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Дякую, мамо!
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мосфера сучасного Львова переплетена з мандрами в часі й просторі, де 
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УДК 821.161.2



Така, як ти,
Буває раз на все життя,
І то із неба.
Така, як ти, —
Один лиш раз на все життя,
Не вистачає каяття,
Коли без тебе я.

Святослав Вакарчук
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зірка

Високо- високо в небі маленькій зірці було зовсім не 
сумно і не самотньо, було добре. Сестри водили хо-
роводи, і вона безтурботно зоріла. Одна з бага-
тьох — маленька, сяйлива, весела. Батько- Місяць 
вигравав на флоярі місячну коломийку чи вальс, і зі-
роньки під ту мелодію безжурно танцювали. Інко-
ли шкодив веселощам дивний смутний наспів, який 
долітав звідкілясь із тих країв, де вічна темрява. 
І тоді, щоб притлумити сум та повернути радісний 
настрій, зіроньки не лише танцювали, а й співали.

Якось маленька зірка так захопилася забавами, 
що й незчулася, як відбилася та залетіла далечень-
ко від гурту. І потрапила в таку дивну місцину. 
Тут не мешкало світло, тому завжди було темно, 
незатишно і трішки лячно. Але не порожньо. Жи-
ли в тому краї кам’яні одоробла. То вони видавали 
ті непривітні звуки, що не подобалися зоряницям. 
Кам’яні створіння тремтіли й сумно квилили. Від 
побаченого маленькій зірці стало моторошно, одразу 
схотілося додому, до світла, до батька, до сестри-
чок. Але вона не могла піти просто так, бо в тому 
співі було стільки печалі…

— Ви чому такі дивні? — запитала зіронька.
— Нам холодно, темно і страшно. І нас ніхто не 

любить, ми не знаємо любові.

— Любові? — запитала приголомшено зіронька. — 
А що таке «любов»?

— Ти не знаєш, що таке любов? — здивовано за-
гули одоробла.

Вона не знала. Їй було просто добре в небі, поряд 
із такими, як сама. А можливо, то і є любов, як-
що тобі добре?

— Любов — то коли більше віддаєш, аніж бе-
реш, — сказало найпохмуріше одоробло. — Навіть 
тоді, коли боляче.

Воно, мабуть, згадало про щось своє, бо тяжко 
зітхнуло.

— Боляче… А що таке «боляче»? — не вгавала 
цікава зіронька. Вона вперше чула такі чудернаць-
кі слова.

— Боляче — це коли ти геть самотній, — відпо-
віло найменше створіння.

— Та хіба ви самотні? — чудувалася зіронька. — 
Вас тут багато.

— Ох-ох! Коли поряд із тобою хтось є, це не озна-
чає, що ти не сам, — уже зовсім безглуздо, як зда-
лося зіроньці, відповіло найменше кам’яне одоробло.

Зіронька нічого не зрозуміла. Тільки закліпала- 
заблимала великим яскравим оком.

Найбільше одоробло це помітило й заходилося по-
яснювати:

— Колись давно й ми були веселими та радіс-
ними. Майже такими, як ви. Бо мали за друга 
справжню Зірку. Не просто зірочку, а велику пре-
красну Зірку. Вона любила нас і приязно світила 
всім, щедро дарувала світло, радість, тепло. То 
тепер ми тьмяні одоробла. А тоді були барвисти-
ми та веселими кругликами. Ох, не розуміли ми 


