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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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