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ВІД АВТОРА 

У 2016 році до мене почали приходити казки. Я бачила сюжети 
повсюди: у випадково почутій фразі, у хмаринці навпроти зупин-
ки автобуса, у цікавих завданнях письменницьких спільнот, де я 
тоді надихалася і розвивала своє захоплення — писати.

І досить скоро я побачила в цих історіях концепт книжки для 
внутрішньої дитини — «Казки маленькому Я».

Вона має чотири розділи: «Крізь замкову щілину», «Під 
кришкою скрині», «З потаємної кишеньки», «Вдихи-видихи». 
Також в кінці кожного розділу є арт-практики, що допоможуть по-
знайомитися й потоваришувати зі своєю внутрішньою дитиною. 

Ця книжка стала для мене особливою. Її читали діти й дорослі, 
я отримувала так багато теплих слів і раділа, що мої історії можуть 
надихати та підтримувати читачів по всьому світу.

А у 2022 році в мою країну прийшла війна. 24 лютого вночі ро-
сія напала на рідну Україну, почала бомбардувати міста й нищити 
наші життя. Ми мусили тікати від обстрілів,  ховатися під звуки си-
рени, що сигналізувала про повітряну тривогу, лишати свої домів-
ки, втрачати те, що було таким цінним.
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Коли я пишу ці рядки, війна ще триває. І кожен з нас, окрім того, 
щоб вижити, шукає те, чим може бути корисним для наближення 
перемоги.

Ще в перші тижні я почала отримувати повідомлення та від-
мітки в соцмережах, що мої книги беруть із собою в укриття  
і навіть у валізку для евакуації. Їх читають на йозі для переселенців  
і тих, хто залишився, гортають перед сном, щоб заспокоїтися. 

Тоді в мене промайнула перша думка: може, перекласти казки 
українською? Так, частина моїх книг була написана українською,  
а частина російською, і Казки — одна з них.

Потім мені написала подруга про канал в телеграмі, де збира-
ють казочки, і я пошкодувала, що мої історії написані російською  
і я не можу поділитися ними в тому каналі.

І ключовий момент стався, коли до мене підійшов маленький 
племінник (ми тоді мусили виїхати з Києва через війну і жили  
у батьків чоловіка) і мовчки простягнув мені «Казки маленькому 
Я». Він десь знайшов книжку, побачив моє фото на звороті обкла-
динки і захотів, щоб я йому почитала.

Я відчула, що хочу читати йому казку українською і почала ві-
дразу перекладати. Тоді ж прийняла рішення: хочу видати хоча б 
електронну версію книжки рідною мовою, щоб вона була опорою 
для дорослих і дітей у різні часи.

Це дуже підтримувало мене саму. В ті години, коли я пірнала  
у книгу, я відволікалася від страшних новин і потрапляла у добрі, 
чарівні світи, які колись створила сама. Я перекладала і дякувала 
собі за те, що вплела в ці історії любов, радість, підтримку та сенси. 
Це те, що так потрібно нам всім і мені самій зараз. 
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***
Любий читачу! Дякую тобі за бажання зустрітися зі своїм ма-

леньким Я — внутрішньою дитиною — через мою книжку.
Озираюся на себе в дитинстві.  Я рано навчилася читати і, бу-

дучи єдиною дитиною у сім’ї, багато часу проводила в компанії книг.   
А в сім років навіть жартома написала свою власну — у зошиті в косу 
лі нійку.

Ставши дорослою, я пізнавала та реалізувала себе через професії 
інструктора йоги та здорового харчування, косметолога й майстра 
з приготування косметики, ведучої трансформаційних ігор та курсів  
і, нарешті, арт-коуча та психолога, ким я і є зараз. 

І паралельно з усім цим я постійно писала та видала 5 книжок  
і 2 збірки.     

Прислухайся до себе.   Як ти відчуваєш свій вік? Перевіряєш дату 
в паспорті, рахуєш кількість років, прожитих окремо від батьків, чи 
вдивляєшся у зморшки навколо очей?  А може, зріст, вага, фасон одягу 
чи запис у трудовій книжці можуть передати те, як ти почуваєшся?

Згадай себе у дитинстві. Чи пишається той маленький хлопчик 
або дівчинка тим, на кого він/вона перетворилися?  

Чи відчуває дитина, що її чують, що про її бажання та мрії пам’я-
тають?  

Дорослий може отримати величезний ресурс у стані дитини.  Доз-
воль собі це, подаруй трохи магії.  Спробуй поринути у казковий світ  
і знайти в ньому себе — справжнього, живого, поза часом.

Миру тобі та добра!



ПЕРЕДМОВА

У кожному великому дядечкові та поважній тітоньці всередині 
живе маленька дитина. Хтось із нас зовсім забув про її присутність 
і лише зрідка відчуває тугу за чимось нездійсненим, а хтось час від 
часу згадує, чого йому насправді хочеться.

Ця книга для тебе, дорогий читачу, для тебе справжнього. Для 
того, хто може не ховатися за соціальними масками та ролями, хто 
готовий зазирнути всередину та поставити собі запитання: хто я  
і чого хочу?

Історії в книжці різноманітні за своїм задумом та стилем на-
писання. Якісь із казок ти захочеш прочитати на самоті, подумати 
та усвідомити щось важливе. Інші можна гортати разом з дітьми  
і знаходити в них нові сенси для сім’ї. Є оповідання, після яких ви-
никне бажання взяти в руки фарби й пензлики, блокнот і олівець,  
а може, сісти за давно забутий інструмент, — це казки, що надиха-
ють творити й радіти життю.

Читай історії не розумом, а серцем. Пиши та малюй, фантазуй, 
надавай їм своїх сенсів і придумуй продовження або й власні каз-
кові історії.
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Виконуй творчі практики наприкінці розділів. Спостерігай, 
що відбувається в тебе всередині, і дозволь дивам траплятися!

Для дітей все нове та цікаве: звуки, смаки, відчуття. Вони пізна-
ють, як іде дощ, світить сонце, росте квітка. У малюків немає жалю 
за минулим, тривог про майбутнє, страху невдач. Вони повністю 
перебувають тут і зараз, віддаються тому, чим займаються.

Читаючи книгу, побудь дитиною — відкритою, веселою та 
безтурботною. І нехай мої казки допоможуть тобі поринути у цей 
ресурсний стан!



КАЗКА  
НА ОБКЛАДИНКУ
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ДИВО-СОН

Мені часто сниться той самий сон: я біжу вулицею із заплю-
щеними очима і в якийсь момент відчуваю, що ґрунт стає сипучим. 
Скидаю взуття, стопи грузнуть у піску, який дихає жаром після літ-
нього дня.

Бігти більше не хочеться, я розплющую очі й бачу перед собою 
безмежне синє море. Вдихаю його солоний запах, слухаю шум 
прибою і повільно заходжу в теплу воду.

Час завмирає, я гойдаюся на хвилях, забуваючи про все, а потім 
стрімко пірнаю вглиб і потрапляю до підводного світу.

Тіло у воді легке, мов пір’їнка, маленькі мушлі виблискують  
у моєму рудому волоссі, що розвівається слідом за потоком буль-
башок.

Замки з піску, печери, приховані за розлогими водоростями, 
дивовижні риби та Він — нерозлучний друг, Співочий Кит...

Я швидко забираюся йому на спину, обіймаю, притискаюся до 
гладенького тіла і щось шепочу на вухо.

Кит радісно випускає фонтан бризок і заводить мою улюбле-
ну пісню. Пісню моря... Звуки переплітаються із шумом хвиль, десь 





далеко, здається, співають флейта і фортепіано... Я муркочу в такт  
і почуваюся маленькою безтурботною дівчинкою, мені затишно  
й весело...

Глибоко на дні я бачу старовинну скриню з великим сяючим 
каменем на кришці. Я прошу Кита подарувати її мені — і вже на-
ступної миті тримаю скарб у руках... Величезна скриня історій, 
розказаних Морем...

Співочий Кит то виринає на поверхню, то опускається на 
глибину, а потім зависає в товщі морської води — і все навколо 
занурюється в тишу... Ми перебуваємо там цілу вічність: Море, 
я — дів чинка в смарагдовій сукні — і Кит. А потім з тиші народжу-
ються перші ноти моєї пісні. Спочатку боязкі, мов кроки дитини, 
потім трохи навіжені, наче витівки підлітка, і нарешті ллється гли-
бока мелодія — музика мого життя.

Кит дбайливо повертає мене на берег і шепоче, що скринька за 
моїм бажанням може ставати маленькою, як шкатулка для коштов-
ностей, або величезною, мов Печера Чудес... І я прокидаюся у себе 
вдома.

Тіло ще пам’ятає запах моря, у голові звучить мелодія, я відкри-
ваю скриню, беру блокнот і ручку й починаю писати пісні, які пе-
ретворюються на казки — казки маленькому Я.

Частину оповідань я записую, підглядаючи у замкову щілину. 
Інші народжуються із мушель, що застрягли під кришкою скринь-
ки. Ще частина зіткана з морських зірок, що дрімали в таємній ки-
шеньці. Особливі історії ллються із вдихів-видихів, коли я знахо-
джу ключ до скрині та ключ до себе. Ходімо, розповім тобі...





КРІЗЬ ЗАМКОВУ  
ЩІЛИНУ

Чи доводилося тобі підглядати в казковий світ  
крізь маленький отвір у кришці скрині? Там живуть незвичайні люди, 

тварини, відбуваються дива і перевтілення...  
Замруж одне око і уважно дивися…
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ЗЕБРА БЕЗ СМУЖОК

Маленька Зебра прокинулася без чорних смужок. Озирнулася, 
пошукала довкола, зазирнула під ліжко — ніде їх не було. Вируши-
ла на пошуки, попередньо написавши записку мамі: «Пішла шука-
ти чорні смужки».

У саду смужок не було. І біля річки. І в лісі. Але маленька Зебра 
не впала у відчай і вирушила до мудрої Сові. Йти довелося довго: 
Сова жила на околиці лісу, у добре замаскованому житлі. Але ма-
ленька Зебра була наполегливою, і нарешті Сова прийняла її.

— Що трапилося? — дивилася круглими очима птаха.
— У мене зникли чорні смужки, — відповіла Зебра. — Напев-

но, я перетворююся на поні?
— Та ні, — засміялася Сова. — Якщо ти народилася зеброю, 

то ти не можеш стати поні. Ходімо до струмка, покажу тобі щось.
Сова відвела маленьку Зебру до кришталево чистого струмоч-

ка і запропонувала зазирнути у відображення. Маленька Зебра 
скрикнула:

— Ой! У мене з’явилися червоні смуги! І помаранчеві, і жовті! 
О-о-о-о, і зелені, і блакитні, й сині, і навіть фіолетові! Я переливаю-
ся, мов райдуга!



— Так, люба! — відповіла Сова. — Не треба ділити все на 
чорне та біле, лякатися, коли чогось немає... Життя значно різнома-
нітніше, і смуги можуть бути всіх можливих кольорів!

Маленька Зебра подякувала Сові й помчала розповідати мамі 
про те, яка вона незвичайна. Сова усміхнулася, ще раз помилувала-
ся веселкою, яка розкинулася по всьому небосхилу й відобразила-
ся у струмку, і сказала:

— Ці маленькі зебри... У них немає смужок, доки не виростуть, 
а вони поспішають, мріють подорослішати. Хоч одну вдалося пе-
реконати, що життя прекрасне і без чорних смуг.
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НЕВДОВОЛЕНИЙ СЛОН

Жив-був Слон. Характер у нього був складний, і з роками він 
накопичив величезний багаж невдоволення, претензій, образ та 
розчарувань.

Він часто ходив похмурий, важко дихав, скаржився на неспра-
ведливість долі. І навіть коли траплялося щось хороше, Слон зна-
ходив привід побурчати й чекав від майбутнього лише поганого.

Здавалося, все його життя так і мине. Якби не одна зустріч.
Наш герой понуро йшов із ненависної роботи в конторі з про-

дажу посуду та потрапив під сильний дощ. Він голосно обурював-
ся, що прогноз погоди знову підвів. Забрів у кафе, яке розташову-
валося на півдорозі до його будинку.

Тяжко дихаючи, Слон підійнявся на другий поверх і сів на ве-
ликий тапчан у кутку кімнати. Попросив гарячого чаю і помітив, 
що він не один: навпроти затишного крісла сиділа маленька, як 
Дюймовочка, дівчинка і кривлялася до нього.

Слон надувся і розвернувся до неї боком. Дівчинка голосно за-
сміялася і перестрибнула на тапчан.

— Привіт, чудовий Слоне! Весела погода, правда? Давай біга-
ти по калюжах?
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Слон спробував ігнорувати її, але мала продовжувала щебе тати.
— А хочеш, я навчу тебе своєї веселої пісеньки? Парам-пам-

пам... — заспівала вона.
— Ох, замовкни, — промовив зморено Слон. — Голова бо-

лить від твого співу, чого причепилася...
Але дівчинка, хоч би що, говорила далі, розповідаючи новому 

знайомому про своє хобі — збирати квіти й трави та заварювати 
ароматні чаї.

— А приходь до мене в гості! — раптом виголосила маленька 
непосидючка. — Я пригощу тебе пирогом зі сливами та смачним 
чарівним чаєм. Усі, хто його пробував, кажуть, що в їхньому житті 
відбувалося щось нове.

— Хто тобі сказав, що мені потрібне це «нове»? Мене все і так 
влаштовує, — пробурчав Слон. — І взагалі, я не ходжу в гості, це 
стомлює.

— Це ти соромишся, я знаю! Ходімо, дощ надовго, а я живу 
прямо навпроти кафе, — дівчинка схопилася і потягла Слона за 
собою.

На власний подив, він піддався і неохоче потопав за нею.

Маленька наспівувала пісеньку й перестрибувала через калю-
жі, наближаючись до затишного будиночка, вкритого кучерявим 
плющем. Вона струсила краплі води з волосся та одягу і, відчинив-
ши двері, запросила гостя увійти.

Всередині пахло випічкою з корицею, зі стелі звисали букети 
трав, на полицях стояли всілякі баночки, пляшечки, банячки.

Господиня посадила приголомшеного гостя на диван і заходи-
лася клопотатися біля плити.
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Насправді Слона ще ніхто не запрошував у гості. Він був са-
мотній і змирився з таким станом речей, прикриваючись маскою 
відлюдька.

Десь у глибині душі Слон дуже хотів мати друга, з яким можна 
гуляти, співати пісні, смакувати пишними пончиками та солодкою 
ватою в парку, реготати над жартами та мріяти. І хай би яким скеп-
тиком він був, усередині слабенькою надією ворухнулася думка: 
«А раптом ми зможемо потоваришувати з цією вертухою? Вона 
зовсім інша — легка, грайлива, весела... Може, і я навчився б радіти 
й бігати по калюжах?..»

Звичним зусиллям він спробував відігнати цю думку, як 
настир ливу муху, і повернутися у звичайний замкнутий стан. Але 
чи то приємна атмосфера в будинку дівчинки так діяла, чи запаш-
ний чай у глиняному кухлі, але Слон вперше за довгий час почував-
ся спокійно та радісно.

Під час другої години їхньої невимушеної бесіди гість спіймав 
себе на тому, що йому дуже добре в компанії нової знайомої. Вона 
розповідала йому про міста й країни, в яких побувала, показува-
ла сувеніри та фотографії з далеких подорожей, доливала в кухоль 
чай, який справді впливав на Слона по-особливому: він почувався 
розслабленим і навіть став замислюватися про те, щоб поїхати ку-
дись з міста на кілька днів, чого раніше ніколи не робив.

Якоїсь миті дівчинка виглянула у вікно і заплескала в долоні:
— Дивися, дивися — там веселка!
Слон, мов пушинка, зістрибнув з дивана, підбіг до вікна і засяяв 

щасливою усмішкою.



— Яка краса… — прошепотів він. — Я ще ніколи не бачив та-
кого яскравого сонця. Здається, що я перетворився на птаха і лечу, 
лечу!

З того часу їх часто бачили разом: маленьку, наче Дюймовоч-
ку, дівчинку і великого веселого Слона в різнокольорових одежах 
і смішній панамці.

А одного разу, кажуть, над містом літала величезна повітряна 
куля і хтось довгим хоботом кидав з неї на землю квіти та цукерки. 
Але це вже зовсім інша пригода...
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ПТАХА, ЩО БОЯЛАСЯ ЛІТАТИ

У теплій південній країні жила зграя птахів. Строкаті, спритні, 
співучі, вони так любили літати між пальмами та линути високо 
над морем в теплих потоках повітря!

Але була серед них молода пташка Майя, яка дуже боялася ви-
соти. Спочатку всі думали, що вона просто юна, потім виправдо-
вували її малим досвідом польотів, але час минав, а пташка відмов-
лялася від висотних прогулянок, чекаючи на свою зграю внизу.

Малеча часто сумувала і хвилювалася. То переживала, що кри-
ла в неї не тієї форми, то нервувала, що тільце товстувате, а іноді 
й зовсім вважала, що народилася не такою, як усі, і виглядатиме  
в небі смішно.

Пташка із заздрістю дивилася на політ своїх подруг, але бояла-
ся навіть думати про те, щоб злетіти з ними вгору.

Була у Майї мрія. Якось вона почула про те, що на іншому краю 
острова є Чарівне Дерево. Якщо сісти на його гілля та загадати ба-
жання — воно обов’язково здійсниться. Пташка точно знала, чого 
б вона попросила: літати без страху.

Розповіла вона про свою мрію найкращій подрузі Лані. Та була 
дорослою красивою птахою, до того ж чемпіонкою зграї з висо-
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ких польотів. Лана пообіцяла, що допоможе боягузоньці, і вони 
обов’язково побувають біля заповітного дерева.

Почалися щоденні заняття. Майя вчилася перелітати через 
струмки, маневрувати між кущами, тренувала витривалість, намо-
туючи кола навколо пагорба, але тільки-но бачила висоту, знову 
приречено зривалася вниз і довго приходила до тями, важко ди-
хаючи. 

Лана була терплячою вчителькою, винаходила нові й нові впра-
ви, але марно: Майя не вірила у свої крила і боялася хоча б трохи 
політати високо в небі.

Якось рано-вранці подруга таємниче махнула крилом і веліла 
маленькій пташці летіти за нею. Вона привела її в самотній гай, за-
пропонувала зайняти затишне гніздечко, заплющити очі й слідува-
ти уявою за її голосом.

— Зроби глибокий вдих і видих. Відчуй, як розслабляються 
твої лапки, животик, спина, розслаб крильця, голову, дзьобик...

Майя слухняно видихнула і відчула, як її тільце стає м’яким і не-
вагомим.

— Тепер уяви, як твої крила стають великими та сильни-
ми. Усвідом їх потужність і витривалість. Відчуй непереборне  
бажання торкнутися потоку повітря під ними та летіти високо-ви-
соко, линути в небі... Уяви, що ти бачиш саму себе, ту, що летить по-
між хмарами... 

Майя усміхалася, насолоджуючись уявним польотом.
Подруга нечутно підлетіла ближче до неї, обережно торкнула-

ся крилом і продовжила:
— А тепер відчуй накопичену силу та впевненість, злітай, але не 

розплющуй очі, довірся мені!



27

Несподівано для себе Майя піднялася, дихання перехопило 
від потоку повітря, але вона не бачила висоти із заплющеними 
очима і тому й далі слідувала за наставницею.

— Чудово, дихай глибоко та усвідомлюй усе, що відчуваєш. 
Спостерігай, як вітер допомагає тобі рухатися вперед, вибирай 
комфортну швидкість, не рухай часто крилами, просто лети, — 
підтримувала її Лана.

Маленькій пташці здалося, що час перестав існувати, вона за-
була про свій страх і відчула щось нове: внутрішню впевненість, що 
вона знає, як летіти й куди. Вона довірилася потоку, розслаблено 
спостерігала свої вдихи та видихи, як рекомендувала Лана, інтуї-
тивно підлаштовувалася під вітер і навіть раділа променям сонця.

— Розумниця, потихеньку знижуй висоту... Так... І сідай на цю 
гілку. Чудово! Покліпай кілька разів і розплющуй очі.

Майя озирнулася й скрикнула. Вона сиділа на тому самому  
Чарівному Дереві, на найвищій гілці, а поряд задоволено усміхала-
ся Лана.

— Ти це зробила! Загадуй своє бажання! Чого ти хочеш?
— Не боятися високих польотів, — розгублено промовила 

Майя завчену фразу.
Дерево зашелестіло листям:

— Ти вже чудово літаєш, смілива пташко, інакше не змогла б по-
трапити до мене. Подумай, чого ти хочеш насправді?

Майя прислухалася до стуку серця, змахнула крилами і проше-
потіла:

— Я хочу вірити у себе.
Дерево знову зашуміло:

— Чудове бажання! Виконую.



Пташки ще деякий час посиділи поряд на Чарівному Дереві. 
Лана відчувала величезну радість за подругу та гордість за себе.  
У неї навіть з’явилася ідея відкрити центр польотів і допомагати 
іншим подолати свій страх. А Майя насолоджувалася почуттям 
свободи та вдячно дивилася на свою наставницю.

Незабаром повіяв південний вітер, і подруги, не змовляючись, 
злетіли вгору і помчали наввипередки додому, до зграї.
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ЧАРІВНЕ ЗАКЛИНАННЯ

— Мамо, ну швидше, ходімо, бо запізнимося до школи, — тяг-
нув Юллі за спідницю молодший син Ян.

— Не хвилюйся, любий, сядь спокійно, випий какао, ми йдемо 
за графіком.

Юллі продовжувала наводити лад на кухні, спрямовуючи ча-
рівну паличку праворуч, ліворуч, використовуючи відому лише їй 
систему прибирання.

— Ну ма-а-а-амо-о-о, — не міг вгамуватися маленький не-
посидько, — якщо я сьогодні запізнюся, я не зможу зайняти пер-
шу парту і всі найкращі заклинання розберуть!

— Послухай, синку, — мама посадила його на диван. —  
Я знаю, що сьогодні дуже важливий для тебе день. Ви отримаєте 
свої особисті заклинання, якими зможете користуватися все жит-
тя. Але тобі не варто хвилюватися та поспішати. Ніхто не зможе 
отримати твоє заклинання, адже воно створювалося у магічному 
просторі тільки для тебе.

На кухню зайшов старший син Тан.
— Кофус Морфус! — діловито промовив він, спрямовуючи 

паличку на свою тарілку. 
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Там з’явилися його улюблені оладки з медом та свіжа малина. Тан 
отримав особисте заклинання ще два роки тому й любив кепкувати 
з молодшого, користуючись тимчасовою віковою перевагою.

Ян набрав бравого вигляду і поважно сказав:
— Подумаєш! Сьогодні і я отримаю особисте заклинання  

й зможу начаклувати собі хоч ананасів.
— Синку, а ти взагалі розумієш, навіщо чарівнику особисте 

заклинання? — у кімнату зайшов тато. — Пам’ятаєш, я розпові-
дав тобі? Його основний сенс не в тому, щоб отримати якісь речі. 
Воно визначає те, як ти можеш бути корисним для світу.

— Тату, а що означає твоє заклинання? — спитав Ян.
— Танус Вангус, що означає: вірю та роблю. Моє особисте за-

клинання допомагає мені не звертати з того шляху, який я обрав  
у твоєму віці. Я допомагаю знайти свій шлях іншим людям.

— А твоє, мам? — спитав Тан, який уже зацікавився розмовою.
— Комус Красус. Краса всередині — краса зовні. Моє покли-

кання — робити цей світ затишним. Цього я навчаю дівчат, які 
приходять на мої заняття.

— Мій Кофус Морфус теж має сенс, — серйозно додав стар-
ший брат. — Право на щастя має кожен. Коли я виросту, я допома-
гатиму людям бути щасливими. І вже зараз дещо вмію і практикую 
для цього.

Ян заворожено слухав сім’ю і схвильовано міркував, яким буде 
його особисте заклинання. Після сніданку вони поїхали до школи, 
і батьки пообіцяли, що ввечері всі разом підуть до їхньої улюбле-
ної кав’ярні — святкувати новий етап у житті Яна.

Уроки пролетіли, як одна мить, учні захоплено ділилися один 
з одним своїми заклинаннями, випробовували їх, смакували зву-



чання, обіцяли вчителям, один одному й собі, що використовува-
тимуть їх лише на благо.

Увечері, під час зустрічі з сім’єю, Ян схвильовано підняв чарівну 
паличку і сказав:

— Зорус Радус!
Кав’ярня наповнилося повітряними кулями, батьки та брат ра-

дісно заплескали у долоні.
— Моє особисте заклинання означає: йди за мрією! Я допома-

гатиму іншим вірити в себе й слухати серце, я навчу їх не зраджу-
вати своїх бажань, рухатися вперед і створювати те майбутнє, про 
яке вони мріяли!

Юллі втерла сльозу і обійняла сина.
— Це чудово, любий мій. Тобі призначений хороший шлях. 

Потрібно буде багато працювати, але воно того варте.
— Вітаю, синку, — потис йому руку батько. — Ти впораєшся, 

адже твої думки чисті. А ми з мамою тобі завжди допоможемо.
— Круто, брате, — серйозно і навіть урочисто сказав Тан. — 

Разом ми сила!
Ян радісно усміхався і уявляв себе дорослим чарівником, який 

робить свій внесок у створення щасливого світу.
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МАЛЕНЬКА ХМАРА

Маленька Хмара замислено висіла на небі. Її друзі — пір’їсті 
хмарки та дорослі грозові хмари — попливли у своїх справах, а їй, 
круглій зефірній хмаринці, доручили сьогодні патрулювати цю ко-
ротеньку вулицю з двома десятками будинків у передмісті.

Але перш ніж продовжити її історію, ознайомимося з обов’яз-
ками хмаринок. Рано-вранці кожна з них отримує спрямування  
у певний  регіон і список завдань.

Наприклад, Велика Грозова Хмара сьогодні попливла до сто-
лиці — там неодмінно проллється дощ, можливо, з грозою.

Пухнаста Хмара вже підбирається до узбережжя із завданням 
створити тінь для тих, хто хоче сховатися від спекотного сонця.

Снігова Хмара ще три дні тому влаштувалася на півночі сусід-
ньої країни, і сьогодні там випаде перший мокрий сніг, що стане 
великою несподіванкою.

Маленька Хмара ще зовсім недавно почала працювати само-
стійно і намагалася виконати все ідеально.

О 7:30 показатися навпроти будинку № 8 і надихнути худож-
ницю на новий шедевр.
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О 8:00 зазирнути в сад будинку № 12 і полоскотати неслухняні 
дитячі п’ятки, що виглядають з колиски.

О 12:00 вкрити тінню втомлену господиню будинку № 16, що 
згорнулася клубочком у гамаку.

Хмара повторювала всі свої обов’язки, намагаючись нічого не 
пропустити, і вже готувалася плисти на перше завдання, як раптом 
хтось покликав її:

— Хмарко, подаруй мені трохи дощу, я так хочу пити...
Маленька Хмара розгубилася, адже цього не було в планах і 

вона ще ніколи не створювала дощ без великих хмар.
— Будь ласка, я зовсім всихаю без води вже тиждень, — благав 

трояндовий кущ. 
Маленька Хмара заметушилася, роздумуючи, як же вчинити, 

спробувала покликати всі знайомі дощові хмари, але ті були зайня-
ті й не відповідали. Їй уперше довелося приймати рішення само-
стійно. У погодній школі їх вчили, що все слід робити за планом, 
але є обставини, коли потрібно самому внести корективи, якщо 
від цього залежить щось важливе.

Маленька Хмара заплющила очі, зосередила всю свою увагу на 
крапельках усередині себе, створила намір допомогти прекрасній 
квітці і... пролилася на землю теплим літнім дощем!

Троянда засяяла та віддзеркалила в краплях на пелюстках кра-
су неба... Художниця написала свою найкращу картину з веселкою 
та хмарами, малюк у колясці весело сміявся, коли мама стрибала по 
калюжах, а господиня будинку № 16 збадьорилася і зварила цілий 
казанок абрикосового варення.

Маленька Зефірна Хмара радісно усміхалася і думала: «Який 
сьогодні прекрасний день, щоб стати великою дорослою хмарою!»
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БОЖА КОРІВКА (СОНЕЧКО)

Червоний жучок повз довгими стеблами польової ромашки. 
Це було молоде сонечко на ім’я Поспішайка, яке вчора у великій 
дощовій крапельці вперше побачило рівно сім чорних крапок на 
своїх крильцях.

Мама розповіла Поспішайці, що ці цятки непрості: вони дару-
ють успіх кожному, хто з добрими намірами потримає її на долоні, 
загадає бажання і відпустить у небо. І ось вона поспішала побачи-
тися з людьми та допомогти їм виповнити свої мрії.

Першим Поспішайці зустрівся маленький кучерявий хлопчик 
у смугастій майці.

— Мамо, дивися, сонечко! Можна я загадаю, щоб ми пішли в 
магазин і купили ляльку для Даринки, адже її батьки далеко, а у ба-
бусі мало грошей? Так хочеться порадувати її на день народження.

— Мій любий, звісно! Який ти хороший у мене! — зворушено 
обняла його мама, і сонечко злетіло високо в небо.

Потім Поспішайка заповзла на плече білявої дівчинки. Вона, 
сміючись від лоскоту, пересадила її на руку, замружилася і стала 
дуже серйозною та побажала:
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— Нехай Олекса вступить до університету і стане найкращим 
у світі лікарем! Тоді він зможе вилікувати нашу бабусю, коли вона 
стане старенькою та захворіє!

Ще Поспішайці зустрілася сумна жінка. Вона довго не поміча-
ла жучка, що повзає по нозі, бо замислилася про щось своє. А коли 
побачила, обличчя її просвітліло і вона прошепотіла:

— Нехай він повернеться цілим і неушкодженим, — і відпус-
тила летіти вгору.

Сонечко повзло далі, тішило людей, давало їм змогу мріяти й 
дивувалося, що всі загадані бажання були добрими і безкорисли-
вими. Коли вона спитала про це маму, та пояснила, що це сама По-
спішайка така, тому їй і зустрічаються добрі люди.

Увечері малеча лягла спати під великим листком лопуха на 
камінчику, вкритому м’яким мохом. Наснилася їй щаслива Дари-
на з великою лялькою в руках та її батьки, які приїхали на свято й 
пообіцяли забрати їх з бабусею у далеку країну, де вони зможуть 
жити усі разом.

Наснився Поспішайці всесвітньо відомий лікар Олексій, який 
розробив вакцину від смертельної хвороби.

Снилася і та жінка, що дочекалася сина зі страшної війни. Зму-
ченим, втомленим, але живим. А за рік дочекалася вона й онука...

Кольоровим калейдоскопом мерехтіли у снах Поспішайки всі, 
кого вона зустріла сьогодні. Малеча усміхалася та вірила в те, що її 
чорні крапки допомагають мріям збуватися і роблять світ трішки 
добрішим.
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ТОЙ, ХТО ДАРУЄ СВІТЛО

— Вставай, синку. Нам час зустрічати новий день.
— Ще п’ять хвилин, тату, будь ласка, — солодко сопів малень-

кий Смумрик.
— Ні, любий. Пам’ятаєш, ти сам хотів піти зі мною збирати зір-

ки? Вже час.
— Точно, — миттю прокинувся хлопчик. — Я готовий!
Сім’я Смумриків жила на краю землі. Багато поколінь чолові-

ків їхнього роду рано-вранці знімали з неба зірки, щоб звільнити 
місце сонцю. Вони збирали їх у великі плетені кошики і відносили 
до зоряного сховища — відпочивати до вечора. З настанням тем-
ряви Смумрики запалювали ліхтарі на своїй вулиці та повертали 
зірки на небо. Батьки навчали цьому своїх синів, і весь процес пов-
торювався день у день століттями.

Маленький Смумрик уперше готувався допомагати тато-
ві. Мама видала йому невеликий кошик і довгий плащ Збирача 
 Зірок — такий самий, як у тата, тільки менший за розміром.

Малюк був дуже гордий. Він поважно крокував поруч з бать-
ком і розпитував його про правила їхньої роботи.
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— Тату, а як ти знаєш, що зірочку вже пора знімати?
— Вона починає підморгувати тобі, синку, ти простягаєш до 

неї зоряний сачок — і вона сама стрибає всередину.
— А буває, що вони вередують і не хочуть іти в кошик?
— Звісно, зірки теж бувають маленькими і неслухняними. У та-

кому разі їм слід розповісти казку, і вони вляжуться спати.
— Тату, а хто ж допомагає Сонечку? Хто вкладає його спати  

і будить вранці?
— О, синку... Цим займається Той, Хто Дарує Світло. Якщо нам 

пощастить, ми зустрінемо його сьогодні. Іноді, коли Смумрики 
ховають у кошик останню зірку, на горизонті з’являється Він — 
Той, Що Несе Сонце На Блюді.

— А як він виглядає? І чому на блюді, тату? — штурмувала 
батька запитаннями дитина.

— Ти все побачиш сам, синку, коли прийде час.
Смумрики взялися за роботу. Молодший Збирач Зірок був як 

ніколи серйозний і охайний, і вже скоро його кошик наповнився 
зірочками, що радісно муркотіли.

Стало зовсім темно, коли зістрибнула з неба остання іскорка. 
Малюк притулився до батька всім тілом і злякано запитав:

— А якщо Той, Хто Дарує Світло, не прийде? Світ назавжди 
залишиться у темряві?

— Не бійся, любий, — усміхнувся батько. — На землі так ба-
гато їх, людей, які освітлюють планету. Пам’ятаєш добру жінку, яка 
пригостила тебе морозивом у парку? Вона несе світло. А бабусю, 
яка підбирає та прилаштовує цуценят? Як у неї світяться очі? Або 
згадай милого хлопця в булочній: він завжди каже добрі слова кож-
ному відвідувачу. Усі вони дарують світло, і ти можеш.



— І я можу? Але як, тату? — скрикнув маленький Смумрик.
— Будь добрим, синку. Вмій вислухати іншого, підтримати, 

люби саме життя — і світло завжди буде в тебе всередині.
У цей момент на горизонті з’явилася смужка яскраво-червоно-

го світанку. Малюк захоплено спостерігав щоденне диво народ-
ження нового дня і зовсім забув про те, що хотів побачити Того, 
Хто Несе Сонце На Блюді. Він сам вирішив бути тим, хто дарує 
світло.
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ЯК ПОТРАПИТИ У КАЗКУ

— Негайно відправ мене у казку! — тупала ногами примхли-
ва дівчинка. — Ти сам казав, що це можливо, а тепер ухиляєшся.  
В чому справа?

— Крихітко, ти така нетерпляча, — усміхнувся крізь густу бо-
роду добрий дідусь. — Я не обманював тебе, але й попереджав, що 
це справа нешвидка. Адже так? Попереджав?

— Ну добре, нехай так. І що мені робити? Я хочу-хочу! — на-
полягала симпатична, але вередлива учениця Мага-Казкаря.

— Найперше, стиш запал. Ніхто не потрапляє в казку нахра-
пом, та ще й у такому стані, як ти зараз. Для цього потрібні спокій, 
тиша, прийняття та багато днів практики.

— Гаразд, я готова на все. Що мені робити?
— Впевнена? Чи не злякаєшся, не зістрибнеш?
— Звісно, впевнена, я ж твоя онука, — з погордою задерла ніс 

дівчинка.
— Ну гаразд, — змахнув рукою Маг-Казкар. — Перший раз  

у перший клас, як кажуть. Сідай зручно, випрями спину і заплющ 
очі. Зможеш не рухатися, не підглядати і робити все, що я скажу?
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Дівчинка кивнула.
— Добре. Тепер відчуй, як твоє тіло спирається на поверхню, 

на землю, відчуй свою маківку, легку, як повітряна кулька, уяви, що 
всередині тебе є стержень, який допомагає триматися прямо. Злег-
ка усміхнися, кутиками рота... Прислухайся до звуків навколо себе 
і спостерігай за диханням... Спробуй усвідомлювати все це одно-
часно: звуки, дихання і своє тіло... Молодець...

Учениця старанно виконувала всі настанови, й хоча іноді її не-
спокійний розум намагався відволіктися, вона ніби брала його за 
руку і повертала назад, як колись учив її дідусь.

Десь далеко знову почувся голос наставника:
— Тепер повільно розплющ очі, візьми ручку і намалюй кілька 

казкових предметів.
Дівчина намалювала Чарівну Паличку, Скриню та Дзеркало.  

І навіть захопилася та почала описувати їх надзвичайні властивості.
— Молодець, — усміхнувся Маг. — Це в тебе добре виходить. 

Тепер, якщо відчуватимеш, що тобі складно впоратися з поганим на-
строєм, можеш грати в таку гру і створювати казкові речі та світи.

Маленька кивнула і запитала вже спокійніше:
— Дідусю, ну а в казку ти мене колись відправиш?
— Люба, а хіба ти не в казці була, коли спостерігала одночасно 

дихання, тіло та звуки? Адже казковий світ всередині тебе і тільки 
ти можеш його бачити. Хіба не казка — придумати чарівні пред-
мети та історії? Ти думаєш, що я чи хтось інший може створити 
для тебе казковий світ? Ні, його твориш ти сама. А якщо захочеш 
зробити щось добре для іншої людини, зможеш стати великим 
Магом, як я. Коли ти підростеш, обереш собі основне заняття або 
кілька, і люди вважатимуть тебе Чарівницею.



— Тепер я зрозуміла, — усміхнулася дівчинка. — А яке твоє 
основне заняття? Можна я тобі допоможу, доки не обрала своє?

— Звісно, — радісно засяяв дідусь. — Щоранку і щовечора я 
запалюю ліхтарі на вулицях нашого міста, щоб мешканцям було 
світло і затишно.

— Як добре! Ходімо!
І звичайнісінькі дідусь з онукою пішли творити казку у звичай-

нісінький осінній вечір.
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Арт-практика

Знайомство з маленьким Я

Пропоную тобі подумки повернутися в дитинство. Заплющ 
очі, зроби кілька вдихів-видихів і уяви себе дитиною, згадай свої 
бажання та мрії, легкість і безтурботність. Практики нижче допо-
можуть тобі в цьому.

А потім ти знову зробиш кілька вдихів-видихів і повернеш-
ся в стан тут і зараз, у життя дорослої людини. Ти відчуєш, яким 
величезним ресурсом можуть стати дитячі спогади та сам стан 
дитини у твоєму житті.

1. Знайди своє фото віком від 3 до 6 років. Подивися на себе 
уважно.

Згадай, що цей малюк відчував тоді, чим жив. Спробуй по-
вернутися в той стан і привітайся або познайомся зі своєю вну-
трішньою дитиною. Подивись, як вона поводиться, чого потре-
бує, про що мріє.

Повернися в стан дорослого та напиши листа своєму ма-
ленькому Я. Розкажи йому все, що спадає на думку, підтримай та 
потіш маленького всередині.

2. Згадай про будинок, де пройшло твоє дитинство, або, якщо 
є можливість, поспілкуйся з тими, хто пам’ятає тебе дитиною, 
розпитай їх про себе та спостерігай, як їх розповідь відгукується 
в тобі.

Повернися в стан дорослого і запиши або намалюй усе, що 
приходить. Збережи цінні, ресурсні моменти.



3. Напиши список всього, чим тобі подобалося займатись  
у дитинстві.

Відстеж, чи хочеться щось із цього зробити зараз, будучи до-
рослим?

Прямо сьогодні зроби щось із цього списку, порадуй себе!
Уяви, що повсюди водиш із собою маленького себе і показу-

єш йому своє життя. Чому малеча зрадіє найбільше?





ПІД КРИШКОЮ 
СКРИНІ

Уяви, що ти заглядаєш під різьблену кришку старої скрині.  
Кілька зірочок прилипли до її поверхні, ти підносиш морську мушлю  

до вуха і чуєш історії про себе...
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МАГАЗИН ПОЧУТТІВ

— Ма-га-зин почуттів, — по складах проспівала Інна і увійшла 
всередину.

— Фууу, — дівчина зморщила носик. — Що за пил? Що за за-
пах?

Сумний продавець у зім’ятому одязі та нічному ковпаку вигля-
нув із-за стійки і примружився.

— А ти як думала, люба? Подивися довкола: люди приховують 
свої почуття, забувають про них, живуть лише розумом, а не сер-
цем. І взагалі, останній відвідувач тут був років десять тому, та й то 
купив лише зневіру і пішов упиватися своєю безпорадністю. От і 
занепало тут усе, вкрилося пилом, не в пошані мій товар, забутий... 
Інша річ раніше, коли я був маленьким і магазином керував мій 
батько! На світанку сюди навшпиньки пробиралися люди-жайво-
ронки, вони замовляли радість і натхнення. До обіду поважно під-
пливали сімейні пані та обирали розчулення і схвалення. Увечері 
великі компанії підлітків спустошували полиці з веселощами та 
задоволенням. А з настанням ночі люди-сови пакували в паперові 
пакети спокій та подяку. Магазин був затребуваним, люди відчува-



ли, жили, сумували і раділи, ділилися емоціями один з одним. А за-
раз що... Навіть нудьгу ніхто не купує, адже простіше не помічати, 
пригнічувати, обманювати себе.

— Як же так! — вигукнула Інна. — Але ж я жива! Я відчуваю,  
я можу ділитися з людьми довкола! Надихати, підтримувати, 
співпереживати! Як мені допомогти тобі, твоєму магазину? Як по-
вернути людям можливість усвідомлювати і пізнавати себе через 
почуття?

Продавець зітхнув і усміхнувся:
— Дочекався, моя люба. Не дарма зберігав віру, плекав надію, 

оберігав любов. Ти можеш допомогти. Візьми свічку на підвіконні, 
запали її своєю сміливістю, роздуй вітром свободи, захисти силою 
внутрішнього ентузіазму та йди до людей. Буде непросто, але ти 
світи, зігрівай, освітлюй — і побачиш, як від твого полум’я запалю-
ються сотні інших свічок.

Ці люди серед нас: озирнися, побач їхню силу, дозволь собі від-
чувати та надихати інших!
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СОФІЯ

В одній далекій казковій країні жила дівчина. Звали її Софія.
Країна була маленькою, але дуже вдало розташованою: її ото-

чували потужні кам’янисті скелі, що омиваються океаном, тому 
ніхто не намагався відібрати ці землі й держава розвивалася, про-
цвітала, не беручи участі у війнах.

Країна ця мала одну важливу особливість. Усі жителі були на-
ділені спеціальними вміннями: феноменальною пам’яттю (якщо 
потрібно, вони до найменших подробиць згадували все, що від-
бувалося будь-якої миті їхнього життя); найсильнішою емпатією 
(вони тонко відчували те, що відбувається з іншою людиною);  
даром зцілювати душевні рани (вони вміли вивести стражденного 
зі стану безвиході, освітити його життя променем надії).

Було в них і одне правило: кожен мешканець повинен хоча б 
раз покинути рідний будинок і поїхати на цілий рік допомагати 
людям в інших країнах стати щасливішими.

До такої поїздки готувалася і Софія. Їй виповнилося 25 років, 
і це було найвдалішим моментом, щоб розпочати пізнавати світ.

Вона досконально вивчала всі напрями, в яких була потрібна її 
допомога, проводила переговори з представниками країн і міст — 
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і кожен вважав за честь прийняти її в себе, адже Софа була незви-
чайною навіть серед своїх одноплемінників. Вона справді лікувала 
словом. Дівчина вміла писати історії, після прочитання яких люди-
ні легшало на душі, в ній прокидалося бажання жити і творити.

Тож Софія обрала першим пунктом своєї подорожі маленьке 
місто на іншому краю світу, де було дуже мало сонця і жителі часто 
страждали від туги.

Рано-вранці вона вирушила в дорогу. Дорога була довга, і дів-
чина взялася за улюблену справу — вона писала історії, щоб неза-
баром подарувати їх діточкам, з якими доведеться зустрітися.

Послухаємо ці історії і ми...

Історія про пухнасту хмару
Ви колись сиділи на хмарі? На білій, пухнастій хмарі, немов 

зробленій із цукрової вати? Вона м’яка, повітряна, прохолодна 
влітку й тепла, затишна взимку.

Кожному варто навчитися кататися на хмарах: це дуже весело, 
з висоти всі проблеми і турботи здаються смішними, а на душі стає 
легко та приємно.

Ану, замружтеся, стисніть кулачки і сильно побажайте опини-
тися на хмарі у формі великого ведмедя. Вийшло? Розкажіть, що ви 
відчуваєте?..

Історія про перший день осені
Усі люблять літо, а я навчу вас любити осінь. Уявіть цей запах: 

посмак літніх фруктово-ягідних ароматів заповнюється шарудін-
ням кленового листя, затишним павутинням бабиного літа, про-
холодними зірковими вечорами. Восени на зміну літній насолоді 



приходить бажання творити, створювати щось нове. Заплющте 
очі й загадайте бажання: чого ви дуже-дуже хочете? Все задумане 
першого дня осені обов’язково збувається...

***
Ось такі історії писала Софія, наближаючись до північного мі-

ста, де було мало сонця...
Після прибуття її оточили діти й одразу попросили розпові-

сти історію про тепле море. Софія сіла прямо на березі, прикрила 
очі і почала розповідь про те, як приємно занурити стопи в роз-
печений пісок, відчути його хрускіт під час перебіжок від однієї 
пляжної парасольки до іншої і нарешті зануритися в солону ніж-
ність моря.

Діти, затамувавши подих, слухали дівчину, і на їхніх обличчях 
з’являлася усмішка, яка була такою рідкісною гостею в тих оселях…
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ЧАРІВНІ КРИЛА

Жила-була дівчинка, звали її Маруся. Добре біляве створіння 
з ластовинням на щічках. Вона з дитинства любила все незвичай-
не, зачитувалася казками і, коли підросла, почала вигадувати свої. 
Друзі любили слухати ці історії, тож часто збиралися в її затиш-
ному дворику, в альтанці, в очікуванні нового оповідання. Все їм 
подобалося, але в жодній казці не було завершення, зупиняла їх 
Марійка на півслові, втрачаючи інтерес, перестрибуючи на новий 
сюжет.

Поки дівчинка була маленька, вона не знала, що може бути ча-
рівницею. Про це їй розповіли батьки на 16-му дні народження. Іс-
торії, які вона складала, насправді відбувалися в одній далекій кра-
їні — такій далекій, що, кажуть, це було в паралельному всесвіті.

І невідомо, що було спочатку: історія, яка потім збувалася, чи 
навпаки, Марійці на думку спадали події з тієї далекої країни. Але в 
16 років їй стали снитися сни, які точнісінько повторювали те, про 
що вона писала. У цих снах вона дописувала свої казки, і всі довко-
ла були щасливі. А прокинувшись, юна письменниця знову склада-
ла лише частину нової історії.
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Дівчинка зрозуміла, що все відбувається невипадково і їй тре-
ба обов’язково розібратися. Тож зібралася Марійка в дорогу. Вона 
вирішила знайти це казкове місце зі сну — хай де б воно було. 
Складність полягала в тому, що на жодній карті його не позначили, 
та й назви країни вона не знала. Проте батьки, загадково перегля-
нувшись, відпустили її, сказавши лише, що цей шлях дівчина має 
пройти сама і все у їхньої улюбленої донечки вийде.

Обійнявши близьких, Маруся наостанок зайшла до найстар-
шої бабусі на їхній вулиці. Вона відчувала, що та підкаже, з чого 
почати. Беззуба старенька з ясними очима довго шукала щось у 
книжковій шафі і нарешті простягла їй маленьку книгу в потертій 
обкладинці. На ній ледве виднілася назва: «Чарівні крила».

Юна казкарка подякувала і вирушила в затишне місце на око-
лиці лісу, де зазвичай писала свої історії. Давним-давно тато спору-
див для неї будиночок на дереві, в якому були навіть маленькі ліжка 
та столик. Дівчина вирішила переночувати там і вранці вирушити 
у подорож.

Перед сном вона відкрила книгу і здивувалася: усередині ви-
явилося порожньо, лише на першій сторінці з’явився опис її сьо-
годнішнього дня, а на останній, догори дриґом, була історія з кра-
їни, про яку вона писала, і картинка Школи чарівниць, яку, схоже, 
Марії треба було знайти.

Казкарка довго не могла заснути. Лежала з розплющеними 
очима, слухала шум вітру в лісі, міркувала, з чого почне свою подо-
рож, і, коли зовсім втомилася, почула шурхіт у будиночку.

Посвітивши ліхтариком по кутках, дівчина нічого не виявила 
і повернулася до ліжка. На подушці сиділа біла мишка з рожевим 
хвостом.
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— Привіт, — пропищала Біла Миша. — Дозволь мені залиши-
тися з тобою, і я проведу тебе на потяг, що йде до Чарівної Країни.

— Чому я тебе чую? — здивувалася Марійка. — Ти ж мишеня?!
— Яка ж ти нездогадлива, — засміялася маленька нічна 

гостя. — Пам’ятаєш, ти писала казку про мене та про Школу ча-
рівниць? Так і не дописала, чи вдалося мені знайти свій дім. Ось я і 
прийшла звідти, щоб допомогти тобі дістатися до нас. Усі вже дав-
но чекають.
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Дівчинка здивовано кліпала очима:
— І де цей потяг, коли нам йти?
— Зараз, прямо зараз, люба! Збирай речі і побігли.
Маруся застелила постіль, бо зрозуміла, що поспати тут їй не 

вдасться, сховала книгу в наплічник, посадила Мишу собі на плече 
і спустилася вниз.

У цей момент вона почула гудок і побачила світло між деревами.
— Швидше! — вигукнула Біла Миша. — Потяг наближається!
Марійка побігла до світла і за кілька хвилин побачила покину-

ту залізничну станцію з однією платформою. Там уже стояв потяг. 
Він знову загудів, і дівчинка застрибнула на підніжку останнього 
вагона. Потяг різко рушив і, швидко набираючи швидкість, помчав 
дівчину в невідомість.

Вагон був порожній. Мандрівниця зайшла в купе і, віддихую-
чись, вляглася на нижній полиці. Біла Миша кудись зникла, за ві-
кном була дрібна мряка, в потязі — ані звуку, лише монотонний 
стукіт коліс, який заколисав маленьку казкарку.

Коли Марійка прокинулася, яскраво світило сонце, а краєвид, 
що миготів за вікном, разюче відрізнявся від звичного. У купе гра-
ла приємна мелодія, і дівчина скрикнула від несподіванки, коли по-
бачила на сусідній полиці Сову, що грала на флейті.

— О, прокинулася! — проворкотіла птаха, перервавши музи-
кування. — Пригощайся, я приготувала тобі сніданок, попереду 
довгий день.

Маруся побачила на столику тости з малиновим джемом, 
фрукти та її улюблений сир із зеленню. Вона вирішила не дивува-
тися і з апетитом взялася за бенкет. Сова продовжила грати мело-
дію, яка здалася дуже знайомою.
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— Здається, і про Сову з флейтою я починала писати казку, але 
так і не завершила, — пробурмотіла Маруся.

Через деякий час Сова пішла, попередивши, щоб дівчина не за-
синала більше, і казкарка вирішила знову розгорнути книжку. 

Там уже з’явився опис цієї незвичайної поїздки, а на звороті 
виникла картинка, де всі казкові персонажі її історій зібралися на 
великій площі та чекали на її приїзд.

Дівчина закрила книгу і мрійливо уявила, що очікує на неї по-
переду. І тут двері в купе відчинилися, на порозі стояла Сова з фут-
ляром для флейти.

— Я ж тобі казала: не спати. Підіймайся, ми приїхали.
За хвилину Маруся вже стояла на платформі, а потяг зникав за 

обрієм. 
Дівчина озирнулася і побачила хлопця, дуже схожого на неї. 

Розпатлане біле волосся, смішне ластовиння, кирпатий ніс.
— Вибач, — підбіг він до неї. — Рудольф затримав мене, і я 

мало не спізнився.
— Хто такий Рудольф? І хто ти? Куди я приїхала? — засипала 

Маруся запитаннями свою копію в чоловічому тілі.
— Рудольф — це мій пес, — засміявся юнак і поплескав по 

спині велике добродушне цуценя. — А я — Ясурам, живу тут і 
мушу привести тебе до Школи чарівниць. Сьогодні там розпочи-
нається навчальний рік.

Вона кивнула і пішла слідом за своїм провідником, продовжу-
ючи дивуватися їхній схожості один з одним.

Хлопець вів її вузенькими вуличками з бруківкою. Затишні бу-
диночки, вкриті плющем, балкони, заставлені квітами, — все було 
як в історіях, які вона писала.



Путівники наблизилися до великої цегляної будівлі. Ясурам 
вказав їй на дерев’яні двері по центру і сказав:

— Побачимося вдома, а зараз тобі час.
Маруся не встигла зрозуміти, що означає вдома, але зайшла все-

редину і одразу потрапила до навчального класу. Майже всі місця 
були зайняті, урок вже почався, тому вона тихо опустилася на сті-
лець за останньою партою і в цей момент зустрілася поглядом з 
Учителькою — високою гарною жінкою у великому капелюсі.

— Здрастуй, люба! — заспівала вона. — Тебе ми й чекаємо! 
Виходь до дошки і приміряй нарешті свої крила.

Маруся несміливо піднялася і побачила їх! Прозорі повітряні 
крила, розшиті кришталевим бісером. Легкі, як хмара, але міцні, 
мов сталь. Вони ідеально пасували їй. Дівчина незчулася, як уже 
розглядала себе у великому дзеркалі, яке рухали навколо неї одно-
класники.

— Нумо! — вигукнула Вчителька. — Тепер ти зможеш закін-
чити свої історії, відкривай скоріше книгу!

Маруся щиро усміхалася. Вона потрапила туди, куди треба. Це 
була Школа чарівників-письменників.

Подруги Таня й Аня писали розповідь про морських котиків, 
які мріють стати домашніми. Рудий довгов’язий Ромус сопів над 
збіркою віршів. Мрійниця Наталя складала роман.

А вона, Маруся, допише книгу про незвичайну дівчинку з кри-
лами, яка шукала свого брата-близнюка, щоб разом складати казки, 
що змінюють світ... Більше жодна історія не обірветься на півслові, 
жоден персонаж не зникне. Відчуваючи крила за спиною, дівчина 
летіла в новий будинок, до Ясурама, розповісти про те, що чекає на 
них попереду.
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ЛИСТІВКА ВІД ФЕЇ

У чудовому казковому селі жили дві подруги — чарівни-
ці. Одну звали Квітковою Феєчкою, у неї був прекрасний сад, де 
росли троянди й тюльпани, орхідеї та фіалки, волошки і ромашки, 
півонії та нарциси, кали й петунії. Чарівниця вміла розмовляти з 
квітами, з любов’ю доглядала їх, і її улюбленці вдячно дарували їй 
буйство фарб та ароматів.

Жителі села любили приходити до неї в сад, щоб відпочити, 
помилуватися рослинами та придбати друга собі додому. Квітко-
ва Фея завжди знала, яка квітка краще підійде для певної людини,  
і дуже часто до неї зверталися, щоб налагодити стосунки в сім’ї, 
покращити впевненість у собі, позбутися зневіри.

Чарівні квіти вміли створити неповторну атмосферу та радува-
ли господарів багато років.

Другу чарівницю називали Зефірною Феєчкою. Вона робила 
чудові солодощі: тістечка й торти, муси та пудинги, щербети і мо-
розиво, цукерки та повітряні безе. Як і подруга, Зефірна Фея вміла 
підібрати смакоту під настрій конкретної людини. До неї в конди-
терську часто прилітали дітлахи за порцією радості у вафельних 
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стаканчиках; приходили самотні чоловіки й жінки, куштували 
фрукти в глазурі й несподівано знаходили собі друга; вечорами 
відвідували Фею літні пари та насолоджувалися шоколадним тор-
том із п’янкою вишнею та компанією один одного.

Подруги жили на різних краєчках села і дуже любили зустрі-
чатися. Іноді вони обирали прогулянку в зеленому лісі: сідали на 
галявці, вкритій м’яким мохом, і ділилися своїми оповіданнями та 
пригодами. Іноді йшли зустрічати світанок до озера й насолоджу-
валися можливістю разом помовчати та наповнитися натхненням. 
А було якось, дівчата навіть піднялися на найвищу гору, щоб спо-
стерігати захід сонця, і залишилися ночувати в наметі.

Після таких зустрічей у Зефірної Феї народжувалися нові кон-
дитерські рецепти, а Квіткова Чарівниця вигадувала неймовірні 
букети та композиції. Ще подружки дуже любили надсилати одна 
одній листи та листівки. Без приводу, просто під настрій. Спеці-
ально навчені поштові голуби несли конверти, перев’язані різно-
кольоровими стрічками, і залишали їх на ґанку.

Такий конверт, що пахнув лавандою, рано-вранці отримала Зе-
фірна Фея. Стривожена подруга писала, що їй потрібна допомога. 
До неї в сад прийшла сумна жінка, яка розповіла про свою малень-
ку доньку. Крихітка була так засмучена закінченням літа, що навіть 
захворіла. Чарівниця пропонувала їй різні квіткові композиції, 
рекомендувала сходити в кондитерську за порцією теплого какао, 
але відвідувачка була невтішна і все повторювала, що допоможе їм 
лише диво. Солодка чарівниця задумалася, з’їла кілька скибочок 
кунжутної халви і засяяла.

«Я знаю, як їм допомогти, — написала вона у листівці у від-
повідь із зображенням торта з вершками. — Ми зробимо для дів-
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чинки Літню Скриню. У мене є чарівний порох, який допомагає 
зберегти літні дари та враження».

Наступного дня подруги зустрілися у майстерні їхнього зна-
йомого. Він змайстрував красиву дерев’яну скриню, і дівчата взя-
лися до роботи.

Спочатку чарівниці помістили у велику банку спогади про 
море. Теплий пісок, крики чайок, солоні хвилі, чудовий захід сон-
ця. Зефірна Фея все посипала чарівним порохом, і з банки почувся 
шум прибою.

Потім Квіткова Фея поклала у фігурну коробку літні квіти й 
трави, наповнила її ягодами і фруктами, свіжими овочами та зе-
ленню. Вони приправили все це порошком і запакували коробку  
в гарний папір із сонечками.

В окремий флакон чарівниці налили рідину з найрадіснішими 
спогадами про літо. Однієї краплі таких парфумів було достатньо, 
щоб настрій покращився.

А ще вони вклали в скриню колаж із фотографій, які оживають, 
варто лишень глянути на них; скриньку із зірками, оповитими пе-
леною Чумацького Шляху; окуляри з різнобарвним склом, у яких 
світ виглядає сонячно; набір солодощів, які допоможуть відчути 
смак і запах літа, та багато іншого.

Феї працювали цілий день і ввечері, задоволені собою, сиділи 
на терасі кондитерської та пили запашний трав’яний чай з печи-
вом кураб’є і цукатами.

Їм залишилося підписати листівку для сумної дівчинки та від-
правити її разом із Літньою Скринькою вечірньою поштою.

Завтра на когось чекає дуже радісний ранок. Подивися, рап-
том на тебе?
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КАПСУЛА ЧАСУ

— Йдемо швидше, доки не стемніло! — підганяла хлопчаків 
Наталка. — Ну, ворушіться!

Три юнаки та одна панночка років десяти мчали вулицею не-
великого міста в останній день літа та останній день канікул відпо-
відно.

Діти мали дуже важливу місію: тиждень тому вони вирішили, 
що треба закласти капсулу часу для майбутніх нащадків і зробити 
це до першого вересня. Місцем схову після спекотних суперечок 
було обрано пам’ятник Шевченку у міському парку.

Тиждень друзі міркували, що покласти в капсулу, адже дату від-
криття вони запланували на 1.09.2016. А це означає, що їхні нащад-
ки через 50 років повинні зрозуміти з її вмісту, що було важливим 
у їхній час.

Антон випросив у батьків-музикантів платівку «Бітлз», бо всі 
четверо вважали, що це найкраща група всіх часів і тим, хто знайде 
капсулу, буде цікаво почути їхню музику.

Тарас вклав фото Мохаммеда Алі — чемпіона світу з боксу. Він 
і сам мріяв стати відомим спортсменом.
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Вовка відірвав від серця цінну для нього вирізку з газети, де 
було зображено космічний корабель «Джеміні-12», який готував-
ся вирушити в політ у листопаді. Хлопець щиро мріяв стати кос-
мічним туристом, коли виросте.

Наталка вважала, що нащадкам буде цікаво побачити звичай-
ні побутові предмети, а тому вклала ручку, мамину помаду, кілька 
купюр і монет, скриньку з намистом і найцінніше — нову книгу 
Туве Янссон «Тато і море». Дівчинка любила історії про кумед-
них мумі-тролів і хотіла залишити пам’ять про них.

Усе це багатство було герметично запаковано і складено в ква-
дратну коробку з-під бабусиних чобіт. Хлопчаки викопали ямку, 
Наталка урочисто прочитала промову для майбутніх поколінь і, 
змахнувши сльозу, поставила пам’ятну табличку на свіжий пагорб.

Хлопці обрали вдале місце для капсули — непомітне для зви-
чайних роззяв, заховане від негоди і водночас доступне для шука-
чів пригод. Обійнявшись, друзі деякий час постояли там і домови-
лися: що б не відбувалося, вони приходитимуть на це місце раз на 
рік 31 серпня і перевірятимуть, чи не зруйновано їхню схованку.

***
31 серпня 2016 року компанія друзів гуляла у парку імені Шев-

ченка. Вони обговорювали, як минуло літо, що на них чекає у ново-
му навчальному році, хлопчаки хвалилися, що їм тепер по 10 років, 
а це вже солідний вік.

Раптом наймолодша в їхньому класі — Ганнуся, котра любила 
залазити прямо на пам’ятник і обійматися для фото з Тарасом Гри-
горовичем, зауважила, що за постаментом стоїть табличка, вкрита 
мохом.





Хлопці швидко почистили її та прочитали текст:
«Капсула часу від 31.08.1966 року. Розкрити через 50 років — 

1.09.2016».
Діти переглянулися. Нетерплячий Микита хотів витягти зна-

хідку миттєво, але решта зупинили його і домовилися нікому нічо-
го не казати, а завтра зустрітися тут після уроків.

Ганна встигла залізти в інтернет і почитати про капсули часу. Її 
подруга — відмінниця Настуся — запропонувала друзям ство-
рити власну капсулу з 2016 року і завтра покласти її на це місце.

Натхненні діти помчали додому, обговорюючи, чим вони на-
повнять важливу коробку.

***
Неподалік пам’ятника на лавці сиділи четверо. Елегантна жін-

ка років шістдесяти та троє чоловіків — її ровесників. Вони мов-
чали та щасливо усміхалися.

— Бачите, а ви хвилювалися, що не знайдуть, — переможно 
сказала Наталя.

— Та-а-ак. Прийдемо завтра подивитися. Не віриться, що ми-
нуло п’ятдесят років...
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ВУЛИЧНИЙ МУЗИКАНТ

Щовечора він приходив сюди. Займав простір метр на метр, 
підключав нескладну апаратуру, відкривав футляр із цінним ін-
струментом і грав, доки не настане глибока ніч.

Серж був саксофоністом. Попри молодий вік, він досконало 
володів мистецтвом відчувати інструмент, переймав настрій на-
товпу, обирав мелодії, які зігрівали душу.

Його охоче слухали і випадкові туристи, що йшли на ритми 
знайомого хіта, і жителі міста, які відчували, як шалений темп жит-
тя сповільнюється під безсмертну музику. Приходили пари по-
хилого віку й довго стояли, міцно стискаючи долоні один одного. 

Частими гостями були діти, які зворушливо кружляли в танці, на-
повнюючи мелодію особливим змістом.

Іноді він навіть бачив, як його колеги, вуличні артисти, робили 
перерву у своїх виступах, щоб послухати його.

Люди калейдоскопом миготіли навколо, щедро дякували за 
талант та атмосферу. Здавалося, як можна бути самотнім, якщо 
навколо тебе завжди натовп?

Але, повертаючись додому, Серж незмінно відчував глибоке 
розчарування: вона знову не прийшла.
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Пів року тому, коли він тільки починав свої виступи і слухачів 
було не так багато, музикант став помічати, що кілька разів на тиж-
день неподалік його місця сідає дівчина. Вона ставить мольберт, ді-
стає фарби, сідає на складаний стілець, заплющує очі й слухає його 
музику. Наприкінці вечора вона ховає порожнє полотно і мовчки 
виходить. І так повторювалося тижнями, місяцями. Здавалося, це 
був якийсь ритуал, відомий лише їй.

Згодом Серж став помічати, що чекає на її появу, виглядає крізь 
натовп тендітний силует, грає глибше, коли її бачить.

Якось дівчина підійшла до нього. Обрала момент, коли артист 
відпочивав між мелодіями. Простягла маленьку долоню і назвала-
ся Ксенею. Потім нахилилася близько до його вуха і прошепотіла:

— Дякую...
Серж не встиг зрозуміти, що сталося, і розгублено кліпав очи-

ма, відчайдушно намагаючись зрозуміти, куди вона зникла, розчи-
нившись у натовпі. Коли прийшов додому, довго не міг заснути, 
згадуючи її ситцеву сукню в квіточки, довге волосся з ароматом 
ромашки, сірі очі з поволокою смутку та ніжний голос.

Наступного вечора він старанніше обирав одяг і начищав до 
блиску вірного друга — саксофона, особливим чином формував 
репертуар і навіть купив троянду в горщику. Але вона не прийшла.

Як не прийшла і за тиждень, через місяць, пів року.
Серж сумував, сам не розуміючи, що може їх пов’язувати. Регу-

лярно поливав троянду та писав вірші. Його мелодії ставали жаліб-
нішими, збираючи навколо тих, хто так само, як і він, відчував біль.

Він намагався відволіктися, забути, але образ невідомої худож-
ниці, картин якої він жодного разу не бачив, зайняв увесь простір 
всередині.



Одного разу музикант бродив осіннім парком, налаштовую-
чись на вечірній виступ, і побачив будівлю, прикрашену різноко-
льоровими вогниками. Підійшовши ближче, він помітив вивіску: 
«Виставка картин Ксенії Малиновської». Серце забилося швид-
ше, і він увійшов всередину.

Стіни галереї були обвішані картинами з одним персонажем — 
саксофоністом. Яскраві масляні мазки, тонка передача положення 
тіла і навіть внутрішнього стану музиканта вразили Сержа. Він 
підійшов до стенду з інформацією про художницю та видихнув.  
З фотографії дивилася вона. Грайливі косички, сяючі очі. Він про-
читав коротку біографію і усе зрозумів.

Виявляється, Ксеня зіткнулася із захворюванням, яке деякий 
час не давало їй писати. Проте картини продовжували народжува-
тися всередині. Коли дівчина приходила на площу слухати музику, 
то візуалізувала образи у себе в голові. Це стало кращою у світі те-
рапією і навіть призвело до одужання швидше, ніж прогнозували 
лікарі.

Мисткиня створила колекцію картин та присвятила їх вулич-
ному музиканту, який лікує душу. Саме так вона назвала свою ви-
ставку.

— Дякую, — прошепотів хтось Сержу на вухо, прикривши очі 
долонями.

— Ксеніє... Я знайшов тебе і більше нікуди не відпущу...
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ПОСЛАННЯ МОРЯ

Вона з нетерпінням чекала на зустріч із морем. Холодною 
зимою вмикала інфрачервоний обігрівач, приміряла новий ку-
пальник і позувала перед дзеркалом у розкішному солом’яному 
капелюсі. Весною дивилася відео, як зав’язати парео, і складала 
маршрути прогулянок. З настанням літа почала збирати валізу, за-
бронювала літак та готель.

Час пролетів швидко, і вони зустрілися. Вона — витончена, ро-
мантична, натхненна, і воно — солоне, безкрайнє і дуже тепле.

Вероніка вперше була тут. Маленька бухта на острові Корфу, 
або Керкіра, як кажуть самі греки, стала її особистим раєм на най-
ближчі два тижні. Затишна відокремлена хатина на березі Серед-
земного моря, плоди персика та смокви прямо з дерева, справжня 
грецька фета, ароматна оливкова олія, бергамот і свіжий орегано, 
солодкий лікер із плодів кумквату та напій зі смішною назвою «ци-
цибира» з лимоном та імбиром — млість і насолода стали її су-
путниками у цій подорожі.

Одного ранку дівчина вирушила привітатися з улюбленим 
морем. Вони мали ритуал: спочатку вона торкалася його стопою, 
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потім вмивалася прохолодною свіжістю і потім з розбігу занурю-
валася в прозору воду. Море приймало її, гойдало на хвилях, за-
колисувало всі думки. У такі моменти час зникав, а вона ніби сама 
ставала морем — величним і глибоким.

Удосталь наплававшись, Вероніка спокійно сіла біля краю при-
бою і задумливо стала перебирала пісок між пальцями. Раптом 
за метр від берега блиснуло щось зелене — пляшка незвичайної 
форми з видутими на боці ініціалами: N. K.

Дівчина зацікавлено взяла знахідку і помітила всередині сувій 
паперу. Вона витягла корок, дістала згорнутий у трубочку щільний 
лист і побачила хитромудрий напис:

«Сказання про німфу Керкіру, що своєю красою засліпила 
бога морів Посейдона».

Вероніка заглибилася в читання і уявила, що вона і є та юна нім-
фа, яку в далекі часи морський владика викрав і відвіз на цей острів, 
а незабаром від їхнього великого кохання народився син, назва-
ний Феаком, як і перші мешканці цієї землі.

Замруживши очі, дівчина насолоджувалася прочитаною істо-
рією і уявляла, яким тоді було життя в цьому чудовому місці.

Морський прибій навіяв легку дрімоту. Вероніка вляглася пря-
мо на білому піску і раптом почула оксамитовий голос із приєм-
ним акцентом:

— Вітаю тебе, німфо. Дозволь сісти поруч? Моє ім’я — Посей-
дон...

Дівчина засяяла загадковою усмішкою, розуміючи, що історія 
йде по колу і кохання бога та німфи може повторитися знову на 
хвилях її улюбленого моря...
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НЕЗВИЧАЙНЕ ДОРУЧЕННЯ

Надя мчала по вулиці, розштовхуючи повільних перехожих. 
Вона дуже поспішала. Так важливо було встигнути, не запізнитися.

Рано-вранці з нею сталася незвичайна історія. Дівчина прогу-
лювалася парком, розглядала перші ознаки осені на деревах, году-
вала ручних білок горіхами, спостерігала манірну сім’ю диких ка-
чок. Вона любила такий початок дня: світанкова тиша, відсутність 
людей, час наодинці зі своїми думками... Часто саме на таких про-
гулянках можна прийняти важливе рішення або задумати новий 
проєкт, але сьогодні ранок приніс Наді несподівану зустріч.

— Доню, мені так потрібна надія, ти зможеш мені допомог-
ти?  — торкнулася її руки сухенька бабуся в охайному костюмі  
з антикварною брошкою, вона виникла нізвідки.

— Ой, доброго ранку! — підстрибнула від несподіванки ді-
вчина. — Ви потрапили за адресою, Надія — це я, звуть мене 
так! — раптом вигукнула вона, але далі схаменулась: — А що у вас 
трапилося?

— Чудово, люба. Саме надія мені й потрібна. Ти виконаєш для 
мене дуже важливе доручення? Нічого складного: передати цей 
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лист за адресою, дочекатися, щоб його прочитали, а потім відда-
ти цю скриньку. Є лише одна умова: зробити це необхідно до 9:00, 
інакше буде пізно і моя надія згасне навіки.

— Ой! — вигукнула Надя. — А вже 8:30, а це за кілька кварта-
лів звідси. Можливо, можна зателефонувати, попередити, виклика-
ти кур’єра?

— Ні, дитинко. Все, що я маю, — це адреса та інформація, що 
о 9:00 вони поїдуть в аеропорт і більше ми ніколи не побачимося. 
А я так мрію познайомитися з онукою, я так довго їх шукала, — на 
обличчі бабусі виступили сльози.

— Тільки не сумуйте і не втрачайте надії! Я впораюся, — крик-
нула Надя і помчала за ріг вулиці.

Місто стояло в ранкових корках, і дівчина вирішила дістатися 
своїм ходом. Вона бігла, пробираючись крізь густу масу людей, що 
пливли на роботу, скорочувала шлях через заплутані дворики, не-
терпляче підстрибувала на довгих світлофорах і занепокоєно по-
глядала на годинник у телефоні.

— Хоч би встигнути...
Була за кілька хвилин дев’ята, коли вона увірвалася на потріб-

не подвір’я і одразу побачила таксі біля першого під’їзду. Високий 
чоловік вкладав валізи в багажник, поруч стояла доглянута жінка 
з довгим волоссям і тримала за руку прекрасне кучеряве створін-
ня — дівчинку років п’яти.

— Стійте! — зойкнула Надя. — У мене важливе доручення!
Жінка з дитиною вже сіли в машину, а чоловік здивовано взяв  

з її рук записку і скрикнув:
— Наталю, дивися! Вона знайшла, знайшла нас! Моя мама тут, 

у місті, вона чекає!



Жінка злякано визирнула з машини.
— І що нам тепер робити? Літак, квитки, твій перехід до голов-

ного офісу. Ти ж не примусиш її пережити це знову? Не позбавиш 
її надії?

Почувши своє ім’я, Надя згадала про скриньку і мовчки про-
стягла її розгубленому чоловікові. Він відкрив її, дістав потертий 
ключ із сімейним вензелем і повільно сів на тротуар, не переймаю-
чись своїм дорогим костюмом.

— Наталю, скажи таксисту, що ми їдемо за іншою адресою.  
Я зараз скасую наш виліт. Скасую переїзд. Моя Графиня знайшла-
ся... — прошепотів він.

Вони поїхали, забувши попрощатися з Надею, але дівчина не 
ображалася. Вона відчула, що тут, у її улюбленому місті, сталося 
щось дуже важливе.

Наступного дня, сидячи в парку на лавці, вона читала заголо-
вок у газеті:

«За 20 років нащадки графині Подільської возз’єдналися після 
вимушеної розлуки».

Надя виконала незвичайне доручення.
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Арт-практика

Гра

Усі діти вміють фантазувати та дивуватися. Стаючи доросли-
ми, ми іноді забуваємо про свої мрії та бажання. Пропоную ви-
правити це зараз.

1. Згадай себе дитиною та напиши мінімум 20 пунктів, про що 
тоді мріялося. Подивися на список і подумай: чого з цього тобі 
хотілося б?

Зроби вирізки з журналу з ілюстраціями своїх бажань і 
ство ри колаж або можеш зробити це з фотографій, картинок  
у Pinterest і т. п. у електронному вигляді. Повернися у стан дорос-
лого й придумай, як здійснити свою дитячу мрію.

2. Побудь дитиною. Візьми мильні бульбашки та пусти їх  
з балкона або в парку.

Зводи себе в кафе на морозиво або лимонад, насолодися 
улюбленими в дитинстві ласощами. Дивися мультики та дитячі 
фільми.

Рушай в компанію маленьких дітей і пограйся з ними в хо-
ванки, квача, будь-які дитячі ігри.

3. Згадай, що тобі подобалося робити своїми руками у дитин-
стві?

Змайструй невеликий виріб або помалюй. Можеш взяти роз-
мальовку або просто обведи долоню і наповни її кольорами. Злі-
пи щось із пластиліну або тіста.

Щоразу, повертаючись у стан дорослого, спостерігай, що 
залишається всередині після гри з маленьким Я. Що для тебе  
в цьому є цінним?





ІЗ ПОТАЄМНОЇ 
КИШЕНЬКИ

У захованій кишені скриньки зберігаються найпотаємніші  
історії, про це можна прошепотіти тільки найближчим...  

Тихенько на вушко... Візьми в руки морську зірку,  
що задрімала, і розкажи їй казку...
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СВАРКА НА КУХНІ

Якось Каструля посварилася з Чайником. Це сталося на за-
тишній кухні, оформленій у стилі прованс. Колись Господиня на-
тхненно обирала оздоблення, меблі й техніку, з любов’ю прикра-
шала дрібничками відкриті полиці, до блиску натирала посуд та 
келихи... Наспівуючи французькі мотиви, вона часто готувала аро-
матні страви і чудові десерти, запрошувала гостей, влаштовувала 
дегустації.

Проте згодом щось змінилося. Кришталь потьмянів, сервіз 
вкрився пилом, вишукані статуетки втратили свій блиск, лаванда  
в глиняних чашах більше не пахла.

Господиня забігала на кухню, щоб випити чаю з ароматизо-
ваного пакетика або з’їсти бутерброд із сиром. На вихідних вона 
готувала пусту кашу та прісний суп. Аромати випічки та спецій 
більше не навідували це місце. Тут оселилися туга й самота.

— Це ти винна, — шипів Чайник. — Довго варила свій борщ, 
господиня розгнівалася і більше не хоче проводити час на кухні.

— Так, звісно! — роздратовано відповідала Каструля. — Це 
ти закип’ятив мало води, і гостям не вистачило чаю, тож до нас ні-
хто більше не приходить.
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— А ще безглузді Чашки, — продовжував зудіти Чайник. —  
У тієї тріщина, у іншої щербина. Кому захочеться проводити тут час!

Чашки похмуро переглянулися, захникали. Тарілки спробу-
вали випасти з кошика для сушіння, щоб розбитися назавжди  
і більше не чути цього, виделки задзвеніли, штовхаючись з ложка-
ми. На колись гарній і охайній кухні панував хаос. Навіть Духовка 
про всяк випадок відключилася від струму, на прощання блимнув-
ши цифрами на екрані.

У цей момент на кухню увійшла втомлена Господиня. Знесиле-
на, вона опустилася в крісло, яке давно вже перестало бути затиш-
ним, і машинально скинула з нього тацю з немитими тарілками.

Жінка заплющила очі й беззвучно заплакала.
— Як це сталося зі мною? Я думала, що впораюся. Погоджуся 

на цю нервову роботу лише тимчасово, а у вихідні буду впорядко-
вувати будинок, запрошувати гостей. Влаштую нарешті романтич-
ну вечерю з Ним. Приготую улюблену пасту з червоним соусом, 
салат капрезе і лавандовий чизкейк на десерт. А що в результаті? 
Я забула саму себе, свій дім, своїх друзів, відштовхнула Його, коли 
Він так просив підтримки. І заради чого? Щоб почути, що вони 
більше не потребують моїх послуг. Лицеміри, негідники! — про-
довжувала шкодувати себе Господиня.

— Сама винна, зрадила свої бажання і мрії, — раптом почула 
вона голос всередині. — Нема чого вплітатися туди, куди спо-
чатку навіть іти не хотіла. Тим більше Він казав тобі, що зовсім не 
обов’язково це робити, він забезпечить вас двох, тому ти можеш 
ризикнути і відкрити нарешті кондитерську, про яку давно мріяла!

— Кондитерська... — усміхнулася Жінка крізь сльози. — 
Вранці ароматні круасани із шоколадом, ваніллю та ягідним 



 джемом. Вдень еклери і штруделі. Увечері вишукані муси й торти. 
Хто витримає таку дієту? — засміялася вона про себе.

Фантазія заграла, в голові несміливо, але впевнено закрутився 
рецепт наполеону з вишнями, який вона давно хотіла спекти, руки 
самі потяглися до фартуха та міксера.

Посуд радісно переглянувся, миски затанцювали на столі, 
склянки заблищали, з кошика для спецій несміливо виглядали кар-
дамон і бадьян.

Кухня знову наповнилася чарівним ароматом і затишком.  
Господиня пурхала по будинку, наспівуючи улюблену Мірей 
Матьє, наводила лад, розвішувала нові лавандові, м’ятні й цитру-
сові мішечки.

Вона дзвонила друзям, запрошувала на обід прямо завтра і ща-
сливо щебетала з Ним, розповідаючи, що помешкання на розі досі 
вільне і вже завтра з нею готові підписати договір оренди. А ще — 
що сьогодні вона чекає Його на найсмачнішу у світі вечерю!

Каструля притулилася відполірованим боком до Чайника.
— Як добре, так?
— Еге ж, — пропихтів він, наливаючи окріп у запашний трав’я-

ний чай.
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РИБА-ОСТРІВ

Риба-острів втомилася. Багато років тому вона погодилася 
стати притулком для кількох мандрівників. Але згодом їх ставало 
все більше, вони будували будинки прямо на її спині, копали горо-
ди, розводили свійських тварин.

Якось Риба зрозуміла, що вже давно не може зануритися у воду 
всім тілом і навіть не плаває на великі відстані, щоб не нашкодити 
острову.

Перші поселенці дбали про неї: чистили плавники, чухали 
спину, будували легкі хатини, які давали їй змогу вільно пересува-
тися, і хоча б намагалися створити корабель і повернутися на зем-
лю, звільнивши Рибу.

Але зараз жителі практично забули про те, що Риба-острів — 
це тимчасовий притулок, і навіть не намагалися плавати на сушу. 
Вони безцеремонно користувалися її терпінням, дбаючи лише 
про себе. Вони мали кораблі, але використовували їх лише для 
прогулянок.

Риба-острів втомилася. Її тіло хворіло від навантаження й ма-
лорухливості, вона сумувала за своєю зграєю та можливістю бути 
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вільною. Вона вирішила попросити людей знайти собі краще міс-
це для житла.

Риба обережно заговорила. Вони відмахнулися і вдавали, що 
не чують. Риба поворушила плавниками, сподіваючись, що вони 
здогадаються і щось зроблять, але люди лише розсміялися. Риба 
смикнула спиною, думаючи, що хоч переляк змусить їх покинути її, 
але вони лише міцніше вчепилися у свої хатини і почали будувати 
укріплювальні споруди.

Терпець Рибі урвався. Вона різко зірвалася з місця. Кружляла в 
різні боки і сильно била хвостом. Плигала й вистрибувала над во-
дою. Риба була розлючена, але залишалася доброю: вона стежила, 
щоб жоден мешканець не постраждав. Вона лише хотіла повер-
нути собі волю і нагадати гостям, що вони можуть жити в іншому 
місці, побудувати чудові міста на суші.

Люди були обурені: вони звикли до покладистого острова і не 
хотіли приймати його самостійність. Вони намагалися прив’язати 
Рибу, хтось навіть кинув величезну петлю їй на шию, але зупинити 
стихію вже було неможливо.

Риба-острів з останніх сил зробила ривок і підпливла до зем-
лі. Скинула на берег мешканців разом із їхніми будинками та ко-
раблями, вдарила хвостом, піднявши величезний фонтан бризок,  
і попливла назавжди геть.

Люди спочатку розгублено подивилися їй услід, а потім взяли-
ся за роботу й збудували величезне комфортне місто. Через кілька 
десятків років вони навіть не згадували, що жили на живому ос-
трові.

Риба не ображалася. Вона раділа свободі і розуміла, що сама 
дозволяла їм усе це, і більше робити таку помилку не збиралася.
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ДОСКОНАЛЕ  ЖИТТЯ

У їхньому будинку завжди був ідеальний порядок. Книги у спе-
ціальній шафі відсортовані суворо за автором, кольором корінців 
та висотою обкладинки. На середній полиці лежав вказівник, ре-
тельно складений за спеціальною схемою.

Тарілки, чашки та келихи блищали, переливалися, займали своє 
чітко вказане місце у серванті. До посуду, крім неї, ніхто не торкав-
ся: китайська порцеляна не терпить невмілих рук.

Пил був витертим не тільки на видимих   поверхнях, а й на лю-
страх, шафах і навіть на дальній поличці у ванній. Сантехніка, звіс-
но ж, сяяла і пахла морським бризом.

Для одягу вона теж склала складну схему, розписану практич-
но на 365 днів окремо для неї, чоловіка, для старшого сина та мо-
лодшої доньки. Її сім’ї ніколи було витрачати час на підбір гарде-
робу та інші дурниці: чоловік робив ідеальну кар’єру, діти ідеально 
навчалися і готувалися стати «пристойними освіченими людьми» 
та «бажаними у топменеджменті співробітниками».

Тому в неї все має бути на вищому рівні, відточено і добре про-
думано.
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Не варто і згадувати, що тварин у будинку не було: це пил, ве-
реск, зайва витрата часу і грошей.

А потім вона заплановано здала аналізи, в очікуванні побачи-
ти звичні результати відмінного здоров’я. Утім, побачила те, що не 
вписувалося в ідеальне життя.

Вона довго гуляла у парку — вперше безцільно та безсистем-
но. Потім була перша вечеря з напівфабрикатів, приготована   чо-
ловіком. Потім — не знайдена шкарпетка у пранні й забута на 
під віконні кава, що лишила слід на білій серветці. Ранковий сік  
з пакета замість фрешу, круасани на сніданок — і жодної проро-
щеної пшениці.

Далі було багато хвилин на самоті, багато годин у компанії не-
стримного сміху та знесиленого ридання. Багато музики. Багато 
тиші. Багато нових хобі, що забруднили колись ідеальну підлогу,  
і щеня, підібране під парканом.

Діти стали значно самостійнішими, допомагали прибирати бу-
динок — не так, як вона, але затишно. Чоловік змінив, як виявило-
ся, не таку вже й прекрасну і досить нервову роботу. Зайнявся тим, 
про що мріяв, і зміг забезпечувати сім’ю не гірше. Частіше бував 
удома і готувався сплатити вартість лікування.

А потім — дзвінок лікаря та вибачення з приводу помилки в 
аналізах. І запевнення, що це страшний сон і вона може поверну-
тися до колишнього розміреного життя.

Чоловік співав серенади фальцетом. Діти й пес гасали, пере-
вертаючи весь будинок догори дриґом. Вона реготала і весь вечір 
вивозила до контейнерів свою ідеальність у великих сміттєвих па-
кетах. Викинувши останній, вони всією сім’єю пішли гуляти босо-
ніж по вологій після дощу траві. Життя нарешті стало досконалим.
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БЮРО ЗНАХІДОК

«Ласкаво просимо до бюро знахідок!» — промовляла вивіска 
на новій будівлі у центрі міста.

«Не проходьте повз!» — приваблював напис на плакаті перед 
будинком.

«Вам здається, ви назавжди втратили радість чи кохання?  
Заходьте до нас, тут знаходять ВСІ!» — запрошував білборд на 
протилежному боці вулиці.

Аліса витерла сльози і сіла на лавку перед бюро. Останнім ча-
сом на її долю припало безліч випробувань: наближалося звіль-
нення з роботи, що мотала нерви, але не приносила значного до-
ходу; господиня квартири повідомила, що продаватиме її і за два 
тижні треба з’їхати; ще й подруга наговорила гидоту про її хлопця, 
внаслідок чого Аліса посварилася з обома.

Дівчина знесилено перебирала в голові свої нещастя і не могла 
вигадати, як же з цього вибратися.

З будівлі почулася приємна музика. Бюро знахідок відчинило 
свої двері першого робочого дня.

Перед входом уже стовбичили роззяви і спраглі знайти втра-
чені речі, але Аліса все сумнівалася, чи варто туди йти. Слід сказа-
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ти, що дівчина вона була скептична, раціональна і не дуже вірила у 
знаки, долю та виграш у лотерею. Але чи то настрій був таким, чи 
прийшло розуміння, що гірше вже не буде, тож вона вирішила по-
дивитися, що там відбувається.

Натовп уже розвіявся, Аліса відчинила масивні двері і опини-
лась у великому овальному холі з безліччю входів у кімнати. Ввічли-
вий юнак, адміністратор бюро знахідок, взяв у неї пальто, повісив 
на вішак і запропонував провести екскурсію.

— У нас є деякі правила відвідування, — почав він. — За один 
візит ви можете зайти лише в одні двері. Бути довше години не 
дозволяється. Наступний раз можна прийти не раніше ніж за мі-
сяць. Все знайдене ви повинні взяти з собою і не віддавати нікому 
до наступного відвідування.

«Хм… — подумала Аліса. — Такий серйозний. Я взагалі-то 
тут тільки, щоб відволіктися».

Хлопець продовжував:
— Тому дуже добре подумайте, які двері обрати і які знахідки 

винести назовні. 
Завершивши огляд, він жестом запропонував дівчині сісти 

на диван посеред холу та подивитися на екран на стіні. Там йшов 
відео ряд з оглядом кімнат і можливих знахідок.

«Втрачені надії», «Зламані мрії», «Покинуті почуття», «Ко-
ротке щастя», «Романтичний настрій», «Віра в себе» — блима-
ли на екрані назви.

У Аліси закрутилася голова, і вона віддалася хвилинному по-
риву й зібралася зайти в кімнату з втраченим везінням, думаючи, 
що саме його непогано було б повернути. Проте, шарпаючи ручку 
дверей кілька разів, дівчина зрозуміла, що та зачинена.
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Потім вона спробувала увійти до кабінету з табличкою «Втра-
чена довіра», але теж безуспішно. Аліса намагалася потрапити ще 
в кілька кімнат, але нічого не виходило. Вона роздратовано повер-
нулася до адміністратора і зібралася висловити своє невдоволен-
ня, але той випередив її:

— Бюро знахідок вас не пускає? Це величезна удача.
Дівчина здивовано підняла брови:

— Удача?! Мені останнім часом так щастить, що скоро втрачу 
все, що так важливо для мене!

— Звісно, вам пощастило, — засяяв хлопець. — Коли зачи-
няються одні двері, обов’язково відчиняються інші! І саме в такі 
періо ди доля дає змогу почати все з нового аркуша. 

— І що ж мені робити? — розчаровано запитала Аліса чи то 
його, чи себе.

— Ходімо, для вас у нашому бюро є особлива кімната.
Він повів дівчину на останній поверх, потім довго підбирав 

ключі до найменших дверей і, легко підштовхнувши гостю всере-
дину, швидко замкнув її.

— Тільки цього мені не вистачало! — вигукнула Аліса.
— У вас є година, — почувся голос за дверима. — Проведіть її 

недаремно!
Дівчина озирнулася. Кімната була порожньою, лише на стіні 

яскравою білою плямою сяяв чистий лист ватману. Поруч стояли 
банки з фарбами, лежали пензлі. У дитинстві Аліса любила малюва-
ти, хоч і не вчилася у художній школі. А потім, у метушні дорослого 
життя, втратила навичку виражати думки через образи та картини.

Вона підійшла до ватману і найбільшим пензлем поставила ве-
личезний чорний мазок по центру. Фарба повільно стікала вниз. 



Дівчина знову зробила швидкий широкий мазок зверху. Потім ще 
один і ще... Зверху нанесла червоні бризки, коричневі кола, знову 
мазки та смуги...

Час ніби зупинився. Проблеми відійшли на задній план. Аліса 
віддавала паперу всі свої переживання, виливала в фарбах гіркоту  
і розчарування, вихлюпувала злість і гнів.

Якоїсь миті вона стомлено опустилася на підлогу, заплющила 
очі й відчула всередині несподіваний спокій і впевненість. Незро-
зуміло як, але вона побачила картинку себе в майбутньому: щасли-
ва, у своїй оселі, зайнята улюбленою справою, з близькою люди-
ною поруч.

Із задуму Алісу повернув звук ключа в замковій щілині. На по-
розі стояв усміхнений адміністратор.

— Минула година, вам пора. Що ви знайшли у нашому бюро та 
візьмете із собою?

Аліса зовсім забула про ці правила і обернулася, щоб забрати 
картину як нагадування про цей день, але ватман був порожній.

Дівчина усміхнулася. 
— Я все зрозуміла. Переді мною чистий лист, я візьму його — 

це втрачена мною віра в майбутнє, яке я намалюю сама.
Хлопець задоволено усміхнувся і провів її до виходу.

— До речі, в нашому бюро знахідок відкрито вакансію. Гарний 
соціальний пакет, включає проживання. Прийдете завтра?
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ВИПИЙ СВОЇ МРІЇ

— Випий свої мрії, — знову сказала Королева.
Марі, мов у тумані, дивилася на неї і згадувала, як тут опинилася.
Учора ввечері вона не могла заснути і вирішила почитати.  

У книжковій шафі було багато літератури, вона гортала журнали, 
брошури, старовинні фоліанти, але нічого не відгукувалося.

Дівчина приїхала відвідати батьків і відпочити від божевільно-
го ритму міста. Вона вставала рано-вранці, йшла до струмка, пір-
нала в крижану воду. Потім куталася у махровий халат, довго сиді-
ла на березі, вбираючи кожен міліметр тиші.

Потім, як у дитинстві, снідала маминими оладками з джемом з 
аґрусу, перебирала старі платівки, гойдалася в гамаку під вишнями 
і насолоджувалася неспішними бесідами з рідними.

Увечері вона сиділа в альтанці й до пізньої ночі дивилася на зір-
ки, відчуваючи, як космос заповнює тріщинки всередині...

Думки Марі плуталися, вона продовжувала дивитися на Коро-
леву, яка терпляче чекала відповіді, і згадувала події того вечора.

Отже, в бібліотеці вона провела багато часу і вже збиралася 
йти, коли натрапила на маленьку, розміром як блокнот, книжку в 
потертій обкладинці.
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«Де живуть мрії» — позолоченими літерами сяяв напис по 
центру. Далі все було, як у тумані. Дівчина пам’ятала, як торкнулася 
перших сторінок, прочитала кілька рядків, і раптом літери затан-
цювали, земля пішла з-під ніг, тіло стало невагомим, як пір’їнка, і... 
після яскравого спалаху світло згасло, а вона прокинулася тут —  
у величезному палаці, поруч із Королевою, яка пропонувала випи-
ти мрії.

Марі потрусила головою, потерла очі й озирнулася. Місце зда-
валося їй знайомим, але вона не могла згадати, звідки його знає.

— Ну, люба. Зосередься! — усміхнулася Королева. — Невже 
ти ще не розумієш, чому опинилася тут?

Марі розгублено дивилася на неї і відчайдушно перебирала 
думки.

— Палац подорожей! — вигукнула вона.
— Ну нарешті! — видихнула Королева. — Думала, доведеться 

вести тебе до Зоряного чи Північного Оленя, щоб ти все усвідо-
мила.

Марі продовжувала дивуватися.
— Але як я тут опинилася? Може, я сплю? Тоді чому все здаєть-

ся таким справжнім?
— Грань між сном і реальністю дуже розпливчаста, мила моя, — 

усміхнулася Королева. — Ти дуже багато думаєш, аналізуєш, і це 
заважає тобі. Ти стишуєш свій внутрішній голос. Тому я і прошу: 
випий свої мрії — і ти все усвідомиш. 

Марі з острахом подивилася на келих з блискучою рідиною, 
схожою на шампанське. Очі Королеви були впевненими, і дівчина 
вирішила хоч раз у житті послухати не розум, а серце. Вона заплю-
щила очі й зробила перший ковток.
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Приємний смак і тепло розлилися по тілу. Вона раптом згадала 
себе зовсім юною та безтурботною, тією, що мріє жити біля моря 
та вирощувати виноград. Марі зробила ще два ковтки — бульбаш-
ки залоскотали ніс, і вона згадала, як хотіла політати на повітряній 
кулі, навіть запланувала сюрприз, але її колишній хлопець був зай-
нятий на роботі й політ довелося скасувати.

Вона смакувала напій, і з кожним ковтком у пам’яті виринали її 
справжні бажання. Коли фужер виявився порожнім, вона виразно 
побачила свою велику, але чомусь забуту мрію — написати збірку 
казок.

Марі згадала, що вона мала сюжет, персонажів та чудову назву: 
«Де живуть мрії». Але якось життя закрутило її в метушні міського 
ритму, і книжка розтанула, мов міраж.

— Вітаю, люба, — вивела дівчину з роздумів Королева. — Те-
пер ти нарешті повернулася до себе. Ти знаєш, що робити далі. 
Можеш повертатися, але спершу прийми від мене подарунок.

Марі вдячно взяла з її рук скриньку, прикрашену різнокольо-
ровими стрічками та пір’їнками, обійняла Королеву і прошепотіла 
їй на вухо.

— Я більше не зраджуватиму своїх мрій. 
 У цей момент земля затанцювала під ногами, якась музика 

скреготіла на реверсі, щось блиснуло, а потім її огорнула темрява.
Марі розплющила очі в батьковій бібліотеці: за вікном яскраво 

світив місяць, у її руках був пакунок. Зазирнувши до нього, дівчи-
на побачила розкішного ловця снів — талісман, який захищає від 
злих духів і ловить у свою павутинку добрі сни.

Вона усміхнулася й розкрила свій блокнот з написом «Де жи-
вуть мрії».



Завтра вона зателефонує на роботу і повідомить, що за п’ять 
років без вихідних їй належить більш тривала відпустка, а потім 
вирішить, чи повертатися туди взагалі.

А поки Марі зайшла в інтернет і забронювала квиток на літак 
на південь Франції. Там вона обов’язково напише свою книжку  
і здійснить політ на повітряній кулі.

А от прямо зараз треба написати розділ про те, як Збирач Зі-
рок намовив Королеву зустрітися з письменницею.
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ГОЛОВНА ЛЮДИНА

— Хто головна людина у твоєму житті? — повторив чиновник.
Лана прийшла до тями, здригнулася й згадала, де вона і що тут 

робить.
Вранці вона не прокинулася, як завжди. Застрягла десь між 

світами. Ні чорного тунелю, ні брами до раю та пекла не було: су-
цільні коридори та кабінети. Вона безкінечно тинялася ними, на-
магалася заговорити зі службовцями, з’ясувати, де вона, куди їй іти, 
але вони відмахувалися, сердито відправляли на інший поверх або 
взагалі вдавали, що не помічають жінки.

Якоїсь миті Лана зневірилася і сіла прямо на підлогу в кінці 
коридору. Мимо пропливали такі ж, як вона, — загублені в цьому 
лабіринті. Хтось метушився і лаявся, інші переступали з ноги на 
ногу, не наважуючись щось запитати, треті вже збирали компанію 
та писали петицію.

«Все, як у житті, — подумала Лана і жахнулася своєї думки: — 
А де ж я зараз?»

Якийсь час вона сиділа нерухомо і раптом усвідомила, що це 
вперше за багато років, коли вона просто сиділа. Не гасала між 
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двома роботами, будинком, дачею, не вираховувала, скільки зали-
шилося сплатити тіла кредиту та відсотків, не вирішувала нереаль-
ні головоломки про те, як поставити на ноги дітей, які й самі вже 
завели дітей, як допомогти літнім батькам і впоратися з узятими на 
себе зобов’язаннями з управління будинком.

І тільки зараз вона зрозуміла, що смертельно втомилася. Вже не 
було ні бажань, ні планів, лише безкінечний біг по колу, якому не 
було кінця, крім одного...

Лана зрозуміла, що вона тут невипадково. У неї вже місяць 
тягло під лівим ребром, молода медсестра на профілактичному 
огляді щось говорила про те, що в неї надто високий темп життя,  
а однокласниця, яку вона випадково зустріла, виправдовувалася, 
що не впізнала її з цією зачіскою, і дивилася з якимось жалем.

Йти до лікаря їй було ніколи, та й не звикла вона займатися со-
бою, коли чоловіка треба було влаштувати в чергу на путівку, син 
змінював роботу, а донька вечорами займалася танго і доводилося 
підстраховувати з онукою.

Вона ніколи не скаржилася. А сенс? Це життя, воно не може 
бути легким, потрібно просто робити, що маєш. Так Лана налаш-
товувала себе, коли вранці тіло відмовлялося справно функціону-
вати та подавало сигнали про збій. То нога, то поперек, то біль під 
лопаткою... Але розклеюватися не було коли: вона вставала і роби-
ла те, що звикла. Окрім цього дня.

Її роздуми перервав товстий клерк у м’ятій сорочці. Він ніс 
стос паперів і називав прізвища. Серед них прозвучало і її. Кивком 
він вказав Лані слідувати за ним, завів у кабінет і поставив запитан-
ня, яке ввело її в ступор і призвело до втрати свідомості, якщо це 
можливо в такому місці.
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— Хто головна людина у твоєму житті? — гриміло на весь ка-
бінет, на весь будинок, на весь світ — цей чи той.

Лана від жаху затуляла вуха, ховала голову між колінами, але 
втекти було неможливо, і вона нарешті здалася.

— Я не знаю, — прошепотіла вона.
— Відповідай негайно, — нервувався чиновник. — У мене 

ще повний коридор таких загублених. Спочатку живуть не сво-
їм життям, а потім тут каламутять, усе не зрозуміють, туди їм чи  
назад!

— Це куди «туди»? — пересохлими губами прошепотіла 
Лана.

— Та що це таке! — остаточно розсердився господар м’ятої 
сорочки. — Тут я запитую, ти відповідаєш, і потім ми вирішуємо, 
що з тобою робити далі.

— Я не знаю, — вже плакала жінка. — Чоловік був головним, 
коли побралися. Намагалася огорнути його затишком і турботою, 
адже він так рано втратив матір і потребував тепла. Потім діти 
були головними: треба було дати їм освіту, купити квартири, допо-
могти ростити онуків. Потім усі ці громадські проєкти...

— А зараз хто головний? — з огидою дивився на неї  нестерп-
ний чиновник.

— Не знаю, ніхто... Просто роблю, що винна... 
— Кому винна?
— Кому винна? — повторила Лана, і обличчя її просвітліло. — 

А це, виходить, все — я сама. Звалила на себе і несу. Заглушаю біль 
тілесний і душевний, біжу від самої себе, виходить.

— І що? — подобрішав чоловік. — Розумієш тепер? Знаєш 
відповідь?



— Так. Головна людина в моєму житті — це ж… я…
Щось загуркотіло. Вона прокинулася у своєму ліжку й глибо-

ко вдихнула. Обмацала своє тіло, підійшла до дзеркала у ванній  
і довго розглядала обличчя. Заварила чай, взяла аркуш паперу і по-
чала писати. А потім пішла до озера — зустрічати світанок. Вона 
не проґавить цей шанс жити.
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ЧАС ВІДПУСТИТИ

— Запишіть домашнє завдання, — сказала вчителька Школи 
щастя. — Складіть список із 10 пунктів: що вам час відпустити 
цієї осені. Потім оберіть найголовніше і зробіть це.

Учні поспішали додому, дорогою обговорюючи завдання.
Крихітка Мус не дуже уважно слухала подруг, які збирали-

ся розлучитися зі старою кофточкою, непотрібним диваном чи 
звичкою довго спати. Вона без охоти кивала у відповідь на запев-
нення хлопців, що головне — позбутися мотлоху в майстерні або 
настирливого бажання мати велику машину. Дівчина знала, з чим 
доведеться впоратися їй: цієї осені пора відпустити необхідність 
відповідати чужим очікуванням.

Крихітка Мус завжди була слухняною, доброю дівчинкою. 
Вона вчилася на відмінно у загальній школі, щоб порадувати бать-
ків, хоча багато предметів були нецікаві їй і здавалися непотріб-
ними. Вона могла до ранку слухати подругу, яка по двадцятому 
колу розповідала, які погані люди її, бідну, оточують. Вона терпіла 
галасливих сусідів, щоб не псувати стосунки, мовчала, коли треба 
було говорити, і говорила, коли хотілося побути в тиші.



Дівчина часто поверталася стомленою після зустрічей з людь-
ми, яким не могла відмовити, щоб не образити. І в якийсь момент її 
осяяло: «А чому я не боюся образити себе? Чому дозволяю іншим 
розпоряджатися моїм часом, силами, натхненням? Навіщо ганя-
юся за примарною можливістю відповідати чиїмось очікуванням, 
розтоптуючи свої власні мрії та потреби?»

Тому Крихітка Мус дуже зраділа, коли почула завдання у Шко-
лі щастя, яку вона почала відвідувати минулої весни. До речі, це 
було її перше самостійне рішення всупереч протестам близьких, 
які переживали, що вона буде надто зайнята вечорами.

Прийшовши додому, Мус насамперед склала список своїх 
бажань, уважно перевіряючи, чи не продиктовані вони кимось 
іншим. Потім запланувала поїздку за місто, яку давно відкладала, 
оскільки проводила всі вихідні на дачі біля подруги, прикрашаючи 
її безмежну самотність. 

Написала роботодавцю, який регулярно затримував зарплату, 
й повідомила, що чекає до понеділка або звільняється. 

Не відповіла на дзвінок любительки поскаржитися, порадила 
подрузі зайнятися чимось цікавим і обірвала на півслові черговий 
потік пліток. 

Вийшла на вулицю, купила великий букет повітряних кульок  
і відпустила їх у небо — разом зі своєю звичкою догоджати. Потім 
прокинулася вранці й засміялася. Як, виявляється, легко всередині, 
коли живеш своїм життям!
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ТІЛЛІ

У звичайній країні жила незвичайна дівчинка. Їй назвали 
 Естель, але малій більше подобалося, коли її звали Тіллі.

Зовні вона мало чим відрізнялася від однолітків: середнього 
зросту, кирпата з ластовинням, русяве, злегка кучеряве волосся  
і мигдалеподібні очі з пухнастими віями.

Лише одне видавало в ній неординарність: дівчинка не ходи-
ла, а пританцьовувала. Іноді можна було вгадати кроки плавного 
вальсу: 1-2-3, 1-2-3... Іноді — пристрасного танго з несподіваними 
випадами та розворотами. У похмурі дні її ноги вистукували чечіт-
ку, щоб ритм життя не сповільнився, а в особливо складні момен-
ти здавалося, що Тіллі ось-ось закрутиться в класичному фуете.

Причиною тому виявилося ось що: у кожного з нас є внутріш-
ній Чоловік та внутрішня Жінка, проте не всі ми чуємо, відчуває-
мо їх. Хтось пригнічує, хтось не помічає, а ось Тіллі чітко усвідом-
лювала їх у собі всередині. Більше того, вона знала, що вони 
танцюють.

В одних ситуаціях вів Чоловік: вмикався азарт, лідерство, напо-
легливість. Танець ставав енергійним, Естель відчувала себе впев-
нено та потужно.
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Коли вела Жінка, з’являлася гнучкість, податливість, м’якість. 
Дівчинка, як пухнаста кішечка, муркотіла і домагалася свого хитрі-
стю й ласкою.

Така вона була з народження, і ця особливість завжди допома-
гала їй у житті — до одного моменту.

У 15 років вона закохалася. У дорослого чоловіка, який, однак, 
не був упевнений у собі й через те сердився, коли Тіллі виявляла 
ініціативу і рішучість. Користуючись особливим ставленням дів-
чини, він намагався придушити її внутрішнього Чоловіка, заборо-
няв їй танцювати, ігнорував її ідеї, наполягав на тому, що є справи 
жіночі й чоловічі і нічого їй лізти не у свою стихію.

Тіллі почала змінюватися. Намагаючись догодити коханому, 
вона відмовлялася від улюблених занять, перестала генерувати ці-
каві ідеї і, що найжахливіше, не танцювала.

Дівчина ніби згасла. У глибині душі вона відчувала: щось пішло 
не так, але вголос боялася зізнатися собі, що живе чужим життям.

Це могло б продовжуватися довго, якби не доля.
Одного дня чоловік повідомив, що Естель стала йому неціка-

вою, і він насправді лише терпів, щоб бути з нею. Наговоривши 
гору неприємних речей, він пішов, грюкнувши дверима, залишив-
ши Тіллі в стані жаху і подиву.

Кілька тижнів дівчина ніби перебувала у забутті. Вона не по-
мічала, як ніч змінює день. Туга і нерозуміння роз’їдали її зсереди-
ни, самотність душила липкими обіймами — здавалося, гірше й 
бути не може. Однак чергового ранку Тіллі спочатку помітила, що 
на вулиці світить сонце і розпускається молоде листя на деревах. 
Потім вона почула, як голосно співають птахи. А головне, її ноги 
почали рухатися в обережному, невпевненому танці.



Так почалося відродження Естель. Вона повільно поверталася 
до себе, реанімуючи все пригнічене та заборонене, зцілюючи ба-
жане та важливе, відпускаючи надумане та чуже.

Її незвичайне розуміння своїх внутрішніх Чоловіка та Жінки 
допомогло згадати про те, що вона першопочатково цілісна, на-
повнена, і для цього їй не потрібен чийсь дозвіл. Тіллі усвідомила, 
що тепер може бути поряд лише з таким же цілісним, зрілим парт-
нером і більше ніхто не вплине на її вибір шляху.

Минув час... Маленька Тіллі стала прекрасною мудрою жін-
кою. У неї була чудова сім’я, і   тепер вона могла лише дякувати тому 
чоловіку, який одного разу залишив її і дав змогу повернутися до 
себе справжньої.
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КІМНАТА, ЯКОЇ НЕМАЄ

— Є така кімната, якої немає. У ній є меблі та стіни, але побачи-
ти її непросто, адже вони у відображенні, і тому потрібно дзерка-
ло, щоб побувати в ній.

— А ще треба вміти по-особливому дивитися: трохи примру-
живши очі, але не закривати повністю.

— І стан підібрати особливий — майже заснути, коли тіло вже 
не відчувається, але свідомість не спить.

Усе це розповідали молодій відьмочці по імені Зіне її старші та 
більш досвідчені подруги.

Вона давно хотіла потрапити до цієї кімнати. Відчувала, що там 
нарешті намацає свою суть, свою природу, свій сенс.

Зіне закінчувала Школу магії, і час було визначатися з подаль-
шим напрямом. Багато подруг вибрали зіллєваріння й вже експе-
риментували з рецептурами. Декілька знайомих хлопців пішли на 
випробувальний термін до Інституту безмежних чисел і намага-
лися створювати формули нових почуттів та емоцій.

Зіне пропонували роботу в бібліотеці — впорядкувати відь-
минську літературу, в аптеці — сортувати порошки та трави, але 
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вона відчувала, що все це не про те, а тому хапалася за Дзеркальну 
кімнату як за останню соломинку для потопельника.

Відьмочка вирішила сьогодні не лягати спати і будь-що потра-
пити туди. Щоб розслабитися, вона прийняла ванну з відваром 
лаванди, натерлася запашною олією, прочитала необхідні закляття 
й сіла у зручне крісло навпроти великого дзеркала у старовинній 
рамі.

У кімнаті було прохолодно, тож довелося відволіктися і взяти 
ковдру. Потім їй завадило яскраве світло люстри, тож вона запали-
ла свічки.

Ще через годину виявилося, що Зіне дуже голодна і розслаби-
тися не вдається. Відьма засмучено пішла на кухню, заварила чай, 
насипала в кошик бубликів та цукерок і збиралася повернутися до 
спроб потрапити до Дзеркальної кімнати.

Раптом з підвіконня почулося кректання.
— Кхе-кхе, — звертав на себе увагу маленький гном.
— Ти налякав мене, Дзор! — вигукнула Зіне. — Що ти тут ро-

биш?
— Щось, — бурчав незграбний малюк у широких штанях та 

безглуздій сорочці в горох. — Уже ж не бублики гризти з тобою 
прийшов. У Дзеркальну кімнату хочеш? Так би й сказала. Ти не в 
курсі, чи що? Гноми можуть потрапити у будь-яке місце!

— Я й не подумала, що можна звернутися до тебе, — виправ-
довувалася відьма.

— Не подумала... — передражнив Дзор. — Ходімо! Усьому 
вас треба вчити.

Зіне плюхнулася в крісло, забувши про чай, і широко розплю-
щеними очима дивилася на гнома.
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— Що мені робити? — прошепотіла вона нетерпляче.
— Спершу перестань балакати, — бурчав Дзор. — Сядь рів-

но, ти ж не хочеш увійти туди горбатою? Починай спостерігати за 
диханням... Так... Тепер заплющ очі, спостерігай темряву під пові-
ками... Злегка припідніми вії — так, щоб бачити дзеркало, але без 
рами... Додай прищур... Готово! Пірнай!

Дзор різко штовхнув її в спину, і Зіне опинилася в кімнаті, дуже 
схожій на її власну, але щось таки відрізнялося. Звісно! Меблі та всі 
предмети були розташовані дзеркально.

У книжковій шафі було значно більше літератури, ніж у неї. По-
глянувши на обкладинки, Зіне звернула увагу, що всі книги були 
про мистецтво нічних польотів та вміння непомітно пурхати над 
немагічними поселеннями.

На маленькій софі сиділо пухнасте чорне кошеня. Ліниво по-
тягнувшись, воно стрибнуло спочатку на підлогу, а потім залізло 
їй на руки.

Відьма почухала його за вухом і перевела погляд на затемне-
ний кут кімнати. На кілька секунд дівчина перестала дихати. Там 
стояла вона – мрія всіх випускниць – Мітла із сенсорним управ-
лінням МП-1313!

Зіне посадила кошеня собі на плече і обережно підійшла до лі-
тального апарату. Вона погладила ручку, захопилася зручним си-
дінням, натиснула на кнопку включення і... не зчулася, як вже летіла 
над містом.

Відьмочку завжди захоплювали нічні польоти, але на своєму 
звичному транспорті — шкільному вінику УП-66 — вона не мог-
ла літати довго, адже його заряду вистачало лише на 30 хвилин і 
максимальна швидкість була обмежена 40 кілометрами на секунду.
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Зараз вона мчала не менше 80 кілометрів, волосся майоріло за 
вітром, тіло пронизували мільйони зоряних іскор, а за пазухою, ні-
трохи не напружуючись, сопіло й муркотіло кошеня, якому вона 
встигла дати ім’я — Флай.
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Зіне не просто літала — вона обіймалася з мітлою, виписувала 
піруети, робила кульбіти, танцювала ча-ча-ча та самбу. Дівчина за-
була про час і просто відчувала, що вона там, де має бути.

За час польоту вона встигла начарувати дощ для тільки-но по-
саджених у саду троянд, запустила вітер у млині, звільнила кілька 
лисенят із капкана і допомогла голодним безхатченкам «випадко-
во» знайти пакет з теплою їжею.

Вдосталь налітавшись, Зіне повернулася до кімнати і лягла на 
софу. Флай задоволено муркотів поряд. Вона подумала, як це чудо-
во — займатися улюбленими польотами і допомагати іншим.

Засинаючи, вона відчула поштовх, і рано-вранці прокинулася  
у своєму власному ліжку. На підвіконні сидів Дзор, потягуючи че-
рез соломинку освіжаючий напій.

— Ну що, красуне? Як твоя подорож? — хитро посміхався він.
— Вийшло... — радісно сяяла відьмочка. — Скільки я пробула 

у дзеркальній кімнаті? Як повернулася?
— Не поспішай знати все одразу. Згодом ти навчишся легко 

переміщатися через дзеркало. А поки що розкажи, ти бачила щось 
корисне? Зрозуміла, чим тобі зайнятися після школи?

Зіне мовчала і заворожено дивилася в куток: пухнасте чор-
не кошеня гралося сонячними відблисками, а поруч стояла МП-
1313. Її улюблена мітла...

— Хо-хо, — пожвавішав Дзор. — Схоже, магічна спільнота ви-
значила твоє призначення. Це трапляється рідко, але іноді особли-
вим мандрівникам дозволяють взяти щось із Дзеркальної кімнати. 
Ти — обрана, люба!

Але Зіне слухала його неуважно, літаючи по кімнаті.
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ТА, ЩО ЛІТАЄ НОЧАМИ

Вона знову літала ночами. Надягала ту саму сукню з червоною 
нижньою спідницею, довгу рожеву шаль і мчала щосили, розсіка-
ючи зоряні простори.

Інга не була відьмою і мітлу використовувала лише за прямим 
призначенням, але кілька років тому вона раптом усвідомила себе 
такою, що літає над дахами будинків. Тоді вона злякалася, якось 
дісталася додому й переконала себе, що це був сон.

Потім це повторилося, і не раз. Вона навчилася керувати про-
цесом, насолоджуватися польотом і навіть коригувати маршрут. 
Ще згодом — вигадала, як мати з цього користь.

Вдень Інга підслуховувала бажання людей, а вночі підкидала їм 
у відчинені вікна різні речі, що їх надихали.

Наприклад, повна кучерява жінка в тролейбусі мрійливо роз-
повідала подрузі, що хоче танцювати. Інга підкинула їй рекламу 
клубу біля будинку.

Високий чоловік у черзі закохано дивився на фото курцхаара, 
який був йому не по кишені. Вона поклала на його тумбочку візит-
ку притулку для тварин.
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Сусідка, забуваючись, співала на кухні, у душі, у спальні, а їй 
лише стукали по батареї і демонстративно не віталися в ліфті. Інга 
поклала на її порожню після смерті чоловіка подушку запрошення 
на прослуховування у студії вокалу.

У тієї, що літає ночами, було багато роботи, адже люди так ча-
сто не наважуються здійснити свої бажання, а вона знала, як на-
дихнути. Кожен вечір був особливим, і здавалося, ось воно, її та-
ємне щастя. Вдень жінка надягала звичайні джинси та футболку, 
йшла на роботу у квітковий магазин і ставала непомітною Інгою.  
А вночі наставав час її сили.

У місті почали відбуватися дива. Жителі стали веселими, за-
доволеними. Вони співали, пританцьовували, випікали пироги й 
писали картини, шили плюшевих ведмедів і квітчасті подушки, по-
дорожували та ліпили з глини. Інга усміхалася й раділа, що змогла 
докласти до цього руку.

Але якось, через два роки після першого разу, вона просто не 
злетіла. Це був звичайнісінький вечір. Довга сукня для польотів 
облягала стан, ніч була темною, як вугілля, але нічого не виходило. 
Вона пробувала ще й ще, але марно. Не вийшло наступного вечо-
ра, і за кілька днів.

Вірний пес жалібно скиглив, але не міг їй допомогти. Сіла бата-
рейка. Висохли крила. Зникли сили.

Інга не виходила із дому. Лежала у ліжку. Зрідка мігрувала на 
кухню і без апетиту їла хліб з огірками, підгодовуючи сухим кор-
мом собаку. Погода за вікном стояла дощова, батареї були холодні, 
а чай не зігрівав душу.

Туга стискала її серце, страх душив погрозами, зрадливий хо-
лодок у горлі шепотів, що тепер її життя позбавлене сенсу.



А за кілька днів у двері постукали. Власниця квіткового магази-
ну принесла апельсини, сказала, що без неї нема кому робити гарні 
композиції, та попросила одужувати.

Увечері дзвонила сусідка, кликала на свій перший творчий ве-
чір і співала прямо у слухавку.

Вперше за довгий час Інга увімкнула телевізор. Там танцювали 
любителі. І серед них — уже не повна, але така сама кучерява жін-
ка з тролейбуса.

На вулиці хтось голосно гавкав. Жінка повільно підійшла до 
вікна: хлопець із величезним дворнягою бігали наввипередки.  
У господареві вона впізнала чоловіка із черги. Виявляється, він мрі-
яв про друга, а для цього не обов’язково бути породистим.

Інга вперше за ці дні швидко заснула без важких думок. Сни-
лися їй біляві ангели з пухнастими крилами, які тримали її за руки,  
і вони разом кружляли високо в небі.

Прокинувшись, вона скрикнула: кімната була завалена пода-
рунками. Фотографії, журнали, солодощі, дитячі малюнки, вірші  
й навіть глиняна ваза. А в кутку скромно лежали нові крила.

Її ангели справді прилітали цієї ночі. Мешканці міста знали про 
неї, пам’ятали її добрі справи, хотіли підтримати. Вона не уявляла, 
як вони доставили їй подарунки, але це було не важливо, адже за 
вікном знову світило сонце, а вона усміхалася.

А ввечері... Увечері вона знову літала... Надягла ту саму сукню з 
червоною нижньою спідницею, довгу рожеву шаль і мчала щоси-
ли, розсікаючи зоряні простори...
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Арт-практика

Дитячі секрети

А пам’ятаєш, як у дитинстві ми любили шепотіти на вушко 
найближчим друзям свої секрети, закопували скельця та ґудзики, 
вели щоденники? Хочеш знову відчути себе хранителем найваж-
ливіших таємниць?

1. Згадай головні секрети свого дитинства. Хто знав про них? 
Чиї секрети довіряли тобі?

Прямо зараз намалюй або опиши свій найбільший секрет, 
поклади його в конверт і надійно сховай. Постав дату, коли мож-
на буде зазирнути всередину листа.

2. Заведи таємну скриньку і цілий місяць щодня клади в неї 
записку зі своєю найбільшою радістю. Нехай це буде твій щасли-
вий місяць. Потім ти зможеш дістати звідти натхненні послання 
для себе.

3. Уяви себе дитиною, якій вперше дали фотоапарат. Біжи на 
вулицю та фотографуй все незвичайне. Потім створи фотоколаж. 
Сфотографуй себе зі смішним виразом обличчя, роздрукуй фото 
і тримай десь для настрою.





ВДИХИ-ВИДИХИ

Уяви, що в тебе є ключ від секретного відділу в скрині й ти зараз 
можеш відкрити його та дізнатися найголовніше.  
Спостерігай за своїм диханням. Кожен вдих-видих.  

Нехай усередині стане вільно і легко, перетворися на пір’їнку,  
читай і дихай...
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ХТО Я

Як ми бачимо себе? Похапцем у дзеркалі під час вмивання чи  
у вітринах магазинів, пробігаючи повз них?

А може, прискіпливо вглядаємося у кожну плямку, коли ретель-
но наносимо макіяж чи під час гоління? Або, одягаючись, сердимо-
ся від нової складочки на тілі?

Ми часто розглядаємо інших: своїх близьких під час розмови, 
сусідів у ліфті, супутників у метро. Але чи знаємо ми себе? Не той 
образ, маску, яку намагаємося показати світу, а себе справжнього? 
Чи можемо без оцінок прийняти своє тіло?

Спробуй довго дивитися на відображення очей у дзеркалі. Які 
почуття це викличе? Здивування, страх, спокій, здивування? Що 
знають і пам’ятають твої очі?

Вдивися у кожну зморшку на обличчі. Не бійся їх, адже це від-
битки твого життя. Он ті промінчики біля очей — від частих усмі-
шок, смужки біля губ — від радісного сміху, складочка між брова-
ми — нагадування про першу розв’язану проблему. Мене лякають 
дорослі люди без зморшок: складно зрозуміти, що у них всередині, 
якщо зовні все безлико натягнуте.
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Ходімо далі, подивися на руки — важливий інструмент, яким 
ми досліджуємо світ і творимо. Про що говорять пальці та долоні? 
Які історії пам’ятають зап’ястки? Ти відчуваєш силу у своїх руках? 
Віриш у те, що тобі все під силу?

Ковзай поглядом вниз. Ноги, їхня форма, шрамики на колінах з 
дитинства, знайомі тріщинки та натерті місця на стопах. Скільки кі-
лометрів пройшли твої ноги? Чи міцно ти стоїш на них, чи довіряєш?

Подивися на живіт. Відкинь ідею про кубики. Саме він обері-
гає твої внутрішні органи, може дарувати нове життя. Адже жи-
віт — від слова «жити».

Груди. Забудь про стандарти, усвідом їхню цінність і спостері-
гай рух під час дихання.

Відчуй свою спину. Там живе хребет, нервова система, яка ке-
рує всім тілом. Як він там, до речі? Чи не затиснутий, не перекруче-
ний? Прислухайся, задумайся, чого спині не вистачає — руху, по-
гладжувань, а може, вона просить знизити навантаження чи зняти 
важкий наплічник?

Подивися на волосся — космічні антени. Згадай, скільки разів 
змінювалася зачіска, довжина, колір. Проведи пальцями, відчуй, як 
воно любить дотик і турботу.

Як тобі подорож? Сподобалося знайомство зі своєю фізич-
ною оболонкою, з надійним скафандром? Захотілося доглядати 
тіло, пестити і плекати його, пізнавати можливості?

А може, хочеться рушити глибше і спробувати вивчити вну-
трішній світ?

Сідай зручніше й спостерігай за своїми думками та емоціями. 
Не поспішай, не оцінюй, просто будь — і можливо, дізнаєшся ба-
гато нового про себе.
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ВАСИЛЬ

Жив-був Василь. І не варто було б про нього говорити, адже 
нічого видатного він не зробив і не винайшов, якби не його звичка 
усіх дратувати.

Арсенал засобів для цього у Василя був великий, і він влуч-
но обирав саме той, який поцілить в болюче місце конкретної 
 людини.

До педантів і пунктуальних осіб він спізнювався на зустрічі, 
зривав терміни, не виконував обіцянок.

Тих, що свято вірили у щось, втягував у суперечки, наводив 
шквал аргументів проти, заперечував їхні переконання, навіть 
якщо не розбирався у суті розмови, стверджував, що тільки його 
думка правильна.

З добрими й чуйними людьми, що намагалися всім допомогти 
і усіх врятувати, він виявляв жадібність і скупість. А тим, хто відпо-
відально підходить до всіх питань, відповідав повним небажанням 
брати все у свої руки.

Василь примудрявся дратувати і своїм зовнішнім виглядом 
(поєднання неохайності й чванливості), і манерами (він переби-
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вав, розмахував руками, порушував особистий простір), і погля-
дами на життя в цілому (безперервний пошук винних у своїх не-
вдачах, відсутність бажання щось змінювати, критика будь-яких 
починань та безглуздий догматизм у тих питаннях, де потрібна 
гнучкість).

Люди цуралися Василя, але він незмінно зустрічався в їхньому 
житті, адже цей Василь живе у кожного всередині. І коли нас щось 
дратує в іншому, є сенс подивитися у дзеркало та запитати себе: 
про що це? Де я поводжуся так само? Де не дозволяю собі виявити 
щось і дратуюсь, коли хтось це робить?

А Василь... А що Василь? Якщо вірити теорії переродження 
душ, то Василь — це мудрець, який прожив тисячі життів і цього 
разу свідомо обрав шлях Провідника-Провокатора, який насправ-
ді, як точильний камінь, калібрує Душі тих, хто здатний побачити 
урок у будь-якій ситуації та зустрічі. Для них Василь — це Вчитель. 
Ну а всі інші продовжують дратуватися і ловити чолом свої граблі, 
нарікаючи на нестерпну людину навпроти себе.

Свого Василя я зустрічаю щодня, особливо у близьких людях. 
Якщо я неусвідомлена, я гніваюся й звинувачую Василя в тому, що 
він не виправдав моїх очікувань і взагалі — жахлива людина!

Але все частіше мені вдається відстежити корінь своїх емоцій: 
що дзеркалить мені Василь цього разу? Та іноді я не відчуваю до 
нього нічого, крім жалю, адже така поведінка явно не від хорошого 
життя.

Ходімо пити чай, Василю! Не будемо сперечатися і шукати 
винних. Ходімо відпочинемо від вічного самокопання й потанцю-
ємо. Залишимо цей театр і побудемо собою.
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ДЗЕРКАЛО

Я — дзеркало... Я бачу тебе наскрізь, але віддзеркалюю лише 
те, що є.

Ось підійшла дитина, глянула похапцем, а я підморгнуло їй, по-
казало язика. Діти ніколи не дивляться в дзеркало довго, їх не тур-
бує, як вони виглядають, малюки сповнені життя: попереду стіль-
ки цікавого!

Підійшла дівчина-підліток. З острахом зиркнула на своє відо-
браження, скептично оцінила форму носа і, зітхаючи, поглянула на 
нові прищики на лобі. Покрутилася, намагаючись виставити всі 
принади у вигідному світлі, розчаровано зітхнула й пішла. Сьогод-
ні знову буде пів дня сумувати через свою недосконалість або лая-
ти мене — дзеркало. А що я? Я показую те, що є. Якби вона усміх-
нулася, я б усміхалося у відповідь і не робило б цих дивних речей 
на кшталт витягування губ качечкою. Так давно знайомі з нею, а я 
все не можу зрозуміти, навіщо вона це робить?

О, старша сестра підійшла. Їй 25, вона вже впевнена у собі, але 
дуже хоче здаватися гламурною! Замість того щоб зазирнути у 
свої очі, нескінченно фарбується і фотографує себе у моєму відо-



браженні. Я поки що терплю. У розумних книгах пишуть, що пере-
росте, — я вірю, чекаю.

Зазирнула мама з немовлям. Втомлена, ненапомажена, але 
якась глибоко щаслива. Вона знає, що всі масочки-макіяжі-плаття 
попереду, а зараз її радість сопе у затишному слінгу, солодко смок-
че мамин палець і усміхається.

О-о-о, зараз буде цирк. Підійшов Він — Зірка місцевого роз-
ливу. Нещодавно був хлопець як хлопець, поки хтось не нашепотів, 
що йому шлях в моделі. Ходить тепер із дурною зачіскою в дивно-
му одязі і хоче, щоб я показало йому щось дуже екстравагантне.  
А що я? Показую, що є. Нероба, який звернув зі свого шляху, гли-
боко в душі визнає це, але поки що не хоче нічого міняти. А потім 
мене лає, що я криве. Я терплю, але й мій спокій не безмежний: 
настане день, і я покажу йому, що буває, коли щовечора п’єш міцні 
спиртні напої.

Але досить про нього. Підійшла моя улюблена пара. Він і Вона. 
Обидва поважного віку, але такі гарні! З кожною зморшкою, яка 
відображає кількість подарованих усмішок, з кожною складочкою, 
в якій живе безліч життєвих історій. Я таке щасливе спостерігати, 
як вони дивляться один на одного після 50 спільних років, і зараз 
радію, що не є основним предметом їхньої уваги.

Я дзеркало. Я віддзеркалюю те, що є. Але дивися у себе глиб-
ше — ти побачиш багато чого.
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КЛІТКА

Я — клітка. В мені зберігають нездійснені плани, нереалізова-
ні мрії, відкладені пориви, забуті надії. Цілі шафи забиті цим мот-
лохом, а товар все надходить і надходить.

Часто до мене приходять люди й самі себе замикають всере-
дині, скаржачись при цьому, що у них немає можливості зроби-
ти щось або вирушити кудись. Вони добровільно погоджуються 
утримувати себе у в’язниці, відкидаючи будь-які варіанти визво-
лення.

А іноді за моїми дверима вони закривають свою близьку лю-
дину і крізь прути тиснуть її амбіціями, планами, переконаннями. 
Вони чіпляють іншим на шию важкі камені своїх очікувань, а потім 
нескінченно довго дорікають за те, що ті не впоралися, не виправ-
дали їх.

Очікування — страшна річ. Скільки стосунків вони отруїли, 
скільки чудових хвилин зіпсували, скільки страждань, надуманих  
з нічого, створили. Люди — дивовижні створіння. Живуть у своїй 
голові, забувають говорити один з одним, накручують на рівному 
місці сценарії і нестерпно страждають.



А де страждається найкраще? Правильно, у клітці. Тому мої 
двері гостинно відчинені, причому і на вхід, і на вихід: замка не-
має. Але дивно, що виходять рідко. Сидять. Плекають свої образи 
і не хочуть визнавати, що їм ніхто нічого не винен і їхні очікування 
щодо інших — лише мильна бульбашка.

Відпусти себе, відпусти іншого. Страждання закінчаться,  
і клітка зникне сама собою.
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ПОВІТРЯНІ КУЛЬКИ

Одна дівчинка дуже любила повітряні кульки. Вона могла годи-
нами надувати їх, а потім по одній відпускати в небо, милуючись, 
як вони злітають вгору, кружляють у потоках повітря, перетворю-
ються на маленькі крапки й зникають. У цей момент вона уявляла, 
що разом з кулькою летить геть усе, що її турбує, — важкість на 
душі, біль і смуток.

Якось дівчинку дуже образили, й вона випустила в небо цілу 
коробку кульок. Але не полегшало. Вона надувала ще й ще, але ста-
вало лише гірше. Якоїсь миті вона втомлено прилягла на траву і за-
дрімала.

Наснився дівчинці сон, ніби летить вона у великому дирижа-
блі, а довкола неї сотні різнокольорових кульок. Промені сонця 
сліплять очі, пориви вітру тріпають волосся, гаряче повітря обпа-
лює обличчя.

Дівчинка хоче злетіти ще вище, але відчуває, як щось заважає, 
тягне вниз. Вона оглядається і бачить у кошику великі мішки з піс-
ком, на яких написано: «Образа 1», «Образа 2», «Образа 3»...  
І таких мішків — десятки.



Повітряна мандрівниця із зусиллям штовхає мішок вниз, і куля 
трохи підіймається вгору. Вона скидає ще один і ще, і дирижабль 
граціозно набирає висоту й злітає вище за хмари.

Дівчинка скидає останній мішок і відчуває повний штиль: вітер 
припинився, куля м’яко гойдається на його хвилях, усе внизу стало 
маленьким і несуттєвим, а в душі оселився спокій та прийняття.
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ВІКНА

Вікна — це очі будинків. У висоток їх багато, як у сороконіжки 
лап. Увечері вони сяють різнобарвними гірляндами, усміхаються 
один одному або похмуро ховають секрети за пеленою гардин.

У деяких вікнах світло до ранку. Якщо зазирнути в очі цим квар-
тирам, то виявиться, що в одній мама колихає немовля, а в нього 
болить животик і воно не спить. В іншій студентка з блідим облич-
чям беззвучно повторює інтеграли та складні формули. У третій 
нестримні веселощі, міцні напої і туга когось одного із запитанням 
«Що я тут роблю?».

Ось підморгнуло ще одне око-вікно: людина рано-вранці 
збирається на роботу. Поки решта спить, вона встигне зробити 
важливу справу для всіх навколо — навести лад у Всесвіті. Для 
цього їй не треба кудись їхати. Вона сідає з рівною спиною, схре-
щує ноги, заплющує очі й пірнає у свою свідомість. Спочатку від-
лущує верхній шар думок, потім розкриває наліт емоцій, дає про-
явитися підсвідомим переконанням і нарешті — добирається до 
глибинної суті всіх явищ. Розум заспокоюється, настає гармонія 
та ясність. Увесь Всесвіт збалансований. Людина виконала свою 



роботу, адже, наближаючи до гармонії свою свідомість, вона як 
частинка світу призводить до рівноваги світ навколо.

Очі-вікна інших квартир поступово наповнюються світлом. 
Увесь будинок виблискує, як новорічна іграшка. Починається но-
вий день.
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ЛЮДИ-ОКЕАНИ

Усі ми люди-океани. І чим наповнені — те й несемо у світ.
Ось подивися: людина — Океан Ідей. Усередині неї, мов світ-

лячки, запалюються та сяють проєкти і плани. Вона фонтанує ідея-
ми не тільки для себе, а й надихає всіх довкола. Саме з нею так лег-
ко відчути, що пробувати нове не страшно, а дуже цікаво.

Або людина — Океан Надії. Вона допоможе повірити в себе, 
наповнить відчуттям, що все можливо, підтримає в складні моменти.

А ось людина — Океан Добра. Це вона волонтерить у шпита-
лі, розмальовує стіни дитячої лікарні чудовими рибами, влаштовує 
безхатню живність. Саме вона огорне хвилею тепла, коли тобі так 
важко, і буде поряд стільки, скільки потрібно. Поруч із цією люди-
ною ти вчишся бачити, що щастя — це коли не тільки для себе.

Ще є людина — Океан Принципів. Їй важливо, щоб світ був 
таким, як вона його бачить. Це вона боротиметься, щоб усі їли 
правильну їжу, агресивно розмахуючи ножем і виделкою перед 
незгодними. Це вона влаштує перепалку з тими, хто не тією мо-
вою веде благодійний проєкт, не замислюючись про важливість 
самої ідеї і не роблячи при цьому нічого цінного. У храмі саме 



вона стежитиме, як одягнені прихожани і чи в тій послідовності 
виконуються ритуали. Напевно, важко бути Океаном Принципів. 
Потрібно весь час боротися, і навряд чи хтось оцінить. А ось від-
вернути людей, обрізати їм крила — це легко.

Нелегка доля і в людей, які обрали бути Океаном Марнос-
лавства, Океаном Напруги, Океаном Злості й Океаном Влади. 
Щодня вони несуть це в собі, розплескують навколо, виділяючи 
аромат страху, претензій та насилля. Навряд чи вони самі почу-
ваються щасливими і наповненими, адже подібний вміст душить 
ізсередини, роз’їдає душу, ранить серце, і поступово їхній океан 
може перетворитися на болото або навіть калюжу.

На щастя, у світі багато інших океанів. Мені зустрічалися Оке-
ани Ніжності й Любові, Океани Знань і Мудрості, Океани Тиші 
та Гармонії. Вони велично зберігають свої води, наповнюючи тих, 
хто готовий купатися в їхніх хвилях.

А який ти Океан?
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НЕЗВИЧАЙНИЙ БАНКОМАТ

На центральній вулиці міста з’явився незвичайний банкомат. 
Після активації картки він пропонував замість звичних грошей ви-
брати для себе настрій на весь день.

Можна було отримати готівкою радість, натхнення, подив, 
упевненість, щирість і сотні інших чудових емоцій.

Користуватися послугами можна було не частіше одного разу 
на добу — і тільки за умови, що настрій не був зіпсований.

Думаєш, там стояла черга? Яке там! Люди швидко зрозуміли, 
як складно усвідомлено підтримувати гарний настрій, і поверну-
лися до звичного способу життя — гойдалки між «усе пропало»  
і «все не так уже й погано».

І лише одна тендітна дівчинка щодня приходила до банкомата, 
наполегливо натискала кнопку «Світло усередині — світло зовні» 
і йшла рятувати планету від глобального збочення на владі, яке не-
обмежено видавали в іншому банкоматі.
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ЖИТТЯ ЯК ПОДОРОЖ

Життя — це подорож, яка починається в момент народження, 
а може, і ще раніше — у момент зачаття, або коли душа вибирає 
втілитися у тілі.

Вона починається одним ударом серця і закінчується іншим. 
Відстань між першим вдихом та останнім видихом. А між ними — 
історія. Коротка чи довга, наповнена подіями, емоціями, досвідом. 
Історія, яку ми пишемо самі. І у кожного вона своя.

Буває, що кілька історій переплітаються в одному місці лінії 
життя і розриваються в іншому, вони можуть вбирати в себе чиїсь 
долі, а потім самі, подібно до річки, що впадає в океан, вливаються 
в одну велику історію цілого міста, країни, планети.

У кожній історії може бути багато болю й радості, сміху і сліз, 
одкровень та нерозуміння. Кожне життя унікальне, неповторне і 
однаково цінне для загальнолюдського досвіду.

Ми можемо подорожувати в різні міста і країни, пізнавати світ 
навколо себе в усій його красі, але не менш важливо подорожува-
ти до самого себе. Пізнавати себе, ставити запитання: «Хто я?», 
«Як я прямо зараз?», «Куди я йду?».
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Коли ми краще розуміємо свою подорож, свою історію, ми  
з великим співчуттям і прийняттям можемо ставитися й до життя 
інших. Нам стає цікаво зазирнути і в інший Усесвіт — людину на-
впроти нас.
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ТВІЙ НАЙКРАЩИЙ ДЕНЬ

А спробуй сьогодні не відволікатися на дурниці, не чіплятися 
за страхи, не напружуватися від складнощів?!

Візьми й проживи день усвідомлено, радісно,   з легкою 
усмішкою на вустах!

Вранці завари собі чай. Відчуй аромат: почуй шелест трав у го-
рах, уяви, як їх обіймало сонце і пригортав вітер. Згадай, як ти сам 
стояв на вершині гори, бачив перед собою весь світ і відчував мо-
гутність природи. З кожним ковтком наповнюйся цією силою та 
зрозумій: сьогодні ти зможеш усе!

Потім доторкнися до руки коханої людини. Відчуй, яка вона 
тепла, сильна. Міцніше стисни і згадай: ти не один. І разом вам все 
під силу.

Серед дня зупинися і відчуй свій улюблений запах. Що це?  
Кориця, ваніль, цитрус? Аромат парфумів чи морський бриз? Шо-
колад чи сосновий ліс? А може, це запах пригод чи, навпаки, спо-
кою? Подаруй собі нарешті пару хвилин наодинці з цим ароматом 
і відчуй: щастя в тебе всередині. І у твоїх силах знаходити його що-
дня у найпростіших речах.

Проживи усвідомлено та радісно один день. Усього один.  
А раптом потім тобі захочеться так жити завжди?
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РАДІСТЬ

На тротуарі сиділа Радість. У потертому пальті й блискучих 
лакованих черевиках. З розпатланим волоссям і трохи розмитим 
макіяжем.

Радість була розгублена: сьогодні їй вперше відмовили. Сказа-
ли, що не зараз. Щоб ішла до кращих часів. Не те місце, не ті обста-
вини, щоб радіти. У країні війна, у ліфті нагадив пес, а по телевізору 
знову все погано.

Виштовхали за двері і навіть не налили чаю. Хоча вона сама 
бачила, як Смуток запросили за стіл, запропонували йому гірку  
каву з імбиром, як він любить, і вкрили ковдрою для більшого за-
тишку.

Радість дивувалася. Зазвичай її приймали, навіть якщо в сім’ї 
траплялося горе. Вона заходила до вітальні, обіймала всіх, розкла-
дала фотографії і дарувала хвилину щасливих спогадів.

Радість була бажаною гостею навіть тоді, коли людина втрача-
ла все раптово. Вона простягала їй руку, вела на довгу прогулянку 
парком, радувала безтурботними птахами та білками, нагадуючи, 
що все минає — пройде і це.



Радість уміла потоваришувати і з дівчиною, що гірко плаче від 
нещасного кохання, пускаючи їй в очі сонячних зайчиків разом із 
симпатичним сусідом із будинку навпроти.

А тут таке непорозуміння! Людина на даний момент має все! 
Живи та радій, допомагай тим, хто в біді, цінуй життя! Але ні — 
він пустив у будинок Смуток, а в серце — чорноту, і тепер пропа-
лює життя в липкому очікуванні гіршого.

Радість не вміла довго сумувати. Вона дістала з кишені яблу-
ка і простягла дітлахам на лавочці. Нестримно сміючись, Радість  
скинула пальто і в легкій сукні побігла з ними ловити веселку в ка-
люжах.
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ДОЗВОЛЬ МЕНІ  ЖИТИ  
БІЛЯ МОРЯ

Дозволь мені жити біля моря, дороге Світотворення. Я прихо-
дитиму рано-вранці, вітатимуся із солоними баранчиками хвиль,  
з розбігу пірнатиму в новий день через пекучо-прохолодну тов-
щу води, швидко рухатися, щоб зігрітися всередині стихії, а потім 
довго видихати, лежачи на спині, й розглядати, як народжуються 
хмари.

Я буду приходити вдень, ховатися в тіні скель і навшпиньки біг-
ти по розжареному піску в передчутті прозорої прохолоди. Ляжу 
в прибої і чекатиму на водоспад бризок, перебираючи пальцями 
гладкі, відшліфовані віками камінчики.

Я приходитиму ввечері. Буду довго дивитися, як сонце готу-
ється злитися з морем, наповнюючи його теплом, зібраним за весь 
день. Ловитиму на собі останні промені, а потім обережно увійду 
у воду і розчиню в нерухомій гладі все метушливе й несправжнє.

Я приходитиму до тебе, Море, і писатиму нові історії.
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Арт-практика

Обіймашки

Усі люблять обійматися, а діти особливо. Розкрий обійми са-
мому собі!

1. Напиши своєму внутрішньому малюку лист-подяку. Опи-
ши все, що відчуваєш після прочитання казок, знайомства з ним, 
ігор та секретів. Напиши лівою рукою лист-відповідь собі дорос-
лому.

2. Міцно обійми себе й усміхнися. Обіймай близьких, коха-
них і роби це якнайчастіше, адже навіть залишаючись дорослим, 
можна зберегти дитячу безпосередність і відкритість.

3. Яка у тебе є доросла мрія? Вже сьогодні зроби перший 
крок до її реалізації — напиши про неї казку.

Придумай героя, чарівну країну, шлях до виконання бажання, 
можеш навіть намалювати карту. Опиши, чого герой (а насправді 
ти) хочеш? Як він прийде до цього? Хто допомагатиме? Що герой 
дасть їм натомість?

Відчуй себе дорослим всемогутнім магом — і вперед, до 
здійснення мрії!



КАЗКА  
НА ВУШКО
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ІСТОРІЯ ПРО СКРИНЮ  
З ДУШЕВНИМИ ІСТОРІЯМИ

На дні моря лежала скриня з душевними історіями. Колись 
Майстер створив її з міцного темного дерева, покрив лаком, обра-
мив різьбленими металевими куточками, прорізав замкову щілину 
і прикріпив на кришку лямку.

Ключ від замка був довгим і хитромудрим. Майстер зробив дві 
копії: одну залишив собі, а другу запакував у пузату зелену пляшку, 
яка вирушить плавати в море, доки не знайде свого господаря чи 
господиню.

Саму скриню він теж готувався віддати морю, як і обіцяв ба-
гато років тому своєму Вчителю. Той був старий, і перед смертю  
у нього було видіння: треба змайструвати скриню з історіями 
моря. Це він і заповідав своєму учневі перед тим, як завершити 
земне життя.

Майстер впорався із завданням і, коли все було готове, вийшов 
на світанку до моря, поклав скриню в човен, відплив на глибину і 
бережно опустив свій скарб у воду. За кілька хвилин хвиля накрила 



скриню і сховала її в затишному місці. Слідом за ним у плавання 
вирушила пляшка з копією ключа.

Майстер виконав свою місію і вирушив додому, змахнувши 
сльозу.

***
На дні моря лежала скриня з душевними історіями.
Жителі підводного світу повідали їй свої секрети, велична 

стихія води наповнила мудрістю, нескінченний час навчив просто 
бути.

Скриня не знала, чи знайдуть її і чи почує світ її історії, але про-
довжувала вірити й чекати.

Одного разу вона помітила, що до її друга — Співочого 
Кита — приходила дівчинка з рудим волоссям. Вона була такою 
витонченою, веселою, і скриня мріяла, щоб мала пірнула глибше і 
помітила її.

Якось це сталося. Дівчинка не тільки побачила скриню крізь 
прозору воду, а й попросила Кита подарувати цей скарб їй. Вона 
відчула, впізнала, зрозуміла.

Вдома виявилося, що рудоволоса має ключ. На день раніше 
вона знайшла зелену пляшку з копією, залишеною Майстром у 
морі.

Безперечно, це була Вона. Дівчинка, яка розповідає душевні іс-
торії. Тепер світ їх чує.
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ПОДЯКИ 

Чоловіку, батькам, великим і маленьким читачам, котрі підтри-
мали у написанні книги та надихнули на її переклад.

Світлані Марченко — за допомогу у створенні арт-практик.
Моїй подрузі Літі Ахметовій — її ілюстрації прикрашають 

українське видання.
Юлі Дворецькій — за бережливу редактуру та верстку.
Усім, хто виборює мир для моєї країни та береже в собі добро.
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