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Жінка посадила Зернятко 

              

        Жінка посадила Зернятко...   

        Розгладила землю руками, посміхнулася, глянула на Сонце. 
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Незвичайним є Насіння жінки... З нього виростає лиш те, про що мрієш. 

Багато людей його садили, але не у всіх були навіть паростки. Кажуть, якщо 

думки ясні й ласкаві, насіння швидко проростає, а потім ніколи не в'яне... 

Жінка посадила Зернятко... Озирнулася навколо і багато побачила... Вона 

подумала і згадала щось своє, потаємне... 

Теплі, ласкаві долоні Жінки... Здається, пройшло небагато часу і з'явилося 

тонке Стебельце. Міцніє, тягнеться догори, до Світла... Скільки в ньому сили! 

Може, Сонце чи Жіночі думки допомагають? 

Стеблинка росте. Швидко росте. Перший листочок розгорнувся. Маленький,  

ніжний. Жінка із задоволенням дивиться на нього... «Це з'явилася моя Віра», — 

думає вона. Віра в те, що у кожного на Землі завжди є світло». Стеблинка, що 

підростає, теж у це вірить... 

 Жінка спостерігає, як новий листочок до Сонця простягнувся... Прекрасно! 

Напевно, Віра допомагає: новий листочок так швидко росте! Жінка із 

задоволенням дивиться на нього... «Тепер у мене з'явилася Надія», — думає 

вона. Сподіваюся, що добро ніколи не зникне на Землі». 

Паросток дужає, росте... Гойдається від подиху вітерця, що говорить йому 

щось пошепки. Напевно, про те, що потрібно кожному на Землі. Я більше не 

впізнаю те скромне стебельце... 

Ще один листочок засяяв на Сонці... І  його підтримали обидва інші! «Так 

виникло моє Кохання», — думає Жінка. Любов до тих, хто живе на Землі». 

Ніжно гладить листочки, радіє, дивлячись на Стебло, дякує Насінню і Землі за 

таку красу. 

        Жінка посадила Зернятко... Скільки часу минуло. Та Стебло не зникло, і 

ніколи не зникне! Воно тягнеться до Світла! Тонке, але міцне... Його паростки 

Віра, Надія, Любов сяють на Сонці - вони дуже потрібні на Землі ... Вони радують 

всіх своєю красою... 
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