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– Звідки береться доброта? –
запитала внучка бабусю.

– Доброта зростає в серці кож-
ної людини, – відповіла вона їй.

– Як зростає? Як квіти в на-
шому саду?

– Так, люба.
– А звідки береться зло?
– Людина народжується з дво-

ма насіннями в серці. Одне на-
сіннячко доброти, інше – зла.

– Так само, як в нашому саду! Зростає квітка, і поряд з нею бур'я-
ни, – вигукнула дівчинка.

– Бур'яни зростають і гублять красиві квіти. Якщо їх вчасно не
прополоти, перестати доглядати квіти, то на клумбі залишаться одні
бур'яни, – підтвердила бабуся, – так і в серці людини. Доброта схожа
на квітку. Її треба ростити в своєму серці, оберігати від зла.

– А хто не ростить в собі доброту?
– Тоді в серці цієї людини перемагає зло. Як бур'яни обвивають

колючками недоглянуті квіти на клумбі, так і в серці людини насіння
добра, обвите злом, не проросте. Зло не дасть йому зростати.

– Бабуся, а як треба ростити в собі добро? Квіти я поливаю во-
дою, аби вони не посохли, граблями спушую землю, аби до корінців
квітів доходило повітря. Бур'яни довкола них вириваю.

– Ти, внученько, правильно доглядаєш свою клумбу. Так само
треба берегти і доглядати насіння добра в твоєму серці.

– Поливати його водою? – засміялася дівчинка.
– Ні, поливати не треба, – посміхнулася бабуся. – До-

помагати людям в біді і щиро співчувати їм. Впуска-
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ти в своє серце, як повітря, любов і довіру до людей. Насіння добра
вмирає від злих вчинків, як квіти померли б від того, якби їх розтоп-
тали ногами. Треба виривати, як бур'яни з клумби, зі свого серця
злість, заздрість, жадібність, байдужість і ненависть. І тоді доброта
розцвіте в твоєму серці великою, красивою квіткою, і ти виростеш
чуйною і милосердною людиною. А в серці не залишиться місця
для злих і негарних вчинків.

Ірина  ГОРБАЧОВА

Добре ми з тобою прикрасили ялиночку! А хочеш, я розповім
тобі історію про те, як наша ялиночка була маленькою? Тоді слухай.

Коли ялиночка була маленька, вона зростала в лісі поряд зі свої-
ми мамою і татом. Вона ще не була великою, але у неї вже було
одна-дві-три-чотири-п'ять пухнастих лапок, гостра верхівка і то-
ненький стовбур. У лісі їй зовсім не було страшно, тому що це була
її оселя. Ліс був дуже затишним для ялиночки. Навесні він напов-
нювався звуками і ароматами, а взимку ліс затихав, накритий пу-
ховою ковдрою снігу.

А ще взимку постійно була ніч, і великий круглий місяць з неба
весело дивився на мешканців лісу, зрідка їм підморгуючи. І разом
з ним підморгували зірочки, яких взимку на небі було багато, –
дуже багато. Вони весело миготіли у вишині.

Це була перша зима ялиночки, і вона дуже дивувалася
з сніжинок. Їй здавалося, що це зірочки спускаються
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з неба. І ялиночка намагалася їх зловити своїми голками. Незабаром
всі її одна-дві-три-чотири-п'ять лапок були білими від снігу, і її тон-
кому стовбуру стало дуже тепло. Ялиночка закінчила грати з сніжин-
ками і почала нудьгувати.

У ялиночки був друг їжачок. Вони дружили, тому що були схожі.
У них в обох були довгі голки і добре серце.Добре було б, якби їжа-

чок прийшов! Але їжачок
сказав, що взимку він
спить під будиночком
лісника, а зараз була зима.
І тому ялиночка гріла свій
стовбур і свої лапки під
сніговою шубкою і дума-
ла, чим би себе зайняти.

А доки вона так дума-
ла, то і не помітила, як
сама заснула.

Ялиночка спала під
сніговою ковдрою і їй снилося, що всі її  одна-дві-три-чотири-п'ять
лапок прикрашені великими блискучими зірочками, а найбільша зірка
оселилася у неї на верхівці. Довгі місячні стрічки танцювали в її зе-
леному волоссі-голках, а друг їжачок в хутряній шубці приніс їй на
спині подарунок, загорнутий в красивий папір.

Оце так! – зраділа ялиночка і прокинулася.
На небі світив жовтий місяць, і виблискувала велика зірка.
Ось такий сон наснився ялиночці в Різдвяну ніч. А який сон на-

сниться тобі?
Інна Сапега
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Хтось вірить, а хтось ні, що чудеса бувають на
Різдво. Я розповім вам історію, а ви вже самі вирі-
шуйте, було в ній чудо, чи ні…

…Різдво. Маленька Марічка сиділа біля
вікна  і мріяла: "От би побачити ангела!" Це
була заповітна мрія дівчинки, і вона щиро
вірила, що колись її мрія здійсниться. Ма-
річка мала старшого брата Сергія, маму і
тата. Сергію подобалися футбол та ве-
лосипед. А Марічка, на відміну від бра-
та, не любила галасливі ігри. Саме за
цей тихий характер Сергій дражнив її.
Ось і сьогодні він влетів до кімнати:

– Марічка – тихоня! Марічка сіра мишка!
– Сергію! – докірливо глянула на сина

мати.
Але додому повернувся батько і покликав всіх до міста за пода-

рунками. Машина їхала по ожеледиці. Вона хиталася з боку на бік.
Бух….. Автомобіль вдарився об дерево саме тією стороною, де сиді-
ла Марічка. У всіх в очах стояв жах. У всіх, крім Марічки. Вона лежа-
ла непритомна і посміхалася. Дівчинка опинилася на… небесах! Наче
у чарівному вертепі. Світили зірки, усюди літали ангели. Раптом
один ангел підлетів до Марічки:

– Привіт, моя люба! – усміхнувся він. І тут Марічка змогла
його роздивитися як слід. Блискучий німб сяяв над головою,

великі крила розпростерлися за спиною, він весь сяяв,
що тут і говорити. Дівчинка завмерла від радості.
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Вона хотіла щось сказати, але розплющила очі і побачила, що вона
лежить у лікарняній палаті, над нею нахилилася заплакана мама,
стурбований тато ходить по
палаті, і  навіть Сергій тихо
сидить у куточку і щось тихе-
сенько шепоче. Після обсте-
ження лікар сказав:

– Дивно , але у вашої
дівчинки немає серйозних
травм. Дуже дивно! Ми може-
мо просто зараз відпустити
вас додому.

Родина приїхала додому, приготувала смачну вечерю, всі зібра-
лися за святковим столом, і Марічка розповіла, що її мрія здійснила-
ся: вона бачила ангела. Бабуся посміхнулася і сказала:

– Ти бачила не просто ангела, а ти побачила свого Ангела-Хра-
нителя!!!

Софія Гуртова
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Одного дня, сидячи на уроках в школі, Сергійко вирішив, що йому
вже час визначатися з вибором майбутньої професії. Можна було
стати лікарем, як мама, або військовим, як тато, але хлопчик хотів
присвятити своє життя служінню Церкві. Весь урок російської мови
він думав, яку церковну професію вибрати, а на літературі твердо
вирішив стати регентом. Слух у нього був хороший; голос, правда,
самий посередній, – але ж для регента голос не головне, а всіх інших
якостей можна було набути власною працею. Після літератури по-
чалася фізика, і Сергійку не залишалося нічого іншого, як сидіти на
найнуднішому зі всіх
уроків (у цьому він був
глибоко  перекона-
ний). Інші предмети
давалися хлопчикові
легко, але у фізиці він
нічого не міг зрозумі-
ти. Фізику вів Мико-
ла Іванович, який був
людиною вимогли-
вою і принциповою.

Микола Іванович пояснював нову тему, а Сергійко відчужено
дивився у вікно і мріяв, який у нього буде прекрасний хор, як суворо
і велично він звучатиме під час богослужіння. Микола Іванович роз-
ділив весь клас "на варіанти" і задав вирішувати завдання, а Сергій-
ко, опустивши руки під парту, "регентував" вже третій антифон.

– Кирилов! – коли закінчився відведений час, сказав Микола
Іванович.– Іди до дошки та напиши рішення.

– Я не готовий, – вставши, признався хлопчик.
– Сідай, два, – розвівши руками, сказав Микола Іва-
нович.
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Сергійко навіть не засмутився. У регентському мистецтві фізика
не згодиться. І взагалі, – вирішив він, – цей урок якийсь непотріб-
ний, принаймні – недушекорисний.

***
Після обіду хлопчик відправився в кафедральний собор, де діяла

школа церковного співу. Заняття вів відомий в місті регент Олек-
сандр Геннадійович. На уроках співу все було зрозуміло і легко, а
головне – тут не потрібно було знати фізику. З того дня Сергійко не
пропускав жодного заняття, ходив з Олександром Геннадійовичем
на кожну службу, коли він регентував. На уроках музики в школі вий-
шов у відмінники, а журнал успішності на сторінці "Фізика" напроти
прізвища Кирилова розцвів жирними "гусаками". Микола Іванович
кожен урок запитував Сергійка і неодмінно ставив двійку.

– Кирилов, на позитивну оцінку в чверті не сподівайся, – вліпив-
ши чергового "гусака", сказав Микола Іванович.– І ким ти станеш,
не знаючи фізики? Адже вона в будь-якій професії важлива.

– Я в Церкві служити буду, – насупившись, відповів Сергійко.–
Якось проживу без вашої фізики.

– Це похвально, – сказав вчитель.– Лише пам'ятай, що Бог леда-
реві не помічник.

***
Одного дня Сергійко довідався, що Олександр Геннадійович готує

запис нового диска у виконанні зведеного хору міських храмів. Захід
планувався грандіозний. Запис вирішили вести в соборі вночі, аби
не заважали жодні сторонні звуки. Хлопчик, відпросившись удома,
вмовив регента взяти його з собою.

У парк пішов останній трамвай; стрілка годинника перевалила за
дванадцять. У соборі, не дивлячись на ніч, панувало пожвавлен-
ня. На запис з'їхалися кращі півчі міста. Олександр Геннадійович
на середині храму розмовляв з високою худою людиною, яку всі
називали звукорежисером. Вони обговорювали якусь акустику.
З їх розмови Сергійко дізнався, що акустика в храмах буває
хороша і погана, і що тут вона дуже хороша. Незабаром
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почався запис. Як співав хор! Звук відлітав під високий купол і мо-
гутньо розходився по всьому храму.

...Автобус розвозив хористів по домівках. Сергійко, сидячи поряд
з Олександром Геннадійовичем, не стримався і запитав, що ж таке
ця акустика.

– Як!? – здивувався він.– Ти фізику в школі вивчаєш?
– Вивчаю, – сказав Сергійко, – лише на двійки.
– Це погано. У нашій справі без неї не можна, – сказав Олександр

Геннадійович – Акустика
– це наука про звук і про
закономірності його по-
ширення. У храмі якість
звуку багато в чому зале-
жить від куполу. В давни-
ну для посилення деяких
звукових ефектів в стіни
навіть закладали глиняні
посудини, так звані го-

лосники, вони діяли за принципом резонаторів Гельмгольца.
Це було вже занадто. Сергійко прийшов додому засмучений. Він

зрозумів, що ніколи не розбереться з цими резонаторами, і подумав,
що дорога в регенти йому закрита. Наступного дня в школі на уроці
малювання він вирішив, що стане іконописцем.

***
Іконописна школа розташовувалася в монастирі. Заняття вела

молода жінка в зеленій хустці й великих окулярах в чорній оправі.
Спочатку все йшло добре. Сергійко сидів за партою, вбираючи кож-
не слово. Це почалося несподівано.

– До того ж нам необхідно знати основні закони оптики, – рап-
том сказала вона, коли перераховувала, якими знаннями пови-
нен володіти хороший іконописець. – Наприклад, потрібно вра-

ховувати, що кольори ікони в храмі поводитимуться трохи
інакше, ніж у майстерні.
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"І тут, виявляється, не обійтися без цієї капосної фізики", – розмір-
ковував хлопчик, покидаючи монастир.

***
Навіть суворий Микола Іванович втомився ставити двійки. На

черговому уроці вчитель зробив все, аби Сергійко відповів йому хоч
що-небудь.

– Що таке випаровування? – запитав він. Хлопчик мовчав.
– Хто мені відповість? – запитав Микола Іванович, звертаючись

до класу. Піднявся ліс рук.– Ну, Миколко, скажи.
– Випаровування – це пароутворення, витікаюче від поверхні ріди-

ни, – відповів Сергійків  друг Миколка.
– Останнє запитання, Кирилов. Який закон діє на ручку? – Ми-

кола Іванович відпустив затиснуту між пальцями кулькову ручку, і
вона впала на стіл. Сергійко, повісивши голову, мовчав.– Закон все-
світнього тяжіння, – зітхнувши, сказав вчитель.– Сідай, знову двійка.

Хлопчик сів на місце. У кишені задрижав телефон. Від Миколки
прийшла есемеска: "Ну ти і балда!"

***
"Все, що Бог робить, – все на краще, – вирішив Сергійко, вихо-

дячи зі школи.– Значить, мені судилося стати священиком. При-
наймні, в священицькому служінні точно немає ніякої фізики. Там
все духовно".

Увечері він прийшов в рідний храм і дуже старанно допомагав
батюшці на службі. Отець Олександр був радий такій старанності.

– Завтра субота, ти не вчишся. Поїдеш зі мною квартиру освячу-
вати? – запитав батюшка і після того, як хлопчик кивнув, додав: –
Збери, будь ласка, все необхідне.

Отець Олександр виїхав у справах, а Сергійко почав збирати
сумку: поклав туди Требник, кропило, літрову банку зі святою во-
дою та інші потрібні для освячення квартири речі. Потім, узявши
сумку з собою, відправився додому. Вони домовилися, що ба-
тюшка завтра вранці забере хлопчика з дому, аби можна було,
не втрачаючи часу, поїхати на освячення. На вулиці сто-
яла пізня осінь, було холодно. Завертав морозець.
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Прийшовши додому, Сергійко затіяв прибирання в кімнаті, а щоб
сумка зі святою водою та іншими речами не заважала, він виніс її на
балкон.

– Завтра куртку зимову одягнеш, – сказала мама, коли прийшла
побажати синові добраніч.– За вікном мороз.

Наступного ранку Сергійко прокинувся у гарному настрої. Ледве
він встиг поснідати, як з двору засигналила машина. Це приїхав отець
Олександр. Хлопчик вийшов на балкон, узяв в руки сумку і раптом
почув, як усередині задзвеніло колене скло. Заглянувши всередину,
він побачив банку, що розкололася навпіл, і шматок льоду, на який
перетворилася свята вода. Мороз зробив свою справу.

– Ех ти – голова два вуха! – сміючись, сказав отець Олександр,
коли Сергійко сів в машину з шматком льоду в руці і розповів про
свою пригоду.– Фізику погано знаєш. Гаразд, поїхали на освячення,
там відслужимо водосвятний молебень.

***
– Це що за броунівський рух? – суворо запитав Микола Іванович,

зайшовши в клас.– Дзвінка не чули?
Діти швидко розсілися по партах.
– Хто бажає нагадати нам домашнє завдання? – запитав вчитель

і, побачивши, що Сергійко тягне руку, сильно здивувався: – Ну, що ж,
Кирилов, будь ласка.

Домашнє завдання відскакувало у Сергійка від зубів.
– Молодець, Кирилов, – кивнув Микола Іванович.– Ось тобі до-

даткове запитання. Вода, перетворюючись на лід, зменшується чи
збільшується в об'ємі?

– Звичайно, збільшується, – не замислюючись відповів Сергійко.
– Ну що ж, сідай, одну двійку ти виправив.

Денис Каменщиков
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У багатьох сім'ях є та-
кий звичай: у День свя-
того Миколая Чудотвор-
ця слухняним дітям кла-
дуть під подушку пода-
рунки. Ось і восьмирічна
Оленка, прокинувшись
вранці, побачила поряд з
собою розкішну ляльку.
Рожевощока, з лляними
кісками, в  блискучій
синій сукні! Але приємні сюрпризи на цьому не закінчилися. Неза-
баром до Оленки зайшла її хресна і попросила в Оленчиної мами
дозволу замість школи взяти дівчинку з собою в церкву. Служба в
храмі – це теж урок для дитини, вважає вона. Мама подумала і по-
годилася. Як вона сказала, як виняток.

– Радість яка, в церкву їдемо! – застрибала Оленка.
Оленці в церкві все подобається – ставити свічки, прикладатися

до ікон, слухати молебний спів. Особливо дівчинці запам'ятався день,
коли їй доручили почергувати біля підсвічника. Вона виймала дого-
раючі свічки, гасила їх і складала акуратно на спеціальне деко вни-
зу. А на місце, що звільнилося, ставила інші, які передавали прихо-
жани.

Цього дня біля підсвічника чергувала інша дівчинка, але Олен-
ка анітрохи не засмутилася. Служба була така урочиста! Олен-
ка старанно хрестилася, кланялася, тихенько підспівува-
ла, коли чула знайомі молитви.
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Повернувшись додому, вона посадила поряд з собою на малень-
кий стільчик нову ляльку і стала їй розповідати про те, що було в
церкві, і про Миколая Чудотворця. Але скоро її знання вичерпалися,
і дівчинка попросила:

– Хресна! Розкажи нам про святого Миколая. Адже я майже нічого
про нього не знаю.

– Святителя Миколая Чудотворця шанують у всьому світі. – Ска-
зала хресна. – За життя він був переповнений такою вірою і любо-
в'ю до людей, що його молитва, по милості Божій, буквально тво-
рила дива. І зараз він приходить на допомогу людям у всяких потре-
бах і небезпеках.

– А комусь із твоїх знайомих він допоміг? Можеш розповісти?
Хресна задумалася, а потім сказала:
– Добре. Я розповім тобі справжню історію, яка сталася з од-

нією моєю дуже близькою знайомою, коли вона ще була зовсім
маленькою, навіть молодшою за тебе. Знаю про це від неї самої.
У її сім'ї дуже шанують святителя Миколая. І ось чому. Слухай. Її
мама була донькою репресованого священика, страченого за віру.
Уяви собі, був такий час, коли від людей вимагали відмовитися
від Бога. І якщо вони не погоджувалися, їх могла чекати в'язниця
і навіть смерть. Рятуючись від гонінь, донька священика виїхала
на Далекий Схід. Там вона незабаром вийшла заміж за молодого
інженера, якого через деякий час запросили працювати до Ки-
таю. Так вони і жили в далекому Китаї разом з донькою Натал-
кою, яка народилася у них. По Божій милості, недалеко від їх бу-
динку була православна церква, куди часто ходила вся сім'я. Але
сталася біда – через наклеп злих людей Наталчиного тата заареш-
тували і посадили у в'язницю. І скільки він не доводив, що ні в
чому не винен, йому не вірили.

Мама з донькою продовжували ходити до церкви і молитися.
Якось вони в черговий раз прийшли на службу. Коли мама ви-

пустила руку Наталки зі своєї, дівчинка тихенько відійшла в
інший кінець храму – туди, де знаходилася велика ікона
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Миколая Чудотворця. Вона стала перед іконою на коліна і почала
гаряче просити:

– Святий Миколаю, допоможи нам! Зроби так, щоб мого татка
відпустили. Він же ні в чому не винен! Мама сказала, що ти допома-
гаєш тим, хто тобі молиться. Допоможи нам, святий Миколаю!

Наталка не знала, скільки часу вона так молилася. Напевно, в
якийсь момент вона заговорила голосно, тому що в церкві рап-
том запанувала тиша, і лише дзвенів в цій тиші дитячий голосок.
Всі присутні в храмі з хвилюванням слухали щиру молитву ма-
ленької дівчинки.

Наступного дня мама з Наталкою пішли до тата на побачення у
в'язницю. І перше, про що чомусь запитав тато, – що вони робили

напередодні.
– У церкві були, – відповіла мама.

– За тебе молилися.
І розповіла, як Наталчину молит-

ву слухала вся церква.
– Дивно, – хвилюючись, став роз-

повідати тато. – Я вчора зовсім за-
непав духом, сумував. Мені здавало-
ся, що я більше не витримаю, що кра-
ще б мені померти, ніж так мучити-
ся, навіть став обдумувати способи,
як піти з життя. І раптом від стіни
навпроти відокремився старець!
Звідки йому було взятися тут, в оди-
ночній камері?! Але це не було галю-
цинацією! Старець співчутливо по-

глянув на мене, похитав докірливо головою і сказав: "Адже вона
молиться!" І все зникло. Ви говорите, Наталка якраз в цей час
Миколаю Чудотворцю молилася?

– Так, татко, так. – Підтвердила дочка. – Ти більше не розстро-
юйся. Миколай Чудотворець тобі обов'язково допоможе!
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А незабаром Наталчиного тата повністю виправдали і звільни-
ли. Таким був результат її гарячої молитви.

– Оце так! – Вигукнула Оленка. – Хресна, давайте ми прямо за-
раз теж Миколаю Чудотворцю молотимемося!

Вони встали перед іконами. І задзвенів голос дівчинки: "Допомо-
жи, Миколаю Чудотворче, всім людям. А ще мамі, татові, братику,
дідусеві та бабусі".

Залишилося додати, що Оленка, якій я розповідала цю приголом-
шливу історію, – моя хрещениця. А дівчинка Наталка виросла, по-
вернулася на Україну, закінчила інститут, стала вчителькою. Багато
років працювала директором школи, і називали її вже не Наталкою,
а Наталією Максимівною. Зараз Наталія Максимівна – незамінна лю-
дина в дніпропетровському храмі святого рівноапостольного Воло-
димира. Пекла просфори. По благословенню настоятеля робить ціка-
ву і дуже потрібну людям приходську газету. Але найголовніше, для
багатьох вона стала прикладом глибокої віри, молитвеності і відда-
ності Богові.

Надія Єфременко
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Ця подія трапилася через 400 років після народження Ісуса Хри-
ста. Одного разу в місті Константинополі стався землетрус. Від
сильних поштовхів почали руйнуватися мури давнього міста. Пе-
релякані люди покинули свої домівки і повибігали надвір. Вони
спільно почали молитися до милостивого Господа, щоб поряту-
вав їх від біди.

Господь не тільки вислухав молитву, але й учинив чудо. Одного
побожного юнака Він невидимо силою підняв на небо. Там хлоп-
чина почув пречудовий спів ангелів: "Святий Боже, святий кріпкий,
святий безсмертний". Коли юнак знову опинився на землі, він роз-
повів, що чув на небі спів ангелів. Довідавшись про пісню ангелів,
люди також почали її співати, але додали ще слова "помилуй нас".

Після такого співу землетрус припинився. Земля перестала двиг-
тіти, місто було врятоване. З того часу християни співають цю
пісню-молитву, яку називають піснею ангелів, або трисвяте, бо в
пісні тричі повторюється слово "святий": "Святий Боже, святий
кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас".

Вранці і ввечері ми молимо-
ся церковними молитвами, слу-
хаємо і повторюємо їх під час
Літургії та їнших церковних
служб, але мало хто знає, звідки
пішла та чи інша молитва, хто
її написав, яка її історія.
Історію однієї молитви ми

зараз розповімо.



18

На вулиці падав перший сніг. У класі недільної школи діти чекали
на початок занять. Юрко сидів за партою та задумливо дивився у
вікно, а Миколка, прикусивши від старання язик, малював в зошиті
якусь батальну сцену, мабуть – Льодове побоїще.

Нарешті прийшов отець Володимир і, перш ніж почати урок, рап-
том запитав:

– Хто хоче на новорічні канікули поїхати до Києво-Печерської
Лаври? Підніміть руки!

Діти, перезирнувшись, всі, як один, підняли руки.
– Для цього, – продовжував батюшка, – нам потрібно, не мало не

багато, виграти олімпіаду недільних шкіл. Приз переможцям – по-
їздка до Києва.

До олімпіади залишалися півтора місяці. Потрібно було відібрати
команду і як слід підготуватися. Отець Володимир призначив Юрка
капітаном. За умовами олімпіади хлопчики змагалися в церковному
співі, лижному кросі й боротьбі на руках (армрестлінгу), дівчатка – в
рукоділлі та домоводстві. Завершальним і вирішальним етапом було
інтелектуальне змагання на знання Закону Божого та історії і культу-
ри нашої країни. У ньому брали участь і хлопчики, і дівчатка.

– У нашій команді хлопчиків всього двоє – ти та я, – виходячи з
класу, сказав Юрко Миколці.– Я хочу підготуватися до кросу і бо-
ротьби на руках, а ти візьми на себе спів та інтелектуальне змаган-
ня.

– Хто? Я? – здивувався Миколка.– Я співати взагалі не умію.
– Я теж на лижах ледве стою, – признався Юрко.– Але у нас є

цілих півтора місяці, аби навчитися.
– Ти капітан, – пробурчав Миколка, – тобі видніше.
Чесно сказати, спортсмен з Юрка був ніякий. Проте Миколці

Бог дав сили і спритності з лишком. Він дуже добре бігав і
плавав, виробляв на перекладині такі викрутаси, від
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яких у глядачів відразу починала крутитися голова. Проте ніхто ніко-
ли не чув, як Миколка співає.

***
Юрко, навпаки, в спортивних змаганнях зазвичай програвав, і

вирішив, що настав час це виправити. Наступного ранку він встав
раніше і, надівши спортивний костюм, вийшов в парк на пробіжку.
Повернувшись з вулиці, він прийняв крижаний душ і добряче по-
снідав кашею. Після школи Юрко узяв у Миколки гантелі, а у вихідні
тато змайстрував йому в коридорі перекладину. Коли ліг сніг, хлоп-

чик щодня їздив на око-
лицю міста і дотемна
бігав на лижах. Через
місяць гантелі почали
здаватися йому легкими,
він вільно підтягувався
10-12 разів і досконало
освоїв техніку ходу на ли-
жах.

Настав день змагань.
Стояв легкий морозець.
Засніжений ліс напов-

нився дитячими голосами. Біля старту юрбилися хлопчики з не-
дільних шкіл міста. Юрко натер лижі спеціальним мастилом і сунув
черевики в кріплення. Він був готовий до старту. Попереду, петляю-
чи між ялинами, пролягала лижня.

– Як я співати сьогодні буду? – тужливо сказав Миколка, подаю-
чи Юркові лижні палиці.

– Ну, ти ж готувався. Заспіваєш не гірше за інших, – відповів той.
Миколка важко зітхнув.

Хлопчики вишикувалися вздовж лінії на початку лижні. Бахнув
стартовий пістолет. Юрко, встромлюючи в сніг палиці, рвонувся
вперед. Забіг почався. Не дивлячись на мороз, відразу ж стало
жарко. Від швидкості у вухах свистів вітер. З боків мелька-
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ли дерева. З веселим посвистом полози лиж врізалися в сніг. Юрко
спочатку злегка відстав, потім, зціпивши зуби, додав темп, одного за
іншим обігнав суперників і опинився першим. В черговий раз в'їхав-
ши на пагорб, хлопчик побачив, що попереду між деревами натягну-
та червона стрічка, віддалік товпилися люди. Ось він, фініш, ось вона,
перемога! Юрко вже уявляв, як розірве грудьми стрічку і без сил впаде
на сніг. Проте несподівано зліва від себе він побачив фігуру лижника,
який спокійно обігнав його і побіг далі. Услід Юрка випередили ще
декілька чоловік, і, як він не намагався додати темп, вони спокійні-
сінько пішли вперед. Коли хлопчик прибув до фінішу, стрічка давно
була зірвана, болільники вшановували переможця – високого худого
хлопчика з недільної школи кафедрального собору.

– Адже це нечесно, – бурмотів Юрко, коли вони з Миколкою йшли
до автобуса.– Виходить, що весь забіг вони прикидалися.

– Це називається фінішний спурт, – відповів Миколка.– Хіба ти
цього не знав?

***
У великому храмі з відмінною акустикою проходив черговий етап

змагань: учні недільних шкіл демонстрували свою майстерність цер-
ковного співу. Звучали прекрасні голоси. І тут в числі кращих були
хлопці з кафедрального собору. Нарешті настала Миколчина черга
показати своє мистецтво. Хлопчик вийшов на середину храму, при-
речено озирнувся по сторонах і заспівав. Ні журі, ні слухачі, ні навіть
храм за всю свою двохсотлітню історію не чули такого співу. Воно
було схоже на рев голодного ведмедя. Отець Володимир зблід і,
відійшовши убік, закрив долонями вуха. Це був навіть не програш,
це була ганьба. Миколка мужньо доспівав до кінця стихиру і під зди-
воване мовчання вийшов з храму. Юрко вибіг услід.

– Я тобі говорив, що співати не умію! – давлячись сльозами,
сказав Миколка.– Капітан ще називається!

– Нічого, ось в боротьбі на руках я їм покажу, – незворушно
завірив Юрко. – А ти вже в інтелектуальному змаганні не

підкачай.
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– Та в порошок тебе зітруть в цій боротьбі на руках. А мене в
твоєму інтелектуальному змаганні.

– Рано здався, ще подивимося, хто кого, –вперто сказав Юрко.
Втішало лише те, що дівчатка з їх команди з рукоділля і домовод-

ства взяли перші місця.
***

Завершальний етап змагань проходив у шкільному спортзалі. У
одній половині спортзалу хлопчики змагалися в боротьбі на руках.
У іншій половині визначали кращого в знанні Закону Божого, історії
і культури рідної країни. Відбувалося це так: двом хлопцям з команд,
що змагаються, ставили одне запитання, і виграшний бал отриму-
вав той, хто швидше на нього відповість.

Юрко щиро вірив, що в боротьбі на руках він візьме призове місце,
але у перших же двох сутичках програв. Згідно правил  – ще одна
поразка, і він вибував із змагань. А Миколка з дівчатками з команди
"сипалися" в інтелектуальному змаганні, і, що найобразливіше – "си-
палися" на дріб'язкових запитаннях.

– Хто автор книги "Діяння святих апостолів"? – ставив запитан-
ня ведучий.

Миколка і дівчатка, переглядаючись, знизували плечима.
– Святий апостол і євангеліст Лука, – відповідав хтось з команди

суперників.
Незабаром оголосили перерву. Юрко, повісивши голову, підійшов

до отця Володимира. Батюшка довго мовчав.
– Коли людина починає займатися не своєю справою, – нарешті

сказав він, – вона не лише зариває свій талант в землю, вона дуже
часто ховає талант іншого, тому що зайняла в колективі його місце.
До чужого таланту треба ставитися з великою повагою.

– Що ж робити? Помінятися з Миколкою місцями і змиритися з
тим, що ти слабак?

– Ну, по-перше, ти не слабак. Просто Бог не дав тобі хоро-
ших фізичних якостей. А по-друге, повір, що якби Господь
хотів, щоб ти був силачем або видатним спортсменом,
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а Миколка співаком або інтелектуалом, Він би наділив кожного з
вас відповідними талантами. А що тепер робити – вирішуй сам, ти
капітан.

***
– Увага! Увага! – сказав в мікрофон ведучий.– Команда Свято-

Троїцкого храму просить заміну. Юрко Іщенко переходить в інтелек-
туальне змагання, а Микола Снігірьов – представляє команду в бо-
ротьбі на руках.

Миколка, закачавши рукава, сів за стіл. І тут почалося щось не-
зрозуміле. Кожна сутичка продовжувалася не більше десяти секунд.
Після сигналу судді Миколка спочатку бліднув, потім червонів як рак
і повільно, але неухильно клав руку суперника на стіл.

Тим часом Юрко, миттєво відповідаючи на поставлені запитан-
ня, швидко вивів команду в лідери. Врешті-решт у нього залишився
останній суперник, з яким належало боротися за перше місце, – хлоп-
чик з недільної школи кафедрального собору у великих окулярах з
товстими лінзами. А за стіл навпроти Миколки сів і приготувався
до боротьби за перше місце юнак, який був вищий за Миколку на
півголови і важчий кілограмів на п'ятнадцять. У нього були вели-
чезні руки і залізна хватка. Він також представляв недільну школу
кафедрального собору.

Боротьба почалася майже одночасно. Миколка, знову почерво-
нівши як рак, з усіх сил намагався побороти суперника, але нічого
не виходило. Проте і противник не міг його здолати.

У Юрка було приблизно те ж саме. З хлопчиком у великих окуля-
рах вони йшли на рівних, і ніхто не мав наміру задаватися.

– Хто автор наступних рядків? – запитав ведучий і виголосив: –
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирож-

ник: и дело не пойдет на лад, да и примечено стократ, что кто за
ремесло чужое браться любит, тот завсегда других упрямей и
вздорней; он лучше дело все погубит и рад скорей посмешищем
стать света, чем у честных и знающих людей спросить иль вы-

слушать разумного совета".
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Хлопчик з собору спантеличено мовчав.
– Автор цих рядків Іван Андрійович Крилов, – сказав Юрко.
– Чудово! – вигукнув ведучий.– Мабуть, ви пам'ятаєте, про кого

ця байка?
– На жаль, не пам'ятаю, – сказав Юрко.– Можливо, про мене?
Глядачі вибухнули сміхом.
– У інтелектуальному змаганні перемогу отримав Юрко Іщенко,

недільна школа Свято-Троїцкого храму, – оголосив в мікрофон веду-
чий.

Миколка, підбадьорений перемогою друга, на подив оточуючих,
повільно, але неухильно поклав руку суперника на стіл.

Денис Каменщиков
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А знаєте, чому гриби ростуть з-під землі? Напевно, ні.  А я знаю.
Хочете дізнатися? Тоді спитайте у теплого вітерця, який колише у
степу яскраві запашні квіти. Ось що він мені розповів.

...Колись на землі зовсім не було грибів. А де ж вони були? Може,
в океанах, морях, річках, озерах? Ні, ні! Там їх не було. То, може, на
небі? Правильно! Гриби були хмарками, які поливали землю дрібним
теплим дощиком. Жили вони в Країні Маленьких Дощових Хмар.
Поряд з цією маленькою доброю країною була Країна Великих До-
щових Хмар. До цієї
країни зібралася ціла
ворожа компанія.

Так, так! Там був
дядько Грім Громовен-
ко, тітка Блися Блискав-
ка,  могутній Вітер
Вітрюган Вітерченко.
Незлюбили вони жи-
телів сусідньої країни за
те, що людям ці лагідні
хмарки та теплий до-
щик подобаються більше, ніж злива з вітром та грозою. Адже теп-
лий дощик приносить гарний настрій, а жителі Країни Великих
Дощових Хмар хотіли, щоб у світі панували зло і страх, і щоб всі їх
боялися. Тож задумала ця підступна компанія злий план...

Одного осіннього дня гриби-хмаринки веселили людей і на-
поювали вологою Матінку-Землю. Вони нічого не підоз-
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рювали. Аж раптом небо засвітилося блискавками. Це тітка Блися
Блискавка жбурнула в небо десятки нових яскравих блискавок. Не
забарився і дядько Грім Громовенко, загуркотів своїм дужим голо-
сом, і грім прокотився від кінця неба до кінця неба. Не змусив чекати
себе і Вітрюган Вітерченко. Прилетів на своїх могутніх крилах, привів
за собою цілу отару чорних хмар-овечок, і загуло все навкруги, і за-
вило. Вітер рвав на шматки маленькі хмарки, а великі хмари-овечки
скидали їх з неба на землю. Попадали Маленькі Дощові Хмарки на
землю, занурилися поглибше, щоб сховатися від злих Великих Хмар
і опинилися у підземних лабіринтах Крота Степановича. Пішов він
перевіряти свої скарби і натрапив на хмарки-грибочки. Начепив кріт
на ніс свої величезні окуляри і довго розглядав їх. Потім вирішив, що
це діти-кротенята назносили у схованку свій скарб і на всяк випадок
розпушив навколо них землицю. А вранці хмарки-грибочки пусти-
ли корінці, і над землею з'явилися голівки маленьких грибочків. Час-
то, коли йшов грибний дощик, вони перешіптувалися між собою,
згадуючи Країну Маленьких Хмарок. А легенький вітерець слухав їх
розповіді і розносив по землі.

Отже, тепер ви знаєте, чому гриби ростуть з-під землі. А коли
йде літній дощик, вони ростуть дуже добре, адже раніше вони теж
дарували людям теплу та життєдайну вологу.

Софія Гуртова
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Жив собі Слон, який хотів літати. Часто він втікав від рідні і в
пустинних місцях щодуху ляскав і ляскав вухами. Надія піднятися в
повітря не залишала його. Але земля, як на зло, упиралася і не бажа-
ла з ним розлучатися.

Навіть найближчі, навіть рідні не хотіли його зрозуміти.
– Так! Тому, хто твердо стоїть на землі, маятися нісенітницею ніко-

ли, – говорила тітонька Страусиха.
Старий Бегемотті похмуро

мовчав. А Жираф дивився
звисока.

Слон зі всіма погоджував-
ся, і навіть кивав головою.
Але коли на верхівки пальм
опускався вечір, знову ляскав
в пустелі вухами.

А тим часом земна куля
обернулася до сонця верхів-
кою, і в пустелю прокралася

засуха. Розжарилося нерухоме повітря, не оглядаючись втекла вода,
озеро зіщулилося і перетворилося на велику калюжу.

Обпалюючи ступні гарячим піском, вийшов Слон, як завжди, по-
плескати вухами. Але того дня все пішло шкереберть: тільки-но

він намірився і хотів почати, як почув тужливий писк.
"Що таке?" – здивувався він, оглядаючись на звук.
– Допоможи! – попросила Зебра із запалими боками, – я
зовсім гину тут без води. Я впала, і без тебе мені вже не

піднятися.
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І довелося Слонові відкласти справи, аби збігати до води. Він
приніс її повний хобот, і Зебра опритомніла і скоро була вже на
ногах.

Але тільки-но Слон знову встав в зручну позу і посильніше відтяг-
нув вуха назад, щоб вдаліше ними хлопнути, як знову почув тужли-
вий плач.

І знову понісся допомагати Газелі, яка вмирала від спраги. А потім
знесилів братик Жираф, а за ним – й інші звіри.

Слон зовсім забув про свої вечори: йому раз у раз потрібно було
бігти до озера і назад. Так тепер проходили дні.

І коли він зовсім втомився, тому що не змикав втомлених очей
весь тиждень, пролився довгоочікуваний дощ.

Слон зустрічав його, як рідного: адже вони були врятовані!
Злива закінчилася. Ожила пустеля.
Слон від радості побіг, не помітивши, як відірвався від квітучої

землі. Далеко внизу залишилися річка з крокодилами, озеро і стада
газелей і зебр.

А у величезних вухах, на висоті, виспівували веселі вітри. Хмари
ж, коли Слон над ними пролітав, лоскотали йому підошви.

Марина Альошина
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Кожен вечір Ігор власноруч заводить будильник на завтрашній
день. У сім'ї це вважається його обов'язком з того часу, коли Ігор
ще вчився в першому класі. Тато тоді показав йому, як визначати
по годиннику час і заводити будильник, аби в школу не запізни-
тися. З того часу пройшло декілька років, але і до цього дня хлоп-
чик залишається відповідальним за те, аби годинник задзвонив
вчасно.

– Ігоре, дай і мені стрілки покру-
тити! – попросила маленька Кат-
руся.

– Підрости спочатку, – зупинив
її старший брат. – Бо ще такого на-
крутиш, що всі до дванадцятої дня
спати будуть.

– Синок, постав будильник на
шосту ранку, – нагадала мама. –
Завтра треба всім встати раніше,
аби прочитати вранішні молитви і
не запізнитися на Літургію. Пам'я-
таєте, яке завтра свято?

– Звичайно, – відповіла за всіх
Варя. – Різдво Пресвятої Богоро-
диці.

– А раніше Різдво було взимку! – здивовано вигукнула Катруся. –
Тепер воно двічі на рік буде, так? А подарунки також будуть?

– Розумієш, донечко, – мама ласкаво погладила Катрусю по
голівці. – Різдво – це день народження. Взимку ми святкували
день народження Ісуса Христа, а сьогодні – день народження

Богородиці, Його Мами. Богородиця – означає "та, що
народила Бога".
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– У Бога була Мама? – ще більше здивувалася Катруся. – Його
народили? А чому тато говорив, що Бог був завжди?

Катруся хоч і маленька, але завжди хоче до самої суті докопатися.
Запитань вона може задавати по десяти і більше протягом години.
А над відповідями потім довго думає і знову запитує про щось. Вдо-
ма її жартома "Чомучкою" називають. Ось і зараз поставила таке за-
питання, що навіть мама розгубилася. І поглянула питально на тата:
мовляв, може, ти краще дитині поясниш?

– Бог і справді був завжди, – почав пояснювати тато. – Його, зви-
чайно, ніхто не народжував і не створював. А сам Бог створив світ
з нічого. Це важко уявити, але так воно і було. І людей теж створив
Бог. Але настав час, коли люди розучилися поводитися правильно.

– Вони стали неслухняними? Нехорошими? – запитала Катруся.
– Вони стали хворі на гріх, не могли йому протистояти. Бог хотів

послати їм на допомогу Свого Сина, Ісуса Христа, який повинен
був народитися як людина і, будучи безгрішним, перейняти на себе
всі земні гріхи. Але пройшло дуже багато часу, перш ніж на світ з'я-
вилася Та, Яка могла по чистоті своєї душі і любові до Бога стати
гідною цього великого дива. Не просто дива материнства, а приго-
ломшливої, незвичайної таємниці – народити Господа. Її звали Діва
Марія. Її Різдво Церква святкує завтра. Зрозуміло?

– А хто вона була? – запитала Варя. – Напевно, Вона народилася
в палаці, і у Неї були найкращі вихователі?

– Не зовсім так. Батьки Діви Марії Іоаким і Анна дійсно, були
царського роду. Але жили вони не в палаці, а в звичайному будин-
ку. Їх любили всі оточуючі – за доброту, милосердя, готовність до-
помогти. А вони, у свою чергу, дуже любили Бога і людей. Є така
заповідь в Біблії: "Полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм,
всіма думками твоїми, і ближнього свого, як самого себе". Мож-
на сказати, що Іоаким і Анна жили по цій заповіді.

– А у них було багато дітей?
– От якраз дітей у них і не було, і Іоаким і Анна дуже пере-

живали через це. Вони не втрачали надії, просили
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Бога про дарування дитинки. П'ятдесят років прожили вони разом,
і весь час вірили Богові й молилися Йому. За їх терпіння, невпинну
молитву, велику віру Господь послав нарешті Іоакиму і Анні доньку.
Можна сказати, що вона народилася завдяки молитві. Молитва суп-
роводжувала і все її подальше життя.

– Уявляю, як вони були щасливі! – вигукнув Ігор.
– Дуже. Але народження Марії принесло радість не лише її бать-

кам, але і всім людям. Тому що вона була призначена Богом бути
Матір'ю нашому Спасителю. Іоаким і Анна обіцяли присвятити свою
доньку Богові. І коли їй виповнилося три роки, вони відвели Марію
на виховання в храм. А самі оселилися біля храму і продовжували
молитися за неї.

– А 22 вересня Церква шанує пам'ять святих праведних Іоакима
і Анни, батьків Богородиці, – додала мама. – Адже це завдяки їх
вірі, гарячій молитві людство отримало найбільший дар – Діву, гідну
народити Бога. Народження Діви Марії стало надією для всього
людства.

– Значить, у Бога була Мама, – тихо сказала Катруся.
– А тепер вона Мати і всім нам, – додав батько. – Вона одна зі

всього людського роду ще до майбутнього загального воскресіння
вже воскресла і взята Сином Своїм на небо. І там тепер молиться за
весь людський рід. Тому люди називають її своєю Заступницею.

Надія Єфременко
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Навчальний рік залишився, нарешті, позаду. У перший же день
канікул Андрійко Кірілов поїхав до бабусі в село. Автобус перевалю-
вався на вибоїнах. За вікном соковито зеленіли дерева. У дорожній
сумці Андрійко віз подарунки: бабусі – нову книгу, а дідові – набір
гачків для риболовлі.

– Відчуваєш, яке повітря? – перш за все запитав дід, зустрічаючи
Андрійка на зупинці.– Краще за будь-який курорт.

Відпочивши з дороги, хлопчик вирішив сходити в гості до своїх
давніх знайомих – отця Миколая, настоятеля місцевої церкви, і його
доньки Ані. Але оскільки без запрошення приходити в гості було
неввічливо, Андрійко попрямував в храм в надії зустріти їх там.

Величезна кам'яна церква із зими (коли тут останній раз бував Ан-
дрійко) помітно змінилася. Виднілися новенька покрівля і купол, з'я-
вився іконостас. Батюшка Миколай вів заняття недільної школи про-
сто неба біля храму, де в тіні дерев стояв великий дерев'яний стіл. За
столом на лавці, уважно слухаючи батюшку, сиділи учні – чотири бла-
говиді старенькі. Отець Миколай майже не змінився, лише в колись
чорній як смола бороді з'явилася сивина. Батюшка, побачивши Анд-
рійка, широко посміхнувся і покликав до себе на чай.

Аня була вдома. При зустрічі з Андрійком вона намагалася здава-
тися дуже серйозною.

– Ти щось зовсім не загоряв, – заявила вона.– У льосі, напевно,
сидів.

Хлопчик хотів образитися, але їх покликали до столу, а після
чаю, коли дорослі пішли, Аня сказала:

– Татка храм в Миронівці благословили відновлювати.
А там привиди водяться.



32

– Де? – не зрозумів хлопчик.
– У храмі.
– Привидів не існує, – сказав Андрійко.
– Ще як існують, – заперечила дівчинка.– Я тобі їх можу показати.

У тебе велосипед є?
– Звичайно, є.
– Тоді сьогодні будь готовий їхати до Миронівки. Якщо, звичай-

но, не злякаєшся.
– Не злякаюся. Я не з полохливих.
– Добре, я за тобою увечері заїду.

***
Вдома Андрійко викотив з сараю велосипед, підкачав шини і зма-

стив ланцюг.
– Бабуся, – після вечері сказав хлопчик, – я ночувати на розкла-

дачці в саду ляжу, на свіжому повітрі.
Бабуся хотіла було не дозволити, але тут втрутився дід. "Хай спить,

здоровішим буде", – сказав він.
Після вечері Андрійко, застеливши розкладачку старим матрацом,

ліг під вишнями. Стемніло. Між листям виднілося ясне зоряне небо.
Незабаром за парканом почулося шарудіння, і хтось тихо тричі по-
стукав у хвіртку. Андрійко встав і, котячи велосипед, навшпиньки
вийшов з двору. Біля хвіртки, спираючись однією ногою об землю,
на велосипеді з невеликою сумкою через плече сиділа Аня.

***
Вони мчали на велосипедах по сплячому селу. У вухах свистів вітер.

З одного з підворіть на мандрівників з гавкотом кинувся собака, але,
пробігши з півсотні метрів, залишився позаду. Незабаром село розчи-
нилося в темноті десь за спиною. Андрійко з Анею проїхали по
підвісному містку через річку, гуркочучи шинами по дошках, і опи-
нилися на ґрунтовій дорозі, яка вела в ліс. З лісу пахло нічною про-
холодою. Чорні дерева нависали над дорогою. У Андрійка серце
від страху пішло в п'яти. Вихід був один – налягати на педалі.

Аня їхала попереду, вчасно знаходячи повороти. Хвилин
через десять їзди ліс закінчився, і відкрилися залиті
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місячним світлом поля. Проїжджаючи черговий яр, вони злякали яко-
гось птаха, який, важко ляскаючи крилами, промайнув над самими
головами. Нарешті попереду завиднілися вогні Миронівки. Незаба-
ром поряд з дорогою завиднівся старовинний храм, який стояв трохи
віддалік від самого села. Місячне світло сріблило застарілі вищерблені
стіни. Віконні отвори зяяли темнотою. З одного боку від церкви був

пустир, з іншого – ліс підступав
майже до самих стін.

Аня зупинилася.
– Ну, і де твої привиди? –

чомусь пошепки запитав
Андрійко.

– Привиди будуть, – завіри-
ла дівчинка.– Ще рано.

Вони трохи від'їхали від хра-
му і розташувалися на узліссі. Аня зі своєї сумки дістала великий
шматок хліба, паперовий кульок з сіллю і декілька редисок.

– Поки можна перекусити, – сказала вона.
Редиска була соковита і гірка, часто доводилося, дихаючи ротом,

довго переводити дух. Зате сон знімало як рукою.
Висіла дзвінка тиша. Храм підносився темною громадою. Става-

ло прохолодно. Раптом Аня штовхнула Андрійка в бік.
– Дивись! – шепнула вона і показала пальцем на вікно церкви.
Андрійко сторопів. Через віконний отвір пробивався танцюючий

промінь світла. Почали роздаватися глухі мірні звуки. Ясно, що в
храмі хтось знаходився.

– А я тобі що говорила? – сказала Аня.– А ти не вірив. Тепер
признайся, що я була права, і що привиди існують.

– А я і зараз не вірю. Треба підійти ближче поглянути на твого
привида.

– Я боюся і не піду, – відрізала Aня.
Андрійко кивнув і, прагнучи ступати якомога тихіше, уз-

довж лісу рушив до храму, зайшовши до церкви з того
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боку, де дерева підступали майже впритул. Ніколи в житті йому ще не
було так страшно. Сильно билося серце, ноги зробилися ватяними.
Нарешті він обійшов храм. У вікнах все ще танцював промінь світла.
Біля входу в церкву стояв
кінь, запряжений у віз. На
возі була навалена купа цег-
ли. Хлопчик, підкравшись,
заглянув у вікно. У храмі, по-
ставивши біля себе ліхтарик,
вовтузився якийсь чоловік.
В руках у нього були моло-
ток і зубило. Чоловік по-
вільно і без метушні розби-
рав стіну храму на цеглу.

Потрібно було щось зробити, крикнути, аби злодій забирався геть.
Але хлопчик не міг видавити з себе ні слова. Стояла ніч, Андрійко
опинився наодинці із злочинцем і здрейфив.

Нарешті злодій загрузив на віз цеглу, що залишилася, погасив ліхта-
рик і, узявши коня за віжки, пішов геть.

Андрійко повернувся до Ані.
– Ну що, бачив привида? – запитала дівчинка.
– Ні. Це цвіркуни. Там повно цвіркунів. Вони світяться.

***
Діти повернулися додому, коли почало світати. Наступного дня

Андрійко вирішив поїхати до Миронівки один і розшукати злодія.
Думка про те, що він на перевірку виявився звичайним боягузом, не
давала хлопчикові спокою. "Добре було читати житія мучеників, си-
дячи удома в затишному кріслі, – роздумував він.– Легко було мріяти
про подвиги. А ось на ділі я всього лише боягуз".

У Миронівці він швидко відшукав у дворі одного будинку купу
цегли. Старовинну цеглину важко було не впізнати. Чоловік бу-
дував собі лазню. Будівництво йшло до завершення. Зупинив-

шись і зійшовши з велосипеда, хлопчик думав, що мож-
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на зробити. Виявилося – нічого. Після бійки кулаками не махають.
Андрійко вирішив цього ж вечора поїхати до покинутого храму і,
якщо злодій заявиться знову, прогнати його геть. Від цього рішення
стало трохи легше. Коли стемніло, хлопчик знову відправився до
Миронівки і сів біля храму в засідку. Проте злодій не з’явився ні тоді,
ні наступної ночі, ні через тиждень. Лазня була готова.

***
Пройшов місяць. Одного дня в неділю після Літургії отець Мико-

лай сказав Андрійку:
– Мене викликають до Миронівки причастити помираючого. По-

їдеш зі мною?
Хлопчик кивнув. У Миронівці вони зупинилися біля того двору,

де стояла побудована з храмової цегли лазня. На ґанку батюшку зус-
трічала заплакана жінка.

– Він увечері в лазню ходив паритися, а вночі у нього напад став-
ся, – плутано пояснювала вона.– У нього серце з молодості хворе.

У залі на ліжку лежав той чоловік, якого Андрійко бачив вночі в
покинутому храмі. Він був неприродно блідий. Отець Миколай по-
просив хлопчика вийти, залишивши їх наодинці для сповіді.

– Та у мене і гріхів наче б то немає, – виходячи, почув краєм вуха
Андрійко, – хоча ні, один, можливо, є.

Сповідав батюшка довго. Нарешті він вийшов із зали, задумливо
хитаючи головою.

Дорогою назад Андрійко розповів отцю Миколаю про свої нічні
пригоди, умовчавши лише про Аню.

– Якби я не виявився боягузом і прогнав би злодія, – роздумував
вголос хлопчик, – чоловік цей, можливо, лазню недобудував би, і
все б обійшлося.

– Думаю, і так все обійдеться, – сказав батюшка Миколай.– А
якщо говорити про твій вчинок... сам апостол Петро одного дня
злякався, не те що ти.

Денис Каменщиков
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Муся прагнула швидше переробити всі справи: застелити ліжко,
поснідати, почистити зубки, розчесати вусики... Адже її чекав дов-
гоочікуваний похід – в гості до бабусі й дідуся!

Мусині рідні живуть досить далеко, на Конвалієвому узліссі, біля
Веселого струмка. О, які красиві там місця! Навесні на галявині роз-
цвітають запашні конвалії, немов перлові дзвіночки, а в повітрі зав-
жди розливається радісне дзюрчання Веселого струмка – він навіть
взимку не замерзає, так бадьоро ква-
питься по лісу підстрибом.

Мишка з нетерпінням чекала,
коли ж вона знову побуває в затиш-
ному будиночку біля струмка, послу-
хає цікаві розповіді дідуся, – він лю-
бить згадувати молодість, – покуш-
тує знаменитих бабусиних голубців
з грибами... І ось, нарешті, мама з та-
том вирішили відвідати своїх батьків.
Мама напекла цілий кошик пиріжків
з ожиною – адже на Конвалієвому
узліссі ожина не росте, а людям по-
хилого віку буде приємно поїсти солодкого. Тато приготував для
дідуся лупу – щоб тому легше було читати. А Муся сплела красиву
мереживну серветку – цьому мистецтву вона навчилася на уроках
макраме тіточки Павучихи.

Сонечко піднялося вже досить високо над галявиною, коли ми-
шача сім'я відправилася в невелику подорож. Тато переказував
мамі якусь нову статтю з наукового журналу, поки вони неспішно
крокували стежиною. А Муся радісно дріботіла попереду, обі-

гнавши батьків з їх нудними розмовами. Давно вона не
відходила так далеко від будинку! Мишка з цікавістю
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оглядалася довкола. Ось висока струнка сосна з білячим гніздом. Тут
живе тітка подружки Рижулі зі своєю сім'єю. А онде, вдалині, вид-
ніється вершина найбільшої і найстарішої ялини в лісі. Говорять, саме
там – дупло страшної Сови. Добре, що сови не літають вдень.

Роздуми Муси перервав якийсь шум із-за кущів. Гучне щебетан-
ня і писк, немов зграйка маленьких пташок билася з ворогом. Не-
вже на них напала сова? Або інший хижак? Треба допомогти! І
мишка відважно кинулася на звук. Прошмигнувши крізь тісно спле-
тені гілки чагарника, вона вискочила на невелику галявину. Тут
росло величезне розкидисте дерево, біля коріння якого, прямо над
самою землею, метушливо носилися дві пташки-мухоловки. Це
вони так голосно шуміли, навперебій кричали щось на своїй пта-
шиній мові трелей і щебетання.

"Все ясно, – подумала мишка, – напевно їх пташеня випало з гнізда,
бідолаха". Але під деревом нікого не було! І лише коли Муся підбігла
зовсім близько, здогадалася, в чому фокус. Виявляється, вона була
права: з гніздечка мухоловок випало пташеня. Проте маля примуд-
рилося не просто впасти в траву – воно провалилося в чиюсь поки-
нуту нірку, немов в колодязь. Пташеня відчайдушно пищало від страху
і голоду. Дійсно, біло від чого розстроїтися його батькам!

Але якщо ви думаєте, що Муся розгубилася, то ви помиляєтеся.
Вона миттю зрозуміла, що потрібно робити. Звати на допомогу тата!
Він завжди все знає і все уміє.

Тато-Миш не підвів. Опинившись на місці пригоди, він швидко
оцінив обстановку і почав упевнено командувати:

– Всім заспокоїтися! Починаємо рятувальну операцію. Тато-му-
холов! Лети на старе болотище до бурого Вальдшнепа. Попроси його
дружину заглянути сюди ненадовго. Мама-мухоловка! Принеси
пташеняті муху пожирніше – воно повинне підкріпитися. Муся!
Спускайся в нору і перевір, як себе почуває маля і наскільки міцно
воно там застрягло.

– А мені що робити? – боязко запитала мама-Миша. Тато
здавався їй грізним військовим генералом.
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– Тобі? Ти будеш вартовим! Ми займемося порятунком, а ти ди-
вися довкола, аби ніхто і ніщо нам не перешкодило. Завдання ясне?

– Так точно! – бадьоро відгукнулася мама. Вона видерлася на пе-
ньок і почала уважно дивитися на всі боки.

 Муся тим часом спробувала спуститися в нірку до пташеняти.
Але маля було таке товстеньке і пухнасте, що займало всю нору, та і
земля з-під мишачих лапок сипалася прямо йому на голову. Ні, так
не піде... І тут Муся поміркувала: адже
це – нора, так? Але багато тварин, як і
миші, обладнують декілька кімнат в
своїй нірці, роблять комори і обов'яз-
ково – додатковий хід, віднорок. Так,
на всяк випадок. Значить, можна по-
шукати інший підхід до полоненого.

Не пройшло і двох хвилин, як Муся
відшукала такий хід. Вправно прослиз-
нувши по ньому, вона дісталася, на-
решті, до пташеняти. Тепер перед нею
були ніжки і покрите пухом тільце, а не лише широкий жовтий дзьоб.

– Тато, маля не поранене і застрягло не дуже сильно. Здається,
все з ним в порядку! – крикнула Муся.

– Ось і добре, – відгукнувся тато. А тепер я витягну його за до-
помогою хвоста. Поясни пташеняті, що воно повинне схопитися
за хвіст. Міцно, але не дуже. Боюся, щоб з переляку воно мене не
куснуло.

– Але ж це птах, тато, зубів у нього немає!
– О, так, я якось не зважив на це.  – збентежено зізнався тато.
– Оберни хвіст листком лопуха або подорожника, – порадила
Муся. Все-таки дзьоб у нього, напевно, твердий і гострий.

– Молодець, – похвалив мишку папа, – так і зроблю.
Тато спустив в нору хвіст, пташеня без довгих умовлянь вхо-
пилося за нього, тато потягнув, а Муся почала штовхати

знизу. Повільно, поступово, поволі – але справа про-
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сувалася. Вірніше, просувалося пташеня – вгору, до світла і зеленої
травички. І ось воно вже на землі!

– Ура! – вигукнула мама-мишка. А мама-пташка тут же пригос-
тила синочка смачною мухою.

Тато-миша, як ні в чому не бувало, незворушно протирав скельця
своїх знаменитих золотих окулярів. А всі інші бурхливо раділи і за-
хоплювалися блискучим проведенням рятувальної операції.

– Але, тато,  як же повернути пташеня в гніздо? – раптом споло-
халася Муся. Адже воно так високо на дереві...

– Все продумано. Допомога вже зовсім близько. А ось і вона!
– Допомога?
– Ну да. Познайомся, Мусю: тітонька Вальдшнеп.
– Здрастуйте, тітонько, – ввічливо промовила Муся. Вимовити

"Вальдшнеп" вона не стала навіть намагатися – побоялася образити
нову знайому, ненавмисно перекрутивши її ім'я.

– Я вже знаю, що тут у вас сталося, – добрим голосом сказала
велика довгодзьоба тітонька. – Ми, вальдшнепи, уміємо переноси-
ти своїх діток, куди потрібно. А вже цього малюка я запросто до-
ставлю додому. Де ваше гніздо?

Мухоловки показали своє гніздечко. Тітонька вправно підхопила
пташеня довгими пальцями, обережно притиснуло до свого м'якого
черевця і різко змахнула крилами. Раз, два – і маленький любитель
пригод опинився, нарешті, в рідному гнізді. Щасливі батьки дякува-
ли умілим рятувальникам, а маля вмить заснуло, пригрівшись під
крилом мами.

     ... Коли миші знову попрямували до Конвалієвого узлісся, Муся
вигукнула:

– Як нам сьогодні повезло!
– Ти хотіла сказати "їм з нами повезло"? – відгукнувся тато. – А

вже ж, звичайно.
Але мама зрозуміла Мусю з півслова. Вона тихенько сказала:
– Ти права, донечко. Сьогодні нам випало щастя допомогти

слабкому.  Пощастило!
Наталія Юріна
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Антон любить поїсти. Ну, насправді, то хіба він винен, що на світі
стільки всякої смакоти! Бутерброди, жуйки, торти, солоні горішки, шо-
колад, морозиво... Ось тільки одне засмучення: хлопчик сам не помітив,
як став товстим і неповоротким. Сталося це тоді, коли мама перейшла
на іншу роботу і їй стало незручно водити сина на заняття в спортивну
секцію. Антон особливо не переживав – йому не дуже подобалися всі
ці "перекиди", "містки", присідання. Та і вільного часу більше стало. Так
би він, наприклад, увечері в спортивній залі парився, а тепер йому нічого
не перешкодить піти в гості до свого друга Мишка.

У Мишка якраз збиралися вечеряти. Звичайно, і Антона за-
просили за стіл. І хоча він тільки-но вдома з'їв декілька бутер-
бродів з сиром і ковбасою і закусив упаковкою чіпсів, не відмов-
лятися ж, коли пригощають! Тато Мишка прочитав вголос "Отче
наш", всі перехрестилися і сіли за стіл. Їжа була простою, але все
одно дуже смачною: варена картопля, посипана кропом, черво-
нощока редиска, зелені огірочки. І ще Мишка мама по вихідних
пекла смачні запашні пироги. Була якраз субота, тож пиріг красу-
вався в центрі столу у всій своїй красі. І ще в кінці всі пили чай,
заварений на пахучих травах.

– Здорово у вас, – сказав Антон, коли після вечері хлопчики пе-
рейшли в Мишка кімнату. – Мені мама теж багато смачного купує:
і ковбасу, і майонез, кетчуп, тістечка. І напої солодкі. До речі, я у
вас нічого такого не бачив. Грошей не вистачає?

Сказав так і поглянув з побоюванням на друга: чи не
образився той? Але Мишка і не думав ображатися.
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– А що ж ти за обидва вуха уплітав, хоч і без всяких кетчупів? –
Запитав він. – Навряд чи ти голодний прийшов.

– Так смачно ж... Навіть чомусь смачніше, ніж їжа з супермаркету.
– Отож то і воно: смачно. І корисно, між іншим. А в магазинних

продуктах знаєш, скільки добавок всяких? Для кольору, для смаку і
запаху. А насправді це все несправжнє. Моя мама любить сама го-
тувати. Якщо і додає щось, то лише крапельку святої води або освя-

ченого масла. Так
навіщо нам шкідливі
продукти з супер-
маркету?

– Ну, ти даєш! –
засумнівався Антон.
– Як це смачне може
бути шкідливим?

– На жаль, може,
– це мама заглянула
в кімнату подивити-

ся, що роблять хлопчики, і почула їх розмову. – Коли виробник
піклується про прибуток, його не завжди хвилює, корисний про-
дукт чи ні. Аби купували. Та і як можуть бути корисними всі ці
добавки?

– А ви доведіть! – Почав "заводитися" Антон. – Скільки людей
купує, цілі черги в магазинах стоять. І ніхто більше нічого такого не
говорить.

– Навіщо доводити? – Знизала плечима мама Мишка. – Краще
приклад навести. – Петре, йди сюди.

– Що сталося? – відгукнувся батько Мишка. – Я вже йти збирав-
ся. У гараж треба заглянути, з машиною повозитися.

– Розкажи спочатку хлопчикам, як ти недавно ремонтував цю
машину.

– Ах, це... Проблема невелика трапилася в дорозі. Аби
усунути аварію, треба було гайку відкрутити. Ніяк не
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виходило. Машина ж у нас старенька. А зі мною приятель їхав. Він
шофером на маршруті працює. Дістав зі своєї сумки пляшку солод-
кого напою газованого і полив на заіржавіле з'єднання. Уявляєте –
краще за кислоту подіяло! Через декілька хвилин іржа відійшла, не-
справність усунули. Доїхали нормально.

– Краще за кислоту подіяло! – Сплеснула руками мама. – А ви ці
напої в шлунки ллєте! Ось і подумайте, на скільки ваших шлунків
вистачить? Чи не краще вже каву зварити або чай?

– А чому ви перед їжею молитви читаєте? – запитав Антон. –
Так смачніше, чи що, виходить?

– Тобі сподобалася наша вечеря? – відповів запитанням на запи-
тання Мишка тато.

– Сподобалася.
– Ось ти сам на своє запитання і відповів. І ще врахуй, що мо-

литва – це не додаток до їжі. Молитвою все освячується. І приклад
тут нам показав сам Ісус Христос. Ти бачив у нас на стіні ікону
Таємної Вечері? Учні Христа часто збиралися з Ним за загальним
столом. Під час вживання їжі Син Божий давав їм духовні повчан-
ня. А на останній, Таємній Вечері, він заломив хліб і встановив
рятівне таїнство Причащання. Адже Причащання в храмах – це теж
Вечеря Господня.

– А чому ж ви часто постите, якщо їжа така важлива? Мишко мені
говорив, що недавно Петрів піст був, а тепер вже – Успенський.

– Піст виховує в людині уміння відмовляти собі – спочатку в їжі,
а потім і в інших бажаннях, які не приносять користі душі людини.
Ти не ображайся – але тобі якраз варто було б попоститися. Не для
дієти, а щоб навчитися відчувати смак нормальної їжі. І аби побо-
роти свою обжерливість. Адже ти, напевно, за обідом по дві та-
рілки борщу з'їдаєш?

– Інколи і по три. Мама говорить: не буду ж я дитині в їжі
відмовляти!

– Отож, а ти і не помітив, як став черевоугодником, ро-
зучився підпорядковувати собі своє черево. Крім того,
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без посту і молитися важко. Втім, ти, напевно, і "Отче наш" на па-
м'ять не знаєш.

– Так, не знаю. Але Мишко обіцяв мене навчити. А можна, я з
вами в церкву ходити буду?Я взагалі-то в Бога вірю...

– Звичайно. Наступної неділі й підемо всі разом в храм. Домови-
лися?

– Домовилися!
– Ну, гаразд, мені вже додому йти пора. Мама турбуватиметься.
І Антон невміло, але старанно перехрестився.

Надія Єфременко
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У житті інколи трапляється, що звідки ні візьмися виникають не-
приємності. Захворіла мама, у тата на роботі почалися проблеми;
до того ж Сашко за один тиждень отримав в школі відразу декілька
двійок. І якщо оцінки хлопчик швидко виправив, то з проблемами
батьків він нічого не міг поробити. Як би посилено він не молився,
мамі не ставало краще, а тато одного дня після вечері сказав, що
потрібно шукати іншу роботу. Незабаром на кухні в старій кришта-
левій вазі перестали з'являтися фрукти, а гроші на ліки мамі довело-
ся займати у знайомих.

***
Наступної неділі Сашко, як

завжди, пішов у храм на Літур-
гію. Попереду з'явилися куполи
рідної церкви. Не доходячи сотні
кроків хлопчик раптом зупинив-
ся. Йти в храм не було жодного
бажання. "Навіщо, – подумав він,
– якщо Бог все одно не чує або
не хоче нам допомогти?" Додо-
му повертатися теж не хотілося,
і Сашко відправився безцільно
бродити по вулицях.

Ранкове місто оживало, зану-
рювалося в метушню. На ринку починалася торгівля. Біля входу в
підземний перехід хлопчисько з вогненно-рудим волоссям вправ-
но жонглював чотирма яблуками. Біля його ніг лежала картата
кепка-восьмиклинка, в якій виднілися декілька дрібних купюр.
Сашко зупинився, зацікавлений майстерністю жонглера. Яблу-

ка то підлітали високо-високо над головою, то крутилися біля
самого носа. Несподівано рудоволосий різко відкопи-
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лив руками бічні кишені куртки, і яблука якимсь дивним чином опу-
стилися точно в них, по два в кожен. Сашко охнув від захоплення.

– Сподобалося? – запитав хлопчик.
– Ага, – кивнув Сашко.
– Це ще що. Ось сьогодні в цирку виступає найбільший маг-ілю-

зіоніст всіх часів і народів, і я буду не я, якщо не потраплю на його
виставу, – сказав рудоволосий. І, протягнувши руку, додав: – Артем
мене звуть, життєве кредо – чарівник-самоук.

Сашко, представившись, потис протягнуту руку. У руці Артема
виявилося яблуко, яке він вправно передав при рукостисканні своє-
му новому знайомому.

– У цирк зі мною підеш? – запитав він.
– Ну, можна. – відповів Сашко.
– Тоді гроші потрібно на квитки дістати. Я ось назбирав трохи. У

тебе є?
Сашко, пошаривши в кишенях, знайшов трохи грошей. Все одно

на квитки не вистачало.
– Не сумуй! – бадьоро сказав Артем.– Зі мною не пропадеш! Їдемо

в цирк, по дорозі заробимо.– Сашкові гроші він поклав до себе в
кепку, додавши їх до своїх і одягнув кепку на голову. Біля газетного
кіоску Артем, на подив Сашка, купив на всю суму товсту пачку га-
зет. З веселим перестуком підкотив трамвай. Хлопчики встрибнули
всередину. Як тільки двері зачинилися, Артем встав на середині ва-
гону і голосно сказав:

– Сенсація! Сенсація! Читайте в свіжому номері газети! Кому-
нальний терор зупинить прокурор! Через три дні Землю атакують
інопланетяни!..

Коли оголосили зупинку "Цирк", від пачки газет майже нічого
не залишилося. Переконавшись, що тепер грошей на квитки ви-
стачає, Артем викинув газети, що залишилися, в урну, і хлоп-
чики попрямували до каси цирку.
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***
На афіші красувався напис: "Найбільший маг-ілюзіоніст всіх часів

і народів. Поспішайте побачити!" Поряд з написом був змальований
темноокий худорлявий пан з довгим в'юнким волоссям кольору во-
ронячого крила.

Купивши квитки, хлопчики пройшли у заповнену залу.
Незабаром почалася вистава. Маг-ілюзіоніст був одягнений в

чорний фрак і такий же чорний плащ з малиновою підбивкою. Він
літав по залу, злітаючи під самий купол, вгадував імена людей, роз-
кривав минуле і передбачав майбутнє.

Хлопчики вийшли після вистави приголомшені побаченим.
– Я розгадаю його секрет, – шепотів Артем.– Я теж буду найбіль-

шим магом-ілюзіоністом.
***

Наступного дня після уроків Сашко вийшов зі школи. Артем че-
кав його неподалік.

– Я все придумав, – збуджено почав він.– Я винайшов такий фо-
кус, який зробить мене знаменитим. Ти зі мною?

– Чесно кажучи, я не дуже хочу бути знаменитим, – відповів
Сашко.

– От і добре! Беру тебе асистентом.
Вони пішли до підземного переходу, де вчора познайомилися.

Артем знайшов великий шматок картону і, діставши з кишені мар-
кер, крупними буквами написав: "Швидкий спосіб розбагатіти. Мис-
тецтво перетворення грошей". А внизу, зовсім дрібно, приписав:
"Гроші, втрачені  в результаті фокусу, поверненню  не підлягають".
Встановивши на підлозі картон, Артем впевнено заявив:

– Приготуйся, нас чекає багатство і немеркнуча слава.
Сашко знизав плечима. Слава йому була ні до чого, а ось трохи

підтримати матеріальне становище сім'ї, може, і справді не зава-
дило б.

Незабаром біля них зупинився огрядний чоловік і почав
уважно вчитуватися в напис.
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– Це як це, перетворення грошей? – нарешті запитав він.
– Давайте десять гривень, і я все покажу, – пожвавився Артем.
Чоловік дістав з кишені десятку і протягнув Артему. Той склав ку-

пюру в невеликий квадрат, потім почав повільно розвертати і – о
диво! – замість десяти гривень в його руках виявилася сотня. Ог-
рядний чоловік нервово посміхнувся.

– Ну-ну, а сотню перетворити на що-не-
будь зможеш? – сказав він.

– Будь ласка, – відповів Артем і, скрутив-
ши сотню в дрібний квадрат, розвернув вже
п'ятисотенну купюру. Чоловік зблід, в його
очах з'явився нехороший блиск. Він поліз за
пазуху і, діставши новеньку рожеву п'яти-
сотенну, протягнув її Артему.

– Перетворюй! – видихнув він.
Артем скрутив купюру і, почекавши,

почав повільно розвертати. Але в його
руках з'явилася стара засалена десятка.

– Е...  Де мої гроші? – прохрипів ог-
рядний пан. Артем узяв в руки картон і, вказуючи на дрібний напис,
прочитав вголос: "Гроші, втрачені в результаті фокусу, поверненню
не підлягають".

Чоловік почав червоніти від гніву.
– Та я вас, шахраїв, в спецприймальник здам! – заревів він.
– Цього я не передбачив, – прошепотів Артем і, обернувшись до

Сашка, крикнув: – Біжимо!
Артем загубився в натовпі. Сашка схопили за комір так міцно, що

будь-який опір був даремний. Обдурений чоловік знайшов у нього
в шкільній сумці зошита, переписав прізвище і номер школи.

– Завтра тут же, в цей же час повернеш мені мої п'ять сотень,
– сказав він, – інакше вся школа дізнається, який ти шахрай.

Сашко чорніше за хмару побрів додому. Де узяти ці не-
щасні п'ять сотень? Як сказати батькам? І не говори-
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ти не можна. Якщо мама дізнається від будь-кого зі школи, що її син
шахрай, у неї одразу інфаркт станеться. Вдома хлопчик зачинився в
своїй кімнаті і довго думав. Розповісти все батькам він не наважив-
ся. Залишалося лише молитися. А там будь що буде.

***
Заняття в школі закінчилися. Наставав час йти і якось розбирати-

ся з обдуреною людиною. "Господи, що робити?" – думав Сашко.
Хлопчик вийшов з шкільного двору і побрів у напрямку до підзем-
ного переходу. Поглянувши собі під ноги, він раптом побачив на землі
щось рожеве. Нахилившись, хлопчик підняв невеликий паперовий
квадрат – це була акуратно складена, як під час вчорашнього фокусу,
п'ятисотенна!

***
Мама швидко йшла на поправку. Тато влаштувався на нову робо-

ту, і на кухні в старій кришталевій вазі знову з'явилися фрукти.
Одного дня взимку в місті проходив конкурс на кращий дитячий

спектакль. Сашко з хлопцями з храму показували різдвяну інсценів-
ку. Серед виступаючих з інших шкіл хлопчик раптом побачив висо-
кого рудоволосого клоуна. Це був Артем. Після спектаклю Сашко
підійшов до приятеля. Артем злякався і густо почервонів.

– Ти знаєш, я тоді приходив до школи, – сказав він, – хотів з то-
бою піти віддати гроші. Та по дорозі десь їх загубив. Мені стало страш-
но, і я не став тебе чекати. Так я зробився зрадником.

– Все гаразд, – посміхнувся Сашко.– Ти загубив, а я знайшов. Все
ще мрієш стати найбільшим магом-ілюзіоністом?

– Ні, я вирішив стати клоуном. Після школи вступатиму до цирко-
вого училища. Говорять, у мене є талант.

Денис Каменщиков



Видавництво регіонального громадсько-
просвітницького товариства

“Православна просвіта”
2012 р.


