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Живе у Світі Щастя 

 

 
Живе у Світі Щастя... В якому місці? Невідомо. Але всі знають, що це 

таке. Кажуть, що приходить Щастя обов'язково до кожного, хоча б раз у житті... 

 Сіла на край вікна маленька сіра пташка... Крила склала, чекала, може, 

хтось прийде. Багато часу минуло – так і не помітив ніхто... Далі полетіла. 
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До інших зазирнула, покликала... Підійшли до неї, запитали: "Що 

треба?" 

"Щастя я...", – відповіла ледь чутно.  

"Хіба ти можеш бути щастям? – Здивувалися. – Щастя велике, 

блискуче, його видно здалеку. А ти маленька, непомітна. Лети, куди хочеш!" 

Піднялося Щастя в небо і полетіло далі. В іншому віконці світло 

побачила, зазирнула. "Може, вам Щастя потрібне?" – запитала. Там довго 

думали, міркували, куди його подіти, чи треба воно... "Пробач, не до тебе нам 

зараз, клопоту не порахувати... Лети далі!" – і віконце закрили... Полетіла... 

 Довго літала... "Невже я нікому не потрібна?" – подумала. Сіла біля 

криниці, у воду глянула – себе побачила... "Хіба хтось таку помітить?" –  

зітхнула і знову полетіла.   

Сіла на край вікна маленькою сірою пташкою... Крила склала... Тільки 

разочок покликала тихенько... Втомлено очі прикрила... 

Теплі долоні обережно погладили її... "Що ж ти, Щастя, засумувало?" – 

Запитали. Розплющила очі пташка, усміхнулася радісно: "Як ви мене впізнали? 

Я ж непомітна..." У відповідь почула: "Спасибі, що зазирнула... Як тебе не 

впізнати? Справжнє завжди видно... А те, що яскравих фарб та блиску немає – 

то навіщо Щастя прикрашати?" 

Засміялася пташка, срібними дзвіночками заспівала...  Розкинула крила 

над тими, хто Щастя упізнав... 

Довго гостювала пташка, тільки знову треба в дорогу – скільки ще 

віконців попереду... Не прощалася – навіщо? Залишила розсипом іскри Любові, 

Доброти, Радості. Фарбами райдужними сяють вони в серцях і зараз... Світло 

від них, тому й бережуть. 

Живе у Світі Щастя... В якому місці? Невідомо. Але всі знають, що це 

таке. Кажуть, що приходить Щастя обов'язково до кожного, хоча б раз у житті... 
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