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Папороть-Квітка 

 
 

Шукав Чоловік Папороть-Квітку... Довго шукав. Скільки б він не  

запитував, ніхто її ніколи не бачив. "Я знайду цю Квітку і відразу стану 

щасливим! – подумав Чоловік. – Як тільки знайду, посаджу у своєму саду. 

Подбаю про неї, як про себе. Не дивно. Це ж моя сила і моє щастя!" У Чоловіка 

в хаті було незліченне багатство, але, напевно, все-таки чогось не вистачало: 

тому й пішов шукати. 

"Що це за диво-квітка? Велика чи маленька?" – подумав Чоловік, 

блукаючи лісом. Уявляв, що вона то велика і червона, як вогонь, то маленька, 

синя, з  яскравими пелюстками. "Ще трохи – і обов’язково знайду", – сказав він 

сам собі з надією. 

 Довго блукав... Чим далі йшов, тим більше хотів знайти. Стемніло. 

Зупинився. "Трохи відпочину й піду далі", – подумав Чоловік. Він сів, 
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озирнувся, вдихнув повітря і здивувався: на серці легко. "А може, не треба йти 

далі? – думав. – Скільки шукаю, а навіть знаку немає. Щоб знати хоча б, де! 

Кажуть, що квітка росте у гущі i розкриває свої пелюстки лише раз на рік, коли 

ніч найтемніша, коли навіть зірок на небі не видно. Скільки років я шукаю." 

Всього побачив він за цей час. Пройшов темряву, пішов далі у світ, а квітки досі 

не знайшов. 

Чоловік сидів і, посміхаючись, розмовляв сам із собою. У нього не було 

образи, гніву чи роздратування. Він просто хотів знайти те, що, напевно, рано чи 

пізно кожен шукає у своєму житті. Чоловік хотів знайти свою Чарівну квітку, 

тому далі йшов, падав і знову піднімався. Він не рахував днів. Що є важливішим 

за те, що ви шукаєте? Він дуже хотів знайти те, що йому потрібно... Якщо підеш, 

то обов'язково знайдеш. Іноді несподівано, іноді зовсім не там, де ти думав 

знайти, але знайдеш... 

Чоловік сидів, відчуваючи Землю і Небо всією своєю істотою. Не потрібно 

знати іншу мову, щоб зрозуміти це, потрібно просто слухати. Шелест листя, 

шепіт вітру, голоси птахів, запах трави... Навіть темрява не втомила його, він 

знав, що день настане. Темрява важка для тих, хто її боїться. Раптом він зрозумів, 

що Папороть-Квітка, Квітка-Чудо, Квітка-Таємниця дуже близько. Більше не 

потрібно її шукати.  

Вона яскрава, красива і живе просто в нас. Завжди...  З самого початку... 

Весь час вона зігрівала  його своїм теплом. Якого вона кольору? Саме така, як ви 

собі її уявляєте... "Я завжди носив у собі своє багатство", – засміявся Чоловік. 

Він розповість про це тим, хто теж шукає. Щастя в собі! Найцінніше в нас 

самих. Кожен несе свою Папороть-Квітку, і вона не може зникнути! – 

посміхнувся Чоловік. Так просто... Так просто він зрозумів це... 
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