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 Я знаю
Це був звичайний ранок, коли приблиз-

но о 8:30 старенький чоловік років 80-ти 
прийшов до лікаря на прийом. Було 
помітно, що він дуже поспішає. Чоло-
вік сказав тремтячим від хвилювання 

голосом, що у нього важлива 
справа о 9:00 ранку.

Лікар попросив його 
зайняти чергу, сказавши, 

що зможе прийняти його 
не раніше ніж за годину. Однак, спостерігаючи, з яким сумом 
в очах старий раз у раз поглядав на стрілки годинника, вирішив 
прийняти його позачергово.

Закінчивши маніпуляції, лікар 
не втримався від запитання:

— У Вас, напевно, призна-
чена дуже важлива зустріч, 
якщо Ви зараз так поспішаєте?

— Не зовсім так, — відпо-
вів чоловік. — Мені потрібно 
встигнути до лікарні погодува-
ти мою хвору дружину.

І літній чоловік розповів, 
що у його дружини, на жаль, 
виявили хворобу Альцгей-
мера.

— То вона, мабуть, буде 
дуже хвилюватися, якщо Ви 
спізнитеся?

Лише тому, що хтось 
не любить тебе так, 
як тобі хочеться, 
не означає, що він 

не любить тебе всією 
душею.

Габріель Гарсія Маркес
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На цілковите здивування ліка-
ря, чоловік відповів, що дружина, 
на жаль, не впізнає його останні 
п’ять років.

— Вона навіть не знає, хто я їй 
такий, — похитавши головою, додав 
він.

Здивований лікар вигукнув:
— І Ви все одно ходите туди 

щоранку, незважаючи на те, що во-
на навіть не знає, хто Ви?

В і н  у с м і х н у в с я  і ,  п о -
батьківськи поплескавши лікаря 
по руці, відповів:

— Так, вона не знає хто я. Зате 
я знаю, хто вона.

Актуальні запитання до притчі

 ♦ Яку любов можна назвати «справжньою»?
 ♦ У чому проявляється наше ставлення одне до одного?
 ♦ Що означає вислів Бернара Грассе: «Любити — означає 

перестати порівнювати»?

Власні роздуми

Не бути коханим — 
це всього лише невда-
ча, не любити — ось 

нещастя.

Альбер Камю
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Про 
дружбу

Крутою кам’янистою дорогою йшов чоловік. Дорога була дов-
гою, тож чоловік був геть виснаженим і втомленим. Поруч із ним, 
ледве переставляючи збиті лапи і висолопивши язик, йшов собака.

Аж раптом перед ними з’явився оазис! За красивими воротами 
мандрівники побачили прекрасний парк, покриту зеленню галя-
вину, величезне дерево, під тінню якого можна було відпочити 
і — основне! — струмок із чистою прохолодною водою!

Але перед воротами стояв 
вартовий. Підійшовши до ньо-
го, чоловік злякано запитав:

— Що це за місце? Де ми?
— Це рай. Ти вже закінчив 

своє земне життя, тому мо-
жеш увійти і відпочити по-
справжньому.

— А є там вода?
— Скільки завгодно: гір-

ські струмки, чисті фонтани, 
прохолодні басейни...

— А їжа?
— Усе, що захочеш. Будь 

ласка!

Чоловік, не вірячи своєму 
щастю, підійшов до воріт 

2
Кістка, кинута 

собаці, то не є мило-
сердя; милосердя — 
це кістка, поділена 
із собакою, коли ти 
голодний не менше 

за нього.

Джек Лондон
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та свиснув, гукаючи до себе собаку. 
Але тут же йому перегородив до-
рогу вартовий:

— Шкодую, але з собаками 
не можна. Його доведеться зали-
шити тут.

Чоловік із жалем подивився 
на чудеса за ворітьми і, мовчки роз-
вернувшись, пішов далі, залишаючи 
за спиною надії на відпочинок та до-
статок.

І знову під ногами та лапами 
були камінці, круті схили, підйоми, 
ями, перевали...

Через деякий час дорога при-
вела мандрівників до наступного 

оазису. Лише цей був на вигляд набагато більшим і красивішим за по-
передній. Але перед ворітьми також 
сидів вартовий.

— Дайте, будь ласка, води! — 
попросив мандрівник.

— Заходь, у дворі є колодязь.
— А мій собака? — обережно 

запитав чоловік.
— Біля колодязя побачиш 

поїл ку.
— А поїсти?
— Можу почастувати тебе 

вечерею.
— А собаці?
— Знайдеться кісточка.
Не вірячи своєму щастю, чоло-

вік вигукнув:
— А що це за місце?
— Це рай.

У рай приймають 
не по заслугах, 

а за протекцією, інак-
ше Ви залишилися б 
за порогом, а впусти-

ли б Вашу собаку.

Марк Твен

До Бога приходять 
не екскурсії з гідом, 

а самотні мандрівники.

Володимир Набоков
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— Як? Сторож біля іншого палацу сказав мені, що рай — там.
— Бреше він. Там пекло.
— Як же ви у раю це терпите?
— Це нам дуже корисно. До раю доходять лише ті, хто не кидає 

своїх друзів.

Актуальні запитання до притчі

 ♦ Чому Антон Чехов вважав, що «хорошій людині буває со-
ромно навіть перед собакою»?

 ♦ Робити вибір завжди складно. Особливо коли він не на твою 
користь. Які якості потрібні людині, щоб обрати правильний 
шлях?

 ♦ За словами Расула Гамзатова, «є кордони між мовами, 
але немає кордонів між серцями». Як думаєте, дружба — 
це поняття, яке притаманне лише людині? А як щодо того, щоб 
стати другом природі?

Власні роздуми


