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ПЕРШІ ВІДОМОСТІ ПРО м л и н о к

-  Наш млинок уже зовсім старий, -  мовив залізничник 
Микола дружині Целіні. -  Гадаю, його треба викинути геть.

-  Авжеж, авжеж, Миколко, -  притакнула чоловікові 
Целіна. -  Ти маєш рацію, любий. У нього шухлядка 
не висувається, як слід, і жоренця не мелють зерен, як нале
жить. Часом зернятка пролітають до шухлядки не змелені. 
Звичайно, цей млинок до кави слід викинути й купити 
натомість кращий. Однак уже поночі, й мені не хочеться 
виходити надвір. Ходімо вже спати, Миколко.

Пані Целіна почалапала стелити ліжка. Поправляючи 
пухкі подушки, вона пригадувала давні часи, коли була 
дуже молодою і пан Микола був дуже молодим. Якось 
уранці вони вдвох пили недільну каву. Тоді Млинок ще був 
лискучий, його боки були гарного вишневого кольору. 
Збаночок із жовтої міді, що до нього насипають зернят
ка, світився, наче Місяць уповні. Корба граційно вигнута. 
Шухлядка в корпусі млинка висувалася легко, наче дверця
та карети... Отож і Млинок був тоді молодим, і пані Целіна 
молодою, а пан Микола приносив пані Целіні бузок. Усе 
в кухні променилося веселістю, наче навесні: мідяний ка
зан, тертушка, витискачка, ба, навіть, коцюба. А Млинок 
до кави молов зернятка й приспівував:

Хто в млинку помеле каву,
Той собі полегшить справу:
Я сто грамів помелю 
За одну секунду.

Та сьогодні наш Млинок мав кепський вигляд: шух
лядка застрягає й часом її не зрушиш з місця, дзбанок 
із жовтої міді потьмянів, корба безнадійно звисає додолу, 
а весела вишнева політура геть вицвіла. А ще ж Млинок 
клацає й підстрибує, як меле каву. Не диво, що пан Микола 
вирішив викинути його на смітник, і пані Целіна, звісно, 
визнала цей задум дуже й дуже розумним.
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0  десятій годині обоє повкладалися спати. Щойно 
дружина залізничника примостила голову, як з-під по
душки вигулькнув її сон. Млинок побачив його крізь 
дірочки в тертушці й не на жарт злякався. Сон дружини 
залізничника Целіни його настрахав: з-під подушки суну
ли шереги новісіньких млинків, які одразу поверталися 
до нього спиною й торохтіли:

-  Ти, старезний млинку, пропадеш на смітнику!
Либонь, правду казав Микола. Старий Млинок

згибіє на смітнику. Але ж він не хоче гибіти на смітнику! 
Він ще почувається на силі. Зрештою, він міг би піти 
до направи.

Рішення залізничника видалося Млинкові вкрай не
справедливим. Отож він перевірив, чи міцно хазяї посну
ли, а тоді розкрутив свою корбу і, наче маленьке янголятко, 
гайнув крізь вікно на вулицю.

ЯК МЛИНОК ПОТРАПИВ до 
ПРИТУЛКУ ДЛЯ ЗАГУБЛЕНИХ 

РЕЧЕЙ
Була глупа ніч. Падав лапатий сніг. На міських вули

цях -  жодної живої душі! Лише біля Арсеналу, наче ліхтар, 
нерухомів поліціянт.

Млинок чалапав попід стінами будинків, аби хтось 
його не перестрів і не запитав, звідки він та куди прямує.

Та ба, не вийшло.
-  Ану, волоцюго, кажи: що ти робиш на вулиці поночі? -  

спитав поліціянт, схилившись над Млинком.
-Т анічого , ласкавий пане,-відповів Млинок. -  Просто 

в мене неспання, і я вийшов трохи погуляти.
-  А де твої родичі чи опікуни?
-  Нема в мене ні родичів, ні опікунів.
1 Млинок так гірко заплакав, що старий добрий 

поліціянт теж не втримався і зронив сльозу. Він притулив 
очі рукою, аби Млинок, боронь Боже, того не спостеріг.
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Млинок уклонився й хотів був рушиш, ;іж ту І І І О І І Щ І И І І І  

схаменувся:
-  Стій. Нікуди ти не підеш. Ми віддамо тебе 

до Притулку. Усі діти, що не мають родичів або опікунів, 
мають жити в Притулку.

Довелося Млинкові, хіть-не-хіть, почимчикувати 
за поліціянтом.

У Притулку (як ти вже здогадався, це був Притулок для 
загублених речей) у нього витягай з шухлядки особисті до
кументи й одразу вклали до ліжка. Директор Притулку -  
інвалід із рудою бородою -  напевно забрав би у Млинка 
й пам’ятну світлину, якби не заступився добрий поліціянт.

У Притулку Млинок ні на мить не склепив повік. 
Директор, окрім рудої бороди, мав дерев’яну ногу і страш
но гупав нею по підлозі. Через це жодна сирітка не могла 
заснути до ранку.

У цьому Притулку мешкали самі сирітки: старі світлини 
якихось пань у білім серпанку, забуті в трамваї рукавички 
на праву руку, діряві ронделі, аграфки, спиначки, калоші 
та парасольки. Був там навіть поважний глобус, що його 
знайшли вночі біля річки. Глобус ні з ким не розмовляв, він 
лише обертався і щомиті показував іншу частину світу7. Від 
того у нього в голові все геть перекрутилося.

Ой, зле було Млинкові у Притулку. Щоранку «чер
вона борода» перераховував знайдені речі й записував 
їх до великої книги. Коли ж помилявся, то безжально копав 
дерев’яною ногою сиріток, що необачно нагодилися під га
рячу руку. Наш Млинок натерпівся від нього найбільше. 
Директор називав його «графом», тупав на нього і справж
ньою і несправжньою ногою, а насамкінець надумався 
крутити в ньому горіхи...

Остання ніч у Притулку була найгіршою. «Червона бо
рода» записав до книги 17 знайдених аграфок, а в ліжечках 
їх виявилося лише 15. Де ж іще дві аграфки, овва, де ж ті дві 
аграфки поділися? -  всеньку ніч верещав директор і гупав 
дерев'яною ногою по підлозі.



Навіть глобус не стерпів такого галасу й на знак обу
рення висунув півострів Сомалі замість язика.

Проти ранку, коли директор урешті-решт заснув, 
Млинок почув біля свого ліжка знайомі голоси. То були 
вірні друзі Тертушка й Коцюба, які довідалися від аграфки- 
втікачки про Млинкову пригоду й поквапилися його ряту
вати.

-  «Дерев’яна нога» хропе, -  прошепотіла Коцюба. -  
Вхідні двері я відкрила собою, як ключем. Тікай бігом. 
Напиши нам, якщо знов ускочиш в халепу. Затям, що 
Микола й Целіна дуже злі на тебе й вирішили будь-що тебе 
схопити. Тікай і бувай здоровий.

— Тікай, — повторила Тертушка. — Тримай, ось твої 
документи.

Власне, Тертушка від самого ранку була в кепсько
му настрої. їй дошкуляли рештки хрону, що застрягли 
в кількох дірочках.

ДЕТЕКТИВ ШИБКА ВИРУШАЄ НА 
ПОШУКИ

Минуло кілька днів. Кожнісінького дня сварилися 
Микола з Целіною через Млинка-втікача. Целіна назива
ла його «своїм найкращим, найдорожчим Млиночком», 
а Микола щохвилини уперто повторював, що «Млинок той 
був старий, однак новий млинок може виявитися гіршим 
за старий». Микола гримав, що то Целіна десь тицьнула 
Млинок, а Целіна -  що Микола, потім Микола знов допікав 
Целіні... Зрештою Целіна повисмикувала Миколі геть усе 
волосся, аж він мусив придбати перуку. Через ту перуку він 
ще сьорбнув лиха.

У переповнених купе, де Микола перевіряв квитки, гу
ляли протяги, тому перука часто-густо літала понад голо
вами пасажирів, які кепкували з Миколи. Він не стерпів 
образ і спалив перуку, а тоді напнув на голову хусточку з
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чотирма вузликами. У тій хусточці вій був такий оридмйі, 
що Целіна раз по раз казала:

- Т и  потвора...
І все це через дурні гадки про Млинок.
Минув тиждень. У Миколи саме була відпустка і він 

страшенно нудився. Не міг придумати, що його робити. 
Кіно було Миколі не до душі, тож він сидів на фотелі й 
зітхав.

-  Чого ти зітхаєш? -  поцікавилася Целіна.
-  Сумую за Млинком, -  відказав Микола.
1 вони вдвох тяжко зітхнули.
-  Якби ж то в нас хоч світлина його була!
Та світлина Млинка пропала разом із ним самим. Це 

була вікопомна світлина, і Млинок сховав її собі до шух
лядки; на ній була зображена кухня Целіни за старих часів, 
коли там усе блищало. І мідні ронделики, і ступка, і друш
ляк, і навіть кілечка з зазубнями для витинання вергунців. 
А ще на світлині було видко пару, що клубочилася над гор
нятком, у якому готувалася велика, чудова, смачна риба. Бо 
світлина та була зроблена на Миколині іменини.

-  Ото так, Миколко, -  зітхнула Целіна. -  Нема нашо
го Млиночка.

Аж тут Миколі, як то кажуть, сяйнула думка. І він 
вмістив у газеті таке оголошення:

«Потрібний гарний детектив, аби знайти укоханий 
Млинок. Микола, контролер залізничних квитків».

Уже надвечір обізвався детектив Шибка -  старий і за
недбаний. Колись він був шибкою у вікні поета. Поет пи
сав злостиві вірші, бо був дуже злою людиною. Він навіть 
у розмові перекручував усі вирази, а про місяць уповні 
писав, буцім це горб верблюда. Складаючи свої дошкульні 
вірші, він раз по раз так люто зиркав у вікно, що й шибка 
стала злостивою. Якщо дивитися на світ крізь таке вікно, 
то кінь перетворюється на віслюка, а місяць уповні — на 
горб верблюда.
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Ще на порозі Миколиної кімнати Шибка почав 
хихотіти.

-  Чого це ти регочеш? -  запитав Микола.
-  Бо ти якийсь чудний у цій хусточці з чотирма вузли

ками.
Микола з докором глипнув на дружину, адже то вона 

таке наробила... Ледь не зняла йому скальп через того пе
кельного Млинка!

Шибка радився з Миколою за зачиненими дверима.
А за годину він вирушив на пошуки. На вулиці його 

ніхто не помічав, бо Целіна вичистила скло миючим засо
бом і протерла клаптиком замші.

НА РАДІОСТАНЦІЇ

Наш Млинок опинився у скруті. Він крутив свою кор- 
бу, висовував і засовував шухлядку, але дарма, ніяк не міг 
зігрітися. Тому він не йшов, а мчав міськими вулицями. 
І весь час боявся, що хтось перепинить його й поцікавиться, 
звідки й куди він прямує, і його знову замкнуть у якомусь 
бридкому притулку.

Години за дві такої важкої дороги він опинився на 
подвір’ї невисокого, але вельми дивного будинку. То був бу
динок радіостанції. Біля припорошеної снігом клумби сто
яла собача буда. Хоча вікна й двері будинку були замкнуті, 
крізь шпарини на подвір’я долинала музика. Вона була 
різна — то весела, то сумна, то сумно-весела чи весело- 
сумна. Часом лунала ні весела, ні сумна, а звичайна собі 
музика.

Млинок скромно прилаштувався біля собачої буди 
та слухав музику. З буди вийшов пес і обнюхав Млинка. 
Кілька разів навіть перекинув його догори дриґом, а тоді 
відгриз кнопку, що стирчала на шухлядці.

- Я  ще ніколи не снідав млинком до кави, -  гарикнув пес.
Млинок геть похнюпився: він старий і пошарпа

ний, та ще й нікчемний собацюра відгриз й ом у  кнопку 
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на шухлядці! Та раптом він відчув, що хто сі. ухопив його 
за корбу й підняв з землі. Невдовзі Млинок оішшіися 
в теплі. Високими сходами його понесли нагору, а потім че
рез кімнату, в якій сиділо багато урядників. І скрізь, де його 
несли, було тепло. Урядники всміхалися, а на вікнах стояли 
квіти в горщиках. Усі ці приємні речі так вразили Млинка, 
що він поринув у солодкі мрії і задрімав. Ніби десь здаля 
долинало, що про нього казали.

Власне, цього дня були іменини директора радіостанції. 
Усі урядники вже принесли свої подарунки: хтось — пудел
ко з зубочистками, хтось -  кахлю для грубки, а найстарша 
урядниця купила директорові три червоні троянди.

Лише Альбія, третій диктор радіостанції, не мав ні ше
ляга на подарунок. Третій день він не знаходив собі місця.

Що його робити! Адже всі заощаджені гроші довело
ся віддати сестрі, яка мала хворі легені й мусила поїхати 
до Єгипту. Альбін у розпачі йшов до радіостанції, так 
і не вирішивши, як бути. Аж раптом на подвір’ї він помітив 
Млинок до кави коло собачої буди. Відразу вхопив його, 
обтрусив сніг, а тоді вибіг сходами нагору й несміливо по
ставив Млинка на стіл директорові.

Годинник радіостанції саме видзвонював до ланчу. 
Директор їв булочку і запивав какао.

-  Пане директоре. -  звернувся Альбін, -  не гнівайтеся 
на мене. Даю, що можу. Мені довелося сестру виряджати 
до Єгипту.

-К расно дякую, пане Альбіне, красно дякую, -  відповів 
директор. Він закінчив снідати й заходився рахувати гроші.

А Млинок, поки там що, поринав у дедалі глибший 
сон. І снився сон про те, що геть-чисто в усіх будинках 
по всьому світі веселі млинки мелють добру, грубозерни
сту каву.

Директор тим часом рахував великі срібняки, які зібрав 
серед своїх підлеглих на спорудження початкових шкіл. 
Та тільки-но він почав промовляти слова «сто п ’ятдесят 
сім», як двері прочинив дверник і прошепотів:
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-  Пан Жабот хоче вам щось сказати,
-  Гаразд, нехай заходить, -  відповів директор і сховав 

великі срібняки до Млинкової шухлядки.
Проте пан Жабот, який уже стояв на порозі, встиг 

угледіти, як директор ховає гроші до шухлядки. Побачивши 
монети, його очі заблищали, мов зірки, бо пан був ласий 
до грошей, як до халви. Мешканці міста вважали його 
найбільшим ненаїдою.

Зрання й до вечора він ходив по людях, вдаючи нещас
ного, що вже тиждень голодував, і канючив гроші начебто 
для своєї хворої бабуні. Насправді ж він геть усі видурені 
гроші витрачав на халву. Таке пройдисвітство далося 
ласунові взнаки: через халву він так погладшав, що наси
лу пропихався у найширші двері. Натоптаний пан Жабот 
скидався на повітряну кулю. Люди навіть пліткували, що 
гарної днини він здіймається в повітря й літає над містом. 
Одначе наразі пан Жабот не літав. Він застряг у дверях -  
і ні туди, ні сюди. Пан Жабот борсався з одвірком, умивав
ся слізьми й торочив своє:

-  Я цілісінький тиждень не їв. Якби ж то мені грошик 
добути для бабуні на ліки!

-  Що я можу для вас зробити? — запитав директор.
-  Я хотів би пообідати, -  відповів Жабот.
-  Еге, та в нашому місті багатенько таких, хто хотів 

би пообідати, -  відказав директор. -  А у вас гарний апетит?
-  Дуже гарний.
-  Гм... Щиро кажучи, зараз робочий час, а ке обідня 

пора. Як директор радіостанції я можу пригостити вас лише 
музикою. Мені якраз треба випробувати нові грамофонні 
платівки. Увімкнути грамофона?

-  Так, увімкнути.
Директор поставив платівку із записом Моцарта. 

Моцарт -  це дуже гарна музика.
-  Подобається? -  поцікавився директор.
-  Подобається... Та ж мені однаково треба за щось ку

пувати ліки для бабуні. Якби ви дали мені хоч грошик...
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-  У мене нема ні грошика.
-  То хоч подаруйте мені цей млинок. >1 мелю  в ш.ому 

для хворої бабуні двійко зерняток кави, що їх подарувала 
мені одна щиросердна людина.

-  І млинка не дам, бо то мені подарунок на іменини.
Директор ледь потрусив млиночок, аби пересвідчитися,

що його великі срібняки на місці.
А поки там що, крізь шпарини у підлозі полинула му

зика. Унизу в студії транслювали концерт грамзаписів. 
З деяких платівок гучала весела весняна буря, з інших 
лунали старовинні вальси. Один вальс був такий гарний, 
що Млинок прокинувся. Йому закортіло негайно подиви
тися, як з’являються такі чудові звуки.

«Я мушу з’ясувати, звідки беруться такі тони», -  сказав 
собі Млинок, закрутив корбою і вилетів із кімнати. Жабот 
кинувся за ним навздогін, однак знову застряг у дверях 
і перепинив шлях директорові. Обоє заволали:

-  Хапайте млинок!
Почувши цей лемент, Млинок забувся з переляку про 

грамофон. Крізь прочинені двері він гайнув прямцем на ву
лицю, де падали лапаті сніжинки, і щез з-перед очей своїх 
переслідників. Млинок саме проминав трамвайну зупинку, 
де пломеніла реклама луна-парку, аж раптом дорогу йому 
заступив детектив Шибка.

ПОВІТРЯНІ КУЛІ

-  Чого тобі треба, Шибко? -  спитав Млинок, і гадки 
не маючи, що ницього детектива найняли його спіймати.

-  Чого мені треба? А скажи-но мені, Млиночку, чого 
в тебе така важка хода?

- А й  справді, чого це в мене така важка хода? -  зди
вувався Млинок. Бо, відколи злетів зі столу директора 
радіостанції, він відчував у ногах якусь важкість, так наче 
перед грипом. Він висунув шухлядку і -  о диво-дивне! -  
побачив купу великих срібняків.
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-Я к і гарні грошенята, -  наторохтів Шибка. -  Нумо, по
граймося ними.

-  Е ні, -  відрубав Млинок і швиденько пороздавав усі 
гроші жебракам. За це Шибка назвав Млинка найбільшим 
дурнем у світі й почав помалу скеровувати його в бік міста, 
де жили Микола й Целіна.

Дорога пролягала повз летовище. Сніг давно вщух, 
усе довкола було біле-білісіньке: бугелі трамваїв, вежі 
костелів і флюгарки на вежах, які показують напрям вітру. 
На летовищі грало п ’ять оркестрів і п ’ять повітряних куль 
саме здіймалися в повітря, аби полинути у стратосферу. 
Млинок поглянув угору на хмари, й йому зненацька так 
сильно закортіло поглянути на ці хмари-вітрила зблизька, 
ІЦО він мимоволі вскочив до гондоли однієї повітряної кулі. 
Маленького Млиночка ніхто й не помітив, тільки Шибка 
раптом підстрибнув і вчепився за шухлядку.

Повітряна куля швидко здіймалася в небо, а за нею -  
решта куль. Юрма на летовищі вимахувала хустками, п ’ять 
оркестрів грали «Марш великих учених». Адже в п ’ятьох 
гондолах п ’яти куль летіли великі вчені, аби там, високо 
над землею здійснити складні й корисні виміри.

-  Відчепися від мене, — сказав Млинок Шибці, коли 
вони пролітали понад вежею костелу.

-  А от і не відчеплюся.
Та цієї миті шухлядка висунулася, і Шибка разом 

із шухлядкою стрімко полетів униз.
-  Рятуйте! -  зарепетував Шибка.
Його крик, певно, почули, бо здійнявся шалений вітер, 

і шухлядку з Шибкою понесло високо-високо вгору, за мить 
і Шибка, і шухлядка загубилися десь у хмарах.

-  Він від мене відчепився назавжди, -  зрадів Млинок. 
— А шухлядки шкода. У ній були мої особисті документи і. 
що найважливіше, світлина на згадку.

Ураган, який щойно знявся, виявився найстрашнішим 
з усіх, що будь-коли лютували на землі. Проте високо в небі
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було трохи тихіше. Проте й там учені професори СІ не на
робили свої виміри.

Повітряні кулі порозкидувало в різні боки. Одна куля 
приземлилася в Мексиці, в місцевості Нуево-Леон. Десь 
там в імлистій далечині виднілося гірське пасмо. Натомість 
поряд з кулею росли високі, мов дерева, кущі драцени, 
поміж якими бовванів мексиканець на коні й у величезно
му брилі. Він тужно дивився на обрій: як розтоплене золо
то спливала з неба спека, а заломи скель були порожніми 
й лисими, як у перший день творіння. Пусткою і розпачем 
відгонило зусібіч.

Друга куля приземлилася в Азії, поблизу міста Ш анхай-  
великого китайського порту. Вчені професори подивились 
у свої далекогляди й побачили китайські вулички, на яких 
рясніли кольорові торговельні вивіски. Вітер розгойдував 
вивіски над крамничками, і намальовані на них китайські 
ієрогліфи скидалися на квіти. Вони звеселяли вулицю, про
те обличчя в перехожих були сумні.

Третя куля теж приземлилася в Азії -  у країні, що 
називається Аннам. Широким осяйним шляхом простували 
на ярмарок краяни, аннаміти, що належать до монгольської 
раси. На плечах вони несли коромисла, до яких чіплялися, 
наче шальки, кошелі з крамом. Здалеку аннаміти нагадува
ли польських селянок, що носять відрами воду з криниці, 
тільки на головах у аннамітів були дивацькі брилі, схожі 
на стіжкові дашки на старих нафтових лампах.

Четверта куля опинилася під Крулевською Гутою 
у Верхньому Шльонську. Тут було повно фабрик, а з їхніх 
димарів вихоплювався радісний дим.

Той дим з фабричного димаря означав, що робітники 
й інженери працюють, а їхні діти на сніданок п’ють білу 
каву, а після школи можуть бавитися.

А от п ’ята куля -  та сама куля, до якої причепився 
Млинок до кави -  опустилася на Місяць.

На Місяці було порожньо й одноманітно, наче в степу. 
Ні рослин, ні фабрик, ні людей, самі лише кратери вулканів
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і нерухомі чорні моря. Жодного, хоч би й малесенького бу
диночка, де Млинок мак би роботу до пуття! Добре, що хоч 
місячні моря мали чудові латинські назви. Одне море нази
валося Маре Тенебрарум, тобто Море Темряви.

МЛИНОК ЗНАЙШОВ ШУХЛЯДКУ,
А СТЕЛЛА МЛИНКА ЩЕ НЕ ЗНАЙШЛА

Ніде правди діти, Місяць страшенно образився на при
булу кулю. Навіть на Землі помітили, що він набурмосив
ся, і Микола сказав Целіні:

-  Поглянь, Целінко, який жахливий сьогодні Місяць.
-  Точнісінько такий, як і ти, -  відказала Целіна, зир

кнувши на криві чоловікові вуса та хусточку з чотир
ма вузликами. Звісно, вони обоє дратувалися через брак 
відомостей від скляного Детектива.

А Місяць був такий лютий! Що ж це коїться! Він про
вадить наукову роботу, регулює приплив і відплив в Океані, 
а тут прибуває куля з купою галасунів, які оглядають його 
й мацають, ніби він — іграшка на продаж. Найбільше ж роз
лютив його недолугий Млинок до кави, який швендяє по 
горах і зазирає до кратерів.

На знак обурення Місяць узяв і перемінився 
на півмісяць. Так Млинок опинився на темному боці 
Місяця. Аж раптом — що це? Десь так радо блиснула мо
сяжна мисочка Млинка, немов очі школярика, який само
тужки розв’язав складну задачку -  у скельному заломі ле
жала шухлядка.

-  О, моя люба шухлядко! -  вигукнув Млинок. -  Нарешті 
ми знову разом. Я б навіть кнопочку твою поцілував, якби 
той пес із радіо не відгриз її своїми гострими зубами.

1 Млинок засунув шухлядку на місце. За мить він схотів 
був знов її висунути, аби помилуватися старою світлиною 
на згадку, але відчув чиюсь холодну руку на своїй корбі. 
То була крижана рука Шибки.
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-  Ось я й зловив тебе, волоцюжко, -  ЗНСІфСІ (І МИ де І СК
ЛИВ. -  Тепер ти від мене не втечеш. Я -  д стекли в ІІІІібкН, 
і нині поверну тебе твоїм опікунам.

-  Коли лякаєш -  сам не бійся, -  відказав Млинок.
Він розкрутив корбу і щосили вгатив по Шибці. На диво 

скло не розбилося, однак подряпина все ж таки залишила
ся. Шибка злетів з Місяця.

Злетів він на Землю і через комин звалився просто 
до оселі пана Миколи. Поки тривала пригода на Землі 
стільки усього змінилося!

Целіна давно вже померла, на вежах костелів старі 
флюґарки замінили на нові. Микола -  сивий, як білий 
ведмідь -  сидів у фотелі, тримаючи на колінах онучку 
Стеллу. Це так її звали — Стелла.

-  Він на Місяці! -  задихано вигукнув Шибка. І скляний 
детектив розлетівся на друзки.

-  Ох, як шкода Шибки! -  зойкнула Стелла, бо вона да
рувала свою любов усім речам на світі, навіть тим, які мали 
такі облудні серця, як детектив Шибка.

Стелла побігла на кухню, аби взяти щітку і шполку, 
тобто совочок на сміття, та прибрати скляні друзки, щоб 
вони дідуся не поранили, уп’явшись у пантофель.

А дідусь тим часом гадав, що б то мали означати сло
ва Шибки: «Він на Місяці». Він був уже геть старий, і, 
як це буває зі старими, вся та історія з Млинком уже не три
малася йому голови. Поступово він таки пригадав: і той 
вечір, коли вони з Целіною вирішили викинути Млинка 
на смітник, і той полудень, коли Целіна повисмикувала 
йому волосся, бо що відтоді йому довелося носити перуку, 
а потім і хусточку з чотирма вузликами. Як же то все давно 
діялося... Боже милий...

І дідусь Микола знов посадовив Стеллу на коліна і 
вже вкотре нереповів їй історію з Млинком. Проте цього 
разу він оповідав настільки захопливо, у таких чарівливих 
барвах змалював корбочку, шухлядку і мосяжний збанок, 
що Стелла вирішила конче розшукати втікача.
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— Я знайду й о т , дідусю, навіть якщо він сховався 
в далекій Австралії! пообіцяла Стелла, ще й притупнула 
ніжкою на знак того, що вона не жартую.

Вже наступного ранку дівчинка вирушила у тяжку 
й далеку путь. Місто ще спало. Легенький вітерець повівав 
на хвостики лівників-флюґарок. У піддашшях будинків 
метушилися ластівки й так цвірінчали, ніби сам Господь 
повирізьблював їх зі скрипкового дерева. А на балконі сто
яв дідусь і дивився, як даленіє наплечник Стелли, а тоді 
поблагословив її та заплакав.

ЗРАДЛИВИЙ «МІСЯЦЬ»

Несила описати подив нашого Млинка, коли раптом 
на Місяці він почув музику! То була весела й гучна му
зика мідних труб. Вона линула з-поза найвищого вулкана. 
Млинок збіг додолу з вершини гори, перебіг через долину 
і видобувся на самісінький уступ музичного кратера. Те, що 
він побачив на протилежному боці, звеселяло його до кінця 
життя. На заклечаному помості сидів оркестр пожежників 
і грав бадьорі марші на флейтах, геліконах, валторнах 
і тромбонах. Диригент оркестру вимахував патичком.

Перед брамою галасували хлопці у масках блазнів. Там 
юрмилися сотні й тисячі людей. У тирах вусані стріляли 
по качках зі скляними очима, а на американських гірках 
каталися сиві дідусі. На колесі огляду крутилися не лише 
дітлахи, а й маленькі дрееовані кенґуру. Натомість великі 
кенгуру стрибали через ватри, що не обпікали. Коли по
жежники припинили грати й подалися на ланч, увімкнулися 
сховані в деревах гучномовці. Гучномовці виспівували 
вальс «Зернятко кави». Млинок добре знав цей старий уро
чий вальс. І тому відразу долучився до танцюристів.

Танці відбувалися на підліссі. Танцювали сувальники 
з фабрики й робітники з ферми, що поприходили зі своїми 
дівчатами. Одна дівчина була така гарна, що Млинок 
уважав би за щастя бути для неї весільним подарунком. 
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У верховітті дубів СИДІЛИ Дресовапі білки П ІннтіІПИП 
танцюристів конфетті.

А відразу за луна-парком був звіринець улюблене 
місце відпочинку всіхмістян. У звіринці жило багато звірів: 
слони, верблюди, білі й бурі ведмеді, тапіри й мурахоїди, 
зебри й жирафи та безліч птахів! Фламінго, великі бакла
ни, ібіси, орли! Були й папуги, які безпомильно відповідали 
таблицю множення, і чудернацький австралійський птах 
із хвостом у вигляді ліри. Коти впрягалися в маленькі 
візочки й розвозили шоколад і лимонад, а бородаті козлики 
бодкалися під час гри в кеглі.

Аж ось запала тиша і з усіх гучномовців почулося:
-  увага, УвАгА, УВАГА! З дому залізничника Миколи 

пропав без вісти Млинок до кави, МлИнОк До КаВи, 
МЛИНОК ДО КАВИ! Тому, хто допоможе знайти втікача, 
дадуть у винагороду кіло халви, квиток до кіно й бородато
го козлика, увага, УвАгА, УВАГА!

Усі відвідувачі луна-парку кинулися на пошуки.

у Гроті їжака, острів атра
Проте Млинок був уже ген-ген за залізничною колією. 

Наразі він дуже стомився, а тому скористався ласкавого
пропозицією їжака.

Ідучи на спині їжака, він наспівував марш «Золота со
сиска» :

Це чаклунка свої чари 
На весь світ наслала:
В світі скільки хочеш пари,
А ковбасок мало!

Млинок співав, а їжак хихотів. Вони саме минали ве
лике картопляне поле. Картоплі цвіли. Аби показати, що 
це не удавання якесь, а справжнє квітування, картоплі 
похитували ліловими квіточками. Кожна квітка, наче су
кенка, застібалася на золотий ґудзик. Над полем гули 
бджоли й пурхали метелики, а найбільшого метелика
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називали Адміралом. Цей Адмірал завідував торговим 
флотом, що перевози 11, рис і родзинки.

-  Ось ми й прибули па місце, -  сказав їжак, показую
чи писком на крислатий дуб, що на ньому сиділи три сови.

Біля дуба височіла скеля, а в скелі були двері. їжак про
казав «рапете папете кнот», і двері відчинилися. Вони опи
нились у гроті, осяяному променистим блакитним світлом.

-  Прошу проходити.
Перед вирубаним у скелі вікном стояв стіл, на ньому -  

свічка, перед столом -  ф отелик.
їжак уклонився й пішов.
Довгі-предовгі місяці провів Млинок біля цього сто

лу під вікном. Чаклунська свічка ніколи не згасала. Тричі 
на день, коли час було їсти, їжак клав перед Млинком зер
нятко кави «Узумбара» й приказував:

-  Читай, читай, колего.
Ми не знаємо, як називалися ті книжки, що їх читав 

Млинок у гроті їжака. І тепер уже не довідаємося. То вели
ка таємниця.

Одного дня Млинок налаштувався читати книжку, якої 
доти ніколи не бачив. Дійшовши до сорокової сторінки, 
він на усміх відповів усмішкою. Бо на сороковій сторінці 
зі світлини усміхалася дівчинка з каштановою кіскою 
і заплетеною в неї ясно-червоною стрічкою. Світлина 
настільки припала Млинкові до душі, що він, з дозволу 
їжака, заховав її до своєї шухлядки.

-  Це остання книжка, яку ти читаєш, -  сказав їжак. -  
Пам'ятай: коли дійдеш до останньої сторінки, муситимееш 
виконати те, що там написано.

-  Згода, -  відповів Млинок і з цікавості одразу зазир
нув на останню сторінку. А на тій сторінці було написа
но: «Прийде час, коли мене прочитає Млинок до кави. Три 
сови на дубі не брешуть. Коли ж виповниться пророцтво, 
я стану зіркою, а Млинок до кави потрапить на острів Атра. 
Бабот Маработ».
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На тому слові книжка перемінилася на зірку н ни ік іпа 
у вікно. З прочитаними книжками таке часом траинж п.ся.

На шляху до острова Атра на Млинка чекали 
різноманітні пригоди -  одна дивовижніша за іншу: 
то на нього накинулися злі коти і три дні ув’язнювали у по
кинутому голубнику, то його заполонила річка у розповні 
й довелося пливти у неприємному товаристві широкою 
бурхливою течією. Нарешті, покінчивши з усіма цими при
годами, він опинився на березі величезного моря. Удалині 
темнів острів Атра.

За запахом (а в кого ж кращий нюх, ніж у млинків 
до кави?) він визначив, що трава на острові припалена. Те, 
що він невдовзі побачив, було вкрай прикрим: поважні люди 
гралися у цинових солдатиків. На вузькій стежці стикали
ся нові й нові армії, люди кричали «коли! коли!», й цинові 
солдатики пробивали один одному груди багнетами.

Цинові матері цинових солдатиків помирали з розпачу 
в маленьких цинових будиночках. А злі люди не впиняли
ся і стріляли з гармат. Коли ж їм набридало стріляти, вони 
сідали в літаки, здіймалися в повітря і скидали на цинових 
солдатиків бомби з отруйними газами. Потім поважні люди 
поверталися на землю і прискіпливо вивчали горизонталі 
на мапах.

-  Ні! Ні! Так не повинно бути! — закричав Млинок, при
гадавши всі ті розумні думки, що він вичитав у латинських 
книжках у гроті їжака.

Млинок подався до найвищого пана з великими чорни
ми бакенбардами, того, що з пагорка керував битвою.

-  Млинок до кави! Млинок до кави! — зареготав пан 
із чорними бакенбардами, показуючи колегам на Млинка.

А наш Млинок ледь підняв цинового солдатика, що ле
жав навзнак, і попросив оглянути його при світлі сонця.

-  Ми ніколи не роздивлялися цинового солдатика при 
світлі сонця! -  закричали гуртом усі поважні люди.

Циновий солдатик проти сонця був геть рожевий. Його 
жилами текла кров, звичайнісінька людська кров.
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-  А що то таке? поцікавився у Млинка найвищий 
чоловік із чорними бакенбардами. Він показав на лівий бік 
і солдатика. -  Скидається на червону крашанку.

-  То його серце, прошу пана. Серце цинового солдати
ка. Однак воно затихає, бо ви його вбили. Циновий солда
тик помирає...

Коли Млинок до кави повернувся на морське узбереж
жя, то побачив там юрму дітей, які позбігалися на берег, 
почувши про страшні речі, що кояться на острові Атра. Усі 
діти були в розпачі. Вони не тямили, як допомогти солда
тикам.

Тоді до дітей звернувся Млинок:
-  Не піддавайтеся розпуці, любі. Усе буде гаразд. 

Настане час, коли мене перечитає Млинок до кави. Тоді 
я перетворюся на зірку... Ой, перепрошую. Я не те хотів 
сказати. Нехай мені всячина. Людина з віком втрачає 
пам’ять. Я хотів переповісти вам, що мені спало на думку, 
як я вертався зі страшного острова Атра.

-  Що ж то було? -  закричав мурин із місцевості Мванза 
в Африці, який теж прибіг на узбережжя.

-  Що ж то було? -  закричали син американського судді 
з Чикаго і маленький поляк з-під Сандомира.

-  Чекайте, чекайте я усе вам розповім. Ми заснуємо 
Всесвітній клуб дітей -  ВКБ. За місяць, уже як ВКБ, ми всі 
зберемося у Біланові під Варшавою і там порадимося, що 
його робити. Хай живуть цинові солдатики!

-  Хай живуть, хай живуть! -  хором повторили геть- 
чисто всі -  і поляк з-під Сандомира, і німець із Нюрнберга, 
й американка з Нью-Йорка, і китаянка з Шанхая, і японець 
із Йокогами.

Горобці ж підслухали цю нараду й порозносили все, 
що мовилося, по цілому світі, по всіх домівках, де є ли
шень діти. Адже діти, як і горобці, є в усіх усюдах.
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МЛИНОК ЗУСТРІЧАЄ СТКЛ Л У 
У БІЛАНОВІ ТА ТИСЯЧА ПІШИХ 

СПРАВ
Точнісінько за місяць ВКД зібравсь у Біланові, але не 

перед палацом, а за ним, аби ніхто того не побачив. З цього 
приводу дуже зрадів мурин із Мванзи, бо у дворі стіна пала
цу була розмальована гарними фресками, які розповідали 
про пригоди моряка Одіссея. На останній фресці крім 
Одіссея був зображений ще й пес на ім’я Арей. Побачивши 
стільки дітлахів, Арей почав весело гавкати, перестрибу
вати через дах палацу, а тоді повертався на своє місце на 
стінописі.

Точнісінько о 14-ій годині 7 хвилин Млинок до кави 
ступив на сонячний годинник, аби виголосити привітання.

-  Віват, Млинок! -  закричали діти й почали вимахува
ти яскравими різнокольоровими прапорцями.

-  Мої любі діти, перш ніж вирушати на острів Атра 
на допомогу солдатикам, -  почав був Млинок, але враз за
мовк, бо на нього надто пильно дивилася дівчинка з каш
тановою кіскою та ясно-червоною стрічкою. Млинок іще 
не знав, що то була Стелла, -  це знаєш лише ти, читачу.

-  Скажи-но, будь ласка, хто тобі дозволив пронизувати 
мене поглядом, -  сердито спитав Млинок у Стелли. -  Хіба 
зобі невтямки, що мене це нервує, а промовець не повинен 
нервувати. Краще дивися на пса Арея й не заважай мені!

~ Не заважай, не заважай, коли промовляє Млинок, 
наш добрий пан, бвапа кубва, — підтримав його мурин 
із Мванзи.

Стелла відвернулася, хоч і зробила це неохоче. Певно, 
прийшла вона з дуже далекої країни, бо її пантофельки 
були надто брудними.

-  Мої любі діти! -  провадив далі Млинок. -  перш 
ніж вирушати на допомогу циновим солдатикам, нам слід
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порозумітися — знайти спільну істину. Отож скажіть мені, 
скільки буде 2 помножити на 2?

-  Чотири, -  відповіли діти одностайно: і малень
кий американець, сип судді з Чикаго, і маленький поляк 
із Сандомира, і мурин із Мванзи, і китаянка на ім’я Хо.

-  Прекрасно, чудово! -  вигукнув Млинок і зістрибнув 
із сонячного годинника. -  А тепер рушаймо на острів Атра 
на допомогу циновим солдатикам.

-  Ура! Ура! Ура!!!
Мільйонний хід очолив пес Арсй, а позаду просту

вали Стелла й мурином. Усю дорогу Млинок сварився 
зі Стеллою. Йому весь час кортіло відкрити шухлядку 
й перевірити, чи та дівчинка на світлині, часом, не Стелла. 
Проте він був надто гордий для цього.

Кордони усіх країн відкривалися перед колоною дітей, 
наче брами парків, бо не можна ж не пропустити дітей че
рез кордони! В усіх костелах бамкали дзвони.

Коли ВКД на великому спеціальному кораблі пристав 
до острова Атра, геть усі злі люди, які бавилися солдатика
ми, з переляку пострибали у воду й потопилися.

Бо злі дорослі бояться добрих дітей.
Коли ж верталися до Віланова, колона була тце довшою, 

адже тепер на чолі колони крокували цинові солдатики, які 
раділи тому, що ніхто в них не стрілятиме. Поруч із цино
вими солдатиками дріботіли їхні старенькі цинові матері. 
Вони були щасливі, бо тепер ніхто не вб’є їхніх дітей.

У деяких солдатиків були забинтовані голови.
У костелах дедалі гучніше бамкали дзвони.
На підході до Віланова Млинок таки не витримав і за

зирнув до шухлядки. Авжеж, це була таки дівчинка з каш
тановою кіскою.

-  Скажи-но, ти й є та Стелла, що мене шукає? — 
поцікавився Млинок у дівчинки.

Стелла розповіла йому про дідуся Миколу, про стару 
кухню і про те, як дідусь Микола тужив за своїм старим 
Млинком.
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-  Повертайся зі мною до рідного міста, ;аіі|н>т>п\ па 
іа Стелла. -  У нас такі гарні початкові школи..

-  Однак їх замало!
-  Ходімо зі мною. У нашому рідному міс ті ти знайдеш 

багато млинків до кави...
-  Проте не всі млинки мають каву, щоб її молоти, -  

відрубав Млинок.
Хоча згодом Млинок визнав, що, може, ще й передумає.
Увечері в парку, освітленому різнобарвними лампа

ми, відбувся БВКД, тобто Бал Всесвітнього клубу дітей. 
І Іес Арей перестрибував через дах, а зірки зістрибували на 
травник. Після балу Млинок запросив усіх до лісового те
атру, де чарівний ліхтар мав показувати казку «Кіт у чо
ботях» .

-  Я показуватиму, -  звернувся до дітей Млинок, -  
а хтось із вас казатиме, що бачить. Агов, хто найкраще 
розповість про Кота в чоботях.

-  Я, -  відповіла Стелла.
Вона стала коло екрана. Коли ж Млинок дав зобра

ження, вона чудово переповіла історію про Кота в чоботях 
і маркіза де Карабаса. Усі цинові солдатики, навіть ті, у кого 
була перебинтована голова, плескали в долоні, бо вперше 
чули таку мирну оповідь.

А Млинок поцілував Стеллу і сказав:
-  Я таки повернуся з тобою до рідного міста.

ЧИ БУВ ВЕСТРАДАМУС ЯНГОЛОМ?

До рідного міста Стелла й Млинок до кави йшли всень
ке літо. Коли нарешті в середині осені вони здаля побачи
ли міську браму, Млинок не стримався і заплакав. Бо ста
ру браму було зруйновано, і лише на одній вежі косте
лу крутився бляшаний півник. Решту півників позбивали 
кулі з острова Атра. Війна знищила не тільки рідне місто 
Млинка, ба навіть у далекій Польщі, у місті Сандомирі, 
куля пробила навиліт гарну Ратушу.
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Коли вони вже прошкували вулицями міста, заплакала 
й Стелла. У садочках ме похитувалися жоржини, бо в людей 
не було коштів не лише па жоржини, а й на звичайнісіньку 
каву з молоком. Діти рушали до школи без сніданку, 
а по поверненні зі школи їх ніхто не частував обідом. Голод, 
злий чаклун із вогнистою бородою, похапав силу-силенну 
дітей до своєї торби і втопив у далекій річці.

Крізь вікна одноповерхових будиночків було видко 
кухні в котрих давно не палахкотів вогонь, а на полицях 
нудилися без діла млинки до кави. З фабричних димарів 
не вихоплювався, як колись, веселий дим, ніхто не пра
цював ні на фабриці, ні в полі, ніхто не робив ні книжок, 
ні іграшок.

-  Ходімо, ходімо, Млинку, -  казала Стелла. -  Ходімо, 
ходімо. Підемо до дідуся Миколи. Він, либонь, теж го
лодний.

-  Не піду, Стелло, -  відповів Млинок. -  Мені наразі нічим 
потішити дідуся. Треба спершу дати всьому лад у світі!

-  Ходи ж бо. Дідусь дуже зрадіє, як побачить тебе.
-  Я прийду за кілька днів, і тоді він зрадіє ще більше.
На тому вони й розійшлися. Кожен пішов у свій бік:

Стелла -  до дідуся, а Млинок -  до інших млинків.
Коли звечоріло, млинки з усього міста зібралися 

в занедбаній каретні. Ой як нелегко було Млинкові усіх 
їх позбирати! Цілісінький день довелося йому ходити, при
прошувати, заохочувати. З деяких будинків кухарки його 
навіть викидали.

-  Та це ж не наш млинок, прошу пані! -  верещали ку
харки, притупуючи дебелими ногами. Тоді Млинок доби
рався до свого колеги через інший вхід або ж надсилав ли
ста з деренчливою мухою. Нарешті проти ночі в каретні 
сила-силенна млинків. Наш Млинок видерся на ліхтар 
старої карети і виголосив таку промову:

-  Братове млинки, погляньте-но, що діється. Колись 
усі діти одержували на сніданок кухлик кави з молоком, 
а сьогодні вони рушають до школи не снідавши.
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-  Так, він каже правду, -  сумно підтисрдн їм мш имі
-  Колись наші корби жваво оберталися, а с и н о д н і  

ми стовбичимо на полицях і ніхто не рухає наших припо
рошених шухлядок. Жодна господиня не начищу» пастою 
до блиску наші мосяжні щічки. Скажіть-но, братове млин
ки, чи я брешу?

-  Він каже правду, — хором закричали млинки.
-  Отож послухайте, що я вам скажу. Коли я був у гроті 

їжака...
-  Де? -  недовірливо перепитав один старий сивий мли

нок, що заздрив славі нашого Млинка.
-  У гроті їжака, пане колего. Тож коли я був у гроті му

дрого їжака, я в одній книжці вичитав пророцтво, що в на
шому місті в одному будиночку житиме один чоловік.

-  Овва! -  засичав млинок-дідуган.
-  Оце вам і овва! Чоловік цей -  найвидатніший учений 

на земній кулі. Звуть його Вестрадамус, і він добрий, наче 
янгол. Ходімо, знайдімо Вестрадамуса, він нам допоможе.

-  Згода! Ходімо до Вестрадамуса! -  гукнули млинки 
й одразу рушили.

У каретні залишився тільки млинок-заздрісник, бо він 
полюбляв псувати те, що робили інші.

Видатний учений мешкав у маленькому будиночку. 
Коли Млинок увіходив до комірчини, Вестрадамус хутень
ко сховав свої крила до шафи, бо не хотів визнавати, що він 
іще й янгол.

Довго-довго радилися з Вестрадамусом млин
ки. Він узяв з них слово, що вони ніколи й нікому 
не переповідатимуть, про що йшлося. Розмова мала бути 
гарна й дуже дивна, адже багатьом млинкам навіть сльози 
навернулися на очі. Виходячи, всі цілували Вестрадамуса 
в його рожеву шапчину.

Коли млинки вийшли з хатинки й пройшли трохи ву
лицею, то спостерегли, як у Вестрадамуса розчахнулося 
віконце і він здійнявся в небо за допомогою великих білих
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крил. В одній руці НІН і р і ш а в  глобус, а в іншій -  пуделко 
з науковим приладдям.

ТРІУМФ МЛИНКІВ

Наступного дня, щойно благословилося на світ, най- 
ширшою вулицею міста посунула радісна колона млинків. 
Було їх аж 2157, що нескладно перевірити додаванням.

На чолі колони ступав славетний Млинок, а позаду 
йшов млинок-заздрісник, чия вдача тому впродовж однієї 
ночі змінилася невпізнанно.

Там, де пройшли млинки, в садочках розквітли жор
жини, а над фабричними димарями почав пританцьову
вати веселий димок. На вежах костелів звеселялися нові 
бляшані півники, пан Жабог припинив запихат ися халвою, 
а злий директор Притулку більше не бив аграфок.

Молотилося збіжжя, фабрики виробляли тисячі зуб
них щіток і ложок, що сяяли наче зорі. Друкарні друкува
ли книжки.

Усе на світі урухомив Вестрадамус -  учений і янгол.
— Погляньте-но, як гарно стало на світі! — сказав 

Млинок до інших млинків.
Колона саме минала будинок дідуся Миколи. Дідусь 

Микола стояв на балконі у хусточці з чотирма вузликами, 
а поруч з ним стотяла Стелла -  вже доросла й гарна.

-  Здрастуй, Млиночку! -  закричала з балкону Стелла 
і кинула йому жоржину.

Надходив сніданок, тому демонстранти порозходи
лися, але спершу надіслали вітальну телеграму мудрому 
їжакові.

Дідусь Микола дуже зрадів, як побачив зблизька свій 
старий улюблений Млинок. Він власноруч начистив йому 
пастою щічки до блиску.

Прилетів на сніданок і Вестрадамус. Стелла постави
ла на стіл кавник з білою кавою, булочки, масло й шинку.
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-  Л що це гак гурчить? -  несподівано чаї ІМ і ан Мни па 
намащуючи булочку маслом і прилаштовуючи чі ори міним 

Вестрадамус усміхнувся.
Це по усіх-усіх-усіх-усіх домівках міста млинки весело 

мололи смачну грубозернисту каву.
З польської переклав 

Лесь Герасимчук

Переклад здійснено за виданням:
Копзіапіу Исіеіопз Саісгуїізкі 
МЕУМЕК йО КА\Л/У 
\Л/усІа\лтісІ\л/о: Сгуіеіпік 
Кок \л/усіапіа: 1958
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ПІЧ) АВТОРА

Константи Ільдефонс Ґалчинський (23.01.1905— 
6.12.1953) належить до найбільших польських поетів 
XX сторіччя. Йому вдалося поєднати у своєму дороб
ку провідні ідеї слов’янського і західно-європейського 
модернізму. Філософська казка «Млинок до кави» нале
жить до ряду європейських шедеврів у цьому жанрі, котрі 
написали Екзюпері, Бенешова, Ляіерлеф :а інші. Нинішнє 
видання — перше знайомство в Україні з цим аспектом 
творчості видатного поляка.

ПРО ПЕРЕКЛАДАЧА

Лесь Герасимчук (нар. 1944) -  перекладач, поет, 
культуролог. Опублікував переклади з англійської, 
французької, грецької, польської та інших мов, а також 
низку збірок поезій, літературознавчих, мистецтвознавчих 
і філософських досліджень.

ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ

Колись дуже давно, коли в Україні ще продавали 
польські книжки, я купив у київській книгарні свіже видан
ня «Млинка до кави». Книжчина справила на мене разю
чий вплив, і згодом я часто використовував її у своїх викла
дах, читав власним дітям, вихованцям у школі й інституті. 
Спроби видати її перекладом у шістдесяті й сімдесяті роки 
у профільному видавництві дитячої літератури щоразу на
штовхувалися на різкий опір рецензентів і цензорів. Основні 
заперечення зводилися до двох пунктів: 1) у польській 
казці не було збірного образу радянської дитини і 2) вче
ний не може бути янголом і літати, бо це суперечить осно
вам марксистсько-ленінського світогляду. До такого висов- 
ку прийшла відома українська радянська поетеса. Згодом, 
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до речі, у тому ж видавництві на мої ивмаїлппч іш м ш  
переклад «Кентервільського привиду» Ваііида мені  п.ши 
еали, іцо у творі забагато містики. Мабуть, далася шп а к и  
настанова, що єдиним дозволеним привидом може бу ти 
привид Комунізму. Мало минути майже гіівста років, аби 
іам гі бармалїї почали думати інакше...

Книжка повинна була вийти у видавництві «Вища шко
лі», але через економічні негаразди друк відклали на безрік. 
І тому казкова історія Ґалчинського в Україні тільки-но 
започатковується. Передусім завдяки моєму харківському 
добродієві, відомому письменникові та юристу Дмитрові 
І Іанциру.

Лесь Герасимчук
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