
 

 

Когда Господь творил мир, и дело дошло до человека, то сначала Он сотворил 

мужчин. 

 

Некоторое время мужчины жили сами. Охотились, поддерживали огонь, 

готовили пищу, мыли посуду, чистили шкуры, которые служили им одеждой, 

убирали и поддерживали порядок в пещерах… Но жизнь их была серой, скучной, 

и безрадостной. Они даже не умели выращивать цветы. 

 

И вот однажды они собрались все вместе, пришли к Богу и обратились к Нему с 

просьбой: Господи, сотвори для нас женщин! Господь согласился. Но дел у Него 

было, как всегда, «вагон и маленькая тележка», а мужчин было очень много. Он 

ответил им так: «вон там есть глина, каждый из вас возьмет себе глины и до 

завтрашнего утра вылепит для себя женщину, а утром Я вдохну в них жизнь. Вон 

там есть сахар «рафинад», и, чтобы женщины были «слаще», каждый из вас 

возьмет по одному кусочку сахара и положит внутрь, когда будет лепить». 

 

Мужчины обрадовались, быстро разобрали глину и сахар, и разошлись. Каждый 

нашел себе укромное местечко, чтобы другие мужчины не подсмотрели, какой 

(самой лучшей) будет его женщина, и принялся лепить. 

 

На рассвете каждый из мужчин принес по глиняной женщине. Господь обвел их 

всех взглядом, едва заметно улыбнулся «в ус», и сказал: «среди вас есть один 

«неверный» - он «сообразил» положить в свою женщину два куска сахара. 

Поэтому Я сейчас соберу их всех, вдохну в них жизнь, а потом каждый из вас 

выберет себе по одной женщине, или каждая из женщин выберет себе по 

одному мужчине». Он собрал всех женщин, вдохнул в них жизнь… и отпустил… 

 

 

 

 

 

Коли Господь створював світ, й на черзі була людина, то спочатку Він створив 

чоловіків. 

 

Деякий час чоловіки жили самі. Полювали, підтримували вогонь, готували їжу, 

мили посуд, чистили шкури, що були для них одягом, прибирали й підтримували 

лад у печерах… Але життя їх було сірим, сумним, та безрадісним. Вони не вміли 

навіть вирощувати квіти. 

 

Й от одного разу вони зібралися усі разом, прийшли до Бога й звернулися до 

нього з проханням: Господи, створи для нас жінок! Господь погодився. Але справ 

у Нього було, як завжди, «вагон й маленькій візочок», а чоловіків було дуже 

багато. Він відповів їм так: «он там є глина, кожний з вас візьме собі глини й до 

наступного ранку виліпить для себе жінку, а вранці Я вдихну у них життя. Он там 

є цукор «рафінад», й, щоб жінки були «солодшими», кожний з вас візьме по 

одному шматочку цукру й покладе всередину, коли буде ліпити». 

 

Чоловіки зраділи, швидко розібрали глину й цукор, й розійшлися. Кожен знайшов 

собі затишне місце, щоб інші чоловіки не підглянули, якою (найкращою) буде 

його жінка, й заходився ліпити. 

 

На світанку кожен з чоловіків приніс по глиняній жінці. Господь обвів їх усіх 

поглядом, ледь помітно посміхнувся «у вуса», і мовив: «серед вас є один 

«невірний» - він «зметикував» покласти у свою жінку два шматки цукру. Тому Я 

зараз зберу їх усіх, вдихну у них життя, а потім кожен з вас вибере собі по одній 

жінці, або кожна жінка вибере собі по одному чоловіку». Він зібрав усіх жінок, 

вдихнув у них життя… й відпустив… 

 

 

 



 

 

 

И с того самого момента каждый из мужчин всю свою жизнь, что бы он ни делал, 

на самом деле занят только одним – он ищет «ту самую», с двумя кусочками 

сахара… 

 

А Господь наблюдает, и посмеивается себе «в ус». Он не стал говорить 

мужчинам, что среди них, на самом деле, был не один «неверный»… 

 

Желаем каждой женщине быть «той самой» - Женщиной, для которой каждый 

мужчина будет готов «достать с неба звезду»! И, поскольку «принцы» среди 

мужчин тоже не часто, но попадаются, желаем каждой женщине найти «того 

самого» - Мужчину, который и готов, и способен «достать с неба звезду» для нее! 

 

Пусть мечты сбываются! 

 

Текст был создан для публикации на нескольких языках к 8 марта 

на бизнес-странице в ФБ, посвященной полевым цветам. 

Уникальность 100%, https://text.ru/antiplagiat/5d35cd4208671 

 

 

 

Й з тої самої миті кожен з чоловіків усе своє життя, що б він не робив, насправді 

зайнятий лише одним – він шукає «саме ту», з двома шматочками цукру… 

 

 

А Господь спостерігає, й посміхається собі «у вуса». Він не став казати чоловікам, 

що серед них насправді був не один «невірний»… 

 

Бажаємо кожній жінці бути «саме тою» - Жінкою, для якої кожен чоловік буде 

ладен «дістати зірку з неба»! Й, оскільки, «принци» серед чоловіків теж не часто, 

але трапляються, бажаємо кожній жінці знайти «саме того» - Чоловіка, який й 

ладен, й здатний «дістати зірку з неба» для неї! 

 

Нехай мрії здійснюються! 

 

Текст був створений для публікації кількома мовами до 8 березня 

на бізнес-сторінці у ФБ, що присвячена польовим квітам. 

Унікальність 100%, https://text.ru/antiplagiat/5d35cd4208671 
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