суставчаті, на 
пучках були схожі на мозолі міхурці, завбільшки з горіх. 

Голова цього жителя Місяця стояла прямо на тулубі, шиї 
ніякої не було. Замість вух з обох боків голови стирчали, як 
пера, довгі щупальця, рот був товстий, випнутий вперед, в ньо-
му виднілись білі зуби, бо губів зовсім не було. Очі були вели-
кі, пукаті, посаджені немов у коробочки обабіч плескатого но-
са; повіки були з круглих кілець луски, і як заплющувались, то 
торохтіли злегенька, немов портсигар. 

Летючий їздець довго вертівся над прибульцями і на всі ла-
ди ворушив щупальцями та робив усякі вихиляси; зрозумівши, 
що він подає їм якісь знаки, Ян Бібіян зняв шапку і почав йо-
му махати. 

Місячанин, здається, зрозумів це привітання, вигукнув ра-
дісно, і рот його розкрився в незграбній посмішці. 

— Бриррир... танцуцц... 
Ян Бібіян намагався наслідувати йому і теж вигукнув: 
— Брирр... танцуцц... 
Почувши це, їздець загукав ще голосніше, смикнув за вуз-

дечку свого летючого осла і опустився додолу біля «Блискав-
ки». Осел згорнув крила й хвоста, присів на чотирьох ногах, а 
вершник зіскочив із нього, упав навколішки і давай то наги-
натись, то підводитись, опираючись на руки. 

— Кланяється, кланяється! — крикнув Глинько. 
— Кля-кля-кля! — загукав місячанин і простягнув руки вго-

ру до «Блискавки», де стояли Ян Бібіян та Глинько. 
— Ну, що, зліземо? — спитав Глинько, обернувшись до Яна 

Бібіяна. 
— Авжеж, не вік же нам тут стояти. Приїхали на Місяць 

у гості, то треба злізати. На всякий випадок захопимо руш-
ниці. 

Вони хутко взяли електричні рушниці і злізли з «Блискав-
ки». Першим вийшов Ян Бібіян. Він наблизився до дивної іс-
тоти, що кланялась йому, й сказав голосно: 



— Поздоровляю тебе, жителю Місяця! Привіт тобі з дале-
кої Землі! 

Місячанин зразу підскочив. Великі кулі, що правили йому 
за ступні, надулися й збільшилися вдвоє. Він почав підскаку-
вати на одному місці і завдяки тим кулям підіймався вгору 
метрів на десять. Він довго скакав на одному місці, говорив 
якісь незрозумілі слова і бив рукою об руку; вони ляскали, не-
мов дві дерев'яні ложки. 

— Це якийсь танець,— сказав Ян Бібіян.— Це так він ра-
діє з нашого прибуття. 

— Правда, він дуже кумедний, — погодився Глинько. 

ПЕРШІ ЛЮДСЬКІ КРОКИ НА МІСЯЦІ 

Так, пора вже нам рушати, — рішуче сказав Ян Бібі-
ян. — Із цим другом ми зуміємо так-сяк домовитися. 

Ян Бібіян повернувся на деякий час до передатчика, і всі 
земні радіостанції прийняли таке повідомлення: 

«В цю хвилину вперше на поверхню Місяця ступає людська 
нога. Один із жителів Місяця, напевне, їхній представник, зу-
стрів нас дуже привітно. Він прибув до нас верхи на летючо-
му ослі». 

Виславши це повідомлення, Ян Бібіян і Глинько вилізли з 
«Блискавки», спустились по невеличких зовнішніх східцях і 
ступили на Місяць. Це були перші людські кроки на Місяці. 

Місячанин, що доти все підскакував на одному місці, рап-
том спинився, низько нахилився, ніби уклоняючись, а довгі щу-
пальця на його голові почали швидко ворушитися. 

Він почав вимовляти якісь слова уривчастим горловим го-
лосом, нагинаючись і розпростуючись по кілька разів майже 
при кожному слові. 

Ян Бібіян і Глинько, що міцно стискали в своїх руках руш-
ниці, дивились на нього з усмішкою і не знали, що робити. 

Місячанин помітив, що гості не розуміють його; він перестав 



уклонятися й почав вимахувати своїми колінчастими руками, 
показуючи на гори. 

— Щось показує,— сказав Ян Бібіян і подивився в далину. 
Він побачив, що від гори до них летіло один за одним кіль-

ка вершників на крилатих ослах. Незабаром вони наблизились, 
і передній вершник почав кричати страшенним голосом, роззяв-
ляючи вершу, як крокодил. 

Вершники покрутилися над «Блискавкою» і через деякий 
час опустились додолу. За цими першими почали з'являтися ін-
ші загони чоловік по десять; покружлявши трохи над тим міс-
цем, вони спускалися вниз у певному порядку. Незабаром на 
цій рівнині, вкритій дрібним мохом, немов пліснявою, вишику-
валось ціле військо, наче на парад. 

Командири цих загонів поставили своїх літунів, вишику-
вались по чотири й підійшли до Яна Бібіяна та Глинька; всі 
вони почали вклонятися, повторюючи все ті самі слова. 

Ян Бібіян швидко засвоїв вимову тих слів, бо звуки їх ма-
ло чим відрізнялись від звуків людської мови, і сам повторив 
їх кілька разів уголос. 

Тоді юрба місячан вибухла тріумфальним криком. 
Почалася довга розмова — голосом, руками, очима, нога-

ми; земні й місячні люди врешті досягли певного взаєморозу-
міння. 

Місячани запрошували гостей у гори до своїх жител. 
Ян Бібіян і Глинько пояснювали їм, що не можуть залиши-

ти своєї машини. 
Тоді місячани запропонували їм узяти з собою і машину. 
Ян Бібіян і Глинько відповіли на мигах, що вони згодні, 

знову сіли в «Блискавку» й рушили. Місячани посідали на сво-
їх летючих ослів і теж рушили. 

То була урочиста процесія, побачивши яку, ми, земляни, 
животи рвали б од реготу. 

Попереду їхав місячанин, який першим прибув зустрічати 
гостей, він був, очевидно, великим начальником, бо всі місяча-
ни слухали його й підкорялися йому. 

Він летів на поважній віддалі перед «Блискавкою», що ру-
халась тепер дуже повільно, з швидкістю летючих ослів. Слід, 



однак, зазначити, що осли ті літали з такою швидкістю, як на-
ші земні орли. 

Слідом летіли строєм усі загони того численного війська. 
Незабаром процесія прибула до підніжжя гори. Перед ті-

єю горою були розсипані конусоподібні горби, попід якими вид-
нілися якісь ями, немов отвори печер. Перед одним таким гор-
бом слалася велика рівнина. Вершник, що вів перед, почав по-
волі опускатись на ту рівнину. 

В цей час з усіх печер почали валом валити місячани, між 
якими було багато і малих дітей. Всі позадирали голови вго-
ру й голосно вигукували з великих радощів. «Блискавка» по-
волі опустилась додолу слідом за провідником. Решта місячан, 
що супроводили гостей, теж позлазили з ослів і утворили ве-
лике коло навкруг машини. 

Ян Бібіян і Глинько виглянули з машини й незабаром вий-
шли з неї; юрба місячан привітала їх громовою овацією. 

Тоді начальник показав Янові Бібіянові на отвір великої 
печери й пояснив йому, що машину треба поставити туди. 

Ян Бібіян зрозумів його без великих труднощів і сказав 
Глинькові: 

— Ці місячани — догадливі люди. Вони вже наготували га-
раж для нашої «Блискавки». 

І наші мандрівники, повернувши машину хвостом до пече-
ри, почали штовхати її туди. Машина легко покотилась на сво-
їх гумових колесах і ввійшла в печеру. 

Вкотивши машину в печеру, друзі вражено спинилися. Це 
була фактично велика зала, видовбана в горі. Стіни її були 
вкриті блискучими металевими плитами різного кольору, се-
ред яких найбільше було золотих. На кожній плиті був ви-
різьблений різнокольоровими лініями малюнок, якого ми, зем-
ні люди, не можемо собі уявити. 

Установивши як слід машину, Ян Бібіян і Глинько знову 
вийшли назовні, де вже їх чекав той начальник. Усе навколо 
було заповнене місячанами, що гули, немов рій бджіл. 

їхні міцні зуби, не закриті губами, сяяли сліпучою білиз-
ною, і нашим мандрівникам здавалось, що вони бачать більше 
зубів, ніж людей. 



— Прекрасна реклама для зуболікарського кабінету! — 
сказав Ян Бібіян своєму другові. 

— Так, я вже зробив кілька знімків,— промовив Глинько, 
показуючи на фотоапарат, що висів йому через плече. 

В цей час начальник подав гучним голосом якусь команду. 
Миттю запала мертва тиша. 

ЯГАГА 

На широкій вулиці між двома горбами почувся гомін, 
захвилювався народ, загриміла якась дивна музика, 

якої Ян Бібіян ніколи не чув на Землі. Дудіння й мелодичний 
цокіт, немов від кулеметних черг, звуки, схожі на клекіт кип-
лячої води, зливалися в оглушливий, урочистий шум, який 
проте, не був неприємним. 

Місячани кинулись назустріч і загукали: 
— Ягага, Ягага!.. 
— Ягага, Ягага!—сказав і начальник, обертаючись до Яна 

Бібіяна, потім розкарячився, як розсоха, його кулясті ступні 
надулись, і він підскочив на них кілька разів угору. 

Всі місячани, що супроводили Яна Бібіяна, теж почали під-
скакувати і кричати. 

Нарешті урочиста процесія показалась. 
Попереду йшли музики. Одні з них несли довгі прутики, що 

металево вилискували золотом і вдарялись один об одного. 
Другі били в такі самі блискучі кулі та плитки, а треті тримали 
в зубах якісь білі інструменти, схожі на ножиці, і побрязкували 
ними. Вони виступали урочисто, а перед ними назадгузь ішов 
їхній керівник, очевидно, капельмейстер, вимахував довгими 
руками, неначе крилами, і раз у раз підстрибував. На всіх му-
зиках були тонкі плащі, які спадали майже додолу; вони були 
виготовлені ніби з якогось білого металу й відсвічували, немов 
тонка крига. 

За музиками йшли, підскакуючи, рославі місячани, одягнені 
в червоні запинала, а за ними — високий місячанин у цвітастій 





мантії, що феєрично ряхтіла різними барвами; такого одягу не 
було більше ні в кого. Поруч із ним іщла, мабуть, його дружи-
на, теж у кольоровій накидці, але вона крім того носила ще 
різнобарвні шаровари. У неї на голові не було щупальців. Тіль-
ки тоді Ян Бібіян звернув увагу на те, що серед юрби були й 
інші місячани без щупальців — то були жінки... 

— Ягага, Ягага!— гомонів народ. 
— Ягага, Ягага!— повторив ізнов начальник, обернувшись 

до Яна Бібіяна й Глинька. Він знову розкарячився і пояснив 
гостям, що вони мусять зробити так само. Ян Бібіян і Глинько 
зрозуміли і теж стали окаряч; така була тут військова поста-
ва «струнко». 

Я г а г а — це означало ц а р . Ішли цар і цариця. Процесія 
наближалась повільно й урочисто. Коли вона була кроків за 
десять від Яна Бібіяна, почет і музиканти відійшли набік, а 
Ягага і Ягагада — цариця, спинилися перед Яном Бібіяном і 
Глиньком, узялися за руки й підстрибнули три рази. Той, що 
супроводив Яна Бібіяна, теж підскочив три рази і показав на 
мигах гостям, щоб вони зробили так само. 

Хоч ця церемонія здавалась їм дуже смішною, наші манд-
рівники теж почали підскакувати, намагаючись наслідувати 
господарів. 

Після цього цар з царицею наблизились до них, а трохи 
збоку став якийсь придворний, що тримав у руці вазу, сплете-
ну з тонких золотих прутиків. Цар вийняв із неї велику плит-
ку, схожу на черепашачу броню, на якій були вирізані зобра-
ження якихось дивоглядів, і, підійшовши до Яна Бібіяна, пові-
сив ту плитку йому на шию. Таку саму, тільки трохи меншу 
плитку, повісив він на шию Глинькові. 

Ян Бібіян зрозумів, що їх нагородили орденами. Щоб не 
лишитися в боргу, він вийняв із кишені коробочку від цигарок, 
відірвав кришку, розмальовану різними кольорами, і приколов 
її шпилькою до мантії Ягаги біля застібки. 

На зубатому обличчі Ягаги з'явився вираз особливого за-
доволення, і він тричі підстрибнув на знак подяки. 

Тоді Ян Бібіян підійшов до Ягагади і пришпилив їй до ша-
роварів другу половину коробочки. 



Ягагада теж задоволено підскочила, зацокотіла зубами і, 
як усяка жінка, почала любуватися тим дивним подарунком, 
якого вона зроду не бачила. Здавалось, цариця була надзви-
чайно втішена тим подарунком, бо вона обернулася до юрби 
місячан і, розчепіривши руки, підскочила кілька разів високо 
над їх головами. Все збіговисько почало підскакувати й лемен-
тувати що було сили. Знову заграли музики. 

— Ну як, Глиньку, подобається тобі це торжество? — звер-
нувся Ян Бібіян до свого друга. — Чого б тільки-не дали наші 
земляни, щоб побачити таку дивовижу! 

— Цікаво, цікаво,— сказав Глинько.— Думаю, що там на 
Землі люди позаздрили б нам за ці ордени, бо здається, що во-
ни із щирого золота. Тут вони нам видаються легкими, а там 
би важили, як добрі дзвони. 

Поки Ян Бібіян говорив із Глиньком, Ягага і Ягагада сми-
ренно мовчали. Вони, очевидно, гадали, що гості читають мо-
литву, бо звели очі до неба, схожого на чорний полірований 
мармур, на якому сліпуче сяяло Сонце. 

Як друзі скінчили свою коротеньку розмову, цар і цариця 
стали обабіч Яна Бібіяна і взяли його під руки. Провідник 
узяв під руку Глинька і став позад них. Музики знову заграли 
й рушили. За ними пішли придворні, потім цар з царицею та 
Ян Бібіян, далі провідник з Глиньком, а потім уже й всі міся-
чани, що стояли в крузі. То було військо. 

Цар повів гостей до себе в палац на обід. 

Ц А Р С Ь К А УЧТА 

Палац Ягаги містився також у печері під конусовид-
ним пагорбом, що височів на великому майдані між 

іншими шпилями. 
Вхід до цієї печери був не більший від звичайних дверей, 

але його прикрашали малюнки, вирізьблені в золотій облямівці. 
Зразу за ним відкривалась простора зала, що освітлювалась 
блискучими плитками, прикріпленими до стін та до стелі. Вся 



вона була оздоблена чудовим самоцвітним камінням. За столи 
правили величезні білі кам'яні брили, чисті та блискучі. 

До них і попрямували Ягага, Ягагада та їхні гості — Ян Бі-
біян і Глинько. 

На тих столах були повидовбувані круглі ямки, немов по-
лумиски, куди насипали їжу. 

Цар з царицею сіли поруч, а напроти них посідали гості. 
Ягага взяв великий золотий молоток, що лежав перед ним 

на столі, і вдарив тим молотком об темну металічну плитку, 
що лежала тут же. 

Почувся сильний металевий звук, ніби розбилась велика 
віконна шибка. 

На це гасло з бокових дверей увійшло до зали двоє жва-
вих молоденьких дівчат, обвішаних маленькими цвітастими 
хустками. 

То були дочки Ягаги. Він познайомив із ними гостей, нази-
ваючи їх по іменах: 

— Шагада. 
— Дагада. 
Шагада була старша, Дагада — менша. 
Почувши свої імена, принцеси почали підскакувати на сво-

їх кулястих ногах і сміятися горловим сміхом. Потім вони по-
сідали до гостей — Шагада біля Яна Бібіяна, а Дагада біля 
Глинька. Обидві царівни були веселі, грайливі і балакучі, 
але Ян Бібіян і Глинько не розуміли, що вони говорили, тіль-
ки дивились на них і реготали, коли сміялися дівчата. 

Двоє слуг почали носити наїдки. На довгих срібних прути-
ках були настромлені білі шматочки якихось ласощів, схожих 
на халву. Слуги повставляли ті прутики біля кожного в неве-
личкі дірочки, пробиті в столі біля видовбаних полумисків. Від 
тих ласощів точився приємний запах. Цар узяв один із тих пру-
тиків і заходився гризти настромлену на нього їжу. Так само 
зробили і всі ті, що сиділи за столом. 

Покуштували того дива й наші друзі, й треба сказати, що 
воно припало їм до смаку. Це була якась липуча суміш, що на 
смак нагадувала диню. Після цього подали другу страву. Це 
були якісь тверді чорні круглячки, і слуги поклали їх уже в ви-



довбані полумиски. Ці круглячки теж виявилися смачними. Ко-
ли їх надавити, з них виходив приємний на смак сік, що збу-
джував апетит. 

Наївшись, цар і цариця попрощалися з гістьми, підскочив-
ши кілька разів угору, й зникли кудись через потайні двері. 
За ними так само пішли і їхні дочки. 

Ян Бібіян і Глинько лишились самі. 
— Ну як, сподобався обід? — спитав Глинько. 
— Обід був знаменитий!— відповів Ян Бібіян.— Не споді-

вавсь я, що тут так смачно годують. 
У цю мить до зали ввійшов їхній провідник. Він дав їм 

знак іти за ним. 
Вийшовши з печери, вони побачили, що там стояло напого-

тові троє летючих ослів. На одного сів Ян Бібіян, на другого 
Глинько, а на третього — провідник. 

Зразу ж осли розпустили крила й знялися вгору. Попереду 
летів провідник, а за ним гості. 

Летіти на ослах було легко й приємно. Спочатку вони круж-
ляли понад шпилястими горбами, біля підніжжя яких весело 
гуляли юрби місячан. Потім вони полетіли далі й спустились, 
нарешті, додолу. 

Тут з-під великої скелі вибігало чисте, прозоре джерело, 
яке впадало потім у якесь заглиблення й губилося в ньому. 

Яну Бібіяну й Глинькові хотілося пити; вони підійшли до 
джерела, помили спочатку руки, а потім напилися води. Вода 
була холодна, а на смак кислувата й трохи шипуча. Певно, то 
була якась мінеральна вода. 

Як вони освіжились таким чином, провідник велів їм знову 
сідати на літунів і допровадив їх до того місця, де вони лиши-
ли свою «Блискавку». Вхід до печери охороняв вояк із важ-
кою залізною палицею в руці. 

По невеличкій драбині, що піднімалась над входом, де сто-
яла машина, мандрівники добрались до другого входу. Всере-
дині вони побачили велику кімнату з гладкими стінами, вкри-
тими тонкою синьою матерією. Біля стін по боках лежали два 
великі надуті мішки, схожі на шкіряні. Зверху на них лежали 
згорнуті укривала. То були постелі. 



— Маємо, значить, квартиру,— сказав Глинько. 
— І непогану,— додав Ян Бібіян.— На таке ми тут і не 

розраховували. Що не кажи — цивілізована країна. 
Провідник указав їм на постелі, підстрибнув кілька разів 

на прощання й залишив їх самих. 
Тим часом надворі смерклося. Це було видно крізь малень-

кі дірочки в стінах, що правили за вікна. Потім стало зовсім 
темно. Облягла ніч. Ян Бібіян і Глинько опинились у непроник-
ній пітьмі. 

— Що ж ми тепер робитимемо без світла? 
— Спати будемо,— сказав Ян Бібіян, добравшись помацки 

до своєї постелі. Він був дуже втомлений і зразу ж повалився 
спати. 

— І я залюбки посплю,— сказав Глинько, простягнувшись 
на своїй постелі.— О, диви, як гарно! Чудово!—захоплено ви-
гукував він. 

Але Ян Бібіян уже не чув його. Втомлений усім пережитим 
за цей день, він міцно заснув. 

ПЕРША ПРОГУЛЯНКА 

Сонячне проміння великими снопами вдиралося в 
кімнату, де спали Ян Бібіян і Глинько, і заливало 
її світлом. 

Ян Бібіян прокинувся і зірвався на ноги. 
— Глиньку, вставай!— крикнув він своєму товаришеві, що 

спав іще, простягшись на постелі. 
Глинько поворухнувся, розплющив очі й прокинувся. 
— Мені снилась Земля,— промовив він. 
— Треба послати повідомлення,— сказав Ян Бібіян.— Учо-

ра ми так заклопотались, що забули. А там же он як хвилю-
ються! 

Друзі швиденько опорядилися й вийшли з печери. Біля вхо-



ду на них чекав провідник. Вони пішли до «Блискавки», і Ян 
Бібіян передав по радіо все, що сталося з ними за минулий 
день. 

Переславши повідомлення на Землю, Ян Бібіян пояс-
нив провідникові, що вони хочуть зробити прогулянку по 
країні. 

Провідник був у їхньому розпорядженні. Він пояснив манд-
рівникам, що може супроводжувати їх лише по володіннях 
Ягаги, а в сусідні держави нікого не пускають. 

— А не можна дістати десь такого дозволу, щоб об'їхати 
весь Місяць? — спитав Ян Бібіян. 

— Не можна. Тут кожен живе в своїй державі й ніхто не 
має права виходити за її межі. Хто переступить кордон, того 
відразу вбивають. Люди з різних держав носять накидки особ-
ливого кольору, по них вони і впізнаються. На Місяці є всього 
чотири держави: червона, жовта, синя і зелена. Наша держа-
ва — червона. 

Говорячи це, провідник показав свою червону накидку, а 
потім вийняв з клунка ще дві такі самі намітки і дав їх Яну Бі-
біяну та Глинькові. 

Провідника того звали Магу. 
Магу пояснив їм також, що ті накидки мають властивість 

оберігати тіло від дії сильного світла, від палючого сонячного 
проміння, створювати прохолоду. 

Ян Бібіян та Глинько накинули на себе ті плащики поверх 
свого одягу. І справді, вони відразу відчули, що проміння Сон-
ця, яке підбилось уже височенько, пече не так сильно, а по 
тілу пробіг приємний холодок. 

Друзі сказали провідникові, що непогано було б і голови 
прикрити такою самою матерією. Магу послав кудись двох во-
яків; ті незабаром повернулись і принесли якийсь чорний су-
вій, намотаний на золотий прут. Вони відірвали від того 
сувою по чималому шматкові й подали гостям. Ян Бібіян та 
Глинько позамотували собі голови, немов чалмою. 

Магу весело дивився на них і, сміючись, розтлумачив на 
мигах, що місячани не можуть завивати так своїх голів, бо їм 
заважають щупальця. Зрештою, це їм і непотрібно, в голову 



їм ніколи не пече, бо під шкаралупою, що вкриває їм голову, є 
рідина, яка охолоджує. 

Після цього два вояки привели кілька летючих ослів. 
Усі п'ятеро посідали на літунів і піднялися в повітря. Попе-
реду летів Магу, за ним — Ян Бібіян та Глинько, а позаду 
вояки. 

Ця летюча кавалерія знялася високо понад конусоподібни-
ми верхами, попід якими розкинулось дивне місто, і попряму-
вала в гори. 

Ян Бібіян і Глинько летіли неквапом і весь час спостеріга-
ли за поверхнею Місяця. Залишивши за собою місто, вони про-
летіли над широкою рівниною, встеленою блискучим камінням, 
а потім під ними відкрилась величезна бездонна яма з підня-
тими зубчастими краями. То був кратер вулкана. З тої роззяв-
леної пащі віяло холодом, бо сонячне проміння ніколи не ся-
гало в бездонне провалля. 

Навколо нього на різній віддалі були розсипані дріб-
ніші кратери. Поміж ними снувались у різних напрямках мі-
сячани. 

Коли мандрівники пролетіли понад кратерами, Магу повер-
нув свого літуна й спустився додолу. Те саме зробили Ян Бібі-
ян, Глинько і два вояки, що супроводжували їх. 

Коли вони спішилися, Магу залишив вояків стерегти ті 
живі літаки, а сам пішов уперед, давши знак гостям іти за 
ним. 

Місцевість була нерівна, вся засипана гострим дрібним ка-
мінням, від якого било сліпуче сяйво. Яну Бібіяну та Глинько-
ві нелегко було йти, а Магу й гадки про те не мав — на своїх 
кулюватих ногах він легко підскакував, немов на гумових 
м'ячах; один стрибок—і є три-чотири метри. 

Так підійшли вони до невеличкого пагорка, а як завернули 
за нього, Ян Бібіян і Глинько побачили силу-силенну місячан, 
що юрмилися понад річкою. По обидва боки річки, на всьому 
її протязі, чоловіки й жінки були зайняті якоюсь роботою. Пі-
дійшовши ближче, наші земні мандрівники здивовано спи-
нилися. 



ЩО МОЖЕ НАРОБИТИ ОДИН ПОСТРІЛ 

Під невисоким пригорком, куди Магу завів земних 
гостей, було кілька ям, схожих на чималі казани. З 

тих ям текла якась чудна рідина, бистра, як вода, і густа, як 
сироп. Вона буйно клекотала й збігала вниз рікою. Течія цієї 
ріки була повільна й спокійна. 

З цієї рідини місячани робили собі одяг. Розділяючись на 
менші срумені й спиняючись, вона загусала й утворювала 
тонку, але міцну, м'яку й гарну матерію, схожу на найкращу 
шовкову тканину. 

Місячани, які зібралися тут, і поралися саме коло виготов-
лення такої матерії. Обабіч тієї дивної ріки були попрокопува-
ні вузенькі рівчачки, якими густий плин проходив у довгі, ши-
рокі, але зовсім мілкі канави, блискучі й гладенькі, неначе скло. 
У тих канавах, викопаних строго горизонтально, густий плин 
застоювався й через кілька днів перетворювався під палючим 
промінням сонця на тоненьку матерію. Ця матерія мала вла-

стивість охолоджувати тіло. Через те вона була дуже зручна 
для мешканців Місяця, де Сонце припікало дуже сильно. 

Робітники працювали мовчки, робота між ними була чітко 
розподілена. Одні наглядали за рівчаками й канавами, другі, 
озброєні спеціальним інструментом, пильнували за товщиною 
«тканини», треті знімали її й навивали сувоєм на особливі ме-
талеві стрижні з насадженими на кінцях кружками. 

Магу пояснив Яну Бібіяну, що це одна з найбільших дер : 

жавних фабрик для виготовлення матерії. На ній виготовляв-
ся одяг для вояків. Але одяг не шився. Шматки матерії клали-
ся на спеціальні форми й склепувалися молоточками, кінці 
яких були обв'язані такою самою «тканиною». Матеріал цей 
був ковкий, і молотками йому можна було надавати бажаного 
вигляду за допомогою форми. 

Побачивши Яна Бібіяна й Глинька, всі робітники кинули 
працю й підійшли до цих дивних істот, щоб розглянути їх кра-
ще; вони вже знали, що ці гості прибули до них з великої си* 



ньої зірки, яка щовечора сходить на їхньому темному небі. 
Місячани з'юрмилися навколо Яна Бібіяна та Глинька; ко-

жен із них штовхався щосили, намагаючись пропхатися ближ-
че до гостей. Одні відривали собі шматочки з їхньої одежі, дру-
гі обмацували їхнє волосся, розглядали їхні ноги, взуті в чобо-
ти, деякі сміялися горловим сміхом із цих кумедних і бридких 
людей. Місячани мали свої власні поняття про красу і, як на 
їхні очі, то жителі Землі були якимись потворами чи каліками. 

Поміж юрбою звивалися діти; вони гукали, сміялися і все 
щось розпитували своєю мовою, якої Ян Бібіян і Глинько не 
розуміли. 

— Гей, ви, як ви ходите тими страшними м'якими ногами? 
— А де ж ваші щупальця? 
— Чого це ви так позакутувались? 
— У них немає зубів, бачите? У них немає зубів!.. 
Так вигукувала дітвора, а дорослі, слухаючи ті веселі ви-

гуки, реготалися що було сили. 
Даремно Магу розчепірив свої довгі руки й кричав голос-

но, намагаючись відігнати натовп. Місячани не відступали. Де-
які з них до того знахабніли, що почали штовхатися і навіть 
нишком бити Яна Бібіяна. 

Щоб урятуватись від того наброду, який ставав усе за-
грозливішим, Ян Бібіян вийняв револьвера й випалив у по-
вітря. 

Цей постріл нагнав жаху місячанам. Вони кинулись уроз-
тіч, мов курчата, тікали, хто куди влучить. 

Магу, провідник, так само втік. Для нього, як і для всіх ін-
ших місячан, звук пострілу був невимовно страшним. Паніка 
перекинулась на весь народ, що працював тут на річці. Вони 
покинули все й побігли геть. Побігли й вояки, яких залишили 
стерегти летючих ослів. 

Переполошені місячани бігли щодуху, підскакуючи на сво-
їх пневматичних ногах. Вони тікали до пагорбів, ховались у 
виярках і зникали в печерах, виритих у підніжжі. 

Ян Бібіян і Глинько спочатку сміялися з тої паніки й пере-
полоху, що зчинилися поміж місячанами, особливо з Магу, 
який метушився більше за всіх. Скоро місцевість опустіла. На-



вколо не видно було ні душі — Ян Бібіян і Глинько залиши-
лись самі. 

Вони глянули один на одного спантеличено. 
— Що ж тепер буде? — спитав Глинько. 
— От так штука!—сказав Ян Бібіян.— Боюся, що їхня 

люб'язність може обернутись на ненависть. 
— А що як на нас нашлють вояків? Що як Ягага переля-

кається й велить нас повбивати? Що як вони розіб'ють наш 
апарат? 

— Якщо вони знищать або пошкодять наш апарат, тоді ам-
ба,— сказав Ян Бібіян,— тоді вже не бачити нам матері Зем-
лі. Цей постріл викликав несподівані наслідки... Що вони по-
думали, ці наші друзі? 

Сонце піднялося на середину тьмавого й зловісного неба й 
шкварило немилосердно. Ян Бібіян і Глинько задихались у 
цій сухій жароті, що лилася на них і згори, і з розпечених 
скель, з каміння і з канав... Вони побачили неподалік висо-
ченький пагорок, північна частина якого знизу була підкопа-
на й підрита, так що він немов перехилився н ^ т о й бік. Тінь, 
яка падала під його нахилену частину, була чорна, немов чор-
нило. Не змовляючись, Ян Бібіян і Глинько рушили до того за 
тінку. Вони йшли по купах камінюччя, які, здавалося, були по-
витрушувані сюди .з мішків якихось велетнів. Каміння те пек-
ло, неначе жар, а поміж ним час від часу проповзали якісь 
сині тварини, на голові яких були шапки, схожі на панцири че-
репахи. Це були, очевидно, нешкідливі створіння, бо вони ті-
кали від шуму кроків. Але, тікаючи, тварини верещали так 
страшно й зловісно, що в наших мандрівників аж на душі хо-
лоло. Щось сумне, жахливе й огидне чулося в тих несвітських 
звуках, якась потворна суміш відчаю й глузування; мимоволі 
здригнешся й побіжиш од них світ за очі... Ян Бібіян і Глинь 
ко обережно проходили між тими чудними тваринами й нама-
галися уникати їх. 

Нарешті вони залишили позад себе ті кам'яні завали й до-
брались до затінку. Чудні тварини десь пощезали, вже не чу-
ти було їх страшного вереску. Знесилені мандрівники могли 
відпочити в холодку. 



ПОСЛАНЦІ ЗЕМЛІ 

Ян Бібіян і Глинько посідали в затінку. Тут було про-
холодно, хоча від навколишнього каміння так і па-

шіло спекою. Одяг, що їм дали вранці, та хустки, яки-
ми вони завинули собі голови, теж давали їм деяку по-
лекшу. 

Чутка про постріл, який пролунав тут допіру перед юрбою 
місячан, швидко дійшла до навколишніх селищ і викли-
кала страшенну паніку. Про постріл розповідали жахливі 
речі, говорили, геть чисто всі — й ті, що бачили, й ті, що не 
бачили. 

Найстрашніше в цих казках було те, що люди, які прибули 
з Землі, можуть насилати вогонь із громом, який убиває на 
місці. 

Найсміливіші місячани з суміжних селищ уже радили раду, 
як би знайти і вбити тих страшних людей, які прибули сюди, 
шоб забрати в них Місяця і відвезти його на велику синю 
зірку. 

Вони вирішили негайно пуститися в погоню. Перші сміль-
чаки сіли на найкращих і найсильніших літунів і майнули шу-
кати заволок. 

А Ян Бібіян і Глинько стояли собі в холодку та радились, 
що їм робити. Вони вирішили, що найрозумніше буде почека-
ти, бо Ягага, який поставився до них так привітно, може, ви-
шле людей на їх розшуки. Тільки вони заговорили про це, як 
почули високо над головами якісь вигуки й лопотіння крил 
летючих ослів. 

— То, мабуть, Ягага, прислав Магу або ще когось по нас,— 
сказав Глинько. 

— Так, але невідомо, з якими намірами!— заперечив Ян Бі-
біян. 

Мандрівники обережно вийшли з-під навислої скелі, щоб 
роздивитися, що там діється. Раптом над їхніми головами про-
свистіло кілька замашних каменюк. 

Над ними летіло кільканадцятеро місячан, посланих у пого-



ню. Місячани ширяли врізнобіч, пильно оглядаючи місцевість. 
Побачивши Яна Бібіяна й Глинька, переслідувачі злетілись 
докупи над їхніми головами й почали кидати на них важке ка-
міння та довгі металеві ратища. 

Загледівши таку небезпеку, Ян Бібіян і Глинько швиденько 
сховалися під свою скелю. 

Переслідувачі спустились нижче і безперестану кидали 
каміння та списи, але наші мандрівники були в доброму 
сховку. 

Та це зрештою почало дратувати Яна Бібіяна. 
— Коли тоді народ так перелякався від револьверного по-

стрілу, то що ж буде з ними? — сказав Ян Бібіян, виймаючи 
свого револьвера. 

Так само зробив і Глинько. Вони обережно вилізли з-поза 
купи каміння, потім раптом підвелися й вистрелили в переслі-
дувачів. Зчинився великий колот. Летючі осли схарапудились 
і кинулися врозтіч. 

Тільки один вершник не зміг утекти. Його літун не здужав 
здійнятися вгору — він захитався, згорнув крила й почав швид-
ко спускатися вниз, хоч і силкувався втриматись у повітрі. Не-
забаром крила ослові зовсім охляли, і він грьопнувся додолу, 
затиснувши вершникові ногу. 

Ян Бібіян і Глинько кинулись туди з револьверами в ру-
ках, підвели поранену тварину, схопили вершника й потягли 
його під навислу скелю. Переляканий бранець стояв перед ни-
ми ні живий, ні мертвий. 

— Якщо він почне підстрибувати, то може втекти,— ска-
зав Глинько.— Я зв'яжу його. 

Він розмотав чалму собі на голові і, посадовивши полоне-
ного місячанина на камінь, міцно скрутив йому ноги. 

Полонений і не думав пручатися; тремтячи від перестраху, 
він покірно дав зв'язати себе. РІого довгі щупальця пообви-
сали, ніби ошпарені. 

Ян Бібіян почав його розпитувати — на мигах, звичайно,— 
хто він і що він, і від кого присланий. Чи не Ягага прислав їх 
сюди? Полонений спочатку тільки трусився й не смів поворух-
нутися. Але побачивши, що страшні істоти ставляться до нього 



добре й не збираються вчинити йому нічого лихого, він почав 
розуміти їхні питання й відповідати їм чи то голосом, чи 
жестами. 

Після довгих і нелегких переговорів Ян Бібіян дізнався, що 
то були переслідувачі з сусіднього селища і Ягага тут ні при 
чому. Це заспокоїло Яна Бібіяна, й він почав розпитувати, чо-
го вони кидали на них каміння. Ян Бібіян узяв невеличкий 
круглий камінець і поклав його в руку полоненому, щоб кра-
ще пояснити своє питання. Як тільки він це зробив, місячанин 
увесь просяяв од радощів і почав сміятися. Спустивши очі вниз, 
він став глибоко вклонятися, хоч був і зв'язаний. Така поведін-
ка полоненого здивувала наших мандрівників непомалу. Вони 
гадали, що то якісь хитрощі, і почали в нього розпитувати, чо-
го він кланяється. 

Усякими вихилясами та вигинасами полонений з'ясував їм, 
що коли противник подасть камінь у руку своєму противнико-
ві, це означає мир і дружбу, і що той мир та дружба стосують-
ся до всіх селищ, де живуть ті, які помирились. Полонений 
особливо радів тому, що він уклав мир з цілою великою синьою 
зіркою, звідки прибули до них два представники, і що тепер 
місячани не будуть боятися тієї великої зірки — вона не при-
несе їм ніякого лиха. 

Ян Бібіян зрозумів, що це повір'я зв'язане у місячан з їх-
ньою релігією, якої він, звичайно, не знав. 

Полонений став балакучим, його переляк уже минувся; він 
запросив гостей піти разом з ним у сусіднє селище, звідки сам 
був родом. 

Подумавши, що то, може, які хитрощі, Ян Бібіян не згодив-
ся на його гостинні запросини і з свого боку попрохав місяча-
нина залишитися тут із ними, поки Ягага не пришле по них 
людей. 

Хоч це було бранцеві й не дуже до душі, він усе-таки при-
став н£ цю пропозицію. 

Тим часом день кінчався, почало смеркати. 
Глинько розв'язав полоненому ноги й дістав за те багато 

поклонів. 



ЯГАГА ЗНАХОДИТЬ ЗАГУБЛЕНИХ 

Настала темна й непроглядна ніч, — а на Місяці всі но-
чі такі. На небі з'явилися буйні зорі, але їхнє світло 

було неспроможне розрідити густу-прегусту темряву. Надворі 
помітно похолодало. Повіяв ніби й легкий, проте дошкульний 
вітер, який швидко все остудив. 

Ян Бібіян і Глинько примостилися під виступом скелі, ку-
лячись від холоду й тулячись один до одного. Місячанин, який 
лишився з ними, сидів спокійно осторонь та все, знай, поглядав 
на небо. 

Незабаром десь угорі на темному небі захвилювала синюва-
та мла, і під нею вирізались контури далеких шпилястих гір. 

Місячанин забелькотів щось своїм хрипливим голосом, 
штовхнув Глинька, який був ближче до нього, почав вимахува-
ти руками і все показував на ту синювату млу. 

Ян Бібіян і Глинько подивилися. 
Там угорі, над обрисами гір, показався синявий окраєць 

великого небесного світила. Помалу той окраєць збільшувався, 
і ось на темному небі з'явилося велике блакитне світило, на 
поверхні якого виднілись подекуди тьмяні плями, такі, як ми 
часом бачимо ввечері з Землі на поверхні Місяця. 

— Ваха, ваха!— закричав місячанин і почав бити поклони, 
вдаряючись лобом у кам'янисту місячну твердь.-

— Ваха, ваха! — повторяв він знову й знову, дивився вгору 
й кланявся. 

Ян Бібіян і Глинько, незважаючи на холод, вийшли на від-
критіше місце. 

— Ваха, ваха!— смикав їх полонений, не перестаючи вкло 
иятися. 

— Це він хоче, щоб і ми вклонилися,— сказав Глинько. 
— Ну що ж, зробимо, як він просить,— сказав Ян Бібіян,— 

бо та синя цариця неба, що зійшла отам — то ж наша рідна 
Земля. Поклонімося ж їй з Місяця! 

Глинько і Ян Бібіян почали й собі кланятися за прикладом 
місячанина, гукаючи: 



— Ваха, ваха! 
Задоволений бранець перестав кланятися, сів знову на ка-

мені і в релігійному екстазі прикипів очима до Землі, що по-
малу-малу підбивалася вгору, розсіюючи місячний морок своїм 
холодним синім світлом. 

Ян Бібіян і Глинько, пригорнувшись один до одного, мовч-
ки дивилися на свою далеку рідну планету. Вони намагалися 
відшукати на ній свою країну, розгадати, які то дивні тіні та 
світлі плями вкривають її обличчя. З грудей Яна Бібіяна вихо-
пилося зітхання, а Глинько навіть сльозу пустив. 



— Знаєш, друже, — обізвався він до Яна Бібіяна,— чогось 
мене жаль бере за нашу Землю. Тепер на її освітленому боці 
день, по містах і селах вирує життя. Люди, наші брати, ведуть 
боротьбу за існування й гадають, що вони одні на світі. А по-
дивись на безмежний всесвіт, подивись на світила, що носять-
ся в просторі! І на них, так само як тут, на Місяці, напевно жи-
вуть якісь схожі на нас істоти, вони борються, страждають, 
метушаться, вірять і думають, що вони єдині вищі істоти, 
вінець творіння — найрозумніші, найздібніші, найбільш гідні 
життя. 

Ян Бібіян нічого йому не відповів. 
У цю хвилину він думав про своїх бідних батьків, про тих 

маленьких, дрібних істот десь там на далекій Землі, які тепер 
не думають ні про що, тільки про нього, свого єдиного сина, і 
дивляться затуманеними від сліз очима на Місяць, куди він 
полетів. 

Нарешті, втомлені пригодами дня, друзі знову пішли під 
виступ, полягали поруч і заснули, навіть забувши про свого 
полоненого. 

Зі сну їх пробудив якийсь страшенний шум. Вони зірвалися 
на рівні ноги, вхопившися машинально за револьвери. Перед 
ними стояв місячанин і щось кричав, а над головами в них ле-
тіли сотні вершників, які вдаряли в якісь блискучі металеві 
диски, від чого все навколо повнилося жахливим громом і 
дзвоном. 

— Ягага, Ягага!— кричав їхній полонений і показував 
угору. 

Ян Бібіян і Глинько вирішили все-таки показатися — що 
буде, те й буде. Вони вийшли з своєї криївки і подивились 
угору. 

Над ними рухались летючі вершники, вишикувані в чотири 
колони. Перед тими чотирма колонами летіла група з п'яти 
вершників, а по самому переду—один зовсім окремо. 

По розкішному покривалу і по літунові, прикрашеному всі-
лякими кольоровими стрічками та бляшками, Ян Бібіян дога-
дався, що то сам Ягага. 

Вершники летіли не дуже високо; вони помітили наших 



мандрівників і загукали на різні голоси. Тоді почувся й голос 
Ягаги — володар, мабуть, подав якусь команду, бо вершники 
виладнались у коло й спустилися поволі додолу, оточивши Яна 
Бібіяна і Глинька на чималій віддалі. 

Останнім спустився Ягага. 
Він лишив свого літуна прибічникам, а сам подався вели-

кими стрибками до Яна Бібіяна, вимахуючи навхрест ру-
ками. 

Ян Бібіян і Глинько так і не могли зрозуміти, що ж їх 
чекає. 

їхній полонений, який також упізнав Ягагу, упав ницьма й 
почав кланятися. 

Ян Бібіян та Глинько теж уклонилися низенько. 
Наблизившись до них, Ягага заговорив щось шпарко й ра-

дісно; обличчя його сяяло від задоволення. 
Ян Бібіян зрозумів,— цар радіє, що знайшов їх знову. 
Ягага скакнув ще кілька разів, підійшов до своїх здивова-

них гостей і почав з радістю обіймати їх своїми лускатими ру-
ками. 

Потім Ягага обернувся і крикнув щось своєму почту. 
Один із супровідників пострибав до них. 
Ян Бібіян і Глинько впізнали в ньому свого знайомого Магу. 
Магу наблизився з винуватим і трохи переляканим ви-

глядом. 
Він став навколішки перед Яном Бібіяном і почав кла-

нятися. 
Магу, який легше за інших міг порозумітися з гостями, по-

яснив їм, що сам Ягага проявив за ними турботу й вирушив з 
військом на розшуки. Потім провідник дав знак рушати в до-
рогу. 

Ягага взяв Яна Бібіяна під руку, а Магу підхопив Глинь-
ка; обережно підтримуючи гостей, вони довели їх до летючих 
ослів царського почту. 

Сам Ягага допоміг Яну Бібіяну і Глинькові сісти на літу-
нів і дав команду рушати. 



ІЯ ХВИЛЮЄТЬСЯ 

Повернувшись до міста Ягаги, Ян Бібіян навідався 
насамперед до своєї машини. 

— Слава богу, слава богу! — вигукнув Глинько, що пер-
шим убіг у печеру, де стояла «Блискавка». Справді, з нею бу-
ло все гаразд. Сторожу біля машини подвоїли, і за наказом 
Ягаги до того місця не допускали нікого стороннього. 

Величезний натовп цікавих, що понасходилися з усіх кін-
ців царства Ягаги, юрмився на підступах до печери, в на-
дії побачити ту чудесну машину, але сторожа не пускала 
нікого. 

Яна Бібіяна та Глинька знову запросили в гості до Ягаги. 
Після обіду вони пішли спочивати в відведене для них примі-
щення, бо відчували немалу втому. їм так хотілося спати, що 
вони навіть забулися подати звістку на землю. Звалившись на 
свої оригінальні ліжка, вони відразу поснули, як убиті. 

Ось уже цілу добу, чи, може, й більше, на Землю не надхо-
дили ніякі звістки з Місяця, і мешканці Землі стривожилися 
не на жарт. 

Ія ні на хвилину не відходила від свого передавача, нама-
гаючись встановити зв'язок з Яном Бібіяном, але всі її спроби 
були даремні. 

Газети по всій земній кулі почали містити найфантастичні-
ші повідомлення. 

Але найбільше тривожили ті слухи серце її. Вона ні на мить 
не залишала спроб установити контакт із Яном Бібіяном, гу-
каючи в ефір: 

— Алло, алло... Яне Бібіяне, де ти? Ти чуєш мене? Алло, 
алло!.. Це Ія, Ія говорить! 

Але ніхто не озивався на її голос... Цілу ніч дівчина не від-
ходила від апарата, тримаючи його постійно ввімкненим. 

З усіх кінців світу до неї надходили запити по радіо, теле-
фону й телеграфу, але засмучена Ія нікому не відповідала. 

Батьки Яна Бібіяна були весь цей час у домі її. Не маючи 



довгий час звістки від сина, вони впали в відчай і гірко опла 
кували свою єдину дитину. 

А Ія, втомлена безсонною ніччю, перед світом незчулася, як 
і задрімала, сидячи на стільці перед апаратом. 

Раптом вона здригнулася — в апараті задзеленькотіло... Ія 
прокинулась і схопила трубку. 

— Алло, алло!— почувся спокійний і бадьорий голос Яна 
Бібіяна. 

— Алло! Яне Бібіяне, це ти? Чого ж ти нас мучив так дов-
го? Що там робиться з тобою? Чи живий ти, чи здоровий? У 
нас тут такого про тебе наговорили... Тут батьки твої — за сльо-
зами світу не бачать... Подавай звістки частіше!.. Чуєш? Не ба-
рися там довго!.. Вертайся, вертайся!.. 

Так говорила, гарячкуючи, Ія, а з ефіру до неї долинав 
веселий сміх Яна Бібіяна й Глинька. 

— Не хвилюйся, Ія! Ми почуваємо себе чудово. Нам не за-
грожує ніяка небезпека. З «Блискавкою» все гаразд, та й нам 
із Глиньком ведеться теж добре. Ми їмо тут усякі ласощі за 
царським столом і граємось у крем'яшки золотими камінцями. 
Тут неймовірно багато золота, самоцвітів і дорогоцінних ме-
талів... Місячани дуже цікаві й добрі на вдачу істоти... Вони 
приймають нас, як дорогих гостей із Землі, а самій Землі по-
клоняються, як божеству. Не турбуйтеся за нас. Дуже можли-
во, що деякий час ви знову не матимете від мене звісток, бо я 
вирушаю в дорогу досліджувати цю дивну кулю й мушу тим-
часово розстатися з моєю «Блискавкою», яка стоїть тут у на-
дійному місці. Тут ми літаємо на летючих ослах — до чого ку-
медні ці тварини! Я хотів би захопити їх з собою на Землю, хоч 
кілька штук на розплід. Вони непогано служили б і нашим лю-
дям. 

Ян Бібіян говорив весело, і дівчина слухала його з посміш-
кою — так радісно їй стало на душі. При останніх словах Яна 
Бібіяна вона голосно зареготала. У відповідь почувся сердеч-
ний сміх Яна Бібіяна. 

Ян Бібіян добре вже відпочив після останніх пригод, одне 
тільки його мучило: скільки днів пропало марно! Всі оці цере-
монії та прийоми набридли йому страшенно. Він волів викори-



стати цей час на вивчення Місяця, на докладне ознайомлення 
з його природою. 

— Глиньку,— обізвався Ян Бібіян до свого вірного товари-
ша, закінчивши розмову з Ією,— засиділись ми тут з тобою, і 
як далі так ітиме, то кепські будуть наші справи. Осточортіли 
мені ці офіціальні прийоми та спеціальні провідники. Я хочу 
бути вільним, хочу мандрувати по цій «жовтій дині» без жод-
них перепон. Оглянемо все, розберемося, та й будемо вертати-
ся. Що ти на це скажеш, га? 

— Правду кажучи, Яне Бібіяне, і мені тут якось не по со-
бі... І я так думаю, що краще нам облітати весь Місяць уздовж 
і впоперек на нашій «Блискавці». Та й іще одне: від цих обідів 
у Ягаги щось мені на живіт завадило. Так забажалося з'їсти 
чогось із наших харчів, що ми тримаємо про запас... 

— То й добре, Глиньку! Візьми там трохи сардельок, пару 
варених яєць, лимончика, сальця та й поїмо хоч раз по-люд-
ськи. Шпички, що ми облизували у Ягаги, неначе й смачні бу-
ли, та після них якось кумедно себе почуваєш, так немов вати 
наївся... 

— А може, й пляшку вина взяти?.. 
— Візьми, Глиньку, візьми!.. Хильнемо по чарочці та Зем-

лю згадаємо. А тоді виведем «Блискавку» і в дорогу. Тіль-
ки все це треба так зробити, щоб не помітив Магу, бо він 
захоче супроводжувати нас. Ягага наказав, щоб нас нікуди не 
пускали самих, аби ми не постраждали або не заблуди-
лися. 

Глинько не чекав, поки Ян Бібіян договорить, і заходився 
відмикати комірчину в «Блискавці», де вони тримали харчі 
«про чорний день». Він видобув звідти кілька бляшанок, узяв 
ще буханець хліба, що встиг уже добре зачерствіти, а наоста-
нок витяг пляшку вина. 

Друзі пішли в глиб печери, посідали під хвостом «Блискав-
ки» і заходилися гризти святий хлібець, що годує на Землі міль-
йони людей. Яким смачним, яким солодким здавався їм той 
черствий хліб! 

Глинько відіткнув пляшку й налив вина, що іскристо за-
грало в чарках. 



— Будьмо здорові, Яне Бібіяне! 
— Будь здоров, Глиньку! 
— Випиймо за Землю, за нашу прекрасну, хорошу Землю! 
Тільки вони випили по чарці, як перед ними з'явився зне-

нацька Магу, привітно посміхаючись. 
— Давай і його почастуємо, — сказав Глинько. 
— Наливай! — відповів Ян Бібіян. 
Глинько налив третю чарку й подав її Магу. Потім знов на-

лив собі і Яну Бібіяну, цокнувся з ним, штовхнувши при цьому 
Магу; місячанин зрозумів і теж цокнувся з ними. 

Магу понюхав чарку, потім роззявив рота і одним духом 
улив у горлянку вино. Випивши, він аж підстрибнув на радо-
щах. 

Глинько налив йому ще одну. 

Т РИ ЦАРІ НА МІСЯЦІ О Г О Л О Ш У Ю Т Ь В І Й Н У ЯГАЗІ 

Магу розвеселився. 
Від двох чарок вина, що дав йому Глинько, Магу 

стало дуже весело. Він почав вистрибувати, сміятися і все гу-
кав щось незрозуміле своїм чудним горловим голосом. Потім 
почав говорити, супроводжуючи свої слова енергійними жеста-
ми, — він гадав, що як буде розмахувати руками, то мандрів-
ники його швидше зрозуміють. 

Проте Ян Бібіян і Глинько так нічого й не зрозуміли, вони 
тільки сміялися від щирого серця із сп'янілого Магу, що справ-
ляв на них таке кумедне враження. 

— Ну, Глиньку, пора нам летіти,— сказав Ян Бібіян.— Зро-
бимо невеличке турне навколо Місяця. 

— Гаразд, — коротко відповів Глинько й рушив до ма-
шини. 

В цю мить надворі розітнулися якісь страшні крики, почув-
ся громохкий брязкіт металу. 

Магу, який до того все сміявся і белькотав безперестану, 
раптом замовк на хвильку, а потім вигукнув: 



— Ягага, Ягага! 
Миттю отверезівши, він прожогом вилетів із печери. 
Через деякий час Магу повернувся в супроводі Ягаги, що 

був чимось засмучений і переляканий. Провідник почав щось 
голосно пояснювати Яну Бібіяну. 

Глинько, який уже збирався сідати в машину, вернувся до 
Яна Бібіяна. 

З розповіді Магу, підсилюваної виразними жестами, та з 
поклонів самого Ягаги, Ян Бібіян нарешті зрозумів, у чому річ. 
Виявляється, три інші царі на Місяці, володарі жовтої, синьої 
й зеленої держав, оголосили війну Ягазі за те, що він прийняв 
гостей із Землі, які нібито прилетіли сюди для того, щоб 
запалити Місяць; таким чином мешканці Вахи хотіли за-
безпечити собі більше світла в темні ночі, після того, як зайде 
Сонце. 

Царі трьох держав вимагали від Ягаги видачі тих небез-
печних гостей, щоб потім укинути їх у бездонний кратер згас-
лого вулкана Шая. 

Ягага вислав до сусідів своїх представників, які мали по-
яснити, що гості з Землі не становлять для них жодної небез-
пеки, бо прилетіли сюди з метою укласти мир між Місяцем і 
Землею. Але тих посланців упіймали і вкинули в кратер вул-
кана Шая, що стояв якраз на стику чотирьох місячних царств і 
був володінням богів-покровителів Місяця. А війська трьох 
держав на чолі з царями зійшлися вже до вулкана, щоб помо-
литись богам, скласти присягу й рушити сполучно на царство 
Ягаги. 

Але найстрашніше було інше: піддані Ягаги перелякались, 
не захотіли воювати, і все прикордонне населення перейшло 
на бік противника. 

— Що ж робити? —спитав Ян Бібіян. 
— Найкраще буде, як ви повернетесь собі на вашу Ваху,— 

відповів Ягага. 
— Виганяють нас, Глиньку!— обернувся Ян Бібіян до то-

вариша. — Ну нічого, іди до машини, налаштуй кулемети й 
гармати і чекай моїх розпоряджень. 

Глинько пішов виконувати наказ. 



Ян Бібіян пояснив, як умів, Ягазі, щоб він нічого не бояв-
ся і йшов собі спокійно додому. 

Потім він запросив Магу іти з ним у машину. Магу спочат-
ку дуже боявся, але Ягага наказав йому іти. Понуривши голо-
ву, Магу спокійно поплентався за Яном Бібіяном. 

Незабаром «Блискавка» тихо вилинула з печери й підня-
лася спокійно над гострими шпилями, що височіли біля міста 
Ягаги. 

Але те місто немов вимерло. Ніде не було видно ні ля-
лечки, тільки темними нірками чорніли входи в підземні 
житла. 

Поміж народом з блискавичною швидкістю поширилася 
чутка, що прибульці з Вахи хочуть запалити Місяць, і переля-
кані місячани поховались хто куди, побачивши, як над містом 
здіймається та страшна вогненосна машина. 

Ян Бібіян, розпитавши в Магу, де міститься страшний 
кратер Шая, швидко повів у тому напрямку свою «Блис-
кавку». 

Магу сидів на стільчику позад Яна Бібіяна та Глинька і 
весь тремтів, дивлячись виряченими очима на різні кнопки І а 
важелі, якими вправно маніпулював Ян Бібіян. 

«Блискавка» пролітала над розкиданим громаддям гір, що 
химерно висявали на сонці розмаїтими металевими кольорами. 
Внизу майоріли широкі зеленаві поля, якісь дивні ліси з ни-
зенькими сучкуватими та безлистими деревами, що міцно три-
мались одне за одного, густо сплівшись зміїстим віттям. 

Мандрівники летіли над цілими грядами давно погаслих 
вулканів, які завдали колись великої шкоди місячній корі. їх 
круглі кратери зяяли, немов глибокі пересохлі колодязі, обпа-
лені й закіптюжені всередині. 

Ян Бібіян уважно спостерігав усі ті місцевості, над якими 
пролітала «Блискавка», і весь час робив якісь нотатки в блок-
ноті, шо лежав перед ним на поличці. 

— Що ти думаєш робити?— спитав у нього Глинько. 
— Рятувати Ягагу, що так гостинно прийняв нас. 
— Але ж як? Ми навіть не знаємо, з яким військом нам до-

ведеться мати справу, чим воно озброєне... 



— Та яке там військо, мабуть, нічим не краще від того, що 
в нашого Ягаги. Я думаю, що воно злякається наших кулеме-
тів, а для ефекту можна буде ще й гримнути з гарматки,— 
сказав Ян Бібіян. — їх, здається, лякає не так гримання, 
як спалах при пострілі. Пам'ятаєш, як ми стріляли з ре-
вольвера? 

Раптом Магу, який теж дістав завдання вести спостережен-
ня з маленького віконця, заверещав непутнім голосом і затру-
сився з жаху. 

— Що там таке? 
— Ми наближаємось до великого священного кратера, де 

сходяться кордони чотирьох місячних царств! 
Ян Бібіян набрав висоти, і перед очима наших мандрівни-

ків постало видовище, незнане жителям Землі. Внизу під ни-
ми відкривався величезний кратер, діаметром не менше як 50 
кілометрів. Дна його не було видно; круглий отвір був укритий 
згаром; навколо громадились уламки зруйнованих гірських по-
рід, що нагадували розплавлене золото. З цієї бездонної пащі 
струмувала на Місяць холодна течія, що в ній аж закрутилася 
«Блискавка». Коли машина була над серединою кратера, Ма-
гу відскочив од вікна, сів на стілець і, обхопивши голову рука-
ми, зашепотів якісь молитви. 

Ян Бібіян повернув машину й повів її по периферії вели-
чезного отвору. Скоро він помітив, що попід тими ніби позо-
лоченими узвишшями збираються звідусіль величезні маси 
народу. По долинах і западинах аж чорніло од натовпів міся-
чан. А в повітрі хурчали скрізь вершники на своїх летючих ос-
лах. Густими хмарами вилися вони понад гострими шпи-
лями. 

— Війська!— сказав Глинько. 
— Оце, мабуть, вони і є, армії трьох держав. Побачимо, 

який ефект справить на них поява «Блискавки». Як вони нас 
не злякаються, ми зразу ж повернемо й полетимо назад на 
Землю. 

— А як же Магу? 
— І йому доведеться з'їздити в гості на Ваху,— засміявся 

Ян Бібіян. 



ЯН БІБІЯН П Е Р Е М О Ж Е Ц Ь 

До «Блискавки» долітали вже загрозливі крики незчис-
ленного війська, що все прибувало й прибувало, охоп-

люючи кільцем велетенський круг кратера. 
Ян Бібіян натиснув раптом якусь кнопку, і «Блискавка» 

спустилася нижче. 
Тої ж миті багатотисячне військо спинилось, неначе скова-

не, і галас стих, немов одрізало. 
— Стріляй з гармати!—скомандував Ян Бібіян Глинькові. 
— Як, по них? 
— Ні, ні!— швидко вигукнув Ян Бібіян.— Ми не будемо ні-

кого вбивати. Наша перемога буде безкровна. Стріляй у по-
вітря! 

Глинько крутнув угорі якесь колесо й направив уверх жер-
ло невеличкої гарматки, що була на «Блискавці», потім натис-
нув спуск. 

Гучно гримнув вибух, громом покотилося відлуння... 
Ян Бібіян увімкнув електричні рушниці, що розсипали на-

вколо зловісне торохкотіння. «Блискавка» з неймовірною швид-
кістю носилась над незчисленним військом, оглушуючи його 
громохким бабахканням. 

Магу, який спершу був трохи заспокоївся, знову страшенно 
перелякався. Він кинувся шукати дверей, стукав у вікна і, охоп-
лений панікою, ладен був стрибнути з машини додолу. 

Даремно Ян Бібіян і Глинько намагалися вгамувати його. 
Він пручався, ніби спійманий птах, джерготів щось по-своєму 
і все, знай, ахав та охав. А коли постріли вдарили частіше, 
Магу заверещав на одчай душі. 

Глинько боявся, що, борсаючись отак без тями по машині, 
Магу може пошкодити апаратуру чи пообривати проводи, тож, 
відчинивши шафку для одягу, вмонтовану в стіну, він силоміць 
пхнув туди місячанина й замкнув дверцята. 

Магу ніби заспокоївся й принишк. Тільки вряди-годи чути 
було, як він мимрив потихеньку свої молитви. 



А Ян Бібіян все ще погримував електричними рушницями, 
а Глинько й собі дав іще кілька гарматних пострілів. 

Ці постріли в повітря справили величезне враження на вій-
ська трьох союзних держав. Вершники, що хмарами вилися на 
своїх летючих ослах, повернули голоблі й спустилися додолу 
геть-геть далеко, а піхота й собі безладно сипонула врозтіч, по-
кидавши всі свої припаси. 

Побачивши, що військо розбігається врізнобіч, Ян Бібіян 
вирішив знову зібрати його докупи. Як той вівчар, що зганяє 
докупи отару овець, він шугав своєю «Блискавкою» то в один 
бік, то в другий, куди тільки не тікали знетямлені від жаху 
групи місячан. 

Вони намагалися втекти від тіні жахливої машини і, шу-
каючи рятунку, кинулись тепер всі в одному напрямку. Міся-
чани козами скакали по кам'янистому бескеттю, ховалися в 
менші кратери, якими була засіяна місцевість, потім знову ви-
бігали з них і тулились попід околишніми пагірками. 

Ян Бібіян не давав їм промитої години. Він ганяв їх своєю 
невтомною машиною і безперестану гримотів... 

Нарешті місячани, стомлені цією скаженою гонитвою, на-
лякані страшенним громом, попадали ницьма додолу і почали 
кланятися, б'ючись у відчаї головами об каміння. 

Тоді Ян Бібіян перестав стріляти, скерував «Блискавку» 
вниз і сів серед великого війська, що кланялось і просило по-
щади. 

— Глиньку,— сказав Ян Бібіян,— випусти Магу на пере-
говори. 

Глинько відімкнув шафу. Магу сидів у ній скоцюрблений, 
витріщивши очі, і весь трусився. 

Глинько дружньо поплескав його по плечу, взяв його за ру-
ку й допоміг вилізти. Потім пояснив Магу (наші мандрівники 
завжди вміли так-сяк із ним порозумітися), щоб він вийшов 
до місячан і сказав, нехай царі трьох держав негайно прибу-
дуть сюди, інакше все їхнє військо буде знищене... 

— Магу,— сказав Ян Бібіян з усмішкою,— ти вийшов із ці-
єї війни переможцем, ми скажемо Ягазі, щоб він нагородив 
тебе! 



Магу подумав, що Ян Бібіян і справді вважає, ніби пере-
мога здобута тільки завдяки йому, відчув себе героєм, гордо 
підвів голову й підскочив високо вгору. Ян Бібіян відчинив 
дверцята і допоміг йому вилізти. Слідом за ним з машини вий-
шли Ян Бібіян та Глинько. Всі троє зупинилися на сходах. Ма-
гу простягнув уперед руку й гукнув зичним голосом: 

— Місячани! Не бійтеся! Наші гості з Вахи не бажають ні-
кому зла. Вони прощають вам, що ви пішли війною на гостин-
ного Ягагу, який уклав мир з синьосяйною Вахою, володаркою 
небесних просторів, котра відтепер не буде насилати на нас 
хвороб. Ідіть і приведіть сюди трьох царів ваших держав. Не-
хай негайно без боязні з'являться перед царем синьої Вахи. 
Чуєте? Нехай три ваші царі — Дагага, Гагага і Трагага зараз 
же прийдуть сюди! 

Вислухавши промову Магу, воєначальники, що були ближ-
че до «Блискавки», підвелися й почали підстрибувати, що було 
знаком привітання. Потім вони скомандували воякам устати. 

Вояки повставали і теж почали підстрибувати. Воєначаль-
ники вибрали з-поміж них найшвидших бігунів і послали їх з 
цим важливим дорученням до володарів трьох держав, ставка 
яких була розташована за високим крутим пагорбом. 

— Перемога за нами! — сказав Ян Бібіян, дивлячись із 
«Блискавки» на перелякані війська місячан, готові вдарити 
навтьоки від першого пострілу. 

— Тільки вона ще не завершена,— додав він згодом. 
— Як то? 
— А так, що треба підписати мир. Ми візьмемо трьох ца-

рів, вкинемо їх у «Блискавку» й повеземо в дарунок до Ягаги. 
— От добре буде! І Магу дістане нагороду! 
— Від нас він матиме пляшку вина, — засміявся Ян 

Бібіян. 
У цей час від пагорба, куди було послано гінців, долинув 

шум і поздоровні вигуки вояцтва. Незабаром наші мандрівни-
ки побачили загін, що крокував стрункими лавами, з музиками 
попереду. 

На чолі загону гордо виступали з своїм почтом три володарі, 
одягнені в пишні різнокольорові вбрання. 



Вояцтво, мимо якого вони проходили, вітало їх голосними 
горловими криками і теж підскакувало у такт музиці. 

Процесія швидко надійшла й спинилась на відстані ста 
метрів від «Блискавки». 

Лунали слова команди: 
— Дорогу нашим могутнім царям-володарям! 

МИР 

Магу, який стояв біля Яна Бібіяна нагорі «Блискавки», 
увесь сяяв від радощів, побачивши, що прибули три 

царі. Він відчував себе переможцем і вже багатів думкою, 
прикидаючи, які-то він нагороди дістане від Ягаги. 

Магу викрикував без угаву: 
— Не бійтеся, а радійте, бо між Вахою і нашою — Махою 

(так вони називали Місяць) буде тепер мир! Ваха зласка-
вилась над нами і не буде насилати на Маху ніяких не-
щасть! 

Нарешті три царі підійшли ближче до «Блискавки» в су-
проводі пишно вбраних прибічників, вклонилися й підскочили 
кілька разів, як того вимагав етикет, і стояли, чекаючи розпо-
ряджень. 

Тоді Ян Бібіян швиденько спустився вниз по сходах, піді-
йшов до них і, підстрибнувши три рази, як робили місячани на 
знак привітання, нахилився, підняв три камінчики і вручив їх 
трьом царям, кожному по камінчику. То був знак, що сильний 
пропонує свою дружбу слабкому. 

Три царі дуже зраділи. Обличчя їхні просвітліли, вусики 
на голові заворушилися. Царі підскочили кілька разів і, обер-
нувшись до своїх прибічників, подали якусь команду. Зразу ж 
у передніх лавах вояків розітнулися врочисті удари великих 
металевих дисків. Ті диски потім передавались усе далі й далі, 
все навколо задзеленькотіло. Хвилею прокотились по всьому 
війську врочисті вигуки: 

— Поклон великій Васі! Поклон великій Васі! 
Десятки тисяч вояків радісно підстрибували вгору. 



Тоді Ян Бібіян кивнув Магу, щоб він теж зійшов додолу, й 
почав йому щось говорити. 

Магу зрозумів. 
Він обернувся до трьох володарів і промовив: 
— Великий Ягага, якому першому випала честь приймати 

посланців Вахи, запрошує вас до себе в гості. За бажанням 
Вахи, за вимогою її посланців, між чотирма державами Махи 
має настати вічний мир і братерство. Кордони будуть відкри-
ті, мешканці дістануть змогу вільно спілкуватися і взаємно об-
мінюватись будь-якими речами. Чотири володарі Махи мирно 
й щасливо царюватимуть у своїх чотирьох державах. Урочис-
та присяга на вічний мир буде складена згідно з бажанням по-
сланців Вахи в місті Ягаги ще цієї ночі всіма чотирма царя-
ми на виду синьоликої Вахи. 

Три царі — Дагага, Гагага й Трагага — з великою радістю 
вислухали оголошення Магу і вже дали розпорядження при-
вести бистрокрилих ослів, щоб якнайшвидше летіти до Ягаги. 

Магу зупинив їх. Він сказав, що вони полетять до Ягаги на 
великій машині посланців Вахи, й жестом запросив їх зайти до 
«Блискавки». 

Царі, хоч і боялися страшної машини, проте, переборюючи 
острах, пішли слухняно по сходах угору під гучну музику ба-
гатотисячного війська. 

Ян Бібіян примістив їх у машині біля Магу і сказав Глинь-
кові: 

— Добру здобич веземо ми для Ягаги! Ну, нема чого гая-
тись. Заводь машину! 

Глинько натиснув кнопку. 
«Блискавка» здригнулася, сковзнула, знялася вгору й по-

летіла над простором, де комашилися війська трьох царів. 
Звістка про те, що три царі летять на машині з Вахи, що 

між Вахою й чотирма царствами Махи укладено вічний мир, 
передавалася з уст в уста по всьому війську. Вояцтво на радо-
щах галасувало, гукало, било в свої чудернацькі тарілки. Всю-
ди, де пролітала «Блискавка», лунали оглушливі вигуки: 

— Хай живе Дагага! 
— Хай живе Гагага! 



— Хай живе Трагага! 
— Хай живе Ягага! 
«Блискавка» швидко облетіла навколо великого кратера, 

причому Ян Бібіян продовжував робити свої спостереження. 
Дагага, Гагага та Трагага сиділи на своїх місцях, скулив-

шися з переляку, й міцно тримаючись за залізні ніжки стіль-
ців, а Магу, веселий і врочистий заразом, заспокоював і підба-
дьорював царів, намагаючись розвіяти їхній страх веселими 
оповіданнями. 

Ян Бібіян поспішав принести радісну звістку про перемо-
гу до Ягаги. Він повів «Блискавку» прямо до міста Ягаги. 
І скрізь, де вони пролітали, виходив із жител народ подивитись 
на чудову машину, що проносилася з неймовірною швидкістю, 
сліпуче виблискуючи на сонці. 

Незабаром Ян Бібіян прибув на місце призначення. Він зро-
бив повільний круг над знайомими гостроверхими горбами 
й спустився на рівне місце перед печерою, що правила за ан-
гар для його «Блискавки». 

Не встиг він іще вийти з машини, як туди прибули на ле-
тючих ослах Ягага з Ягагадою, їхні дочки та прибічники. 

Три царі збентежено вилізли з машини: не скориставшись 
навіть сходами, вони стрибнули додолу своїми пневматичними 
ногами. 

Царі привітали Ягагу, як велів звичай, а він підійшов до них 
і дав кожному в руки по три круглі камінці. 

Магу став перед ним і врочисто заговорив: 
— Великий Ягага! Ми перемогли не зброєю, а добрим сер-

цем. Посланці Вахи жадають, щоб у нас на Масі панував мир, 
і щоб три непримиренні царі дали сьогодні разом з тобою клят-
ву в вічній дружбі перед лицем синьої Вахи та її посланців. 
Яке буде твоє слово? 

— Моє слово буде м и р ! — урочисто промовив Ягага і 
обійнявся по черзі з трьома царями. 

А Шагада й Дагада, дві дочки Ягаги, підійшли до Яна Бі-
біяна, взяли його ніжно за руки і, сяючи від радості, заглядали 
йому в вічі. 

— Бач, а на мене й не глянуть!— обернувся Глинько до 



Яна Бібіяна, нібито сердячись...— Ну, гаразд, забирай уже со-
бі обох! 

Ян Бібіян, стомлений довгими церемоніями, вийняв зні-
чев'я порожню коробку з-під цигарок і дав її старшій царівні— 
Шагаді. 

Дагада насупилась. 
Тоді Ян Бібіян дав їй сірникову коробочку. 
Дочки Ягаги раділи без меж. 

ДВІ ДОЧКИ ЯГАГИ 

Трьох царів одвели в палац до Ягаги, і тут почались 
нескінченні гульбища. Місячани з усіх кінців цар-

ства Ягаги щоденно приносили все нові й нові дорогоцінні по-
дарунки. Не відставали від них і представники трьох інших мі-
сячних царств, які теж надсилали свої дари — злитки рідкіс-
них металів, великі химерні самоцвіти й дивні металізовані 
тварини, викопані з надр Місяця. 

Всі ці подарунки підносились посланцям Вахи на знак по-
дяки за укладення миру між Місяцем і синьою володаркою 
неба — Землею. 

Подарунки складали в темній кімнаті підземного палацу 
Ягаги, щоб краще було видно їх магічний блиск. 

Ян Бібіян і Глинько дивились насмішкувато на всі ті скар-
би, що довели б до божевілля людей, якби їх узяти на Землю. 
На жаль, «Блискавка» не могла їх вмістити. Та й навіщо зда-
лися Яну Бібіяну всі ці штуки, про які він зроду й не думав? 
Єдина його мрія — полетіти на Місяць — здійснилася, і ніякі 
інші бажання не хвилювали його. 

— Може, захопимо ці штучки,— обізвався Глинько,— та 
подаруємо її? 

— Ат, — недбало відповів Ян Бібіян,— навряд чи це буде 
для неї велика радість. 

Ян Бібіян підійшов до радіоапарата на «Блискавці» й ви-
кликав Ію. 

— Алло, Ія, це ти?.. У нас тут творяться чудні справи. Ме-



не засипали найкоштовнішими подарунками, які тобі ніколи 
й не снились. Що мені робити з оцим самоцвітним камінням та 
дорогоцінними металами? 

— Нічого, нічого мені не треба, Яне Бібіяне! Лишай там усі 
скарби, тільки сам вертайся скоріше! Чого ти знов так довго 
не озивався? Що там з тобою сталось? Повертайся вже на Зем-
лю! Ми чекаємо на тебе з нетерпінням. Кидай усе й прилітай! 

— От бачиш, Глиньку,— сказав Ян Бібіян, закривши апа-
рата,— її нічого того не треба. Єдине її бажання — це щоб ми 
повернулись якомога швидше. Правду кажучи, і мені вже тут 
трохи обридло. Скучив я по нашій зеленій прохолодній Землі, 
по її річках і горах, по озерах і морях, по свіжому, здоровому 
повітрі... Ми загинемо тут у цій спеці та духоті. Ти помітив, як 
ми з тобою змарніли? Я став чогось млявим, байдужим до всьо-
го... На Землі у ключ кипить життєва сила, що вливає в душу 
бадьорість, рухливість, енергію, пориває тебе й до дії, й до 
мрії... Але тут панує якась суха апатія, і всі ті пригоди, що нам 
тут трапляються, хоч ніби й цікаві самі по собі, а мене мало 
хвилюють. Що ти на це скажеш? 

— Та й мені тут замарудило на душі, Яне Бібіяне. Ці одно-
манітні краєвиди, ці голі металеві гори, ці похмурі тіні й слі-
пучі блиски гнітять мене. Здається, ніби в мене самого серце, 
душа й тіло стали металевими, а в ушах так дзвенить, неначе в 
голові у всі дзвони дзвонять... Вертаймось краще справді на 
нашу матір-Землю, відразу легше стане на душі! 

Тут розмову друзів перебив Магу, що прискакав до них ве-
ликими стрибками, збуджений і схвильований. 

— Яне Бібіяне, золотосяйний Ягага, його дружина Ягагада 
та їхня дочка Шагада послали мене, щоб я негайно привів те-
бе до них. Три царі теж чекають на вас. Швидше, швидше!.. 

Ян Бібіян і Глинько пішли слідом за Магу. Біля печери 
вже стояли летючі осли, щоб доставити їх швидше до палацу. 

В найпишнішому чертозі у Ягаги панувало святкове по-
жвавлення. Слуги й вояки, вишикувані попід дверима, поба-
чивши Яна Бібіяна, так високо підскакували на знак привітан-
ня, так весело белькотіли якісь слова, ніби вірші проказували, 
що це справило велике враження на Яна Бібіяна. 



Увійшовши в чертог, він побачив там трьох дарів, що сиді-
ли в різнобарвних блискучих накидках на кам'яних підвищен-
нях. Перед ними стояли Ягага і Ягагада, тут же біля батьків 
були й дочки — Шагада й Дагада. 

Коли з'явився Ян Бібіян, Шагада весело засміялася, гра-
ціозно підстрибнула, закрутилася і впала навколішки. Ян Бі-
біян і Глинько підійшли ближче й привітались до царської ро-
дини, підскочивши кілька разів. 

Тоді Магу обернувся до Яна Бібіяна й сказав йому: 
— Наш золотосяйний Ягага, високо цінуючи те, що ви зро-

били для встановлення миру між царствами Махи й дружби з 
небесною володаркою Вахою, вирішив нагородити вас: він дає 
вам за дружину свою красуню-дочку Шагаду. Вона з радістю 



підкорилась батьковій волі, бо її благородне серце шалено лю-
бить вас. А молодша дочка нашого великого володаря, Дага-
да, виявила бажання стати дружиною Глинька. Це найвродли-
віша й найвеселіша дочка нашої Махи. Ось тут, в присутності 
трьох союзників і друзів-царів, обидві дівиці освідчать вам свої 
бажання. 

Ошелешені друзі незчулися, як підскочили до них закохані 
царівни. Шагада обняла Яна Бібіяна, а Дагада Глинька. Дів-
чата почали палко цілувати руки своїм женихам. 

— От так штука! — промовив Ян Бібіян до Глинька.— Не 
так сталося, як жадалося. Ми збирались уже тікати на Зем-
лю, аж тут надумали поженити нас! 

— Ми станемо царськими зятя*ми,— сказав Глинько.— Ба-
чиш, як зраділи красуні. Що ж, повеземо їх на Землю людям 
на показ! 

Глинько жартував, а Яну Бібіяну було не до жартів... Він 
згадав Ію — що б то вона сказала, якби дізналась про цю при-
году?! 

— Треба нам швидше тікати, Глиньку! Але щоб нас ні в 
чому не підозрювали та не розбили часом уночі машини, ми 
повинні погодитись про людське око на пропозицію Ягаги. 

НЕЗРУЧНЕ СТАНОВИЩЕ 

Ян Бібіян, до якого прилипла Шагада, що вся про-
меніла від щастя, обернувся до Ягаги, вклонився 

низенько й промовив: 
— Перший із чотирьох царів Місяця, великий і мудрий ЯгаЦ 

га! Я зворушений великою честю, якої ви мене удостоїли. Для 
мене немає більшого щастя, як одружитися з вашою прекрас-
ною дочкою Шагадою. Але по велінню синьоцвітної Вахи, що 
послала нас сюди, наше перебування на Масі, що прикрашає 
золотом небо Вахи, не може бути тривалим. Нам доручено 
об'явити вам велику милость Вахи, повідомити, що віднині 
вона не насилатиме кари на голови мешканців Махи. Зро-



бивши це, ми повинні вернутися назад на Ваху. Чи зможуть 
же ваші дочки поїхати з нами? Чи захочуть же вони попро-
щатись навіки з рідною Махою, з своїми високородними бать-
ками?.. 

Розібравши ці слова, Шагада й Дагада заплакали й почали 
гукати: 

— Поїдемо, поїдемо з вами! 
— Ваха буде небезпечна для вас, для вашого здоров'я,— 

сказав Ян Бібіян.— Там немає такого гарячого сонця, як тут, 
у вас там захолоне, застигне кров. 

— Ні, ні! —крикнули в один голос царівни. — Нам нічого 
не страшно! Ми до всього звикнемо! 

— Там гримлять страшні гармати. Ви не можете знести то-
го гуркоту, він вас уб'є! 

— Не боїмось нічого! Поїдемо, поїдемо! 
— Там великі, глибокі моря, ви потопитесь... 
— Не страшно! 
— Там злі собаки, вони вас із'їдять! 
— Нічого! Ви сильні й розумні, ви обороните нас! 
— Там жінки негарні, вони заздритимуть вашій красі і от-

руять вас, — сказав нарешті Ян Бібіян, щоб відговорити їх їха-
ти на Землю. 

— Ні, ні, ні! — запищали сестри.— Ми таки поїдемо! З ва-
ми ми нічого не будемо боятись! 

Ягага дивився на своїх дочок і дивувався, звідки в них бе-
реться та сміливість. Його радість померкла, як почув він, що 
доведеться йому навіки розстатися з своїми хорошими дітками. 
Він же гадав, що Ян Бібіян і Глинько прилетіли сюди з Вахи 
назавжди... 

— Доці мої любі!—сказав він сумним голосом.— Як поле-
тите ви вгору на синю Ваху, то здумайте, як ваші батько й ма-
ти виглядатимуть вас уночі на небі, яка туга краятиме їм 
серце! 

— Таточку милий,— сказала Шагада,— з далекої Вахи ми 
щовечора будемо дивитись на золоту нашу Маху. З думок 
своїх ми перекинемо міст від Вахи до Махи. По тому мос-
ту завжди доходитиме до вас наша любов. Думки наші бистрі 



скорочуватимуть далекі далі, що проляжуть між нами. Ми хо-
чемо поїхати, татку! 

— Добре, дітоньки мої любі, ваше прохання для мене закон. 
Побачивши, що не так-то легко здихатись цієї напасті, Ян 

Бібіян удався до нових хитрощів. 
— Великий Ягага!—сказав він.— Бажання ваших дочок 

непохитне. Вони жертвують усім заради кохання. Нехай буде 
по-їхньому. Я тільки прошу вас лишити мене на самоті з моїм 
другом Глиньком на три дні, щоб ми могли спитати дозволу у 
Вахи. Без її згоди ми не сміємо брати жінок з чужих світів, 
інакше вона заб'є нас громом, не чекаючи, поки ми вернемось 
до неї. 

— Хай буде так! — промовив урочисто Ягага, простерши 
руки для благословення. 

Ян Бібіян подав Глинькові знак рукою — ходім, мовляв, не-
гайно звідси. 

Шагада й Дагада не хотіли їх пускати, чіплялися за них... 
Царівни провели женихів до виходу з підземного палацу, 

Ян Бібіян і Глинько в супроводі Магу подались до «Блис-
кавки». Тут вони наказали Магу залишити їх самих. 

Але Магу не смів залишити їх. Він сказав, що житиме тут 
в окремій кімнаті, бо повинен дбати про них, піклуватись за 
харчі... 

Ян Бібіян, щоб підкупити його, дав йому дві пляшки 
вина: 

— Гаразд, іди собі в ту кімнату і пий на здоров'я. Як 
треба буде, ми тебе покличемо. 

Очі в Магу заблищали. Він схопив пляшки, заховав їх під 
накидку й майнув до своєї кімнати. 

Ян Бібіян і Глинько почали радити раду. 
Вони ще не мали змоги об'їхати ввесь Місяць і докладно 

вивчити його. А повернутись на Землю, не зробивши цього, оз-
начало фактично невдачу подорожі... 

— То що ж ми маємо робити? —сказав Ян Бібіян.— Тепер 
ми царські зяті! 

Глинько широко посміхнувся. Він подивився Яну Бібіяну 
в вічі, і обидва зайшлися нестримним реготом. 



ТУГА ЗА ЗЕМЛЕЮ 

Ян Бібіян і Глинько пішли в свою кімнату, але дов-
го не могли заснути. Полягавши на свої м'які по-

стелі, вони загасили світло, що виходило з приліплених до сті-
ни пластинок, і розмовляли в темряві. 

— То що ж маємо робити? — раз у раз питався Ян Бібіян 
І друзі знову й знову міркували над дим питанням. 
— Як ми лишимось тут на довший час,— говорив Глинь-

ко,— то матимемо змогу краще вивчити весь Місяць і його на-
селення. З коротенької прогулянки багато не дізнаєшся. Та-
кий подвиг не вартий доброго слова. 

— То, значить, по-твоєму треба залишитися? — спитав глу-
зливо Ян Бібіян. 

Глинько не відповів. 
— Значить, залишитися? — повторив Ян Бібіян.— Мабуть, 

Дагада тобі припала до серця і становище царського зятя те-
бе влаштовує. 

— А що мені робити на Землі? — сумно спитав Глинько.— 
Не маю я ніде нікого... Що я таке? Витвір із глини, без батьків, 
без рідних... Єдина близька мені людина — це ти, Яне Бібіяне. 
Але ти прилетиш на Землю, там тебе чекає цілий світ, близькі 
і рідні. Ти одружишся з Ією, і тоді я стану тобі непотрібний. 
Тяжко, дуже тяжко буде там мені, самотньому... 

Голос у Глинька затремтів, йому збиралося на плач. 
— Друже мій,— сказав Ян Бібіян,— наша доля спільна, 

ми з тобою зв'язані. Чари, які звели нас, можливо, не дадуть 
нам розійтися різно. Я маю тебе за рідного брата, і що б там 
не сталось, мої почуття не зміняться. 

Коли Ян Бібіян говорив ці слова, через широкий отвір у 
стіні, що правив за вікно, проникло якесь синювате світло, роз-
ганяючи морок, що стояв у печері. 

Ян Бібіян підвівся з постелі й подивився. Крізь густу темря-
ву, що оповивала Місяць, там десь на чорному, немов чорнило, 
небі, сяяв дивною красою широкий круг Землі, неначе вели-
чезний діамант. 



Мов електричним струмом стрепенуло все тіло Яну Бібія-
ну. Він скочив на рівні ноги й подався до круглого вікна. 

— Що там таке? — спитав Глинько. 
— Вставай, вставай!— схвильовано гукав Ян Бібіян.—Вста-

вай, подивися на нашу прекрасну рідну планету! 
Глинько й собі скочив з постелі, збуджений гарячковими 

словами Яна Бібіяна, й підійшов до нього. 
Поклавши руки один одному на плечі, наші друзі стояли, 

вражені чарівним видовищем, яке являло того вечора небо. 
його темна глибока безмежність була засіяна мільярдами 

зірок, малих і великих, що виблискували різними кольорами. 
Поміж них прудко звивалася осяйна комета з світлим хвостом, 
який злегка тремтів. А посередині того рою світил, пануючи 
над усіма, виднів величезний синюватий диск Землі, на облич-
чя якої лягла велика тінь, що нагадувала формою вояка на 
варті. Лице його і мускули двох рук були величезні. 

— То, очевидно, обрис Великого океану,— сказав Ян Бі-
біян, вдивляючись у тінь.— Вид цього «вояка» наганяє жаху 
мешканцям Місяця. А там тепер плавають собі величезні па-
роплави, переповнені пасажирами. Оті світлі рівнини вкриті 
містами й селами. Там тепер день, скрізь вирує життя. А як 
настане ніч, тисячі поглядів обернуться до малого блідого Мі-
сяця, на якому ми тепер з тобою. Як би мені хотілося, Глинь-
ку, в цю мить побачити, зустрінути якусь людину, нашого бра-
та, полюбуватись прекрасним людським обличчям, стиснути 
людську п'ятипалу руку! Я більше не можу залишатись тут! 

— Тоді їдемо, Яне Бібіяне... Я розумію твою тугу... І мені 
самому сумно на душі... Хоч і нема в мене там близьких і рід-
них, але та глина, з якої мене зліплено, тягне мене до себе. 

Нарешті втомлені Ян Бібіян та Глинько вернулись на свої 
постелі й позасинали. Але раптом знадвору почувся якийсь го-
мін, крики, шум, ніби хтось чимсь кидався. Ян Бібіян здригнув-
ся крізь сон і прокинувся. Уже розвидніло. Глинько й собі ско-
чив поглянути, що скоїлось. Він побіг до Магу в кімнату, але 
його там не було. 

Біля «Блискавки» зібралась юрба місячанок з великими 
металевими палицями; жінки галасливо радили раду. 



Ян Бібіян, побачивши той напад, кинувся шукати зброю, 
але вона була в «Блискавці». Він виглянув обережно з кімна-
ти і побачив Магу, оточеного місячанками, з якими той розмов-
ляв. Незабаром Магу покинув жінок і, підскакуючи високо вго-
ру, подався до житла Яна Бібіяна. 

— Що трапилось, Магу? 
— Шагада й Дагада, боячися, щоб ви не покинули їх та не 

полетіли на своїй машині, підмовили нишком від батька най-
значніших жінок у місті прийти сюди й зіпсувати машину... 

— Та ну? — стурбовано спитав Ян Бібіян. 
— Даремно я намагався відговорити їх. Вони вже послали 

по гарячу воду, щоб облити машину. 
— Магу, піди скажи їм, щоб не робили цього, бо як Ваха 

розгнівається й пошле вояка, що її охороняє, то він спопелить 
вашу Маху. 

Магу подався підскоком до жінок. 
Коли він передав їм слова Яна Бібіяна, вони заверещали й 

порозбігалися. 

БІДА ІДЕ, БІДУ ВЕДЕ 
Над Яном Бібіяном і Глиньком нависла загроза. По-

радившись між собою, вони послали Магу до Ягаги, 
щоб він йому повідомив про цю подію, а самі тим часом за-
ходилися лаштувати «Блискавку» в далеку дорогу — назад до 
Землі. 

Тільки скінчили вони свою роботу, як прийшов Магу, а з 
ним обидві дочки Ягаги та їхня мати Ягагада. 

Дівчата з вереском кинулись до Яна Бібіяна та Глинька, 
попадали навколішки й почали битись лобами об тверду до-
лівку, обливаючись сльозами. Вони шпарко вимовляли в один 
голос якісь уривчасті слова, в яких бринів відчай і каяття. 

Ян Бібіян і Глинько допомогли їм підвестися і, посміхаю-
чись, намагалися заспокоїти їх. 

Цариця Ягагада схопила дочок за руки, потягла до себе, 



гримнула на них сердито, щоб замовкли й слухали посланни-
ків Вахи— своїх майбутніх чоловіків. 

Через посередництво Магу вона просила Яна Бібіяна про-
стити царівен і нічого не говорити Ягазі, бо розгніваний воло 
дар може вкинути їх у пащу гори Яй-ту, де так темно й холод-
но, й протримати їх там цілу добу за їхню провину. Вона дуже 
дякувала Магу, що догадався звернутися спершу до неї і та-
ким чином уберіг дочок від гніву Ягаги. 

— Я цілком розумію вас, світла царице Ягагадо,—відповів 
Ян Бібіян,— розумію й тривогу ваших чарівних дочок, наших 
майбутніх дружин. Ми не хочемо, щоб їх через нас покарали, 
бо знаємо, що вони допустилися провини з кохання до нас. 
Але ми дістали наказ від синьосяйної нашої Вахи тричі обле-
тіти Маху, щоб дістати дозвіл одружитися з вашими любими-
ми, вродливими дочками й забрати їх із собою. Наша світло-
синя Ваха дозволить нам жити один рік тут, другий рік там. 
А тепер ми просимо вас піти звідси, лишити нас самих, щоб 
ми могли виконати повеління нашої далекої вітчизни. 

Обрадувані словами Яна Бібіяна, Шагада й Дагада почали 
підстрибувати й весело щебетати. А їхня мати, премудра Яга-
гада, взяла дочок під руки й, шепочучи їм на вухо ласкаві 
слова, вивела з печери. 

— А тепер за діло, Глиньку! Зробимо невеличку прогулян-
ку навколо Місяця. 

Вони дали знак Магу, щоб той віддалився, і сіли на «Блис-
кавку». Почувся тихий шум, приємне зумкотіння. Машина 
здригнулась усім своїм срібним корпусом, немов ожила. По-
тім вона пішла поповзом, ніби велетенська доісторична твари-
на, вилізла з печери й легко піднялася в повітря, блиснувши в 
сонячному промінні. 

З неймовірною швидкістю Ян Бібіян і Глинько піднялись 
високо вгору. 

— Першим ділом нам треба добре оглянути місцевість, де 
ми були досі,— сказав Ян Бібіян,— щоб потім не заблудитися. 
Дивись уважно, примічай усе! 

«Блискавка» почала широко кружляти над місцевістю, а 
Глинько весь час вів спостереження й наносив на карту най-



відмітніші прикмети поверхні Місяця. На великому просторі 
тут були розкидані високі конусоподібні шпилі, що стояли на 
певній віддалі один від одного, неначе величезні піраміди. 
Вершки тих гір були пронизані якимись отворами, що нагаду-
вали глибокі круглі колодязі з променистими гирлами. Ці ве-
ликі темні отвори були розташовані так, що утворювали літе-
ру И, написану пунктиром. Глинько наніс цей знак на карту, як 
найхарактернішу прикмету, гсказав: 

— Все гаразд. Цей знак виразно видно з нашої машини; 
маючи такий орієнтир, ми ніколи не заблудимось. 

— Тоді летімо далі,— сказав Ян Бібіян і підняв «Блискав-
ку» ще вище. 

Сонце сяяло на повну силу, й з вікон «Блискавки» Ян Бі-
біян та Глинько спостерігали дивну картину Місяця. Тут не 
було веселих і приємних краєвидів, що тішили око свіжою зе-
ленню, як на Землі, проте видовище було дуже цікаве своєю 
незвичайністю. 

Ян Бібіян стояв перед картою Місяця, складеною нашими 
астрономами на підставі багаторічних досліджень, і порівню-
вав її з натурою. 

Не раз із його грудей виривався вигук захоплення, коли ба-
чив він, з якою точністю земні вчені склали ту карту. Зрозумі-
ло, деяких незначних подробиць на ній бракувало, зате великі 
географічні об'єкти були означені правильно й точно. 

— Так, так! — говорив він сам до себе.— Онде гора Тахо, 
найкраща гора на Місяці. Коли на неї дивитися з Землі голим 
оком, вона здається білою цяткою, що ніби зірка прикрашає 
нижню частину місячного диску. Коли місяць стоїть у повні, во-
на блищить дужче й розкидає своє проміння далеко по місяч-
ному кругу. Ось її великий кратер. Яка велика порожнина! Усі 
гори на Місяці — то порожні гирла погаслих вулканів, схожі 
на безводні моря. А ті великі блискучі скелі, розкидані безлад-
но по схилах,— то розплавлені чисті метали, самородки золо-
та, заліза, платини, нікелю. Поміж ними лампами виблискують 
великі відламки самоцвітів. А он там і інші гори, позначені на 
карті. Ось гора Арістотеля, далі — верх Платона, ще далі — 
Копернік. Увесь Місяць побрижений горами, лице його спо-



творене кратерами вулканів, немов подзьобане віспою. Але 
це — тільки один бік Місяця, що його видно з землі. Свого дру-
гого боку Місяць ще ніколи не показував мешканцям нашої 
планети. Тепер ми відкриємо і цю його таємницю. 

НЕВИДИМИЙ БІК МІСЯЦЯ 

Ян Бібіян і Глинько літали на «Блискавці» у всіх на-
прямках, над усіма місцевостями. І скрізь вони ба-

чили одноманітний місячний краєвид—якусь ніби розплавлену 
металеву масу, помережану високими горами й низькими па-
горками, гостроверхими шпилями, неширокими рівнинами, що 
поросли сірим та зеленим мохом, а подекуди якимись сукува-
тими чагарниками. Часом траплялись якісь ніби переліски з 
чудернацькими деревцями, що їх прозоре, як скло, гілля було 
налите якоюсь липучою рідиною. 

«Блискавка» ішла по Сонцю; довгий п'ятнадцятигодинний 
день поволі залишав освітлену частину Місяця й переходив на 
другу половину, якої земні вчені ще ніколи не бачили. 

Непомітно наші мандрівники опинилися над тією другою 
половиною, де так само непомітно розвиднівся день. І тут бу-
ло те саме одноманітне видовище. Тільки й того, що на цей 
невидимий досі бік Місяця вперше впала тінь від земної лю-
дини та від її машини. 

Ян Бібіян спустився нижче й притишив хід машини. Раптом 
він помітив якийсь рух попід гостроверхими шпилями, де бу-
ли міста й села місячан. Незчисленні їх натовпи виходили з 
печер, комашились по узгір'ю й зачудовано дивились на «Блис-
кавку», потім падали ницьма додолу або розбігались і хова-
лись хто куди, коли до них наближалась тінь від «Блис-
кавки». 

Глинько креслив на великому аркуші паперу, що лежав пе-
ред ним, карту цієї частини Місяця, відзначаючи на ній найпо-
мітніші орієнтири. Крім того, був увімкнутий автоматичний 
фотоапарат, який безперервно робив знімки. 

Коли це наші мандрівники помітили кілька високих гір, 



яких не була на тім боці Місяця. Вони тяглись великими роз-
киданими ланцюгами, перпендикулярно одна до одної, і були 
з'єднані з височенним конусовидним шпилем, що зяяв страш-
ним темним кратером згаслого вулкана, як і всі численні вул-
кани на місячній поверхні. Краї кратера були гладенькі, майже 
круглі, навколо нього зірчастим мереживом тяглась застигла 
лава та вулканічний попіл, вкриваючи схили мало не до поло-
вини. Це зірчасте мереживо било сліпучим блиском і нагаду-
вало гігантський орден, приколений Місяцеві до грудей. 

Ян Бібіян спустився нижче понад ту зірку і довго кружляв 
над нею. Кратер зяяв темно й страшно, з глибоких його надр, 
звідки мільйони років тому клекотала вогненна лава, віяло те-
пер холодом, мертвотною пусткою. 

— Дивно, дивно!— говорив Ян Бібіян, придивляючись до 
всього з великою цікавістю. 

— Дивно й страшно!— озвався й собі Глинько 
— Давай назвемо цю невідому для людей місячну гору 

Ія,— запропонував Ян Бібіян. 
— Чудово! — вигукнув захоплено Глинько.— Шкода тіль-

ки, що сама Ія ніколи не побачить своєї тезки. 
— А може, й побачить! — сказав Ян Бібіян. 
Глинько вирячив очі. 
— Чого ти дивуєшся, друже? Ми ж можемо ще раз сюди 

прилетіти. Тоді й візьмемо з собою Ію. Після нас уже часто 
люди літатимуть на Місяць, сказати б, на екскурсію, і незаба-
ром у цьому не буде ніякого дива. 

— В усякому разі, я не маю охоти вертатися сюди,— запе-
речив Глинько. 

— Чого ж це? 
— Сумно мені на душі від цих краєвидів... Та ще й Да-

гада... 
Ян Бібіян засміявся. 
Але, повернувши «Блискавку» в другий бік, він раптом 

скрикнув голосно, мов дитина: 
— Глинько, гля, гля! 
Глинько уткнув носа в маленьку шибочку. 
Далеко на обрії здіймався високий шпиль, що виблиску-



вав, немов купол якогось величезного храму. Навколо нього 
мерехтіли менші шпилі, розташовані симетрично. Цей віночок 
шпилів сяяв, немов діамант у персні. 

— Так, так, то справді діаманти! Цілі гори, скристалізова-
ні в діаманти! — гукав Ян Бібіян.— Ото був би добрий пода-
рунок для її, якби можна було взяти його на Землю! 

— Це просто неймовірно!—зауважив Глинько. 
«Блискавка» полетіла далі. 

ЗЕМЛЯ КЛИЧЕ 

Незабаром наші мандрівники опинилися над місцеві-
стю, що вся світилась, неначе була вкрита палаю-

чою вулканною лавою. 
— Як ми назвемо цю чарівну гору з діамантовими верхів'я-

ми? — спитав Глинько. 
— Назвім її «Перстень Ліани»,— сказав Ян Бібіян. 
— Шкода, що вона не зможе надіти цього персня собі на 

палець,— засміявся Глинько, наносячи нововідкриту гору на 
карту. 

— А знаєш, що то під нами світиться? Уся ця місцевість 
засипана дорогоцінним камінням. 

— О, якби взяти все те на Землю!.. 
— Тоді воно втратить всю свою ціну й годитиметься хіба що 

на дитячі іграшки. 
Раптом у радіоприймачі «Блискавки» задзвеніло. 
Ян Бібіян здригнувся й схопив трубку. 
— Алло... алло... 
— Це Ія, Ія говорить... Яне Бібіяне, це ти? Це «Блис-

кавка»? 
— Так, так, Ія... Пробач, ми були дуже зайняті, через те я 

й не озивався. 
— Як ви там, Яне Бібіяне? Я дуже турбуюсь... 
— Все гаразд. Ми здорові, самопочуття хороше. Тепер ми 

вивчаємо той бік Місяця, що його не видно з Землі. Тут дуже 



цікаво, просто таки чудесно! Ми відкрили щиро діамантові го-
ри... Зараз рушаємо далі. 

— Коли ж ви повернетесь? Вашій подорожі немає краю! 
А тут у всіх тільки й мови, що про вас. Уже розійшовся був 
слух — і деякі газети про це писали,— що з «Блискавкою» 
сталась якась катастрофа. У чому річ? Скажи мені правду! 

Ян Бібіян засміявся. 
— Та яка там катастрофа! Кажу ж тобі, що все гаразд, за 

два-три дні рушаємо назад до Землі. 
— Ой, яка я рада, яка я рада! — вигукнула Ія. 
— Так, так, і ми прилетимо з молодими жінками... І я, 

і Глинько. Вони царські дочки. З роду великого володаря Яга-
ги. Мою звати Шагада, а Глинькову — Дагада. 

— Ах, он як! — гнівно скрикнула Ія.— Ти що, серйозно, чи 
жартуєш? А які ж вони, ті місячанки? 

Ян Бібіян зареготався й коротко розповів її історію з Ша-
гадою та Дагадою і про те, як царівни бажають полетіти на 
Землю. 

— Не треба!.. Не треба! — заволала Ія. — Я забороняю!.. 
Коли так, то краще зовсім не вертайтесь!.. 

— Заспокойся, Ія! 
— Неможливо! 
— Не хвилюйся! Ми їх залишимо тут, вернемось за ними 

пізніше. 
— Як? Ти гадаєш іще раз вертатись туди? Та зроду цього 

не буде! Я тебе більше не пущу! Я щовечора дивлюсь на той 
жовтий Місяць, я вже зненавиділа його. Він здається мені 
якимсь гнилим гарбузом. Приїжджай швидше, чуєш? Ти зна-
єш, Фіть унадився до мене, щодня ходить... Чуєш? Як не вер-
нешся скоро, я втечу з ним куди-небудь! 

— Фіть! Що ти кажеш?3начить, він не перестав цікавитись 
мною? 

— Не знаю, як тобою, а мною тепер він цікавиться більше, 
ніж ти,— відповіла Ія. 

— Слухай, Ія, Ія! 
Але Ія більш не озивалась, вона сердито повісила трубку. 
У приймальні на неї чекали сотні кореспондентів найбіль-



ших європейських та американських газет. Вона з'явилась пе-
ред ними сердита, з заплаканими очима. 

— Ну, що, обізвався? — спитали в один голос кореспон-
денти. 

— Обізвався! — сердито відповіла Ія.—За три дні Ян Бібі-
ян вирушає на Землю. 

— Що ще нового? 
— Нічого,— відрізала дівчина,— не питайте мене більше. 
Ян Бібіян ще довго викликав Ію, але вона не озивалася... 

Він почав дзвонити ще дужче і все, знай, гукав: 
— Ія, Ія, Ія!.. 
Раптом у відповідь почувся якийсь дивний хрипкий голос. 
— Хто там? — завбачливо спитав Ян Бібіян. 
— Вгадай!—обізвався хрипкий голос. 
— Щось не пізнаю... Та відповідайте ж нарешті! Хто це? 
— Це з дому її... 
— Але хто біля апарата? Хто... 
— Фіть! — відповів хрипкий голос. 
— Фіть? — перепитав Ян Бібіян.— Фіть! Ні, Фітю, не хочу 

я говорити з тобою! Ти повинен раз назавжди відстати від ме-
не, як не хочеш, щоб я знов висмикнув тобі хвоста! 

— Що там таке, Яне Бібіяне? — спитав Глинько-
— Це Фіть звістку подає. 
— Фіть? 
— Та він же! Дзвонить з дому її... Знов будуть у нас непри-

ємності з тим Фітем... 
Глинько задумався. Потім сказав: 
— Треба нам вертатись, Яне Бібіяне. Наше життя на Зем-

лі. Годі вже шукати пригод у цих мандрах. 
Ян Бібіян не відповів. Він нахилився над картою, яку крес-

лив Глинько, потім натиснув на якусь кнопку й скерував 
«Блискавку» в іншому напрямку. 

— Примічай! — сказав він. 
«Блискавка» полинула над іншими місцевостями, такими ж 

одноманітними й сумними,— над широкими мертвими просто-
рами, над блискучими горами, над кратерами згаслих вулка-
нів, над чорними безоднями... 



Земній людині тут нічого робити... Тут живуть зовсім інші 
істоти, а в них свої радощі, свої турботи... 

— І справді, чого я тут шукаю? — сумно подумав Ян Бібі-
ян і вперше відчув розчарування. Земля вже кликала його. 
Рідна, зелена, багатоводна Земля... Він уже досягнув своєї 
мети, він злітав на Місяць. Але тепер Земля кликала його на-
зад до себе. Вона промовляла до його думок, до його почуттів, 
до всієї його душі... 

— Примічай! — повторив він, звертаючись до Глинька. 
— Як же мені примічати? — заперечив Глинько. Ти женеш 

з такою швидкістю, що все внизу зливається в моїх очах. Я не 
бачу виразно нічого. 

СВЯЩЕННІ ЗВІРІ 

Ян Бібіян посміхнувся і зменшив швидкість. 
— Отак, — сказав задоволено Глинько. Загли-

бившись кожен у свою роботу, друзі мовчки пролітали над од-
номанітною місячною поверхнею, не пропускаючи жодної 
більш-менш помітної місцевості. 

Автоматичний фотоапарат працював увесь час, чути було 
тихе шамотіння стрічки. 

Так Ян Бібіян і Глинько провели цілий той довгий день, аж 
поки почало заходити Сонце. Побачивши, що незабаром над 
цією частиною Місяця западе повна пітьма, а до кінця поїзд-
ки ще далеко, мандрівники стали шукати місця, де б їм спу-
ститися на ніч. 

Біля гори, що вони назвали «Перстень Ліани», Ян Бібіян 
помітив не дуже велику круглу рівнину сіро-зеленавого кольо-
ру, на якій не видно було ні скель, ні розкиданого каміння. 
Навколо не знати було й сліду життя, юрби місячан не виходи-
ли дивитись на «Блискавку», як то бувало у всіх населених міс-
цях, над якими пролітали наші мандрівники. Цей куточок був 
оточений невисокими пагорбами й здавався досить затиш-
ним. 



— Так,— сказав Глинько,— і по-моєму, це найзручніше 
місце для посадки; серед цієї невеселої природи воно має 
якийсь свіжіший вигляд і нагадує мені трохи Землю. 

— Схоже на те, що це якесь висохле болото або озеро, 
вкрите водоростю,— зауважив Ян Бібіян.— Якщо це гак, то 
ми можемо провалитись у нього і більше вже не виберемось. 

Він повів «Блискавку» низько понад цим загадковим уро-
чищем, пролітаючи дуже повільно і пильно спостерігаючи. 

— Місцина справді зручна,— сказав він нарешті,— проте 
середина здається мені непевною. Сядемо краще скраю. 

Сонце вже от-от мало сховатись за обрій, тож Ян Бібіян 
не гаючись повів апарат на посадку, примісячившись на краю 
долини біля підніжжя пагорба. 

— Чудово!—гукнув Глинько.— Тут ми можемо спокійно 
заночувати. Шкода, що ми не взяли з собою Магу, він би нам 
пояснив, що це за таємниче місце. Зрештою, такі місця я спо-
стерігав і в інших пунктах. Це, мабуть, якісь оази на Місяці, 
прослідки його колишньої квітучої епохи. 

Сонце швидко сховалось, і зразу ж запала непроглядна 
ніч. На траурнім покрові неба яскраво вирізьбились незлічен-
ні великі й круглі небесні світила, які скрашали місячні ночі, 
але не розсіювали непроглядної темряви, що панувала на са 
мому Місяці. 

— Ввімкнім освітлення,— сказав Глинько, висунувши голо-
ву в люк апарата. 

— Ввімкнім!— погодився Ян Бібіян. 
Глинько натиснув на кнопку. 
Лагідне, красиве світло миттю прорізало непроглядну тьму, 

що панувала навколо. 
Ян Бібіян і Глинько підняли капота й вилізли на верх ма-

шини. 
Раптом до їхнього слуху донісся глухий, немов із-під зем-

лі, страшний рев, схожий на левине рикання, раз, удруге, втре-
тє... Відлуння повторило його грізно й таємничо. 

Ян Бібіян і Глинько переглянулись. Такого крику вони ще 
не чули тут, на Місяці. 

— Лев! — промовив Глинько перелякано. 



— Лев на Місяці? — засміявся Ян Бібіян, що намагався 
зберігати спокій, хоч на душі йому було так само тривожно. 

За кілька хвилин настала тиша, ще страшніша після того 
зловісного ревіння. Ян Бібіян і Глинько стояли нерухомо, на-
пружено вдивляючись у пітьму. 

Раптом десь у темряві залунав страшенний тріск і торох, 
немов рясне гримотіння грому, і все навколо заколивалось, не-
наче від землетрусу. 

— Що воно за знак? — спитав Глинько. 
— Мабуть, то скелі обрушились у отвір якогось погаслого 

вулкана,— відповів Ян Бібіян. 
Метрів за сто-двісті від того місця, де стояла «Блискавка», 

щось шубовснуло. Почувся плескіт, ніби від падіння в воду яко-
гось важкого тіла. Після цього знову розітнувся зловісний рев, 
тягучий і страшний. 

— Тут є якісь звірі,— сказав Ян Бібіян.— Включімо про-
жектора! 

Глинько відкрив прожектора, що був умонтований зверху 
на корпусі апарата. Сяйнуло сильне, сліпуче світло. Глинько 
скерував світляну стягу в тому напрямку, звідки доносився 
плескіт, і вона перетнула широку рівнину. 

І ось на краю світляної стяги, яка струмувала з прожек-
тора, з'явилася велика голова якогось звіра, схожа на ящури-
ну голову — поморщена й луската, що височіла на довгій шиї. 
Розкрилась широка паща, плямкнула, і з неї вихопилось про-
тяжне, страшне ревіння,— той самий звук, що його наші манд-
рівники чули вже двічі... 

— Звір, звір! — закричав Глинько. 
— Візьми фотоапарата і спробуй сфотографувати його,— 

сказав Ян Бібіян. 
У цей час у світляній смузі прожектора з'явилось ще де-

кілька подібних голів — усі вони почали ревіти. 
Ось зметнувся вгору твердий, важкий хвіст, зазубрений 

зверху, і з силою опустився вниз. Зараз же вгору знялись ряс-
ні водяні бризки. 

— Ми біля якогось озера,— промовив Ян Бібіян. 
Але поверхні води не видно було. Все вкривала якась 





дрібна, сіруватого кольору, густо переплетена рослинність. 
Ян Бібіян і Глинько схопили фотоапарати й почали фото-

графувати тих потворних звірів. 
Один із тих звірів підскочив угору й випростався. Це була 

величезна тварина, метрів із двадцять завдовжки, з довгою 
шиєю, порівняно невеликою головою, що не пасувала якось до 
грубезного ящуриного тулуба, з коротким цупким хвостом 
і невисокими ногами, з перетинчастими ступнями. Звір ліниво 
ступнув кілька кроків, витягнув угору довгу шию й заревів. 

— А що, як вони нападуть на нас? — стривожено спитав 
Глинько. 

— Налаштуй на всякий випадок гарматку! — наказав Ян 
Бібіян. 

Глинько підійшов до невеличкої гарматки на носовій части-
ні «Блискавки», зарядив її й навів на потвору. 

— Стріляти? 
— Ні! — сказав Ян Бібіян. — Тільки в разі небезпеки. 

Хай буде напоготові! 
В цей час із-за пагорба, біля підніжжя якого вони розта-

шувались, вилинуло кілька невеличких вогників, немов летю-
чих ліхтариків, що наближались до «Блискавки». 

Ян Бібіян помітив їх і повернув прожектора в тому нап-
рямі. 

До «Блискавки» наближалось десятеро місячан із світю-
чими пластинками в руках. Вони підстрибували поволі й лег-
ко, немов пританцьовували, і дружно співали якоїсь урочистої 
пісні. Всі вони були завинені в довгі зелені запинала, що вкри-
вали їх з головою. 

О Х О Р О Н Ц І С В Я Щ Е Н Н И Х З В І Р І В 

Прожектор яскраво освітлював процесію місячан, і 
Ян Бібіян побачив, що попереду йшов, мабуть, стар-

ший, у трохи відмінному одязі. У нього в руках майорів пра-
пор, на якому було зображено велике коло, що випромінюва-
ло синє сяйво. 



Вони спинились на деякий час у світляному крузі прожек-
тора, потім знову рушили йти, співаючи ще голосніше. 

— Що це за чортяки? — спитав Глинько. 
— Мабуть, якась процесія. 
— А може, й делегація. Я певен, що вони йдуть до нас. 
І справді, процесія невідомих потроху наближалась; див-

ні ліхтарики місячан, хоч і слабенько світили в темряві, проте 
освітлювали їм дорогу. 

Незабаром вони наблизились до «Блискавки» й спинились, 
їхній вожай вийшов наперед, підняв ще вище прапора й по-
чав щось вигукувати. Вони опинились в освітленому крузі, і їх 
було дуже добре видно з апарата. 

— Що робити? — спитав Глинько. 
— Покличмо їх до себе! — відповів Ян Бібіян. 
Вони обидва вилізли на верх «Блискавки» і подали незна-

йомцям знак підійти ближче-
Вожай обернувся, махнув рукою до тих, що були з ним, 

і рушив уперед. 
Наблизившись до «Блискавки», місячани підняли руки до-

гори й гукнули тричі в один голос: 
— Дая, дая Ваха! (Це означало: покірні волі Вахи). 
Ян Бібіян спустився до них. Місячани розвели довгу цере-

монію поклонів та підскоків, потім їхній вожай почав поясню-
вати щось мімікою, жестами й словами; він раз у раз бив себе 
в груди і показував на небо, де у всій своїй величі сяяла світ-
ло-синя Земля. Після довгих пояснень Ян Бібіян зрозумів, що 
це були жерці з недалекого храму, присвяченого священним 
звірям Вахи, і їхні охоронці. 

Тут, у цьому місці, живуть 50 пар дивних звірів, єдиних на 
Місяці, що прислані Вахою підтримувати вічне джерело цього 
озера. Жоден смертний не сміє наблизитись сюди. Хто це зро-
бить, на того падає вічне прокляття Вахи, і він втрачає право 
на одруження. 

— Ми знаємо,— казав далі головний жрець,— що ви по-
сланці Вахи. Можливо, ви прибули сюди, щоб забрати назад 
цих звірів, які охороняють єдине велике джерело на Місяці. 
Тоді воно пересохне й Місяць лопне на чотири частини, кожна 



з тих частин ізнов начетверо й так далі, поки все не візьметься 
порохом. Жерці й охоронці священних звірів просять вас ли-
шити їх тут. Рев цих звірів проганяє на Місяці злих нічних ду-
хів, їх погляди зв'язують Маху з Вахою. 

Ян Бібіян пояснив святим посланцям, що він не забере 
священних звірів; він прибув сюди тільки для того, щоб пере-
вірити, чи добре тут їх доглядають, чи гаразд вони живуть 
і плодяться, чи шанують їх мешканці Місяця. 

Вожай цих своєрідних монахів повідомив, що звірів тут ду-
же шанують; вони за весь час не з'їли жодного місячанина, 
а раз у п'ятдесят років самиці цих тварин приводять по одному 
маляті. 

Ян Бібіян дав жерцям зрозуміти, що він задоволений, і що 
велика покровителька Ваха теж буде задоволена всім цим і не 
насилатиме ніяких бід на мешканців Махи. 

Потім він попросив посланців віддалитись, і вони з вдяч-
ністю повернулись додому. Ян Бібіян присвічував їм прожек-
тором. 

Незабаром минула ніч і настав ранок. 
Ян Бібіян і Глинько піднялись на «Блискавку» і оглянули 

місцевість. Перед ними розстилалася широка рівнина, схожа 
на земне багновище. Вся вона була вкрита дрібненьким лис-
тячком і водоростями, під якими не видно було води. Ніде не 
було знати й сліду від тих звірів, що мандрівники бачили тут 
уночі. Навколо стояла мертва тиша. 

Товариші знову залізли в машину й піднялися в повітря. 
Ян Бібіян був похмурий, 
— Куди? — спитав Глинько. 
— Назад! 
— Куди назад? 
— У царство Ягаги. 
— Як? Ми вже не вертаємось на Землю? 
— Вертаємось, але спершу треба попрощатися з гостинним 

Ягагою. 



СИЛА ЗАБОБОНІВ 

Шагада й Дагада нетерпляче чекали повернення 
Яна Бібіяна й страшенно нервували. їм не сиді-

лось на одному місці. Часто виходили вони з палацу й дивились 
на небо—чи не побачать де «Блискавки», чи не почують її шу-
му. Ніч провели вони в тривозі й неспокою, а другого дня рано-
вранці в супроводі Магу пішли до печери, куди мали прилеті-
ти Ян Бібіян і Глинько, й почали виглядати. 

Вони просиділи там майже цілий день і вже, зневірившись, 
хотіли вертати додому, бо надворі почало смеркати, коли це 
раптом на горизонті з 'явилася «Блискавка». В одну мить во-
на наблизилась до печери й, покружлявши трохи вгорі, спу-
стилася додолу. Царівни на радощах заскакали, защебетали... 

Першим вийшов із машини Ян Бібіян. Шагада веселенько 
підбігла до нього, взяла його за руку. 

— Ну, як вам літалось? Ви, напевне, бачили багато ціка-
вого, багато цікавого, багато цікавого! — говорила Шагада, 
немов приспівувала. 

Незабаром вийшов і Глинько. Дагада кинулась до нього з 
радісним криком. 

— Розкажіть, розкажіть нам усе!.. Ах, з яким нетерпінням 
ждали ми вас! Ми вже думали, що ви більше не вернетесь... 

— То ви скрізь побували? 
— Правда ж, гарна наша Маха? 
— А бачили ви діамантові гори? 
— О, яка то розкіш!.. На Васі, мабуть, такої немає!.. 
Так питали-розпитували царівни своїх женихів, переби-

ваючи одна одну, а Ян Бібіян і Глинько ледве встигали відпо-
відати на ті нескінченні запитання. 

— А що вам найбільше сподобалось? 
— Я скажу вам, що нас найбільше здивувало,— відповів 

Ян Бібіян. 
— Що ж саме? — вигукнули обидві царівни одночасно. 
— Ваші священні звірі. 
— Ао! — заверещали царські дочки й зомліли, як стій. Че-



рез деякий час вони заворушились долі й невиразно забелько-
тіли. 

Тут надбіг Магу, щоб якось очутити їх. 
— Що таке?.. В чім річ?—спитав у нього Ян Бібіян. 
Магу не відповів. Він тільки розгублено бився в поли ру-

ками і все зойкав: 
— Ао, ао!.. 
Ці розпачливі звуки дуже нагадували собаче завивання... 
— Та кажи ж нарешті, що де значить! — шарпонув його 

Ян Бібіян. 
— Ті, що побачили священних звірів, не мають права одру-

жуватись. Це заборонено законом. І кожен, хто до них доторк-
неться, так само втрачає право на одруження. Яке нещастя!— 
хапливо пояснив Магу. 

Він підвів двох зомлілих царівен, які ледве- тримались на 
ногах. Вони заховали обличчя в руки, не сміючи глянути на 
Яна Бібіяна та Глинька. 

— Магу, тікаймо! Швидше! — крикнула раптом Шагада. 
Вона підскочила якомога вище на своїх цибатих пневматич-

них ногах і кинулась чимдуж навтьоки. Дагада намагалась не 
відстати від сестрички. Збентежений Магу теж пустився біг-
ти вслід за ними... 

Ян Бібіян і Глинько лишились самі. 
Вони мовчки подивились один на одного. 
— Ми вільні...— сказав Глинько. 
— Так,— відповів похмуро Ян Бібіян. 
— А шо ж тепер? 
Ян Бібіян поглянув на небо, що стало вже знову чорним-

чорним, бо Сонце зайшло і облягла ніч. 

НА ЗЕМЛЮ 

В горі на небі вже вимальовувався великий темно-
синій диск Землі. Ян Бібіян підняв руку й пока-
зав на неї. 

— Тепер туди, Глиньку!.. Годі нам тут баритись!.. Через цю 
безодню пошукаємо шляху на батьківщину! 



Глинько розхвилювався. Обличчя його пойнялось рум'ян-
цем, в очах спалахнули радісні вогники... 

— Гайда! — скомандував Ян Бібіян. 
Глинько скочив хутенько на сходи й поліз швидко всереди-

ну «Блискавки». Ян Бібіян поліз за ним слідом. 
Незабаром великий корпус машини задвигтів, вона легко 

відірвалась від твердої поверхні Місяця й шугонула високо 
вгору. 

Ян Бібіян увімкнув радіоапарата. 
— Алло, алло! Ія, Ія!.. 
Чекати довелось недовго. Ія обізвалась. 
— Уже рушаємо!—сказав Ян Бібіян. 
— Ми тут вас ждемо — не діждемось,— радісно відповіла 

Ія.— Вся Земля на вас чекає! Поспішайте, поспішайте, поспі-
шайте! 

Ян Бібіян увімкнув найбільшу швидкість. 
У цей час мандрівники відчули, що вони вийшли з тонкого 

шару повітря, яке оточує Місяць, й поринули в ефір, у порож-
ній міжпланетний простір. 

Вони летіли з неймовірною швидкістю, минаючи то світлі, 
то темні смуги простору. Тепер їх цікавило тільки одне — 
Земля, Земля, Земля! 

Ян Бібіян і Глинько невідривно дивились на її величний 
вид, що поступово збільшувався. 

Мандрівники не відчували ні втоми, ні голоду, ні холоду. 
Вони летіли, й серця їм радісно хвилювались від думки, що 
незабаром вони побачать зблизька свою прекрасну рідну пла-
нету, що скоро вони стануть ногою на її зелену поверхню. 

Нарешті після довгого головокрутного польоту вона, Зем-
ля, наблизилась, і «Блискавка» увійшла в її атмосферу. 

Груди двох товаришів жадібно впивали рідне повітря, що 
живою течією ніби проймало все тіло, відсвіжаючи його. 

Вони зітхнули полегшено. 
— Приїхали!—врочисто вигукнув Ян Бібіян. 
— Приїхали!—повторив Глинько. 
Друзі зняли з голів шоломи й махали ними, вітаючи свою 

милу, рідну планету... 
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