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ДІД МАНОЦІВНИК

Раз ти розгорнув цю книжку — ти вже прохилив двері
в нашу казку. Здрастуй, друже! Заходь, будь ласка!.. Ми зав
жди раді хорошим гостям.
Але пробач, одійдем на хвилиночку вбік. Я мушу спитати
тебе по секрету одну річ (щоб ніхто не ч ув):
—
Як ти ставишся до рудих? Так, так, до рудих і веснян
куватих?.. Це для нас дуже важливо...
Ні, ні, я нічого не думаю, але, знаєш, трапляються іноді
такі, що ото бігають за рудим хлопчиком або дівчинкою і
дражняться противними голосами: «Рудий!», «Рудько!», «По
жежна команда!..»
Але тепер я знаю, що ти не такий, що ти справжній моло
дець, і тебе спокійно можна вести у надзвичайну країну Ластовинію.
Ходімо!
Ось вона перед тобою — лежить на березі моря-океану,
серед дрімучих лісів, синіх гір та золотих долин... Бачиш,
які чепурненькі біленькі хатки, які квітучі садки, яке диво
вижне місто з візерунчастими вежами!.. Чудова казкова кра
їна. І незвичайна.
Жителі її — ластовини — геть усі руді й веснянкуваті.
Веснянкуваті чоловіки й жінки, веснянкуваті дідусі й бабусі,
веснянкуваті діти. І не лише люди — звірі й тварини в цій
країні також веснянкуваті: веснянкуваті коні й веснянкуваті
корови, веснянкуваті горобці й ворони, веснянкуваті слони,
ведмеді й крокодили, веснянкуваті кицьки й собаки. Мало
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того — навіть комарі й мухи тут веснянкуваті. (Тепер ти ро
зумієш, чому я тебе питав, як ти ставишся до рудих і веснян
куватих?)
Люди в Ластовинії тихі, мирні й працьовиті. Ластовини
здавна любили трудитися. Вони вирощували чудові садки,
що родили всі ягоди й фрукти, які тільки є на світі. В цих
садках росли навіть такі дерева, яких не було більше ніде,—
цукеркові дерева, що двічі на рік рясно вкривалися смачни
ми шоколадними цукерками.
Ластовини дуже любиди дітей, тому й саджали ці дере
ва, на втіху та радість малятам.
І, певне, саме тому в столиці Ластовинії Рудограді най
більшою і найважливішою спорудою, що стояла в самісінь
кому центрі міста, був величезний цирк. Такий величезний,
що вміщав одразу всіх дітей країни.
Щонеділі для маленьких ластовинів там відбувалася
грандіозна вистава аж у трьох відділеннях. До пізнього ве
чора на всю Ластовинію лунали тоді з цирку захоплені вигу
ки та веселий дитячий сміх. Не тільки діти, але й дорослі
ластовини з усіх розваг найдужче любили цирк. Захоплення
цирком було в цій країні, так би мовити, національною
рисою. До речі, ти, мабуть, звернув увагу, що клоуни в цирку
майже завжди руді. І ти, звичайно, не догадувався, чому
це так? Та тому, що клоуни,— це ж здебільшого ластовини.
Закінчивши циркову школу, найталановитіші коміки роз’їжджалися з Ластовинії по всіх країнах світу — працювати
в цирках клоунами.
В Ластовинії вважалося, що найкраща, найкрасивіша і
найдобріша людина тоді, коли вона весело й радісно смієть
ся. Ж арти й усмішка цінувалися тут понад усе. І найбіль
шим щастям було — дарувати людям сміх, радість...
Ластовинія завжди була вільна країна. І веснянкуватий
народ не знав ні поневолення, ні гнобителів.
Та от одного разу в ластовинську бухту «Будь ласка»,
гостинно відкриту для всіх мореплавців, несподівано вдер
лися чужоземні кораблі з чорними вітрилами. Це прибула
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військова флотилія з далекої заокеанської країни Хулігаиії.
Піратська армія хуліганців висадилась на берег і заполони
ла всю Ластовинію. Хуліганці почали грабувати й розоряти
країну, знущатися з її жителів. Вони примусили їх день і ніч
працювати на себе і все, що виробляли ластовини, забирали
й вивозили за океан, у свою Хуліганію.
Нестерпно страждали ластовини від сваволі жорстоких
хуліганців.
Особливо тяжко жилося дітям. Хуліганці ненавиділи ді
тей. Мало того, що діти страшенно голодували, що вони давно
забули смак не тільки шоколадних цукерок, а й звичайні
сінького хліба,— хуліганці просто не давали малюкам про
ходу. Вони ловили їх на вулицях, били, цькували на них
страшних чорних собак, яких привезли з собою з-за океану.
Не було для хуліганців більшої насолоди й розваги, як
схопити на вулиці стрічного малюка і, штовхаючи, шпиня
ючи, б’ючи його, перекидати один одному, мов м’яч. Вони аж
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корчились і захлиналися від реготу, дивлячись, як страждає
і плаче бідна дитина...
Багато разів повставали ластовини проти влади хуліганців, намагаючись звільнитися і вигнати поневолювачів з сво
єї країни. Але щоразу хуліганці перемагали й жорстоко роз
правлялися з повсталими. Якась невідома сила допомагала
хуліганцям, робила їх могутніми й непереможними, а ластовинів немічними й безсилими. І хоч скільки боролися ласто
вини — не могли вони подолати цієї ворожої сили. Дедалі мен
ше й менше надій на визволення лишалося в них.
Однак дітей треба було якось рятувати. Бо хіба можна
терпіти, щоб хуліганці так жорстоко кривдили малюків?
Ластовини ладні були всі загинути у боротьбі, але дітей
це все одно не врятувало б...
Отоді-то на допомогу ластовинам і прийшов дід Маноцівник. Це був знаменитий на всю Ластовинію фокусник
і дресирувальник, найстаріший артист Рудоградського
цирку.
Півжиття він провів у тропічних лісах, ловлячи та при
ручаючи диких звірів, з якими потім виступав на цирковій
арені. Ніхто не знав, скільки йому років. Але навіть найста
ріші ластовини змалку пам’ятали його вже дідом. На облич
чі в нього було стільки зморщок, що зовсім не видно було
ластовиння — все воно ховалося у зморшках. Д ід Маноцівник був дуже мудрий, і казали, що він навіть розуміє мову
звірів та птахів і часто в лісі розмовляє з ними. Щоправда,
ніхто цього не бачив, та, мабуть, все-тг(ки недарма його зва
ли Маноцівник, тобто чарівник, чародій. І недарма так легко
він приручав і дресирував звірів.
Ластовини дуже шанували діда Маноцівника і тому од
разу погодилися, коли він запропонував заховати дітей у дрі
мучому тропічному лісі. Там, у нетрях, він знав таку глуху
місцину, оточену непролазними хащами, куди не добереться
жоден хуліганець. Тільки дід Маноцівник знає туди дорогу.
Там кінчається Ластовинія і починаються Сині Скелясті
гори.
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Хуліганці були просто ошелешені, коли, прокинувшись
одного ранку, побачили, що з Ластовинії зникли діти. В усій
країні не лишилося жодного хлопчика, жодної дівчинки. Ху
ліганці лютували. Вони обшукали всю країну і не знайшли
навіть поламаної дитячої іграшки. Ніби в Ластовинії ніколи
й не було дітей. Марно погрожували хуліганці знищити всю
країну, якщо діти не віднайдуться. Ластовини мовчали, уда
ючи, ніби самі дуже схвильовані несподіваним зникненням
дітей. А тим часом у глухих нетрях тропічного лісу на вели
чезній світлій галявині виникла незвичайна колонія. З а зуб
частим дерев’яним парканом височів великий просторий бу
динок. Круг нього були розкидані маленькі чепурні хатки,
що потопали в зелені садових дерев. Д алі тяглися грядки
городів і великий лан.
Назвали колонію «Притулок маленьких друзів».
Крім діда Маноцівника та двох старих нянь, що догля
дали зовсім маленьких дітей, дорослих у колонії не було.
Будували колонію самі діти, без допомоги старших. Керував
будівництвом дід Маноцівник.
Проте, чесно кажучи, без добрих помічників діти не впо
ралися б. А помічники у них були незвичайні.
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Старий дресирувальник, мабуть, справді-таки знав мову
звірів. Бо серед лісових мешканців у нього виявилось багато
друзів. Саме вони й допомагали дітям будувати колонію.
Кроти рили яму під фундамент. А каміння на фундамент
носили з сусідніх скелястих гір могутні гірські орли. Хвостаті
мавпи працювали верхолазами. Бобри валили дерева, обгри
заючи стовбури з усіх боків. Дикобрази постачали гострі,
міцні голки, що правили за цвяхи.
Але найбільше допомагали малим будівникам добродуш
ні веснянкуваті велетні-слони, що були немов живі підйомні
крани. Легко піднімали вони важенні колоди на будь-яку
височінь. Без них діти навряд чи змогли б звести стіни
великого двоповерхового будинку.
Добре жилося дітям у колонії — спокійно й безпечно.
Ніхто їх не кривдив, ніхто не знущався з них. Правда, все
їм доводилося робити самим. Самі вони обробляли землю,
вирощували фруктові дерева, самі господарювали. Хлопчи-

ки працювали в саду і в полі, рубали дрова, носили воду з
криниці — тобто виконували всю чоловічу роботу. А дівчат
ка готували їжу, мили посуд, лагодили одяг, прали білизну.
Звісно, всім цим керували дід Маноцівник і няні.
Старий дресирувальник навіть влаштовував для них що
неділі циркові вистави, де в основному виступали дресиро
вані звірі, які жили тут же, в лісі, і яких дід Маноцівник за
короткий час навчив усіх циркових премудростей. Крім того,
Маноцівник показував різні фокуси, а їх він знав безліч.
Звичайно, то були чесні, хороші фокуси без усякого там відь
мацького чаклунства і шарлатанства. Дід влаштував навіть
гурток циркової науки, де вчив усіх, хто бажав робити фо
куси і дресирувати звірів.
Одне було не гаразд — діти дуже сумували за своїми
батьками. Та й тут дід Маноцівник знайшов вихід. Раз
на місяць він по черзі таємно приводив батьків у колонію.
Батьки гостювали день-два і поверталися назад, щоб не викли
кати підозри в хуліганців. У колонії для батьків були спеці
ально одведені гостьові кімнати на другому поверсі. А оскіль
ки дід Маноцівник любив порядок і справедливість, він завів
книгу, в яку записував батьків, що приходили.
веснянка

Всіх дітей, що жили в колонії, любив дід Маноцівник, до
всіх однаково добре ставився. Але був серед них один хлоп
чик, з яким найдужче подружився дід і якого обрав своїм
першим помічником. Хтозна, може, тому, що це був єдиний
хлопчик, до якого не приходили рідні. Батьки та всі родичі
його загинули під час повстання проти хуліганців, і хлопчик
лишився сиротою.
Йому було дев’ять років, і звали його Веснянка. Кмітли
вий і моторний, він був улюбленцем усієї колонії. Ніхто
ніколи не бачив, щоб він плакав, хоча йому, напевне, часто
бувало сумно її гірко. Адже до всіх дітей, хай раз на місяць,
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та все ж приходять батьки та рідні, а йому навіть чекати
нікого...
І, незважаючи на це, Веснянка завжди був усміхнений
і веселий. А коли бачив, що хтось із дітей сумує — обов’яз
ково вигадував яку-небудь кумедну штуку, щоб розважити,
розвеселити товариша. І співав при цьому таку пісеньку:
Хоч у нас у кожній хаті
Всі руді й веснянкуваті,
Та рудішого за мене
В світі цілому нема.
Я такий рудоголовий,
Рудовіїй, рудобровий,
Що рудою біля мене
Робиться вночі пітьма.
Ви, будь ласка, усміхніться,
Усміхніться — не баріться,
Бо нема нічого краще,
Н іж усміхнене лице.
Ви забудьте всі турботи
І беріться до роботи.
Вам одразу стане краще.
Я кажу вам щиро це.
Я веселу вдачу маю,
В сіх сумних я розважаю.

Всі дуже любили Веснянку. І навіть лісові друзі діда
Маноцівника, птахи й звірі, щиро потоваришували з хлоп
чиком. Він частував їх різними ласощами і часто бавився
з ними.
Найближчими Веснянчиними друзями були слон Бреус
і мавпа Мандрика. Клаповухий велетень Бреус, коли буду
вали колонію, працював бригадиром слонів-крановщиків і
ще тоді подружив з Веснянкою. Сидячи на спині Бреуса,
Веснянка подавав команди, і слон точно виконував їх. В па
рі з ними працювала й мавпа-верхолаз Мандрика. їхня друж 
ба міцніла з кожним днем. Коли будівництво закінчилося,
слон Бреус і мавпа Мандрика почали виступати в цирку діда
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Маноцівника, а у вільний час Бреус катав дітей на своїй
широченній спині, а Мандрика смішила їх різними витівками.
Дід Маноцівник іноді дозволяв Веснянці невеликі ман
дрівки з Бреусом та Мандрикою в нетрі лісу. Хлопчик сідав
слонові на спину, поряд з ним умощувалась мавпа, і Бреус,
мов танк, продирався крізь тропічні хащі. То були цікаві,
захоплюючі подорожі. Які чудернацькі рослини бачив Вес
нянка, яких дивовижних звірів зустрічав! Тут були квітки,
на пелюстках яких міг спокійнісінько вмоститися здорове
цький дорослий дядько, і манюні пташки завбільшки з ве
лику муху; гігантські ящірки завдовжки в два метри і дерева
не вищі трави...
Кожна нова подорож приносила хлопцеві нову радість—
він дуже любив природу.
Одного разу троє друзів вирушили до лісу. Веснянці було
весело, він наспівував пісеньку:
Гей, веснянки мої,
Ви ще й досі,
Ви ще й досі
У мене на носі.

Слон Бреус теж був у доброму настрої і бадьоро біг,
махаючи хоботом. Вони навіть не помітили, що одійшли д а 
леко від колонії...
І раптом пролунав постріл, потім другий, третій... Мавпа
дико зойкнула й скотилася на землю. Слон Бреус зупинився
як укопаний, потім почав осідати на коліна, важко зітхнув
і повалився на бік. Веснянка впав у кущі. Вдарився й зне
притомнів...
Коли він розплющив очі, то побачив, що над ним стоять
троє здоровенних дядьків з гвинтівками в руках. Веснянка
одразу впізнав їх. Це були хуліганці Біль Каналія, Джон
Дибуль і Том Павук, яких знала уся Ластовинія.
Біль Каналія був високий, худий, з гачкуватим носом
і одним-однісіньким оком; Джон Дибуль — теж високий, але
товстий, з патлатою чорною бородою і кульгавий, а Том
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Павук — дуже волосатий, з великим животом і довгими тон
кими руками — справді схожий на павука.
Всі троє розглядали Веснянку і мовчали. Веснянка зіщу
лився, чекаючи страшної кари.
Нарешті Том Павук мовив:
— Гм... Звідки взявся тут цей рудий хлопчисько?
— Справді — дивно! Як він сюди потрапив?— підозріли
во примружив своє єдине око Біль Каналія.
— Гов, ти! Ану відповідай, що тут робиш? Звідки ти тут
узявся?— гаркнув Джон Дибуль.
Але Веснянка мовчав. Що він міг відповісти? Не виказу
вати ж таємницю колонії!
— Ти що, німий?! Говорити не вмієш?— ще дужче загор
лав Джон Дибуль.— Відповідай, коли тебе питають!

Та Веснянка тільки мовчки похитав головою. Хай дума
ють, що він німий!
— Стривайте, я, здається, зрозумів! — скрикнув Біль К а
налія.— Мабуть, десь тут, у лісі, переховується ластовинська
дітлашня. І цей хлопчик звідти.
— Он воно що! Ах негідники! — перебиваючи один одно
го, зарепетували Том Павук і Джон Дибуль.— Негайно веди
нас туди! Зараз же покажи, де ховаються втікачі!
Побачивши, що Веснянка не рухається з місця, Джон
Дибуль вихопив з-за пояса здоровенного ножаку і замахнув
ся на хлопчика:
— Ти що — нещастя захотів?! Веди, а то тут тобі й
смерть!
Ще хвилина — і довелося б нам назавжди попрощатися
з Веснянкою. Веснянка сам це добре розумів. Не варто було
гак безглуздо вмирати! І він підвівся й повів хуліганців у
.псові хащі.
Та невже ти думаєш, що Веснянка повів їх у колонію?
Мі! Веснянка ладен був краще загинути, аніж зрадити друін. Він не тільки не повів хуліганців у колонію, а навпа
к и — вирішив завести їх у нетрі тропічного лісу, якомога
ч;і./іі від колонії. Іншого виходу не було. Так він хоч не д а 
ремно загине, а відведе небезпеку від друзів.
Веснянка йшов попереду, за ним — Том Павук, потім Біль
К. іпалія, а останнім шкандибав Джон Дибуль. Руки Веснян■імпі були зв’язані ззаду міцним мотузком, кінець якого трим.ік Том Павук. Про втечу годі було й думати.
Хуліганці йшли і хрипкими голосами щосили горлали
п.і інч-і» ліс:
Ми хоробрі хуліганці,
Хуліганці-грубіянді!
Бійка — наша праця!
Н ас усі бояться.
Гей, прохожі молодці,
О ддавайте гаманці!

15.

Оддавайте гроші,
Поки ми хороші!
Той не вирветься із рук,
Кого держить Том Павук.
Любим бити ми дітей!
Чімбараси,
Бумбараси,
Тулумбаси,
Гей!
Бац! Клац! Тиць!— Беркиць!—
От і вся розмова.
І лежить наш ворог ниць,
Смирний, як корова.
За хвилину двісті куль
Випускає Д ж он Дибуль.
Любим бити ми дітей!
Стрики-брики,
Чикилдики,
Гречаники,
Гей,
Хто нас зустрічає,
Той одразу має
Вітер у кишені
И лиха повні жмені.
Будь-який нестерпний біль
Зробить вам добряга Біль.
Любим бити ми дітей!
Стуки-грюки,
Баналюки,
Закаблуки,
Гей!

Бачиш, яка грубіянська і негарна пісня була в поганцівхуліганців. І співали вони її такими противними ревучими
голосами, що аж зашпори у серце заходили.
Веснянка йшов, не оглядаючись, сумно похиливши голо
ву. Не хотілося хлопчикові вмирати. Так дзвінко щебетали
пташки в гущавині, так буйно цвіли в траві квіти, так весе
ло світило сонечко, пробиваючись крізь зелене мереживо
гілок! Хороше жити на світі! Невже це останній сонячний
промінь у Веснянчиному житті? Прощавай, любе сонечко!
Прощавай!..
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Несподівано Том Павук дико скрикнув, і Веснянка від
чув, що він випустив мотузок. Хлопчик оглянувся. Том Павук
з усього розмаху вцідився носом у дерево. Щось засліпило
його, і він нічого не бачив. Біль Каналія і Джон Дибуль теж
крутилися на місці, затуляючи руками очі. По обличчях
хуліганців бігали якісь вогненні сліпучі плями! І хоч троє
хуліганців несамовито кричали та лаялись, проте були
безпорадні, мов сліпі котенята.
Веснянка, переконавшись, що вони на нього не зверта
ють уваги, кинувся тікати.
Довго петляв він лісом, щоб заплутати сліди. Раз у раз
хлопець зупинявся й прислухався — чи не женуться за ним
хуліганці. Але погоні не було чути,— мабуть, хуліганці все
ще боролися з тією таємничою сліпучою напастю.
Лише пізно ввечері добрався Веснянка до колонії. Під
час своїх мандрівок він добре запам’ятав дорогу і тому не
заблудив.
Було вже пізно, але в колонії ніхто не спав. Усі хвилю
валися, чекаючи Веснянку. І дуже зраділи, коли, нарешті,
побачили його.
Затамувавши подих, слухали діти розповідь Веснянки
про страшну пригоду в лісі. А коли він розказав про трагіч
ну загибель добродушного слона Бреуса та веселої мавпи
Мандрики, діти дуже засмутилися. А сам Веснянка не витри
мав і заплакав. Діти вперше побачили, як Веснянка плаче.
Йому так ж аль було своїх вірних друзів, що сльози самі со
бою котилися з його очей.
В цю ніч хлопчик довго не міг заснути. Він лежав з роз
плющеними очима й думав. Думав про те, як важко жити в
країні, де панують жорстокі хуліганці, які знущаються, гра
бують і вбивають ні за що. Невже так буде завжди? Невже
ніяк не можна перемогти цих нелюдів? Невже не можна бо
ротися з тією темною силою, яка підтримує їх?..
І дивно — дід Маноцівник немов прочитав ці Веснянчині думки. Веснянка не помітив, як старий дресирувальник
тихенько підійшов до його ліжка, сів на краєчку і заговорив:
2 В Нестайко
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— Не сумуй, Веснянко, не сумуй, мій хлопчику! Недов
го пануватимуть хуліганці на нашій землі. Недовго нам тер
піти. Скоро настануть інші часи, повір мені. Ти знаєш,—за 
був тобі сказати,— я бачив учора сон, дивний, світлий, р а
дісний сон. Немов гинуть лихі ворожі сили, валиться влада
хуліганців і пропадає все темне і зле, що є на світі... І чомусь
у цьому сні я бачив тебе, Веснянко,—ніби переживав ти якісь
неймовірні пригоди (от не пам’ятаю тільки які!), з кимось
боровсь і когось перемагав. Я бачив тебе щасливим уві сні.
Отже, не сумуй, хлопчику, я певен, що тебе чекають цікаві
пригоди й великі радощі. Спи, Веснянко, спи...
Веснянка не міг зрозуміти, чи правду каже дід Маноців
ник, чи просто так, щоб утішити,— але хлопчикові стало
якось одразу легко, хороше і спокійно. Ніби чиїсь ніжні лас
каві руки закрили йому очі, і Веснянка заснув...
...Минав час, і страшна пригода в лісі потроху почала
забуватися, як забувається все неприємне й погане. Лише
зрідка згадували про неї. І одне тільки дивувало і простотаки збивало всіх з пантелику — що ж то таке засліпило то
ді хуліганців і дало змогу Веснянці втекти? Що воно було —
маленьке, блискавичне і сліпуче?
Всі сушили над цим голови, але так і не могли зрозу
міти.
І залишалося це поки що нерозгаданою таємницею.
НЕЗНАЙОМЕЦЬ

Якось надвечір у ворота колонії постукав незнайомець.
Він був маленький на зріст, сухорлявий, з великою головою.
І хоча вечір удався дуже теплий, незнайомець кутався в чор
ний оксамитовий плащ, а каптур низько насунув на лоб, як
під час негоди.
Ворота одчиняв Веснянка.
В цей день він якраз чергував.
— Будь ласка,— люб’язно промовив Веснянка. Він був
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вихований хлопчик і знав, що навіть з таємничими незнайом
цями треба поводитися чемно.
Незнайомець мовчав і тільки пронизливо дивився на Вес
нянку. Потім якось загадково усміхнувся, похитав головою
і пішов у будинок.
А Веснянці раптом здалося, що в той час, коли незнайо
мець дивився на нього, він, Веснянка, спав, а потім проки
нувся і ніби за ці кілька секунд бачив якийсь страшний
сон...
І ще здалося Веснянці, що він уже десь зустрічав незна
йомця, та й не один раз, але ніяк не міг згадати де. І тільки
глибоко врізалося в пам’ять це неприродно біле обличчя,
густо посилане пудрою, і очі — великі, чорні і якісь дуже
дивні. Чому дивні? Веснянка раптом збагнув: ці очі Н ІЧ О 
ГО НЕ ВІДБИВАЛИ! Веснянка помітив, що вони не відби
вали полум’я свічки, яку він тримав у руках. І зовсім не бли
щали. Наче* були не живі людські очі, а дві дірки, що зяяли
темнотою.

2*

Та, незважаючи на всі ці дива, що, здавалось, повинні
були вселяти страх, Веснянка зовсім не злякався незнайом
ця, а, навпаки, відчув цікавість до нього. І хоча хлопець мав
зараз лізти в погріб по огірки (тому-то він і тримав у руці
свічку), він не втерпів і пішов слідом за незнайомцем. Незна
йомець уже стояв біля столу діда Маноцівника, і той запи
сував його в книгу прибулих. Веснянка мигцем глянув через
дідове плече й прочитав:
«Пан Морок, проїздом, на три дні, кімната № 13».
В цей час незнайомець знову подивився на хлопчика, по
тім, звертаючись до старого артиста, спитав:
— Це ваш син? Чи онук?
Голос у незнайомця був незвичайний — ніби звучав зда
леку, з глибини підземелля.
— Так, пане Мороку,— поспішив відповісти дід Мано
цівник,— тобто ні. Це сирота, але він дорожчий мені за сина.
І, знаєте...
Старий хотів був одразу ж розповісти, який хороший
хлопчик Веснянка, який він веселий і працьовитий, але не
знайомець уже одійшов од столу й почав підійматися схода
ми на другий поверх, де містилася тринадцята кімната.
А дід Маноцівник, затнувшись на півслові, продовжував з а 
писувати щось у книзі — ніби й не збирався нічого розказу
вати незнайомцеві. Веснянка здивовано глянув на нього. Що
таке?.. Згодом дід розповідав, що він раптом забув, про що
хотів говорити. Ніколи раніше з ним не траплялося такого.
Як і Веснянка, він ніби заснув на кілька секунд і нічого не
пам’ятав.
Пан Морок замкнувся в кімнаті. Звістка про його появу
вмить облетіла всю колонію. Це, звичайно, мало всіх здиву
вати й збентежити, бо досі в колонію ніколи не потрапляли
незнайомці. Але ніхто не встиг навіть подумати про це, бо
всім раптом страшенно захотілося спати, хоча було ще дуже
рано — тільки смеркало. І через кілька хвилин усі в колонії
вже спали як убиті. Дехто не зміг навіть дійти до ліжка.
Дід Маноцівник заснув за столом, чергова кухарка біля печі,
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а Веснянка скрутився калачиком на сходах, що вели на дру
гий поверх.
І ніхто, звичайно, не бачив, як пізно вночі пан Морок ви
йшов з своєї кімнати, схилився над Веснянкою і довго ди
вився йому в обличчя. Між іншим, всім снилися цієї ночі кош
марні сни.
І — дивна річ!—всі прокинулися одночасно, в одну мить—
на світанку, тільки-но зійшло сонце. А прокинувшись, одра
зу ж забули про таємничого незнайомця — ніби його зовсім
не було в колонії. Єдине, що відчував кожен,— неспокій і
хвилювання, немов хтось невидимий стежив за ним. І лише
вдень, коли пан Морок вийшов у двір прогулятися, всі зга
дали про нього й про ті загадкові події, що сталися після
його появи.
День був жаркий. Сонце пекло немилосердно. Діти зне
магали від спеки і ховалися в тінь. А пан Морок прогулю
вався в тому самому чорному оксамитовому плащі з опу
щеним на обличчя каптуром. І так цей дивакуватий пан
спокійнісінько походжав на осонні. Всі здивовано глипали
на нього.
Та через кілька хвилин пан Морок знову зник у себе в
кімнаті і жителі колонії знову забули про нього, ніби й не
бачили його ніколи.
Три дні пан Морок прожив у колонії, і три дні повторю
валось те саме. Колоністи думали про нього лише тоді, коли
бачили його, а коли не бачили, він для них просто не існу
вав. І щовечора, як тільки сутеніло, всі вони враз засинали,
а прокидалися на світанку з першим промінням сонця —
всі водночас. А пан Морок щодня по кілька хвилин гуляв у
саду, ні на мить не знімаючи свого чорного плаща.
Та всьому настає кінець. Навіть найдивнішим і найнезрозумілішим речам.
Третього дня Веснянка підмітав підлогу в коридорі на
другому поверсі.
Сонце сідало, надходив вечір, і в колонії вже почали за 
свічувати свічки. Коли Веснянка підмітав біля тринадцятої
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кімнати, він зачепив віником загублений кимось гудзик, і
той підкотився під двері. Хлопець хотів вимести його з-під
дверей, але не зміг.
Двері були прочинені, й Веснянка заглянув у кімнату...
Те, що він побачив, примусило його здригнутися. По-перше,
він одразу згадав пана Морока, тому що побачив його. ПоДруге...
Пан Морок стояв посеред кімнати в своєму чорному
плащі, тримаючи в руці чорну хусточку. На хусточці яскра
во-жовтими нитками був вишитий заєць — звичайний вуха
тий заєць, тільки жовтий. В другій руці пана Морока був
кривий ніж. І цим ножем таємничий незнайомець люто ко
лов жовтого зайця, вишитого на хусточці. Веснянка аж очі
витріщив від здивування — що за дурниця така?! Божевіль
ний він, чи що?
В цей час незнайомець, пробурмотівши якесь прокляття,
різким рухом одкинув хусточку в куток кімнати, де стояв
маленький столик, на якому горіла свічка. Тієї ж миті зі сте
лі спурхнули три великі нічні метелики породи «мертва го-

лова» (Веснянка добре знав цих метеликів, в яких на спинці
був узор, дуже схожий на череп). Метелики схопили хус
точку, пронесли її в повітрі і подали панові Мороку.
Веснянка навіть ущипнув себе, щоб упевнитися, чи не
спить він. Та ні, він не спав.
А потім сталося таке, що хлопець ледь не вмер з переля
ку. Пан Морок пильно подивився на свічку. Веснянка добре
бачив, що він не дмухнув, не махнув рукою, а лише подивив
ся. І... полум’я свічки, немов зіщулюючись від його погляду,
почало зменшуватись і поволі згасло. В кімнаті стало темно.
Проте Веснянка й далі бачив незнайомця — постать його
чітко вимальовувалася на тлі вікна. Ось Пан Морок знімає
плащ. Ось він одкинув каптур, потягнув за рукав, і плащ
впав на підлогу... Хлопчик мало не скрикнув і відсахнувся
від дверей. Під плащем... НІКОГО НЕ БУЛО. Пан Морок
немовби розтанув у темряві. І зразу очі Веснянки самі со
бою заплющилися, він поточився на підлогу і вмить заснув
мертвим сном.
НЕ С П О Д І В А Н К А

Прокинувшись уранці, Веснянка не міг збагнути, як це
він заснув біля тринадцятої кімнати. Він добре пам’ятав, що
вчора, замітаючи, підійшов до дверей і зазирнув у шпарку.
Але що він там побачив і в яку мить заснув — згадати не міг.
Правда, за ці три дні всі в колонії звикли до того, що сон зне
нацька зборює їх на ходу, і вже не дивувалися жодним не
сподіванкам, та Веснянку мучила цікавість: що він побачив
там, за дверима, що?! Цілий ранок він сушив над цим голову,
але марно.
Не допомогло йому й те, що він знову зазирнув у шпар
ку. В освітленій сонцем кімнаті на підлозі лежав чорний
плащ, а пан Морок, мабуть, спокійнісінько спав у ліжку,
якого не було видно. Настрій у Веснянки був тривожний.
Ніби оі'і.-осі. мало статися щось несподіване й неприємне.
І воно дійсно сталося, це несподіване.
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Веснянка саме витягав відро з колодязя, коли раптом
якась невідома сила враз примусила його кинути відро, що
шубовснуло у воду, швидко побігти в дім, вискочити на дру
гий поверх і постукати в тринадцяту кімнату. Дивуючись,
він з жахом питав себе: «Що я роблю? Д ля чого?»— але но
ги несли його самі, немов чужі.
— Заходь! Я чекаю тебе!— почувся «підземний» голос
пана Морока.
Веснянка одчинив двері і зайшов. Спершу йому здалося,
що кімната порожня. Та згодом він оглядівся і в темному
кутку побачив того, хто його кликав. Пан Морок був уже в
плащі, а каптур, як завжди, звисав на обличчя.
— Підійди ближче, хлопчику,— сказав він.— Не бійся,
я нічого лихого тобі не зроблю. Навпаки, я хочу просити те
бе, щоб ти мені допоміг. Я не скажу зараз, що від тебе вима
гається. Ти сам побачиш. Тобі зовсім не важко буде це зро
бити. А в нагороду ти одержиш багато грошей. Згоден?
Страшні порожні очі пана Морока гостро дивилися на
Веснянку. Від цього погляду по спині хлопчика поповзли
мурашки. Він хотів уже сказати: «Ні, я нізащо не піду з ва
ми!»— і втекти, але, сам того не бажаючи, пробурмотів:
— Так, так, я згоден і з радістю піду.
І тільки тоді, схаменувшися, додав:
— Але як же дід Маноцівник? Він не відпустить мене.
— Ну, це дрібниці,— вищирився пан Морок,— ми зараз
домовимося з ним. Він не буде заперечувати.
Разом з паном Мороком Веснянка, наче уві сні, вийшов
з кімнати і спустився вниз, до старого дресирувальника. Д о
відавшись, в чім справа, той дуже здивувався. Це було вид
но по його обличчю. І Веснянка сподівався, що дід зараз
скаже: «Ні, пане Мороку, я, на жаль, не можу відпустити
хлопчика з вами. Він мій перший помічник, і я без нього,
як без рук». Але вийшло зовсім інакше. Дід Маноцівник не
природно посміхнувся і з покірною люб’язністю промовив:
— Ах, будь ласка, пане Мороку, будь ласка. Беріть
хлопчика хоч назавжди. Він мені зовсім не потрібен.
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Відчувалося, що він говорив зовсім не те, що думав. По
тім старий признавався, що на нього найшло якесь затьма
рення і він сам не розумів, як це сталося. Наче хтось інший
говорив замість нього.
Але факт залишався фактом. Пан Морок домовився з ді
дом Маноцівником, і довелося Веснянці збиратися в дорогу.
Це не забрало багато часу. Веснянка зв’язав у маленький
клуночок всі свої речі: стоптані черевики, курточку, перешиту з маминої старої кофти, пару білизни та ще поламаний
складаний ножик, що дістався йому в спадок від батька.
І того ж дня вони вирушили в путь. Усі жителі колонії
вийшли їх проводжати. В багатьох на очах блищали сльози.
Всім було ж аль розлучатися з Веснянкою.
ЧА Р І В НЕ Д З Е Р К А Л О

І от уже лишилися далеко позаду і колонія «Притулок
маленьких друзів», і узлісся, і Сині Скелясті гори. Ластовинія зникла за обрієм. Веснянка і пан Морок простували до
рогою, що тяглася через безлюдний, спалений сонцем степ.
Веснянка ледве плентався від утоми. Та пан Морок нізащо
не хотів зупинитися, щоб перепочити.
—
Нічого, нічого, потерпи. Скоро стемніє, і тоді одразу
стане легко,— казав він хлопчикові.
І Веснянка нетерпляче поглядав, як поволі заходило сон
це. Нарешті сонце сховалось, і землю оповив присмерк. Лише
маленька смужка червоніла на крайнебі. То згасали останні
сонячні промені. І тоді пан Морок враз махнув плащем.
І хлопчикові здалося, що саме від цього зовсім погасло сонце
й запанувала темрява. В ту ж мить пан Морок підхопив Вес
нянку на руки, і вони з шаленою швидкістю помчали вперед,
крізь кромішню пітьму ночі. Втоми як не було, та зате хлопця
охопив моторошний страх, від якого хололо серце. Такий
страх Веснянка відчував лише в кошмарному сні, коли неси
ла ні поворухнутися, ні крикнути...
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Летіли вони недовго — всього кілька хвилин. І от Вес
нянка вже стоїть на землі. Довкола знову височать гори.
А прямо перед Веснянкою лежить озеро. На воді — жмурки
од вітру. Хлюпочуть маленькі хвильки, сріблисто перелива
ючись у місячному сяйві. Край берега шумить очерет. А по
серед озера плавають дикі качки, крижні, пірникози. В осо
ці дере деркач. Кумкають жаби...
Пан Морок підвів Веснянку до самісінького озера. І рап
том схопив за плечі й нахилив над водою. Крик жаху за 
стряг у Веснянки в горлі. Невже він його зараз утопить!..
Але ні — пан Морок не збирався топити Веснянку. Він ли
ше якусь мить тримав його над водою, потім відпустив.
І тільки-но обличчя Веснянки відбилося у воді, як сталося
диво. На очах у Веснянки це звичайне собі озеро застигло,
ніби взялося кригою. Поверхня його зробилася рівна і неру
хома, як скло. Птахи знялися й полетіли.
А озеро почало зменшуватися, зменшуватися і раптом
піднялося і стало сторч. І вже не озеро це, а дзеркало в дере
в’яній зеленій рамі, на якій вирізьблено очерет.
—
Ну, от ми й прибули,—сказав пан Морок.—По той бік
цього чарівного дзеркала — Країна Сонячних Зайчиків. Ми
повинні пройти туди. Ти чув що-небудь про Країну Сонячних
Зайчиків?
І хоча Веснянка ще як слід не отямився від переляку, він
не міг стримати радісно-здивованої усмішки. Ще б пак! Зви
чайно, він багато чув про цю чудову країну.
Давно-давно, ще коли він був зовсім маленьким, його
найулюбленішою грою було пускати маминим люстерком
сонячних зайчиків.
Тоді хлопчик думав, що люди просто так, жартома, на
зивають ту сонячну плямку сонячним зайчиком. Він не знав,
що це справді зайчик — з довгими вушками, з лапками і ма
леньким куцим хвостиком — точнісінько такий, як живий
заєць, тільки жовтий, сонячний, бо зроблений із сонячного
проміння. Про це, коли хлопчик підріс, йому розповідала його
стара бабуся, яка знала все на світі. Бабуся розказала йому
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і тгро Країну Сонячних Зайчиків, де вони живуть і звідки
щоранку розбігаються по всій землі робити свої добрі діла.
А вони роблять багато добра і завжди допомагають тому, з
ким трапилась біда. Проте сонячні зайчики дуже скромні
й не люблять, щоб їм дякували. Тому-то люди й не бачать,
що вони — зайчики. А хіба станеш дякувати звичайній собі
сонячній плямці! І країну свою вони засекретили. Ніхто не
знав, де ця країна... Веснянка довго мріяв побачити соняч
ного зайчика. І одного разу...
Якось ранньої весни він прокинувся на світанку. Про
кинувся, але очей ще не розплющив. І от відчув, ніби щось
м’якеньке й ніжне злегка лоскоче йому обличчя. Веснянка
ворухнув віями і... І що б ви думали? Він побачив, що в
нього на щоці сидить маленький сонячний зайчик, в одній
лапці тримає малюпусінький золотий пензлик із сонячних
промінців, у другій — золоте відерце з рудою фарбою. Зайчик
умочав пензлик у відерце і малював на носі хлопчика

веснянки. От тобі маєш — виявляється, веснянки на облич
чях малюють сонячні зайчики! Щоб краще роздивитися зай
чика, хлопчик розплющив очі. І в ту ж мить сонячний зай
чик зник — він-бо думав, що хлопчик спить, тому й був та 
кий необачний. Відтоді хлопчик дуже пишався своїми вес
нянками і всім розповідав, як він бачив сонячного зайчика.
Він так часто про це розказував і стільки говорив про вес
нянки, що його кінець кінцем так і назвали — Веснянка.
Та ніколи він не думав, що йому пощастить побувати в са
мій Країні Сонячних Зайчиків.
І раптом тривожна думка майнула у нього: чого це Мо
рок хоче пробратися в Країну добрих сонячних зайчиків?
Н А ЧА Л Ь НИК К АН Ц Е Л Я Р І Ї КОШМАРІ В

Отут, здається, настав час розкрити таємницю і розповіс
ти, хто ж такий пан Морок.
Тож знай: пан Морок був не хто інший, як сам Началь
ник Канцелярії Нічних Кошмарів і перший радник при дворі
Королеви Глупої Ночі.
Як, ти не знаєш, що це значить? Авжеж. Ти ж бо ще
нічого не знаєш про Королівство Глупої Ночі. То послухай.
Глибоко-глибоко під землею, де вічна темрява й куди ніко
ли не пробивається сонячне проміння, заховалося це страш
не королівство. Там, у величезному розкішному палаці, ж и
ве Королева. В неї довге чорне волосся, чорне обличчя, чор
ні руки і ноги — вся вона зроблена з темряви. Це Королева
Глупої Ночі. Всі піддані її теж зроблені з темряви і такі ж
чорні, як вона. Коли заходить сонце і згасають його останні
промені, Королева насилає на землю своїх підданих, і цілу
ніч, до світання, над землею панує темінь. Королева ненави
дить людей і намагається зробити їм якомога більше зла.
Вона потурає підлоті та злочинам. І жалюгідні поганці-хуліганці, яких ти вже знаєш, користуються прихильністю і
підтримкою Королеви. Під захистом Глупої Ночі вони чи28

нять свої мерзенні діла — грабують, убивають, хуліганять.
І Королева любить їх за це.
Є в королівстві одна установа, без якої Королева безси
ла. Це — Канцелярія Нічних Кошмарів. Начальник Канце
лярії, пан Морок,— перший радник Королеви, щось на зра
зок прем’єр-міністра.
Пан Морок керує кошмарами — жахливими нічними ви
діннями. Кошмари являються людям уві сні й душать їх.
Ніщо так не тішить Королеву, як лиха робота кошмарів,
Кожен з них — улюбленець Королеви.
Могутня Королева Глупої Ночі. Немає темної сили,
яка могла б побороти її. Вона боїться тільки одного — світ
ла. Тому так лякливо тікають її слуги на світанку, ховаю
чись у найтемніші закутки та щілини. І тому так глибоко під
землею заховалася вона зі своїм королівством.
Жодна жива душа, що хоч раз бачила сонце, не прони
кала ще в Королівство Глупої Ночі — ні звір, ні людина.
Вхід туди дозволявся лише для нічних створінь — кажанів,
пугачів, нічних метеликів тощо. І кажуть, що тільки колись,
дуже давно, якийсь старанний кріт, риючи собі нору, випад
ково потрапив у палац Королеви. Розлючена Королева на
казала осліпити всіх кротів, щоб вони ніколи більше не змог
ли знайти дороги до Королівства Глупої Ночі. Відтоді всі
кроти сліпі.
Прадавніми і найзаклятішими ворогами Королеви були
сонячні зайчики, бо вони часто рятували людей від її під
ступів і завжди робили їм добро. Люто ненавиділа Короле
ва сонячних зайчиків і всіляко боролася з ними. Та нічо
го не могла вдіяти. Адже сонячні зайчики бували на землі
тільки вдень, коли ясно світило сонце й коли Королева боя
лася навіть носа вистромити на білий світ.
Щоправда, вдень Королеві допомагали її спільники —
грізне плем’я хмаровиків-громовиків. Правив ними цар Грім,
товстопузші та тріскучий, і цариця Блискавиця, худа, жов
та й дуже нервова. Як і всі товстуни, цар Грім був непово
роткий, вайлуватий і завжди не встигав за своєю царицею.
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Вона блисне, спалахне на все небо і — вже погасла, заспо
коїлась. А він тільки тоді починає гримотіти і буркотливо
верзти якусь нісенітницю. Через це вони часто сварилися і
зчиняли більше галасу й гармидеру, ніж треба. Само по собі
плем’я хмаровиків-громовиків було дурне й темне, але
Королева Глупої Ночі підкорила його і примусила робити
шкоду сонячним зайчикам та людям. Час від часу цс темне
плем’я збиралося на небі хмарами, затуляло сонцо і влаштову
вало грозу. Гримів Грім, блискала Блискавиця, хмаровики
зливою кидалися на землю, намагаючись знищити сонячних
зайчиків. Та сонячні зайчики були непереможні. Вони від
валено йшли на бій, з допомогою свого найкращого друга
Вітра розганяли хмари ворогів і примушували їх ганебно
тікати. І знову небо ставало чисте, ласкаво всміхалося сон
це, а сонячні зайчики, кожен з квіткою півників у зубах,
ставали півколом і починали свій веселий танок, святкуючи
свою перемогу. Здаля веселий танок сонячних зайчиків зд а
вався людям привабливою різнокольоровою аркою, що зве
лася над землею. Люди називають її райдугою і вважають за
щасливу прикмету. Між іншим, квіти півники мовою вче
них звуться іриси, що означає — райдуга, веселка. Виходить,,
недарма цим барвистим квітам дали таку назву.
Королева Глупої Ночі дедалі більше ненавиділа соняч
них зайчиків. Вона тільки й чекала нагоди, щоб помститися
їм. Одного разу до Королеви прийшов пан Морок, і вони
замкнулися в палаці. Десять ночей вони не виходили звід
ти — про щось радилися. Десять ночей люди спали спокій
но, і їх не душили кошмари, тому що пан Морок був зайня
тий і не мав часу виконувати свої безпосередні обов’язки.
Ніхто, навіть найвірніші слуги Королеви, не знали, про
що радиться вона з паном Мороком. І лише на десяту ніч
стало відомо, що пан Морок придумав дуже хитрий і під
ступний план знищення Країни Сонячних Зайчиків. Але що
це за план — було таємницею. Окрім Королеви й самого па
на Морока, цього ніхто не знав і не повинен був знати. Пан
Морок брався усе зробити сам. Тому-то цю справу й трима
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ли в секреті. Лише в разі крайньої потреби начальник Кан
целярії міг звернутися по допомогу до інших темних сил ко
ролівства, а також до союзників.
Головне полягало в тому, щоб пробратися в Країну Со
нячних Зайчиків. А це було дуже нелегко! Шлях до цієї кра
їни лежав крізь чарівне дзеркало. А воно мало таку надзви
чайну властивість, що відбивало все підступне, зле й воро
же. Найвигадливіший хитрун не міг обдурити чарівне дзер
кало. Хоч яке б лагідне і невинне обличчя він мав, досить
йому було наблизитися до дзеркала — й одразу все ставало
видно. Проникнути крізь дзеркало було неможливо.
Але в Країні Сонячних Зайчиків існував закон: раз на
сто років до них у гості крізь чарівне дзеркало міг пройти
який-небудь хлопчик або дівчинка і гостювати там один
тиждень. Протягом цього тижня щасливий обранець міг,
якщо забажає, навідатись додому, а потім знову повернути
ся в Країну Сонячних Зайчиків. Щасливець мусив мати не
більше десяти років, і в нього на душі не повинно було бути
жодного лихого вчинку. До того ж на обличчі неодмінно ма
ло бути точно двісті двадцять дві веснянки — не більше й
не менше. Про все це пан Морок вивідав уві сні за допомо
гою кошмарів у одної стодев’ятилітньої бабусі, якій у ди
тинстві пощастило побувати в Країні Сонячних Зайчиків.
Відтоді пан Морок цілий рік літав ночами по землі, шу
каючи потрібну йому дитину. В багатьох країнах побував
він і всюди схилявся над дитячими ліжками, пильно вдивля
ючись в обличчя дітей, що мирно, безтурботно спали.
І нарешті знайшов.
Ти, звичайно, вже здогадався, що то був Веснянка.
КРАЇ НА СОНЯЧНИХ З А ЙЧ ИК І В

Тільки-но встиг подумати Веснянка, чого це заманулося
панові Мороку пробратися в Країну Сонячних Зайчиків, як
з темряви вилетів величезний пугач із зеленими очима, а
за ним кілька кажанів. Пан Морок змахнув плащем,
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скидаючи його з себе. Пугач та кажани на льоту підхопили
плащ і зникли з ним у темряві. Переляканий Веснянка огля
нувся, шукаючи пана Морока. Але той щез. Хлопчик тільки
встиг помітити, наче якась тінь майнула від плаща і шугну
ла в кишеню його курточки. Та Веснянка зразу ж забув про
це. І про пана Морока також забув. Він тільки бачив перед
собою дивне дзеркало, що світилося жовтуватим світлом.
Якась невідома сила тягла Веснянку до цього дзеркала. Він
підійшов до нього впритул. Просто перед очима хлопчика
виблискувало гладеньке дзеркальне скло. Але якийсь таєм
ний голос шепотів Веснянці: «Йди, йди вперед!» Підкоряю
чись цьому голосові, хлопчик ступив крок і мимохіть заж м у
рився, думаючи, що от-от стукнеться лобом у скло. Але ні!
Він легко пройшов крізь дзеркало, немов крізь одчинені
двері. І йшов, і йшов далі. Втім, навряд чи можна було ска
зати, що він ішов. Переступаючи ногами, він ніби летів,
плив у повітрі без будь-якого напруження та зусиль. Тіло
його було легке, невагоме, як уві сні. Спочатку Веснянка
нічого не міг побачити перед собою. Він рухався в якомусь
жовтому золотистому тумані.
Потім цей туман поволі розсіявся, і Веснянка побачив
Країну Сонячних Зайчиків.
Хлопчикові здалося, що він потрапив у величезний не
звичайний квітник.
Ніколи в житті він не бачив такої сили-силенної квітів
одразу і таких різних. Та деінде це було й неможливо. Н а 
віть у найбільшій оранжереї найкращого ботанічного саду.
Тому що поряд з першими тендітними квітами весни — про
лісками — тут росли пізні осінні айстри та хризантеми, що
цвітуть аж до самих морозів.
Всі квіти, які тільки є в природі, квітували тут одночасно.
Стрункі гордовиті іриси й сором’язлива матіола, що розгор
тає свої пелюстки й починає пахнути лише в темряві.
Самозакохані нарциси та скромні чорнобривці. Розкішні ясночервоні канни і непомітна кімнатна примула. Тендітна бо
лотяна незабудка мружила свої голубі оченята поряд з
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мужнім едельвейсом, що живе високо в горах у захмар’ї і
не боїться ні вітру, ні холоду. Барвисті братки виглядали
з-за пишних півоній, а садові ротики кумедно відкопилюва
ли рожеві губи. І тихенько здригалися сріблисті дзвоники
конвалій... На перший погляд здавалося, що квіти ростуть
тут безладно, як у лісі або в полі. Та коли Веснянка приди
вився, то побачив, що, переплітаючись між собою, квіти
утворюють надзвичайно химерні будиночки — з вікнами, з
дверима, з красивими ганочками та верандами. Саме в цих
квіткових хатинках і жили сонячні зайчики.
Веснянка зупинився біля першої хатинки. З а невисо
ким парканчиком із стокроток починався квітковий сад.
Уздовж доріжок, посиланих жовтим пилком, рівними ряда
ми виструнчилися рожі, лілеї, троянди, гладіолуси, ж оржи
ни. Під ними, немов кущі під деревами, росли фіалки, підсніжники, настурції. А в глибині саду, на березі невеликого
дзеркального озера, посеред якого виднілася плавуча аль
танка з латаття, стояв будиночок. Точніше, не стояв, а ріс
будиночок. Тому що це був великий кущ жасмину, віти яко
го химерно сплелися й утворили стіни, вікна, дах і навіть
вежу над дахом, а на її вершечку, ніби флюгер, погойдува
лась на тоненькій ніжці біла квітка. На вікнах були мере
живні занавіски з конвалій, а за підвіконня правили чорно
бривці. Веранда була з волошок. На веранді, розсівшися у
кріслі з м’якої пухнастої хризантеми, дрімав старий соняч
ний заєць. Сонячна зайчиха в білому серпанковому фар
тушку квіткою конюшини підмітала підлогу. Від озера
долинали крики і дзвінкий заячий сміх. Там на трояндових
пелюстках, як на човниках, каталися по воді меткі сонячні
зайченята, мабуть, такі ж пустотливі, як і всі дітлахи.
Веснянка нерішуче стояв біля хвіртки. Йому хотілося
зайти, але він був вихований хлопчик і добре знав, що в не
знайомий дім не можна заходити не постукавши. А стукати
не було куди.
Раптом він помітив, що біля веранди росте синій лісо
вий дзвоник, від якого тягнеться до хвіртки легка тоненька
З В Нестайко
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павутинка. Веснянка догадався й обережно торкнув паву
тинку. Одразу ж залунав приємний малиновий дзвін, і чо
тири братки, що правили за хвіртку, схилили свої голови до
землі, пропускаючи хлопчика. Назустріч, привітно усміхаю
чись, уже поспішали заєць і зайчиха. А сонячні зайченята
прибігли з озера і з цікавістю виглядали з-за квітів. Госпо
дарі анітрошечки не здивувались появі Веснянки і прийня
ли його дуже привітно. Адже той, хто потрапив у Країну
Сонячних Зайчиків, не міг бути ворогом, бо чарівне дзерка
ло просто не пустило б його. Отже, це друг і бажаний гість.
Старого сонячного зайця звали дядечко Ясь. Його дру
ж и н у — тітонька Тася. У маленьких зайченят ще не було
імен. В країні існував закон, за яким сонячні зайчики мали
право на ім’я лише після того, як ставали самостійними І
починали робити добрі діла.
—
Ну, жінко,— сказав дядечко Ясь,— насамперед гостя
треба почастувати.

Веснянка не став відмовлятися. По-перше, щоб не обра
зити господарів, а по-друге, тому що добре-таки зголоднів.
Сидячи на дуже м’якій і зручній хризантемі, він уже сма
кував наперед добрячий обід. Та як же він здивувався, коли
тітонька Тася, поклавши перед кожним серветку з пелюст
ки білої лілії, поставила на стіл букет квітів і сказала:
— Будь ласка, пригощайтесь.
Веснянка розгублено закліпав очима, не бачачи, чим тут
можна пригоститися. А зайчики вибрали собі з букета по
квітці й почали нюхати, прицмокуючи від задоволення. Вес
нянці нічого не залишалося, як зробити те саме. І він ще
більше здивувався, коли відчув, що це одразу почало втамо
вувати голод. Нюхати квіти було дуже смачно і поживно.
Виявилося, що сонячні зайчики харчуються тільки з а 
пахом квітів. І той, хто потрапляє до них у країну, теж пе
реходить на таке харчування.
Це був дивний, незвичайний обід: на перше — гостра
пряна гвоздика, на друге — жасмин, на третє — солодка
медунка.
Жасмин був улюбленою стравою дядечка Яся. Всі нази
вали дядечка страшенним ласуном. Він міг винюхати одразу
десять квіток жасмину. Тому-то дядечко Ясь і будинок собі
зростив жасминовий.
По обіді дядечко Ясь повів Веснянку в сад. Він показу
вав йому різні дивовижні квіти, розповідав, чим вони слав
ні, де й коли цвітуть, від яких хвороб лікують людей і таке
інше. Це було дуже цікаво, і Веснянка уважно слухав.
Так, розмовляючи, вони підійшли до великої пишної
клумби, що була в центрі саду. Тісним кільцем, оточуючи
квітку, що росла посередині, виструнчились тут, ніби в по
чесній варті, бородаті червоноголові канни, красені півники,
маки, тюльпани. І навіть пихаті нарциси схиляли свої гордо
виті голови перед тією квіткою. А посередині клумби росла...
маленька звичайна жовта кульбабка.
Так, звичайна непримітна кульбабка, що росте майже
всюди: в полі, в лісі, при битім шляху, на вулиці, на покрів
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лі старого будинку і навіть на міському подвір’ї, пробиваю
чись разом з травою крізь щілини бруківки. Та сама кульбабка, яку люди часто не помічають і топчуть ногами. А тут
вона була; оточена великою увагою і пошаною.
Веснянка спитав, чому це так.
І от про що він довідався.
Виявляється, що кульбабка — улюблена квітка сонячних
зайчиків.
Ти, мабуть, помітив, як вона схожа на сонце,— кругла,
сліпучо-жовта, і пелюстки розходяться на всі боки, наче
промені.
В один з весняних днів, рано-вранці, всі сонячні зайчи
ки, які тільки є на світі, збігаються на землю. І якби люди
були спроможні бачити чарівне, вони б побачили, як своїми
лапками сонячні зайчики розкривають тугі бутони кульбабок, і тоді вмить серед зеленого моря трав спалахує безліч
маленьких жовтих сонць. То зацвітають кульбабки.
Люди вважають, що перші весняні квіти — це проліс
ки, анемони, сон, фіалки. Правда, вони з ’являються раніше
від кульбабок. Та коли зацвітають кульбабки, сонце вже 'сві
тить по-справжньому тепло й яскраво, і буяють зелені дере
ва, і святково горять свічки каштанів — весна переможно
йде по землі назустріч літові.
Кульбабки — найдовговічніші весняні квіти. Вже дав
но зів’яли і проліски, і сон, і фіалки, і до нової весни забули
люди їхній запах, уже відцвіли сади і з’явилися в лісі суни
ці, а кульбабки все ще жовтіють у траві, і діти плетуть з них
вінки і граються ними. До самої осені можна зустріти в тра
ві квітучу кульбабку.
Цвітуть кульбабки лише тоді, коли світить сонце. Тіль
ки-но сховається воно за небокраєм і настане вечір, кульбаб
ки одразу ж ніби закривають жовтенькі зонтики — склада
ють свої пелюстки. І лише з першим ранковим промінням
вони розпускаються знову.
Кульбабки — вірні друзі сонячних зайчиків. Вони завжди
попереджають їх про небезпеку. Перед грозою, тобто коли
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хмаровики-громовики починають збиратися на небі, кульбабки теж закриваються. І сонячні зайчики вже знають — треба
готуватися до бою.
Є у кульбабок і ще одна незвичайна властивість — вони
не в’януть і не опадають, як решта квітів, вони старіють і
вмирають, як люди. Коли надходить їхній час, жовті голів
ки кульбабок вкриваються сивиною — білими пухнастими
волосками. Вітер зриває їх і розносить по землі. Іноді йому
допомагають діти. Бавлячись, вони обдувають сиві голівки
кульбабок, і кульбабки мовчки покірно вмирають. А сиві во
лоски падають на землю, і з них навесні знову виростають
квіти.
Все це тому, що кульбабки не звичайні квіти, а чарівні,
їх вирощують на землі сонячні зайчики. А діти, навіть не
знаючи цього, дуже люблять кульбабки — чи не найбільше
за всі квіти.
Веснянка з повагою дивився на кульбабку — от яка це
чудова квітка!
—
Ну, а тепер,— сказав дядечко Ясь,— ходімо, я поведу
тебе в Палац Чарівних Казок. Я думаю, тобі це буде цікаво.
До речі, по дорозі зайдемо у Вежу Сміху.
Вони вийшли з двору і пішли по широких вулицях, які
хоч і називалися вулицями, та скоріше були не вулицями,
а алеями величезного квітучого саду. Всі зустрічні сонячні
зайчики привітно віталися з Веснянкою: той, хто потрапляв
у Країну Сонячних Зайчиків, одразу ставав тут своїм. І Вес
нянка, як чемний хлопчик, відповідав на кожне вітання.
Незабаром вони підійшли до Вежі Сміху. Ця Вежа все
редині була вся зроблена з кривих дзеркал. Веснянка мало
не луснув од сміху, дивлячись на своє відображення. Ну й
чудасія!
Між іншим, Вежа Сміху була не тільки місцем розваги,
а й лікувальним закладом. Сонячні зайчики вважали, що
сміх — найкращі ліки від усіх хвороб, і приписували його
хворим: п’ять, десять, двадцять хвилин сміху три рази на
д е н ь — кому скільки треба.
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Через те, що самі сонячні зайчики ніколи ні на що не
хворіли, лікувалися у Вежі Сміху мешканці Палацу Чарів
них Казок.
Та, звичайно, все добре в міру. За півгодини дядечко
Ясь вивів Веснянку з Вежі, сказавши, що з незвички одразу
стільки сміху може навіть зашкодити.
В ПАЛАЦІ ЧАР І В НИХ КАЗ ОК

Неподалік од Вежі Сміху височів палац. Зубчасті стіни
його були прикрашені безліччю різноманітних химерних фігур.
На даху, на самому вершечку, сиділа прекрасна царівна, а
біля її ніг звивався і сповзав униз по стіні Змій Горинич. Си
ня Борода обіймав руками ріг палацу, а по його спині тягся
вгору дикий виноград. Кощій Безсмертний підпирав головою
балкон, на бильцях якого лежали русалки. Вікна палацу бу
ли ніби величезні очі дракона. На підвіконнях, розчепіривши
крила, застигли сови та кажани. А біля входу, вищирившись,
сиділи сірі вовки, і сам вхід являв собою роззявлену пащеку
якогось неймовірного страховиська.
Та Веснянка зовсім не відчував страху, бо зразу було
видно, що всі фігури не живі, а мармурові, до того ж іще
й кумедні. А смішне ніколи не буває страшним.
Оце й був Палац Чарівних Казок.
Хлопчик увійшов у палац і одразу відчув себе як до
ма — стільки давніх знайомих побачив він. Тут жили герої
всіх казок, які тільки є на світі. Всередині палац був дуже
світлий, просторий і сонячний. Добрі феї і чарівниці сиділи
побіля вікон у м’яких зручних кріслах і гаптували диванні
подушечки, як звичайні бабусі.
У кутку Старик Хоттабич та Барон Мюнхаузен грали в
шахи. Причому Барон Мюнхаузен за звичкою без кінця
розповідав різні нісенітниці, а Старик Хоттабич мовчки слу
хав і лише кивав головою — його нічим не можна було зди
вувати.
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Аладдін біля столу чистив зубним порошком чарівну
лампу.
На балконі біля розбитого корита сиділи дід та баба.
Баба прала в розбитому кориті носовички Карлика Носа, а
старий рибалка годував золоту рибку, що плавала в аква
ріумі.
На підвіконні лежав і грівся на сонечку Кіт у Чобо
тях. А з двору чулися галас і крики. Там тридцять три бога
тирі грали у футбол, розділившись на три команди. І воріт
на полі було не двоє, як у людей, а троє. Суддею був Дядько
Чорномор. Борода в нього була аж мокра — так він забігав
ся. Тут же на спортмайданчику Котигорошко боровся з
Альошею Поповичем, а Ілля Муромець та Добриня Ники
тич вижимали двадцятипудові гирі.
За спортивним майданчиком, у саду, на травиці пасли
ся: Гидке Каченя, Курочка Ряба, Золотий Півник, Братець

Кролик, Бичок-Третячок, Горбоконик та інші герої казок
про тварин.
Принци та принцеси, королі та королевичі ходили тут,
як прості смертні, і анітрохи не відчували своєї царської
величності. Всі вони були тут рівноправні жителі Палацу
Чарівних Казок.
Веснянка оглянув увесь палац і під кінець завітав до
Дитячої кімнати. Вона тільки так називалась — кімната, а
насправді це був величезний розкішний зал з колонами. Тут
було гамірно й весело, як у дитячому садку. Буратіно, Хлоп
чик Мізинчик, Івасик-Телесик та Цибуліно грали в якусь
цікаву гру. Здається, в прикордонників та шпигунів. Черво
на Шапочка, Альонушка, Дюймовочка, Снігуронька та інші
дівчатка бавилися ляльками. Петрушка показував Мурзилці різні фокуси-мокуси. Барвінок катався на конику Д зво
нику. А Незнайко, Гвинтик, Шпунтик та інші коротульки
вчили уроки.
Веснянка здивувався — невже казкові герої теж вчать
ся в школі? Так, виявляється, в Палаці Чарівних Казок бу
ла спеціальна школа, де вчилися казкові діти. їх учили там,
як поводитися в різних казкових випадках. Ілля Муромець
та Котигорошко викладали силу і хоробрість. Іванко-дурник
був учителем розуму та кмітливості. Капітан Врунгель —
викладачем навігації, тобто науки капітанів — як водити в
морі кораблі. Доброті навчала стара чарівниця з казки «По
пелюшка». А сама Попелюшка показувала, як найкраще гос
подарювати. Спортивними заняттями керував гімнаст Тібул
з казки про Трьох Товстунів.
Було ще багато інших спеціальних наук, які необхідно
було знати маленьким казковим героям. І треба сказати, вчи
лися вони всі на «відмінно». Двоєчників серед них не було.
Веснянка помітив, що раз у раз хтось із героїв зникав,
а незабаром знову з’являвся. Це вони літали брати участь
у казці, яку саме в цей час читала котрась бабуся своєму
онукові чи онуці. Коли казка закінчувалась, герої повер
талися.
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Довго ходив Веснянка в Палаці Чарівних Казок і за весь
час ні разу не зустрів жодного злого чаклуна, чорта, відьми
чи когось подібного. В замку жили тільки добрі герої казок.
Веснянка спитав дядечка Яся, чому це так.
І той йому пояснив.
Виявляється, сонячні зайчики давно знищили на землі
всіх людоїдів, злих чаклунів, відьом та чортів. Залишили
тільки зовсім небагато — для казок. Але, щоб і ці не могли
коїти зла, сонячні зайчики замкнули їх у підземеллі, що бу
ло під Палацом Чарівних Казок. Там вони і сидять за гра
тами — одна відьма, один чорт, один лісовик і таке інше —
всякої злої сили по одній штуці.
Коли комусь із них треба брати участь у казці, сонячні
зайчики під конвоєм одводять його куди слід. А коли казка
закінчується — забирають назад. Отже, зовсім неможливо,
щоб якийсь чорт, відьма чи лісовик самі собі вільно розгу
лювали по землі. Вони існують лише в казках.
У Веснянки від вражень аж голова йшла обертом. Ще б
пак!.. Спробували б ви побувати в гостях у всіх казкових ге
роїв одразу!
СЕКРЕТ Д О Л И Н И ЩА С Л И В И Х С Н О В И Д І Н Ь

Коли вони вийшли з Палацу Чарівних Казок, дядечко
Ясь сказав:
—
Ну, а тепер ходімо додому. Тобі давно час спати. На
землі вже кінчається ніч. Скоро сонце зійде, а ти ще й не л я 
гав. Та й нам, сонячним зайчикам, треба поспішати на зем
лю. Бачиш, сонце пішло на світанок.
І дядечко Ясь показав на великого красеня соняшника,
що ріс неподалік.
Веснянка спершу не зрозумів, до чого тут соняшник.
Але дядечко Ясь знову пояснив хлопцеві. Соняшник —
це священна квітка сонячних зайчиків, цар усіх сонячних
квітів. У Країні Сонячних Зайчиків він заміняє годинник.
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Адже соняшник завжди звернений до сонця і, коли сонце
пливе по небосхилу, повертає слідом за ним свою голову.
Дивлячись на соняшника, зайчики точно знають, коли' їм
з’явитися на землі, і ніколи не запізнюються.
На землі у сонячних зайчиків дуже багато роботи. Во
ни працюють і звичайними робітниками. Наприклад, у со
нячній паровій машині, схожій на величезну дзеркальну
квітку, в центрі якої котел парового двигуна. Зайчики з
усіх боків гріють котел, вода в ньому кипить, і пара рухає
машину.
Деякі зайчики — робітники вищої кваліфікації. Вони
працюють у сонячній кузні на сонячній зварці — зварюють
метали.
А є зайчики такі розумні, що захоплюються науковою
роботою — в астрономічних обсерваторіях та хімічних лабо
раторіях.
Та, мабуть, найбільше сонячних зайчиків зайнято найблагороднішою з професій — медициною.
Певно, тобі хоч раз у житті, але доводилося бути в ка
бінеті лікаря-отоларинголога, тобто лікаря по хворобах ву
ха, горла і носа (це тоді, коли в тебе боліло горло від понад
планової порції морозива, чи просто так для огляду перед
поїздкою в табір). І, звичайно, ти звернув увагу на вели
ченьке кругле дзеркальце з дірочкою посередині на лобі в
лікаря. Цим дзеркальцем лікар спрямовує сонячного зайчи
ка тобі в горло і з його допомогою дивиться, що в тебе бо
лить. Без зайчика він би нічого не побачив.
А то ще є зайчики, які працюють на лікувальних соняч
них ваннах. Стоїть собі така стіна, що складається з безлічі
дзеркалець, котрі можна повертати в будь-який бік. Хворий
лягає на ліжко, і лікар починає спрямовувати на нього со
нячних зайчиків. На місце, яке треба прогріти (хворе колі
но, наприклад), більше зайчиків. А от голову треба берегти
(щоб, чого доброго, сонячного удару не сталося). На голову
зовсім не слід... Сонячні зайчики гріють хворого, і хворий
видужує.
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Багато роботи у сонячних зайчиків на землі, дуже бага
то. Запізнюватись їм аж ніяк не можна.
Вулицями поспішаючи бігли сонячні зайчики. їх було так
багато, що у Веснянки миготіло в очах.
Раптом один із сонячних зайчиків зупинився біля Вес
нянки й вигукнув:
— А я вас, хлопчику, знаю! Це ж ви були тоді в лісі!
Правда ж?
Веснянка застиг, вражений. Так от хто врятував його
тоді від хуліганців! Хлопчик хотів було спитати ім’я цього
сонячного зайчика, подякувати йому за порятунок, але того
вже й слід прохолов. Ні, скромні сонячні зайчики не звикли,
щоб їм дякували. Вони завжди робили свої добрі діла безко
рисливо і таємно.
Дядечко Ясь одвів Веснянку у свій жасминовий будино
чок і поклав на ліжко з м’яких пухнастих півоній.
— А як це великий людський хлопчик може спати на
квітці? — мабуть, хочеш ти спитати.— Він же просто розду
шить її, і все!
— Та ні... Той з людей, хто потрапляє в Країну Соняч
них Зайчиків, по-перше, стає таким же завбільшки, як со
нячні зайчики, по-друге, таким же легким, невагомим, як
вони. Коротше кажучи, він стає маленьким казковим чоло
вічком. Але пробач, я, здається, забув про це раніше ска
зати.
Дядечко Ясь, приспавши Веснянку, побіг доганяти своїх
родичів, а Веснянка одразу ж міцно заснув.
Спав він цілісінький день, аж до вечора: давалася взна
ки безсонна ніч, та й різні переживання стомили.
Коли хлопець розплющив очі, дядечко Ясь уже був
дома.
І хоча, як і раніше, було сонячно й чудово навкруги,
прокинувся Всч'нянка з важким серцем. Йому снився якийсь
неприємний сон, але який саме — він не пам’ятав. Адже
так часто буває — не пам’ятаєш, що снилось. І хоч як нама
гаєшся згадати — нічого не виходить.
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Від усього сну збереглася у Веснянки лише одна дум
ка — що йому треба негайно залишити Країну Сонячних
Зайчиків і кудись іти. А йти не хотілося, шкода було так
швидко розлучатися з сонячними зайчиками. І тому, ясна
річ, у Веснянки дуже зіпсувався настрій.
Дядечко Ясь одразу це помітив — досі в Країні Соняч
них Зайчиків ні в кого ніколи не було поганого настрою.
— Що з тобою, Веснянко? — занепокоєно спитав він.
— Та от сон приснився — треба мені йти з вашої
країни.
— Чому?
— Сам не знаю. Хоч убий, забув, що снилося. Одне від
чуваю — обов’язково треба йти.
— Ні, так не можна. Треба перевірити, що то був за сон.
— Легко сказать — перевірити. Як же його перевіриш,
коли я, скільки вже мучусь, нічого не можу згадати?
— Ну, це дрібниця. Ходімо зі мною.
І дядечко Ясь знову повів Веснянку по Країні Сонячних
Зайчиків, повз квіткові хатиики, голубі дзеркальні озера й
чудесні сади-квітники. Йшли вони довго і нарешті вийшли
на широку неозору долину, щедро залиту сонцем. І дядечко
Ясь сказав:

—
Перед тобою Долина Щасливих Сновидінь. Ось тут
скраю — сни, що снились сьогодні. Тут і шукай свій сон.
Веснянка зупинився, вражений.
Вся долина була вкрита ліловими квітами, схожими на
тюльпани,— тільки на пелюстках ніжні бархатисті ворсин
ки. Ти, звичайно, знаєш ці квіти — одні з перших квітів вес
ни. На землі вони так і називаються — сон.
Але тобі й невтямки, що в цих квітах живуть щасли
ві сни. В кожній квітці — сон. Коли сон відлітає з квітки,
щоб комусь наснитися, квітка згортає пелюстки і схиляє го
лівку.
Вночі Долина Щасливих Сновидінь порожня, безсон
на — всі сни розлітаються по землі. Лише де-не-де лілові
квіти стоять з розкритими пелюстками. Значить, комусь не
спиться. Та буває, що і вдень який-небудь сон відлітає, щоб
наснитися тому, хто заснув. Здебільшого ці сни дістаються
дітям, що сплять після обіду.
Денні сни розносять по землі сонячні зайчики. А нічних
снів вони розносити не можуть, бо не бувають вночі на зем
лі. Нічними снами займаються двоюрідні брати сонячних
зайчиків — місячні зайчики (є, виявляється, й такі!). І як
що сонячні зайчики — діти Сонця, то місячні — діти Міся
ця. А Місяць, як відомо, молодший брат Сонця.
Сонячні зайчики, як ти вже знаєш, бувають на землі ли
ше вдень, а вночі зникають. Місячні зайчики — навпаки:
бувають тільки вночі, коли світить Місяць, а ранком хова
ються у свою Країну Місячних Зайчиків,- що лежить теж
по той бік чарівного дзеркала, але зовсім в іншому місці.
Сонячні й місячні зайчики щиро дружать між собою і зав
жди допомагають одні одним.
Іноді вдень місячні зайчики ходять у гості до своїх бра
тів. І якщо ти коли-небудь побачиш вдень на небі Місяць,
так знай, що це він повів своїх місячних зайчиків у гості
до сонячних.
Але давай повернемось у Долину Щасливих Сновидінь.
Веснянка поволі бреде долиною, раз у раз нахиляючись
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і зазираючи у розкриті пелюстки квітів. І досить йому за 
зирнути, як одразу ж перед очима постає жива картина і
бачить він сон наяву.
Довго Веснянці попадалися чужі сни, що снилися
якимсь незнайомим хлопчикам і дівчаткам. Це були сни
про триколісні дитячі велосипеди, про величезних красунь
ляльок, про гори шоколадних цукерок або ж пригодницькі
сни про далекі плавання, про мандри, про прикордонників
та шпигунів.
Випадково попався йому й сон діда Маноцівника. П а 
м’ятаєш, отой, про який розказував йому дід колись уночі?
Дід таки правду тоді говорив. Веснянка сам тепер переко
нався. У сні діда Маноцівника Веснянка до найменших
дрібниць побачив усе, що з ним трапилося: і пригоди в коло
нії, і подорож до чарівного дзеркала, і все-все, що бачив
хлопець у Країні Сонячних Зайчиків. Уривався сон на тому,
що Веснянка ходить по Долині Щасливих Сновидінь, тобто на
тому, що він робив оце зараз. Хоча відчувалося, що на цьо
му сон не закінчувався...
Такий був закон Долини Щасливих Сновидінь. Тут мож
на було побачити уві сні тільки те, що вже діялося. А май
бутнє було таємницею.
З ніжністю згадав Веснянка діда Маноцівника. Що він
поробляє тепер? Як живеться їм усім там, у колонії?
Та зараз Веснянці не залишалося нічого іншого, як шу
кати свій сон.
Довго ще він ходив по Долині Щасливих Сновидінь. Та
ось заглянув в одну квітку і... Так, це був його сон! Веснян
ка одразу його згадав. І насамперед в уяві виник зловісний
пан Морок. Тому що сон був саме про пана Морока.
От що розповів Веснянці сон.
Пан Морок задумав знищити Країну Сонячних Зайчи
ків. А знищити її можна, тільки розбивши чарівне дзеркало.
Зробити це під силу лише одному казковому створінню —
Тролю з казки Андерсена «Снігова королева». І то тільки то
му, що в нього вже був досвід у цій справі. П ам’ятаєш, як
46

він розбив одне чарівне дзеркало, скалки якого розсипалися
по всьому світу і наробили стільки лиха?..
Але Троль давно вже ув’язнений у підземеллі Палацу
Чарівних Казок. Пильно стережуть його сонячні зайчики і
лише зрідка під посиленим конвоєм виводять у казку «Сні
гова королева».
Пан Морок вирішив звільнити Троля. Для цього він і
пробрався у Країну Сонячних Зайчиків. Не дуже-то легко
було це зробити. В своєму чорному плащі пан Морок не міг
пройти крізь чарівне дзеркало — воно б нізащо не пропусти
ло його. От і довелось йому скинути плащ і забратися до
Веснянки в кишеню — адже пан Морок був з темряви, міг
зіщулитися до найменших розмірів і сховатися в будь-якій
вузенькій шпарці. Так у кишені Веснянчиної курточки він
і прослизнув у Країну Сонячних Зайчиків.
Проте без свого чарівного плаща (а ти ж сам розумієш,
що плащ був не звичайний, а чарівний) пан Морок втрачав
усю свою силу і владу. Сидячи у Веснянчиній кишені, він
міг усе бачити, чути й розуміти, але нічого не міг зробити.
Правда, спочатку й цього було досить, бо панові Мороку тре
ба було довідатись, де міститься Палац Чарівних Казок,, і
обдумати, як пролізти в підземелля.
Та звільнити Троля без чарівного плаща годі було й ду
мати. Пан Морок навіть носа не міг вистромити з кишені
Веснянчиної курточки, бо в Країні Сонячних Зайчиків зав
жди ясно і сонячно. А Морок боїться світла: він-бо з темря
ви, а темрява від світла гине.
Треба було, щоб хтось приніс тепер у Країну Соняч
них Зайчиків чарівний плащ пана Морока. А цього ніхто,
крім Веснянки, зробити не міг. І пан Морок, користуючись
своєю владою над снами, проник у світлий щасливий сон
Веснянки і вселив у свідомість хлопчика свою підступну
думку.
Правда, він міг це зробити й раніше і зразу примусити
Веснянку принести плащ у Країну Сонячних Зайчиків. Але,
побачивши плащ, сонячні зайчики вмить усе зрозуміли б,
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і тоді навряд чи пощастило б панові Мороку розвідати, де
Палац Чарівних Казок, і придумати план звільнення Троля.
Сонячні зайчики йому б, звичайно, перешкодили. А тепер
він усе знав і міг діяти.
Веснянка зразу ж розповів про все це дядечкові Ясю.
Дядечко Ясь так розхвилювався, що навіть померкнув.
— Що?! Пан Морок у Країні Сонячних Зайчиків?! Це
дуже небезпечно! Треба негайно збирати раду.
Дядечко Ясь підбіг до якогось корінця, що стирчав із
землі, смикнув за нього, і по всій країні біля кожного квіт-,
кового будиночка задзеленчали сині лісові дзвоники. І зві
дусюди в Долину Щасливих Сновидінь почали збігатися со
нячні зайчики. Незабаром уся Долина була заповнена ними.
Коли всі зібралися, дядечко Ясь скочив на соняшник, мов на
трибуну, і сказав:
— Братове! В нашу країну пробрався пан Морок. Він
хоче звільнити Троля, з його допомогою розбити чарівне
дзеркало і таким чином знищити нашу країну. Треба негай
но щось робити! Як ви знаєте, в нас гостює зараз хлопчик
Веснянка з Ластовинії. В кишені Веснянчиної курточки пан
Морок і пробрався крізь чарівне дзеркало. Але свій чорний
плащ він, звичайно, зразу не проніс. І от тепер, підступно
діючи через сон, пан Морок хоче послати Веснянку по плащ.
Що будемо робити?
Здавалося, при такій кількості присутніх після слів дя
дечка Яся зразу зчиниться галас. Але ні! Сонячні зайчики
були дуже дисципліновані. Запанувала мовчанка. Сонячні,
зайчики думали. Вуха у всіх лежали на потилиці. Та от десь
вдалині в одного зайчика вуха піднялися сторч. Це означа
ло, що він просив слова. Дядечко Ясь одразу сказав:
— Будь ласка, говори, братику Льоль!
Братик Льоль одним стрибком скочив на соняшник, став
поряд з дядечком Ясем і мовив:
— По-моєму, поки що нічого робити не треба. Хай Вес
нянка іде по плащ. Принесе плащ, а ми тим часом щось при
думаємо.
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Дядечко Ясь скоса глянув на нього. Та це зовсім не озна
чало недовір’я, просто дядечко Ясь інакше дивитися не міг,
бо був косоокий від народження, як і всі зайці. Навпаки, д я 
дечко Ясь схвально поставився до поради братика Льоля:
— Мені здається, братик Льоль має рац ію — це найкра
щий вихід.
Проте Веснянці промова братика Льоля здалася непе
реконливою. І, оскільки вона торкалася безпосередньо його,
Веснянки, хлопчик насмілився висловити свої сумніви.
— Пробачте, дорогі братове сонячні зайчики,— сказав
він.— Я не проти того, щоб піти по плащ. І не подумайте,
будь ласка, що я боюся. Аніскілечки! Але мені здається, ри
зиковано приносити сюди плащ. Бо ж це значить іти назу
стріч панові Мороку. Він же сам цього хоче. Він одягне
плащ, стане непереможний, звільнить Троля, і Країна Со
нячних Зайчиків може загинути. Чи не краще, щоб я пі
шов з паном Мороком у кишені з вашої країни і більше не
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повертався? Без мене пан Морок не пройде крізь чарівне дзер
кало — і ви врятовані. Або ще краще — знищити мою курточ
ку, а разом з нею і пана Морока. Спалити її — і край! Мені
її зовсім не шкода. Будь ласка!
Сонячні зайчики з величезною увагою вислухали Вес
нянку, були зворушені його благородством, але одразу ж з а 
перечили йому.
По-перше, знищити курточку аж ніяк не вдасться. Той,
кого пропустило в Країну Сонячних Зайчиків чарівне дзер
кало, недоторканний, і всі речі його теж недоторканні. Та
кий священний закон країни.
По-друге, пропозиція Веснянки піти разом з паном Мо
роком і більше не повертатися — благородна, але неприйнят
на. Тоді пан Морок залишився б цілий і неушкоджений і
продовжував би свою злочинну діяльність. А цього не мож
на допустити.
Адже тільки завдяки підтримці пана Морока та його
кошмарів хуліганці такі всесильні, що їх ніяк не перемо
жуть ластовини. Доля Ластовинії цілком залежить від пана
Морока. І сонячні зайчики давно вже мріють його захопити,
кинути в підземелля Палацу Чарівних Казок і тим самим
допомогти ластовинам. Саме тепер і можна це зробити.
Правда, для цього треба, щоб пан Морок одягнув свій плащ.
Без плаща він невловимий, хоча й безсилий...
Але тут Веснянка раптом злякано скрикнув:
— Стривайте, він же чує всю нашу розмову! Тепер він
просто не залишиться тут, а разом зі мною постарається
втекти звідси.
— Не бійся, не втече,— заспокоїв Веснянку дядечко
Ясь.— Він добре знає, що йому більше не пощастить про
братися в нашу країну. Тому він обов’язково залишиться. До
того ж цей самовпсвнений лиходій переконаний, що пере
може нас.
З цими незаперечними доводами Веснянка не міг
не погодитися. Дядечко Ясь звернувся до сонячних зай
чиків:
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— Ну, друзі, хто за пропозицію братика Льоля, прошу
голосувати.
Всі вуха як одне піднялися сторч.
— Одностайно! — сказав дядечко Ясь.— Можна розхо
дитися.
І сонячні зайчики розбіглися по домівках.
Веснянка з повагою глянув на дядечка Яся й подумав:
«Ач, як його всі слухаються! Мабуть, він тут найголов
ніший!»
Та Веснянка помилявся. Дядечко Ясь був звичайнісінь
кий сонячний зайчик. Серед сонячних зайчиків не було ні
начальників, ні підлеглих. Усі вони були рівноправні між
собою. І кожен з них, якщо в нього виникала негайна
потреба, міг скликати Велику Сонячну Раду (а зараз саме й
була Велика Сонячна Р а д а ) .
Але той, хто скликав Раду, мусив головувати на ній. Т а 
кий уже був порядок.
Усі важливі питання сонячні зайчики завжди вирішували
спільно на Великій Раді.
БРАТИК СЯЙВИК

Не гаючи часу, Веснянка почав збиратися в дорогу. Кур
точку свою він зняв і повісив на гілці у жасминовій хатинці
дядечка Яся. Адже в кишені курточки сидів пан Морок, і йо
го треба було залишити. Щоправда, пан Морок, якби захо
тів, міг би вилізти з кишені, забратися Веснянці хоча б під
пахву або в вухо і таким чином втекти з Країни Сонячних
Зайчиків. Та дядечко Ясь казав правду — пан Морок не зби
рався залишати Країну Сонячних Зайчиків. Він сподівався
довести снііі підступний план до кіння.
Дядечко Ясі» провів Веснянку до самого чарівного дзер
кала.
І знову Веснянка опинився в жовтому непроглядному
тумані.
4*
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Від дядечка Яся Веснянка вже знав, що по той бік дзер
кала, біля входу в Країну Сонячних Зайчиків, його чекати
ме місячний зайчик, братик Сяйвик. Цей місячний зайчик
показуватиме Веснянці дорогу. А дорога далека й важка.
Пугач і кажани однесли плащ пана Морока в дрімучий ліс:
і сховали у шалині на старезній вербі серед густих віт оме
ли. Місячний зайчик братик Сяйвик помітив це і знає туди
дорогу.
Омела — це рослина-паразит. Вона росте на дереві і
п’є з нього соки. Може, ти бачив на гілках деяких дерев
зелені густі шапки — немов пташині гнізда? Влітку вони хо
ваються серед листя і мало помітні. Зате добре їх видно
взимку та восени, коли дерева стоять голі, безлисті. Ото і є
омела. В народі її називають «відьминою мітлою». І дуже
влучно називають. Тому що це справді диявольська рослина.
Там гніздяться піддані Королеви Глупої Ночі. Там часто
ночують кошмари й жахливі сни. І не дивно, що чарівний
плащ пана Морока був захований саме в омелі.
І от Веснянка навпомацки пробирається крізь жовтий
туман чарівного дзеркала. Ще один к р о к — і раптом темрява
огорнула хлопця. Він вийшов з чарівного дзеркала. На землі
була ніч. І темрява ночі після яснопроменистого світла К раї
ни Сонячних Зайчиків на мить засліпила Веснянку.
Коли очі його призвичаїлись до нічного мороку, він по
бачив, що знову стоїть на березі озера. І якби він не знав,
то ніколи б не подумав, що оце озеро, по якому котяться
хвилі, може перетворитися на чарівне дзеркало, а за цим
дзеркалом лежить Країна. Сонячних Зайчиків.
Веснянка оглянувся довкола, шукаючи очима братика
Сяйвика. й одразу побачив його. Братик Сяйвик сидів на
камені і чухав лапкою за вухом. Веснянка вперше бачив
місячного зайчика і з цікавістю розглядав його. Він був точ
нісінько такий, як сонячний, тільки не жовтий, а сріблястобілий, тому що був зроблений не з сонячних променів, а з
місячних.
Вони познайомилися.
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— Ну що ж, ходімо,— сказав братик Сяйвик. І вони ру
шили в дорогу.
Так, де була важка подорож. Через безводні пустелі, че
рез гори, ущелини і яри. Місячний зайчик легко й нечутно
біг попереду, а Веснянка, спотикаючись і до крові розбива
ючи коліна, дибав за ним.
Опівночі вони підійшли, нарешті, до густого дрімучого
лісу. В суворому мовчанні стояли тут велетенські вікові де
рева. З гущавини долинав таємничий шурхіт, чиїсь обережні
кроки, приглушений рев — то нічні хижаки йшли на по
лювання. Десь далеко-далеко кричав пугач, немов жалібно
плакала хвора дитина... Веснянці було страшно. І коли б не
місячний зайчик, який, то зникаючи, то знову з’являючись,
мелькав серед густих віт, хлопчик, мабуть, зовсім розгубив
ся б у цих непролазних страшних заростях.
Від утоми підламувалися ноги. І нарешті, вийшовши на
невеличку, залиту місячним сяйвом галявинку, Веснянка
безсило опустився на траву.
— Ох, не можу більше! Треба відпочити!

— Що ж, давай відпочинем,— погодився братик Сяйвик,
умощуючись на листі папороті.
Поряд з Веснянкою ріс невеличкий кущик, що ряснів
червоними ягідьми. Вони так смачно виблискували, що зго
лоднілий Веснянка не витримав, зірвав кілька ягід і вже
підніс був до рота, щоб з ’їсти. Але тут місячний зайчик під
скочив на своєму папоротнику і скрикнув:
— Не смій їсти! Викинь! Зараз же викинь!
Веснянка здивовано глянув на нього, але ягоди їсти не
став.
— Та чи знаєш ти, що це таке? — сказав братик Сяй
вик.— Це ж вовчі ягоди. Ними можна отруїтися. їх навмис
не розводить на землі Королева Глупої Ночі. Весною на цих
кущиках розквітають гарні рожево-лілові квіти, схожі на. бу
зок. Запах цих квітів отруйний. Вони цвітуть для того, щоб
труїти нас, місячних та сонячних зайчиків. Адже Королеві
Глупої Ночі добре відомо, що ми харчуємося запахом квітів.
Та ми давно знаємо секрет цих підступних квітів Королеви
і 'ніколи їх не нюхаємо. А коли квіти відцвітають, на кущи
ках з’являються ягоди. Вони призначені для отруювання
людей. Отже, бережись цих ягід і ніколи не бери їх до
рота.
Після слів місячного зайчика червоні ягоди здалися
Веснянці огидними і ніби налитими кров’ю. Він зірвав з ку
щика геть усі ягоди і розтоптав ногами, щоб хтось з людей
ненароком не з’їв їх.
Веснянці навіть гидко було залишатися на галявині, де
ріс цей поганий кущ.
— Знаєш, я вже відпочив,— сказав він місячному зай
чикові.— Ходімо далі.
І вони знову рушили в путь. Незабаром вийшли на бе
рег невеликої лісової річки, що заросла комишем та осокою.
— Стривай, я піду пошукаю броду, а то, чого доброго,
ти ще втопишся,— попередив Веснянку братик Сяйвик. Він
ковзнув по комишу і зник у воді. При цьому поверхня річки
навіть не ворухнулась.
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Веснянка схилився над водою й побачив, що братик
Сяйвик спокійнісінько походжає дном річки. Адже місячні
зайчики, як і сонячні, легко й безперешкодно проходять
крізь усе прозоре — воду, лід, скло й таке інше. Лише не
прозорі речі можуть перепинити їм дорогу, та зайчики сприт
но обминають або перестрибують їх.
Минуло кілька хвилин, і братик Сяйвик знову з’явився
на березі.
— Ходім! — Він сміливо і впевнено повів Веснянку через
річку.
ЗУСТРІЧ З Д А В Н І М И ЗН А Й О М И М И

Перебрівши річку, Веснянка побачив невеселу картину.
Дерева навколо мали жалюгідний вигляд. Безсило звисали
гілки, зламані чиєюсь шкідницькою рукою, кора була порі
зана ножами і рябіла від усяких чортиків та нехороших слів.
На землі валялися видрані пташині гнізда і побиті яєчка. А
на білосніжній корі старої берези був вирізаний череп з но
жем у зубах — герб Хуліганії. І Веснянка зрозумів, що тут
уже похазяйнували хуліганці.
Небо починало ясніти. Наближався ранок. Ліс проки
дався, защебетали невидимі серед листя пташки, застукотів
по корі невтомний трудяга-дятел і застогнала, заплакала
вдалині іволга.
— Ех, не встигнемо ми дійти,— позіхнувши, сказав
братик Сяйвик.— Зараз світанок, і мені треба зникати. Ну,
нічого. Он, бачиш, у столітньому дубі велике дупло? Забе
рись туди, відпочинь, поспи, а ввечері я прийду і рушимо
далі. До речі, в дуплі є горіхи, поснідай, адже ти зголоднів.
Дупло належить білці Вивірці, там у неї продовольчий
склад. Та білка не сердитиметься, вона моя добра знайо
ма... В дуплі тобі буде безпечно. Тільки не виглядай — поба
чать хуліганці, схоплять — матимеш великі неприємності.
Ну, бувай здоровий. До вечора!
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І братик Сяйвик почав блякнути, танути і незабаром
зник.
Веснянка забрався в дупло. Там було тепло, зручно й
досить просторо. В кутку лежала ціла купа смачних лісових
горіхів та кедрових шишок. Насамперед Веснянка, звичай
но, досхочу наївся горіхів, потім скрутився калачиком і з а 
снув. Так уже сталося, що день у нього обернувся на ніч, а
ніч на день. Вночі він ходив, діяв, а вдень спав.
Снився Веснянці знову пан Морок, він погрожував,
щось кричав, але, прокинувшись, Веснянка геть усе забув.
Прокинувся Веснянка від якихось голосів. Був день, але
похмурий, не сонячний. Все небо заволокло хмарами, ніби
великою сірою ковдрою.
Під дубом хтось голосно розмовляв. Голоси були грубі,
неприємні, але здалися Веснянці дуже знайомими. Хлопець
не витримав і обережно визирнув з дупла. І що ж ти дума
єш? Під дубом стояли давні Веснянчині знайомі — хуліган
ці Біль Каналія, Джон Дибуль і Том Павук. Дибуль своєю
величезною волосатою рукою держав за вуха зайця — не мі
сячного і не сонячного, а звичайнісінького сірого зайця,—
смикав його вгору і промовляв:
— Танцюй! Танцюй, бо вуха одірву.
Але заєць не хотів танцювати. Він тільки мовчки погля
дав на своїх мучителів червоними від ненависті очима і на
магався вкусити Дибуля за руку. А ще кажуть, що зайці
лякливі й слабохарактерні.
— Ага, не хочеш! То я тебе зараз заріжу! Шашлик із
тебе зроблю! Ти в мене на сковорідці затанцюєш!— скрик
нув Дибуль і вихопив з-за пояса ніж. Павук і Каналія весе
ло зареготали.
Веснянка забув про обережність, забув про все на світі.
Хіба він міг допустити, щоб на його очах сталося вбивство!
Схопивши велику шишку, Веснянка з усієї сили жбурнув її
в Дибуля. Шишка влучила Дибулю просто в ніс.
— Вва-вай! — скрикнув Дибуль від болю і випустив
зайця. Заєць кинувся у кущі і втік.
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— Він там, він там, у дуплі!— вереснув Біль Каналія.
Хоча в Каналії було лише одне око, проте це одне око бачи
ло більше за деякі чотири.
— Хто там, хто?— зойкнув Павук.
— Якийсь хлопчисько!—горлав Каналія.— Я його бачив.
Якийсь нікчемний хлопчисько!
— Ну, зараз ми йому!.. На шматочки! На шматочки! —
люто заревів Джон Дибуль, все ще плачучи від болю.— П а 
вук, лізь на дерево.
Павук, обхопивши товстий стовбур своїми довгими чіп
кими руками, подряпався вгору. Дибуль та Каналія його
підсаджували. Веснянка зрозумів, що справи його кепські,
Але він вирішив дорого продати своє життя. Схопивши го
ріхи й шишки, він почав щосили жбурляти ними в хуліган
ців. Шишки градом посипалися вниз, горіхи дзвінко розко
лювалися на лобах хуліганців, набиваючи їм величезні сині
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гулі! Павук звалився з дерева. Дибуль та Каналія теж попа
дали на землю, закриваючи голови руками, ойкаючи й
айкаючи. Та хоч як багато було горіхів і шишок у дуплі, неза
баром вони кінчилися. До того ж Веснянка був лише малень
кий хлопчик, а хуліганці — здоровенні дядьки. І коли
Веснянці вже нічим було оборонятися, Павук заліз-таки на
дерево, схопив своєю кістлявою рукою Веснянку за карк
і витяг з дупла.
— Диви, та це ж той самий хлопчисько, що втік од
нас!— загорлав Біль Каналія.
— Це ж через нього ми заблудили і ледве вибралися з
лісу,— заверещав Том Павук.— Треба його негайно заріза
ти! Як курча!
— Ні,— заревів Джон Дибуль, — цього мало. Це дуже
благородно. Я найбільше постраждав через нього. Мій бід
ний ніс зазнав жорстокого удару. Дивіться, на що він пере
творився — мій любимий ніс, один з кращих носів Хуліга
нії! Чим я тепер хропітиму вночі? Що я тепер соватиму не у
свої справи? Я боюсь, що не зможу навіть нюхати табаку!
Ні! Треба придумати цьому шелегейдикові таку кару, щоб
він і на тому світі нас згадував. Ми кинемо його в печеру

«Тридцять три лиха», і він сидітиме там доти, поки ми не
вирішимо, як його покарати.
Слова Дибуля були зустрінуті схвальними вигуками.
Хуліганці зв’язали Веснянку, поклали його у великий мішок
і кудись потягли.
ПЕЧЕ РА « Т Р И Д Ц Я Т Ь ТРИ ЛИ ХА »

Нарешті Веснянка відчув, що його викидають з мішка.
Він упав і покотився вниз по якихось мокрих кам’яних схо
дах. Грюкнули важкі дубові двері, й заскреготав залізний
засув.
Веснянка був у величезній страшній печері. З високої
стелі капала вода й розливалося холодне зеленкувате світло.
В цьому мертвому примарному світлі рухалися по печері
якісь дивовижні химерні постаті. Веснянка уважно розди
вився й затремтів од жаху...
Недарма ця печера мала назву «Тридцять три лиха». Тут
жили хвороби. Всі хвороби, які тільки е на світі. Ось хисткою
ходою пройшла мадам Скарлатина — гидка шолудива баба,
з якої шкіра звисала клаптями. За нею йшла й тіпалася Лихо
манка. Неподалік собачим гавкучим кашлем заходився Кок
люш. Пані Ангіна з перев’язаним горлом прогулювалася під
ручку з містером Грипом, який без кінця чхав. А онде три
брати Тифи — Черевний, Висипний та Поворотний. Черевний
Тиф весь час тримався за живіт. Висипний був увесь вкритий
дрібним червоним висипом. А Поворотний то кудись ішов, то
повертався назад.
У кутку всіма кольорами переливалася гидка компанія,
що складалася з Жовтяниці, Краснухи, Синюхи, Чорної Віс
пи та Білої Гарячки. Гарячим вітром проносилася Вітрянка.
А хвороба Свинка виявилася справжнісінькою свинею
і рохкала в кутку.
Одне слово, печера кишіла різними хворобами. Веснянка
боявся поворухнутися. Йому здавалося, що всі хвороби
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зараз кинуться на нього. А він, звичайно, як і всі хлопчики та
дівчатка, дуже не любив хворіти і приймати ліки.
Та хвороби не звертали на Веснянку ніякої уваги. Вони
просто не помітили його. В печері був такий неймовірний га
лас — кашель, стогін і виття, що, звичайно, важко було по
чути, як хуліганці кинули сюди Веснянку.
Веснянка почав обережно пробиратися до виходу. Він
знав, що вийти не зможе, але там, нагорі, біля дверей, йому
здавалося безпечніше.
Тихцем, поволі, переповзаючи із східчика на східчик,
Веснянка піднімався по холодних слизьких сходах. І ось він
уже біля дверей. Веснянка спробував штовхнути їх плечем.
Та де там! Товстелезні дубові двері були замкнуті зовні на
великий залізний засув. Навіть найсильніший чоловік, чем
піон з важкої атлетики, не зміг би висадити їх.
Розпач охопив Веснянку. В скрутне становище він по
трапив. І взагалі вийшла якась дурниця.
Пан Морок зацікавлений, щоб Веснянка швидше приніс
йому чарівний плащ, а хуліганці, кращі друзі пана Морока,
перешкоджають йому і хочуть навіть знищити Веснянку.
Правда, хуліганці нічого не знають. Адже пан Морок зали
шився в Країні Сонячних Зайчиків, а таємницю свою, свої
плани нікому не розкрив. Ніхто не може допомогти Веснян
ці. Навіть сонячні зайчики — бо темні хмари заволокли не
бо й закрили сонце. От лихо! Що робити?
І тут Веснянка раптом побачив, що хвороби помітили
його. Кожна хвороба намагалася першою напасти на хлоп
чика. Штовхаючи одна одну, вони посунули вгору по сходах..
Поперед усіх, оглушливо чхаючи і потираючи від нетерпін
ня руки, біг містер Грип. Веснянка зажмурився й зату
лив обличчя руками. Хлопчик уже відчув, як у нього під
вищується температура і з’являється нежить. Зараз він
захворіє!..
Та раптом зчинився страшенний гармидер, крик, лемент,
і Веснянка відчув, що температура в нього знову стала нор
мальна, а нежить зник. Коли він розплющив очі, то побачив,
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що всі хвороби, галасуючи, котяться вниз по сходах, а біля
нього сидять сонячні зайчики. Веснянка одразу зрозумів,
чому хвороби так тікають. Адже всі вони страшенно бояться
сонця, ну, і, звичайно, сонячних зайчиків.
Веснянка одразу впізнав і дядечка Яся, і братика Льоля,
й інших знайомих — усіх було близько десятка. Мало не
плачучи від радості, Веснянка дякував зайчикам за поря
тунок.
Виявилось, що саме в цей час сонячні зайчики, б’ючись
із хмаровиками-громовиками, прорвалися на землю і кину
лись визволяти Веснянку. Вони знали, що Веснянка попав
у біду. їм розповіла про це білка Вивірка, яка в той час,
коли хуліганці схопили хлопчика, сиділа неподалік на гілці
і все бачила. І хоч їй було шкода своїх запасів, вона раділа,
що хуліганці дістали по заслузі, й щиро бажала врятувати
Веснянку.
Сонячні зайчики з ’явилися саме вчасно. Хвороби тепер
були не страшні Веснянці.
Але як вийти з печери? Сонячні зайчики проникли сю
ди крізь вузеньку шпарку в дверях. Та Веснянка в цю шпар
ку ніяк Ба пролізе! Навіть палець годі просунути!
—
О, не хвилюйся,— заспокоїв його братик Льоль.—
Хуліганці самі тебе випустять. От побачиш!
Зненацька почулася голосна пісня хуліганців:
Провчимо ми сьогодні
Веснянку!
Завдам о ми йому
Прочуханки!
Він зазна страшенних мук,—
Я клянуся, Том Павук!
Він узна нелюдський біль,—
Я клянусь, Каналья Біль!
Матиме він сотню гуль,—
Я клянуся, Д ж он Дибуль!
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Любим бити ми дітей,
Бика-брика,
Боборика,
В носі смика,
Гей!

При цьому всі троє хуліганців, співаючи пісню, так
оглушливо й противно реготали, що у Веснянки аж тенькало
в животі.
Мабуть, вони таки вже придумали для Веснянки якусь
дуже цікаву кару.
Заскреготів засув, і двері розчинилися.
І враз пісня урвалася й веселі усмішки застигли на об
личчях хуліганців потворними гримасами. Хуліганці спанте
личено дивилися на сонячних зайчиків, що оточили Веснянку.
Мабуть, вони зроду не бачили живих сонячних зайчиків,
хоча, звичайно, багато чули про них. Вони вмить забули про
Веснянку. І, замість того, щоб схопити його, кинулись ловити
сонячних зайчиків. Дурні хуліганці не знали, що сонячного
зайчика неможливо спіймати. Ти сам, якщо бажаєш, можеш

спробувати й переконатися в цьому. Справді, хіба піймаєш
промінь сонця!
Це була кумедна картина! Хуліганці з розмаху гепалися
на землю, ляскали по ній руками, дригали ногами, навіть
зубами клацали, намагаючись вкусити зайчиків. Та сонячні
зайчики вислизали в них з-під самісінького носа. Щоб по
дратувати хуліганців, сонячні зайчики навмисне крутилися
біля них, не відбігаючи далеко. І хуліганці оскаженіло ха
пали руками повітря.
Іншим разом Веснянка весело посміявся б, дивлячись на
таку чудасію, але зараз він не став гаяти часу, хаміль-хаміль і — в двері.
КІН ЕЦЬ « В І Д Ь М И Н О Ї МІТЛИ»

Веснянка біг щодуху, не розбираючи дороги. В нього було
єдине бажання — якомога далі втекти від хуліганців. І лише
опинившись у лісі, він став і оддихався.
В лісі панувала мертва тиша. Погоні не було чути. М а
буть, хуліганці навіть не помітили, в який бік побіг Веснян
ка. Небезпека минула. Але як тепер знайти дупло білки Ви
вірки? Коли надійде вечір, там чекатиме на нього місячний
зайчик. А Веснянка навіть не знав, куди йти. Ти ж пам’я
таєш, що хуліганці тягли його до печери «Тридцять три ли
ха» в мішку. І запримітити дорогу хлопець аж ніяк не міг.
Сонячні зайчики теж не мали змоги допомогти, бо сонце вже
зайшло, почало сутеніти, наближалася ніч.
Веснянці стало дуже сумно й тоскно. Що ж це виходить?
Від хуліганців він утік, пережив стільки небезпечних при
год... А тенор усе гине. Веснянка сів на пеньок і заду
мався.
І раптом хтось обережно торкнув його за плече.
Веснянка обернувся. Перед ним стояв сірий заєць — той
самий заєць, якого він урятував від хуліганців. Веснянка
лагідно усміхнувся йому.
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Заєць кивнув головою і одхилив назад одне вухо, ніби
запрошуючи Веснянку з собою.
— Чого тобі?—■спитав Веснянка.
Та заєць не відповів. Це був звичайнісінький, зовсім не
казковий заєць, і, як усі звичайні зайці, він не вмів говори
ти. Він тільки настійливо кивав Веснянці. Веснянка знизав
плечима, позіхнув і пішов слідом за зайцем. Що ж, краще
вже йти кудись у товаристві цього симпатичного вуханя, ніж
просто сидіти без діла.
Вони довго продиралися крізь густі колючі зарості, пе
релазили через повалені бурею дерева, перестрибували зви
висті лісові струмки.
І як же здивувався Веснянка, коли побачив нарешті, що
вони підійшли до того самого столітнього дуба, в якому було
дупло білки Вивірки. Вже зовсім стемніло, й на гілці сидів
місячний зайчик.
— О, це ти,— радісно мовив він, побачивши Веснян
ку,— а я вже думав, що з тобою біда приключилася. Хви
люватися почав.
Веснянка розповів братику Сяйвику про всі свої пригоди
й додав:
— Якби не цей сірий зайчик, я б нізащо не знайшов сюди
дороги.
— Так, сірі зайці — хороший народ,—сказав братик Сяй
вик.— Вони завжди допомагають, коли треба. І взагалі вони
справжні молодці й добрячі душі. Спасибі тобі, брате! Спа
сибі тобі велике!
Сірий заєць засоромився і втік у кущі.
А Веснянка з братиком Сяйвиком рушили далі. І знову
ліс, знову дерева, кущі, зарості...
Тобі вже, мабуть, набридло слухати, як Веснянка йде л і
сом... Та що ж поробиш? Веснянці самому набридло так дов
го йти. А втім, заспокойся. Ось він уже підходить до вели
чезної старої верби з кострубатим зморшкуватим стовбуром,
що купає свої патлаті старечі віти у чорній воді лісового
озера. Високо, на самому вершечку верби, видно густу зелену
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шапку омели. Це й є «відьмина мітла», де заховано чарівний
плаш пана Морока.
Місяць пробивається крізь вербове гілля й одкидає на
воду чудернацькі мереживні тіні. Бурі кошлаті водорості
ворушаться у воді і здаються бородою якогось химерного во
дяного страховиська. Поряд з вербою, немов велетенський
кровопивця-павук, розчепірився великий порослий мохом
пень. Його трухлява серцевина світиться,— наче отой павук
пильно дивиться в ніч єдиним банькатим оком. А ніч мов
чить, причаїлась, чогось чекає...
Страшне місце!
Та Веснянка переборює страх і, обхопивши стовбур верби,
починає дертися вгору. Що вище піднімається він, то важче
стає йому лізти. Гілки хапають його за сорочку, за штанці,
дряпають руки — не пускають до «відьминої мітли». Не вид
но ні землі, ні неба — все затуляє густе листя. Веснянка
навпомацки просувається в цій непроглядній темряві. Сили
починають його зраджувати. Але ось гущавина рідшає, знову
блиснув місяць. Останнє зусилля — і Веснянка біля «відьми
ної мітли». В зеленій шапці ЇЇ щось чорніє... Це плащ пана
Морока. Веснянка його одразу впізнав. Він простяг руку,
щоб узяти той плащ, та гілки омели раптом склепилися, пе
реплелися і сховали його. Веснянка пробував розсунути гіл
ля, та тільки подряпав собі руки. Він розгубився. От тобі
й на! Що робити? І тут Веснянка згадав, що в кишені його
штанців лежить ножик, який дістався йому у спадок від
батька. Хоч половина леза в нього й відламана, але він гост
рий, мов бритва,— що хочеш переріже! Веснянка миттю ді
став ножик з кишені і — чик-чик! — гілки омели одна за од
ною полетіли вниз. Йому здалося, що вони навіть верещали
й шипіли під ножем від безсилої люті.
Взявши плащ, Веснянка все одно різав, поки не зрізав
геть-чисто нею омелу. «Відьминій мітлі» настав кінець. І ста
ра верба одразу помолоділа, виструнчилася, струснула віта
ми й зашелестіла, зашептала листям, дякуючи. А коли Вес
нянка спускався на землю, йому здалося, ніби верба допома1/25 В. Н є с іі іі ік о
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гає йому, обережно підтримує вітами, щоб він не зірвався й
не впав.
Опинившись на землі, Веснянка кинувся шукати місяч
ного зайчика. Але той пропав, як булька на воді. Веснянка
добре пам’ятав, що, коли він поліз на дерево, братик Сяйвик
сидів біля пня. А зараз там його й сліду не було.
Хлопець глянув на небо і все зрозумів. Місяць зайшов
за хмару. По верхівках дерев з розбійницьким свистом про
мчав рвучкий вітрюга — перший провісник громовиці. І за
хвилину по листі вже залопотіли дощові краплини. Веснян
ка зіщулився — одна крапля попала йому за комір.
Але хто ж буде мокнути під дощем, якщо в руках у ньо
го плащ! І Веснянка, звичайно, накинув плащ собі на плечі.
Та коли він змахнув плащем, аби щільніше загорнутися, то
раптом відчув, що злетів у повітря. Легко, немов птах, він
злинув над лісом, черкнувши ногами об верхівку старої вер
би. Потім знявся ще вище, пролетів крізь дощові хмари й,
опинившись у ясному зоряному небі, помчав уперед.
Веснянка переживав якесь дивне знайоме почуття, ніби
він спить і летить уві сні. Адже так часто буває — сниться,
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що ти летиш: трохи сіпнешся всім тілом угору — і вже одір
вався від землі, і знявся в повітря, і летиш, і тіло легке, не
вагоме, слухається кожного руху... Я певен, мій друже, що
ти не раз літав отак уві сні і добре знаєш це незвичайне
почуття.
Не дивуйся, що, одягнувши плащ пана Морока, Веснян
ка раптом полетів, як уві сні. Адже це був не звичайний
плащ, а диявольський.
Не встиг Веснянка опам’ятатися, як уже стояв у знайо
мому місці, серед гір, перед мальовничим озером. І знову,
тільки-но він зазирнув у озеро і його обличчя відбилося у
воді, озеро вмить застигло, зіщулилось, стало сторч і перетво
рилося на чарівне дзеркало. Та зараз це вже аніскілечки не
здивувало Веснянку.
Він дуже зрадів, що так просто й легко повернувся на
зад. Не довго думаючи, Веснянка ступнув крок у чарівне
дзеркало. І раптом — трах!— іскри посипалися в нього з
очей, а на лобі вискочила здоровецька фіолетова гуля. Вес
нянка з усього розмаху луснувся лобом об дзеркало. От тобі
маєш!
Веснянка помацав гулю, потім дзеркало — поверхня йо
го була тверда й непроникна. Чарівне дзеркало не пускало
Веснянку в Країну Сонячних Зайчиків. Але чому? Хлопець
ніяк не міг збагнути. Скільки він не торкався рукою дзер
кала, кожного разу рука наштовхувалась на тверде товсте
скло... Веснянка розгублено глянув на своє віддзеркалення,
немов питаючи в нього поради.
Вссияпчине обличчя одбивалося в чарівному дзеркалі,
як у звичайному люстерку. Але плащ... Мокрий, слизький і
пухирчастий, мов ж аб ’яча шкіра, він огидно ворушився на
Веснянці, парував — наче дихав...
І раптом Веснянка збагнув — таж він забув зняти оцей
огидний плані, пана Морока!
Веснянка миттю стяг з себе плащ, згорнув його і взяв
під пахву. 1 коли доторкнувся до дзеркала, рука одразу про
валилася в порожнечу. Тоді Веснянка тихенько, боком,
‘/25*
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простягнувши вперед руку й пригнувши голову, посунувся у
дзеркало.
Та він даремно боявся. Знятий плащ був звичайнісінькою
ганчір’яною шматою. Чарівним він ставав лише тоді, коли
його надівали.
Тепер шлях був вільний.
Веснянка ввійшов у Країну Сонячних Зайчиків.
НА Д ЗВ И Ч А Й Н І ПОДІЇ В ПАЛАЦІ ЧАР ІВНИХ КАЗОК

На порозі жасминової хатки Веснянку вже з нетерпінням
чекали дядечко Ясь, тітонька Тася та їхні сонячні зайченята.
Якби ти знав, яким щасливим почував себе Веснянка, що зно
ву бачить їх! Він хотів був кинутися їм в обійми, але вчасно
згадав, що з цього нічого не вийде: хіба можна обняти зай
чиків, зроблених із сонячних промінців! Довелося просто
обмежитися привітаннями.
Зайшовши в хатку, Веснянка поклав плащ у кутку, там,
де висіла його курточка, і тут же забув про нього. По-перше,
тому, що в присутності сонячних зайчиків взагалі вмить за 
бувалося все неприємне й тривожне— така вже була особ
ливість цих дивних казкових створінь! А по-друге, тому, що
тітонька Тася запросила його до столу, де лежала ціла гора
найрізноманітніших квітів, які так привабливо й смачно пах
ли. У голодного Веснянки навіть голова запаморочилася від
цих пахощів.
Та хлопцеві не вдалося натішитися ними. У всіх на очах
плащ, який лежав у кутку, раптом заворушився, почав під
німатися, і за хвилину в жасминовому будиночку, впира
ючись головою в стелю, стояв пан Морок.
—
Ха-ха-ха!— лунко, ніби з глибокої криниці, загув його
жахливий сміх.— Ну, тепер держіться! Настав кінець вашій
нещасній Країні Сонячних Зайчиків!— і з цими словами пан
Морок спокійно, не кваплячись, вийшов з жасминової ха
тинки.
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Веснянка закам’янів від несподіванки. Та й сонячні зай
чики, хоч і знали, що пан Морок повинен з’явитися, теж
спершу розгубилися. Коли вони вибігли з хатки, то побачи
ли, що пан Морок крокує до Палацу Чарівних Казок. Його
темна постать різко й незвично виділялася на тлі квітучої
сонячної країни. І там, куди лягала його чорна тінь, враз
в’яли і гинули квіти. Правда, коли він проходив, вони знову
оживали й розквітали, та все одно на це страшно було ди
витись...
*

*

Жителі Палацу Чарівних Казок, нічого не підозрюючи,
робили свої справи. Все було тихо і мирно.
І раптом почали робитися незвичайні речі. Аладдін, який
тільки що старанно чистив зубним порошком свою чарівну
лампу, несподівано плюнув на неї, кинув на підлогу й почав
топтати ногами, вигукуючи: «Старе барахло! Куплю краще
електричний ліхтарик!»
Старик Хоттабич нашвидкуруч змайстрував з підтяжок
та рогача величезну рогатку і, сховавшись під столом, почав

стріляти звідтіль у старих добрих фей, що гаптували диван
ні подушечки. Ще й примовляв після кожного пострілу:
«Бац! І нет старушки!.. Бац! І нет старушки!..»
Буратіно підійшов до Іллі Муромця і щосили вдарив
його золотим ключиком по лобі. А Ілля Муромець, який міг
одним пальцем стерти Буратіно на порох, раптом заплакав
і, розвозячи сльози по бородатому обличчі, тоненьким голо
сом заскиглив: «Чого ти б’єшся? От я скажу мамі!»— зовсім
як маленький хлопчик, якого ображають.
Баба з «Казки про рибака та рибку», перекинувши своє
розбите корито, почала ганятися за Котом у Чоботях, нама
гаючись наступити йому на хвіст. Причому вона пустотли
во реготала і скрикувала: «Ой, як гарно! Ой, як весело! Ой,
як гарно! Ой, як весело!»
А старий рибалка з тої ж казки занурив голову в аква
ріум, пускав бульки і намагався ротом піймати золоту риб
ку, яка не знала, куди тікати.
Барон Мюнхаузен пхнув капітана Врунгеля в озеро, і
той заверещав не своїм голосом: «Рятуйте! Я не вмію пла
вати! Тону-у! Потопаю! Ой»!— хоча стояв на мілкому, по
коліна у воді.
Загалом зчинився неймовірний гармидер. Ти сам уже,
певно, догадався, що це були каверзи пана Морока. Він хо
тів посіяти паніку в Палаці Чарівних Казок. І невідомо,
що б іще сталося, якби вчасно не наспіли сонячні зайчики.
Тільки-но сонячні зайчики з’явилися в палаці, всі неподоб
ства, викликані паном Мороком, одразу припинилися. Бо ж
відомо, що в присутності сонячних зайчиків забувається все
погане, зле й вороже.
Аладдін у відчаї схопився за голову і негайно почав л а 
годити свою поламану чарівну лампу. Старик Хоттабич на
колінах просив пробачення в старих добрих фей за свої
хлопчачі витівки. Буратіно з сльозами на очах вибачався
перед Іллею Муромцем. Баба ледь не згоріла від сорому,
згадавши свою легковажну біганину за Котом у Чоботях
і свої пустотливі вигуки. Старий рибалка мало не захлинув
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ся в акваріумі від ніяковості. А барон Мюнхаузен розчулено
шморгав носом, допомагаючи капітану Врунгелю викручу
вати мокрі штани.
І всі дуже захвилювалися, коли довідались, що в Країну
Сонячних Зайчиків проник пан Морок.
В Палаці Чарівних Казок негайно було оголошено воєн
ний стан. Казкові діти тимчасово евакуювались у Вежу Смі
ху. Немічні старі чарівниці теж. Всі інші приготувалися
до бою.
Тим часом пан Морок уже пробрався в підземелля. Там,,
у темряві, він почував себе як дома! Під похмурим склепін
ням підземелля раз у раз чувся його торжествуючий голос:
«Здоров, чортяко!.. Привіт, відьмахо!.. Моє поважаннячко,
дорогенькі людоїди!» Він вітав в’язнів: чортів, людоїдів,
відьом — і випускав їх з темниці. З дикими криками весь
цей диявольський рід виривався на волю і шаленів, радіючи
визволенню. Втекти з Країни Сонячних Зайчиків вони не
могли доти, поки не буде розбите чарівне дзеркало. Тому во
ни тут же на місці почали виробляти різне казна-що. Вони
обертали прекрасні запашні троянди на бридких мокрих
жаб; березку, дикий виноград та інші виткі рослини — на
жахливих зміїв, а рожі й соняшники — на огидних страш
них крокодилів.
І незабаром уся країна просто кишіла різним гаддям.
Мало того — людоїди, чорти та відьми кинулися в Д о 
лину Щасливих Сновидінь і почали топтати й знищувати
щасливі сни. І дітям в усьому світі стало раптом снитися
щось жахливе й незрозуміле. Діти прокидалися й плакали
під страху.
Треба було негайно припинити ці неподобства. І всі
мешканці Палацу Чарівних Казок кинулися в бій. Але як
їм важко було боротися з тими злими силами! Бо коли рані
ше, в казках, можна було спокійнісінько драконам та Зміям
Гориничам рубати голови, людоїдів скидати в провалля,
злих царім по самі вуха заганяти в землю,— то тут ні в яко
му разі цього не можна було робити. Тому що всі ці чорти,
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відьми, людоїди, дракони, злі чаклуни та чаклунки були єди
ними, рідкісними, так би мовити, музейними екземплярами,
спеціально залишеними для казок. Якщо їх знищ ити— діти
всього світу назавжди були б позбавлені можливості бачити
їх у казках. А може, і взагалі зникли б усі казки, бо ж у
кожній казці є якесь зло, з котрим бореться добрий герой.
Отже, вбивати і знищувати злу силу категорично забороня
лося.
Дозволялося тільки ловити, зв’язувати і кидати назад
у підземелля.
Ох і нелегка ж то була робота! Вона вимагала розуму,
терпіння, неабиякої спритності і справжнього казкового та
ланту.
Всі казкові герої розділилися на загони: Котигорошко
командував загоном, що боровся проти семиголових драко
нів та зміїв; наймит Балда керував боротьбою з чортами; Кіт
у Чоботях вів наступ на людоїдів; Старик Хоттабич та Аладдін боролися проти лихих східних джинів; Іванко-дурник
повів війська на бабу-ягу, злу Варвару та інших нехороших
жінок...
Почався жорстокий бій. Пішли в хід чарівні палички,
чарівні лампи, чарівні персні, чарівні сопілки, зачаровані
мечі — весь казковий арсенал. Сухопутні війська підтриму
вала з повітря авіація (килими-самольоти, жар-птиці, горбо
коники), яка до того ж іще й вела боротьбу з авіацією воро
га, що була представлена відьмацькими мітлами, баби-ягинськими ступами та крилатими драконами. Бій точився на
суші, на воді й у повітрі.
Але, звичайно, без допомоги сонячних зайчиків навряд
чи перемогли б казкові герої всю цю погань.
Сонячні зайчики засліплювали драконів та зміїв, і лише
завдяки цьому Котигорошко зі своїм військом скрутили їх в
баранячий ріг і кинули знову до в’язниці.
Вони допомагали Аладдіну та Старику Хоттабичу зага
няти східних джинів у пляшки з-під нарзану, лимонаду та
кефіру.
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Сонячні зайчики підказали Іванкові-дурнику, як ліпше
впоратися з бабою-ягою — запхнути її в ступу і прикрити
зверху кришкою.
Загалом усюди і завжди сонячні зайчики допомагали у
найвирішальніший момент.
У самому розпалі бою Веснянка, який, зрозуміло, взяти
участі в боротьбі не міг, раптом згадав про пана Морока і з а 
хвилювався. Куди подівся цей лиходій? Чи пощастило йому
звільнити Троля? І чому всі забули про нього, найголовні
шого ворога?

Та кругом була така катавасія, що годі було й думати
нагадати комусь про це. І Веснянка вирішив сам усе розвідати. Обережно, ховаючись за кущі, щоб ненароком не на
скочити на якогось злого чаклуна і не бути перетвореним на
пацюка, жабу чи крокодила, Веснянка почав пробиратися до
входу в підземелля.
Спустившись униз, він став і прислухався. Звідкись зд а
леку, з глибини довжелезного темного коридора, лунав
чийсь одчайдушний страшний крик і прокльони. Веснянка
не наважився йти далі. Він стільки вже натерпівся од пана
Морока, що йому зовсім не хотілося знову зустрічатися з
ним у цьому жахливому підземеллі. Так нічого й не взнав
ши, хлопець піднявся нагору. Бій уже закінчився. По країні
мирно походжали добрі чарівники з чарівними паличками
в руках і розчаровували квіти — з жаб, зміїв та крокодилів
знову перетворювали їх на троянди, березку, соняшники і
таке інше. До входу в підземелля йшов Котигорошко, несу
чи під пахвою останнього дракона, зв’язаного, безпомічного
і жалюгідного.
— Дядю Котигорошко,— кинувся до нього Веснянка,—
там, у підземеллі, пан Морок. Ви всі про нього зовсім забу
ли. Він там кричить і страшенно лається. Мабуть, уже випу
стив Троля. Ой, що буде!
— Чого
хвилюєшся? — посміхнувся
Котигорошко.—
Сонячні зайчики, брат, не такі, щоб забути найголовніше.
Ану ходім та глянемо!
— Що ви?!
— Не бійся, синку! От побачиш, нічого страшного вже
нема.
Веснянка несміливо глянув на Котигорошка. Але той
мав такий молодецький вигляд, що боятися іти з ним будькуди було б просто смішно. І Веснянка одважився.
По дорозі Котигорошко кинув зв’язаного дракона у ка
меру, замкнув камеру на великий висячий замок (ясна річ,
то був чарівний замок, який жодна зла сила відчинити не
могла!), і вони пішли довгим підземним коридором. Дорогу
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їм освітлювали світлячки, що сиділи рядочками на стелі ко
ридора,— ну точнісінько тобі електричні лампочки.
З півтемряви, крізь грати камер, позирали страшні морди
відьом, чортів та людоїдів. Вони блискали очима, люто гар
чали і гризли зубами грати. Здавалося, от-от знову вирвуться
на волю. Та де тільки здавалося. Грати на камерах були ча
рівні, й чорти та відьми могли тільки мріяти звідти вирватися.
В одній з камер на полицях, як у крамниці, стояли пляш
ки. То були пляшки з лютими східними джинами. На кожній
пляшці була наклеена етикетка, де писалося, як звуть цього
джина, з якої він казки і які капості вміє робити. Це для то
го, щоб сонячним зайчикам легше було потім вибирати, коли
вони носитимуть джинів у казки. Крізь скло пляшок було
видно, як там корчилися та скаженіли джини.
В іншій камері на підлозі стояла велика ступа, прикри
та кришкою. Ступа весь час підстрибувала, ніби танцювала
якийсь танець. В ступі сиділа баба-яга, нікому тепер не
страшна, дурна і сварлива бабушенція.
В третій камері відбувалися зовсім незвичайні речі.
Коли Котигорошко з Веснянкою підійшли до неї, там гасав
велетенський дикий кабан, намагаючись своїми могутніми
іклами розбити товсті грати. Потім у них на очах кабан рап
том обернувся на маленьку мишку, що хотіла прошмигнути
між гратами.
Але тієї ж миті грати перетворилися на густу ста
леву сітку. Тоді мишка негайно обернулася на комара, та
замість сітки вже було міцне товсте скло, і комар безсило
задзижчаи, б’ючись об нього. І так без кінця. Ні, про визво
лення злим героям казок годі було й думати!
Та де ж таки пан Морок? Веснянка з Котигорошком уже
пройшли майже все підземелля, а про нього ні слуху ні
духу.
І раптом у найдальшому кутку коридора залунав Громо
вий голос, який вигукував неймовірні прокльони й таку бру
тальну лайку, що Веснянка мимохіть почервонів і затулив
вуха. То був голос пана Морока.
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Але що трапилося? Чому він так лається?
— Дивись! Дивись! — скрикнув Котигорошко. — Я ж
тобі казав!
Веснянка глянув туди, куди показував Котигорошко.
В крайній камері за товстими гратами сидів на підлозі Троль
і гірко плакав, витираючи сльози своєю цапиною бородою.
А перед камерою стояла якась дивовижна споруда, що нага
дувала великий самовар. Веснянка пильно придивлявся,
силкуючись побачити пана Морока, голос якого щойно чув.
Проте марно.
— Я не бачу його,— нарешті признався розгублений
Веснянка.
— І ніколи не побачиш,— сказав Котигорошко.— І вза
галі ніхто його тепер ніколи більше не побачить. Він там, у
пастці’
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Так, це була правда. Хитрий і підступний пан Морок,
який вселяв ж ах у серця всіх і який міг перехитрити й об
дурити кого завгодно, попався, як дурне мишеня, в пастку,
спеціально побудовану для нього сонячними зайчиками.
Пастка ця була заплутаним лабіринтом, звідки немож
ливо вийти. Всі ходи лабіринта зроблені з чарівних дзеркал.
В лабіринт було пущено всього лише один-єдиний промін
чик сонця, але, відбиваючись від дзеркал, він так яскраво
освітлював увесь лабіринт, що якби заглянути туди, то мож
на б осліпнути.
Жодної темної щілинки, жодної щонайменшої шпарочки,
крізь яку міг би проникнути пан Морок, не було в л а 
біринті.
Пан Морок був приречений вічно кружляти в цьому мо
рі світла, не знаходячи виходу.
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Світ звільнився від найстрашнішого, найвсесильнішого
і найневловимішого ворога свого.
Важко описати радість, з якою зустріли цю звістку в
Країні Сонячних Зайчиків.
У Палаці Чарівних Казок влаштували такий бенкет,
якого ще в жодній казці не було. Вино лилося... А втім, ні,
пробач, я помилився. Ніякого вина не було. Воно було про
сто не потрібне... І без нього було весело. Замість вина рікою
лився сміх. Казкові герої піднімали келихи, повні радісного,
щасливого, іскристого сміху. Закушували усмішками і весе
лими жартами. А танцювали як! Лишенько, як танцювали!
Навіть найстарезніші немічні чарівниці, кинувши своє ви
шивання, пішли навприсядки, звискуючи і молодецьки ви
гукуючи: «Дам лиха закаблукам! Закаблукам лиха дам!»
Палац аж хитався від гопака, від метелиці, від камаринської, від лезгинки, мазурки, краков’яка... Ех, та хіба
можна перелічити танці, що танцювали того вечора на бен
кеті в Палаці Чарівних Казок!.. Просто немає в світі такого
танцю, якого б не танцювали.
А Старик Хоттабич, якому, як відомо, була не одна сот
ня років, утинав такі колінця, що кінець кінцем, підстриб
нувши, зачепився штаньми за люстру. Довелося викликати
пожежну команду...
Бенкетували цілу ніч, аж до світання, тобто аж поки
сонячним зайчикам треба було поспішати на землю робити
свої добрі справи.
ЩО БУЛО ПОТІМ

Отже, остання лиха чарівна сила на землі щезла. Началь
ника Канцелярії Нічних Кошмарів, страшного й жорстокого
пана Морока, було навіки ув’язнено в підземеллі Палацу
Чарівних Казок. І кошмари, якими він керував, залишившись
без свого начальника, стали безпомічні й тихо, безслідно
зникли.
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Ех, як зразу світліше, веселіше й краще стало жити на
землі! Куди тільки поділися невдоволені похмурі обличчя!
Всі ходили усміхнені, щасливі. Злих, недобрих людей ніби
ніколи й не було. Адже це кошмари навівали їм погані
думки...
Навіть хуліганці, оті одчайдушні бандити й убивці, по
збавлені підтримки кошмарів, зробилися безсилі. Адже ху
ліганці нападали тільки на тих, хто їх боявся. А страх цей
вселяли в людей кошмари.
І коли руді ластовини, які, звичайно, більше за всіх
страждали від хуліганців, раптом перестали їх боятися, ху
ліганці самі зробилися жалюгідними нікчемними боягуза
ми. Ластовини легко перемогли їх і вигнали з своєї країни.
Ластовинія знову стала вільною і незалежною.

За прикладом Ластовинії, всі інші країни, поневолені
Хуліганією (а таких країн було чимало), теж почали звіль
нятися від гніту. І незабаром влада хуліганців, які загарба
ли мало не півсвіту, всюди була повалена.
Справедлива кара впала на голови мешканців печери
«Тридцять три лиха». Сонячні зайчики зруйнували печеру
й спалили всі хвороби до одної. Правда, ці диявольські ство
ріння встигли, на жаль, рознести заразу по всій землі.
Але до діла взялися людські лікарі й успішно з нею бо
рються. Сонячні зайчики активно їм допомагають. І немає
сумніву, що в майбутньому з хворобами буде назавжди покінчено.
Довго думали сонячні зайчики, що робити з Королівст
вом Глупої Ночі. Без пана Морока королівство, як темна
сила, нічого не було варте. Його можна було ліквідувати за
одну мить. Але тоді б ніч назавжди зникла, лишився б один
суцільний день. Ранок і вечір теж, звичайно, зникли б. А це
примушувало задуматися. Чи варто так робити?
По-перше, люди дуже звикли до ночі. Вони звикли вно
чі спати й бачити щасливі сни. Спати вдень — це зовсім
не те...
По-друге, вночі буває дуже гарно. Нащо, наприклад,
позбавляти людей радості гуляти місячної ночі десь на бере
зі моря і дивитися, як бігають на воді по місячній доріжці
місячні зайчики...
До речі, місячним зайчикам теж довелося б назавжди
зникнути. Адже вони бувають лише вночі.
А тихі літні вечори, коли червоне, стомлене сонце пово
лі котиться за обрій, щедрим золотом заливаючи все нав
круг?!
А ранній травневий ранок, коли вперше молоде промін
ня, купаючись в іскристій росі, пробуджує природу і напов
нює пташиним щебетом квітучі сади?!
Ні, шкода всього цього!
Та й самі сонячні зайчики мусили б весь час тоді бути
на землі. Отже, сама Країна Сонячних Зайчиків стала б не
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потрібна. Довелося б її ліквідувати. А що годі робити з Д о 
линою Щасливих Сновидінь, із Палацом Чарівних Казок?
Виникало безліч складних, ба навіть просто нерозв’язних
питань.
І сонячні зайчики після довгого багатоденного обгово
рення на Великій Сонячній Раді вирішили: Королеву Глупої
Ночі ліквідувати, а саму ніч поки що залишити. Так і зро
били.
Але в деяких місцях землі, наприклад на Півночі, всетаки виділили дослідні ділянки й організували там так звані
«білі ночі», тобто такі ночі, коли видно, як удень. Якщо до
сліди будуть вдалими, можливо, в майбутньому ніч ліквіду
ють зовсім. Та поки що про це говорити рано. Поживемо —
побачимо.
Грізне плем’я хмаровиків-громовиків сонячні зайчики
теж пощадили. По-перше, тому що діяли ті не з власної волі,
а під впливом пана Морока і кошмарів. По-друге, не таке
вже воно, чесно кажучи, й грізне — гримить, блискає, а лиха
великого не робить. Навіть навпаки — користь приносить,
землю дощем поливає, від чого всі рослини краще, буйніше
ростуть. А від царя Грома та від цариці Блискавиці люди
легко захищаються за допомогою громовідводів.
До того ж сонячні зайчики завжди перемагають хмаровиків-громовиків, і люди люблять дивитися, коли сонячні
зайчики на честь своєї перемоги влаштовують райдугу.
Це ж дуже красиво!
Ну, а Веснянка? Що сталося з ним?
О, не хвилюйся! З ним усе гаразд.
Погостювавши в Країні Сонячних Зайчиків і досхочу
надивившись у Палаці Чарівних Казок різних цікавих каз
кових вистав та насміявшись у Вежі Сміху, Веснянка по
вернувся, нарешті, до своєї рідної Ластовинії, тепер віль
ної, незалежної і щасливої.
Та це ще не все.
Звичайно казки закінчуються тим, що герой одружує
ться з принцесою, сам стає принцом, королем чи просто
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багатою людиною, живе в розкошах і нічого не робить.
Та ба!
Якби ти знав, як де нудно й нецікаво — бути королем
(навіть добрим і хорошим), жити в розкошах і нічого не
робити.
Недарма казки закінчуються на цьому, бо далі розпо
відати нічого— сама тобі нудьга та нісенітниця.
Ні, Веснянка не став багатою людиною, а тим паче ко
ролем чи там принцом.
І не одружився, звичайно,— де ти бачив, щоб люди одру
жувалися в дев’ять років!
Він повернувся до діда Маноцівника в колонію «Приту
лок маленьких друзів».
Після визволення країни від хуліганців усі батьки, зви
чайно, забрали своїх дітей, і колонія обезлюдніла. Та дід
Маноцівник не покинув її. Старий дресирувальник вийшов
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на пенсію і назавжди залишився жити в колонії. Дві ста
ренькі няні теж. І коли Веснянка повернувся, він приєднав
ся до них, і почали вони жити вчотирьох. Порадившись, во
ни вирішили перетворити колонію на будинок праці й відпо
чинку для дітей. Так, не лише відпочинку, а й праці. І тепер
сюди приїздять під час канікул діти з усієї Ластовинії. Тут
вони відпочивають, граються, а також працюють. В колонії
багато майстерень. І кожен робить те, що йому до вподоби:
хто столярує, хто різні машини конструює, хто на шевця
вчиться, хто на слюсаря...
А от Веснянка твердо вирішив, що, коли виросте, стане
садівником. Його заповітна мрія — зробити так, щоб у його
рідній країні було стільки ж квітів, скільки він бачив там,
за чарівним дзеркалом, щоб його країна стала такою ж
квітучою й казково прекрасною, як і Країна Сонячних
Зайчиків.
І ти знаєш,— здається, Веснянчина мрія здійсниться.
Тому що...
Послухай-но краще, що каже дід Маноцівник, його вчи
тель:
—
В цього хлопчинки просто-таки талант. Я не бачив,
щоб у кого-небудь так добре приймалися саджанці, так швид
ко росли, так буйно розцвітали. Він, певно, знає якийсь
секрет...
Та дідові, звичайно, невтямки, що у Веснянки є невиди
мі людському окові помічники.
Коли Веснянка працює в саду, обкопує дерева, прищеп
лює їх,— круг нього весь час миготять сонячні бліки. З д а 
ється, ніби то звичайнісінькі плямки світла, а насправді — то
живі сонячні зайчики.
Так, так, давні друзі не забувають Веснянку і допома
гають йому весь ч а с — і коли він працює, і коли вчиться, і
коли весело грається на дозвіллі...
Та й не тільки Веснянці, а всім-всім добрим людям до
помагають сонячні зайчики. Там, де вільний щасливий труд,
де радість і сміх, там завжди є сонячні зайчики. Бо ж вони
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існують тільки для того, щоб робити життя людей світлим і
щасливим.
Може, ти скажеш, що не помічаєш їх?!
О, так то ти, мабуть, забув, що вони дуже скромні.
А все-таки придивись гарненько! Вони ховаються у Тво
їй веселій усмішці, у твоїх очах, радісних і щасливих.
І знай, що завжди, коли тобі гарно й весело, коли ти ро
биш чесну й хорошу справу,— сонячні зайчики поряд з
тобою.
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