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Народилася на небі Зірка 

 

 

 

Народилася на небі Зірка... Розплющила  оченята, озирнулася, – темно, 

прохолодно навкруг. Побачила неподалік Старшу зірку і запитала: «Хто я?». 

Старша Зірка посміхнулася і підійшла ближче. 

– Ти зірка. 

–  І ти? 

–  І я теж. 

–  А чому тут так темно? 

–  Якби не ми, було б ще темніше... 
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–  Ти така красива! Я не така! 

–  Просто ти ще не виросла. 

–  Це потрібно? 

–  Якщо ти хочеш яскраво сяяти, тобі потрібно рости. 

Зірочка озирнулася і побачила на небі багато інших зірок, великих і не дуже: 

– А що потрібно, щоб вирости? 

– Подумати, хто світліший за тебе... Там, внизу, на Землі, люди живуть, і у 

кожного своя зірка. Поки там є життя, є і ми. 

– Хтось народився там зі мною? 

– Звичайно. З тобою на Землі народилася маленька Людина. 

– А як я про неї дізнаюсь? 

– Вона шукатиме тебе на небесах... 

– Коли? 

– Коли виростеш. 

– Скільки часу це займає? 

– Кожен росте по-своєму... 

– Чи помітить вона мене? 

– Якщо твоє світло буде яскравим... 

– Як це? 

– Якщо ти радісно думаєш про іншого і бажаєш йому добра, твоє світло 

стане сильнішим, і той, кому це потрібно, рано чи пізно зрозуміє і знайде 

тебе. 

– Навіть на такому темному небі? 

– Так. 

– Це завжди так? 

– Ні. Є ще день. 

– День? 

– День. Тоді велике Сонце сяє для всіх, хто живе на Землі. Вдень усіх 

зігріває своїм теплом, а вночі відпочиває. 

– Тоді навіщо потрібні зірки? 
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– Світити, коли нема кому сяяти... 

– А там, на Землі, хіба не відпочивають? 

– Відпочивають, звісно... А якщо раптом хто прокинеться? Кожен має 

знати, що на небі завжди є зірка... 

Зірка озирнулася: 

– Чому та зірка ледь світиться? 

– Вона втомилася чекати, коли її помітить людина, заради якої вона 

прийшла... 

– А якщо людині це зовсім не потрібно? 

– Тоді вони поступово згаснуть: одна – там, на землі, інша тут, на небі... 

– Хіба людина не знає, що у неї є своя зірка? 

– Напевно, так. Вибач... 

– А скільки часу мені потрібно сяяти? Ти знаєш? 

– Ні. Кожна зірка має свій час... 

На темно-синьому небі, глибокому (і хто ж його міряв?), без меж та 

кордонів, розмовляли дві зірки: найстарша і наймолодша. Одна давно жила на світі 

і відчула, що скоро згасне, інша – тільки народилася. Одна навчилася яскраво 

світити і, мабуть, той, для кого вона сяяла, живе там, на далекій Землі, так само 

яскраво. А друга, маленька, ще не зовсім впевнена, для чого вона з'явилася на 

цьому темному холодному небі, і теж переживала за ту, яка колись тут розпочала 

своє життя. 

А внизу, на Землі, немовлятко дивилося на небо великими очима... Батьки 

дивувалися: «Яка дитина! Диво! Вона засинає тільки дивлячись на зірки!» І Зірка з 

Людиною шукають одне одного, відчуваючи, що їм це потрібно... 

Вони точно знайдуться! Тоді їм обом буде легше рости, і світло їхнього життя 

там, на Землі, і тут, на небі, буде яскравим. 
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