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Незабутня зустріч.
Казкове оповідання.

Був пізній зимовий вечір, за вікном падав лапатий сніг. Наша 
родина зібралася в цей час у вітальні. Мама вголос читала «Кобзар» 
Тараса Шевченка.

І раптом... ми опинилися в такому незвичайному місці де все 
було незнайомим: хатки під солом’яними стріхами, низенькі тини, 
високі мальви, вишневі садки...

- Де це ми? -  здивовано запитав тато.
- У селі Кирилівці, - отямившись, сказав дідусь. -Н е раз я тут 

колись бував.
- Мамо, а чому он ті люди так тяжко працюють, а якийсь дядько 

їх б’є батогами?
- О доню, ми, мабуть, потрапили в минуле, у той час, коли 

Україна стогнала в ярмі кріпацтва, - пояснила мені матуся.
- Рідненька, поглянь, он хлопчик сидить і щось малює.
- Добридень, дитино, - привіталася мама.
- Чому ти сидиш у бур’янах? -  поцікавився тато.
- Думаю, як би дійти до тих залізних стовпів, що небо 

підпирають, - відповів хлопчик.
- Ми тобі допоможемо, - пообіцяв дідусь. -  Тільки стовпи ці не 

підпирають небо, а несуть електричний струм у будівлі людські.
- Я не розумію, про що ви говорите? -  запитав хлопчик.
- Мамо, тату, дідусю, та це ж маленький Тарас Шевченко, який 

не тільки любить малювати, а й цікавиться всім на світі! Він не знає, 
що таке електричний струм, що таке комп’ютер, Інтернет!..

- Нічого, Тарасику, ти ще багато про що дізнаєшся у своєму 
житті. І слава тебе всесвітня чекає, і визнання прийде, і пам’ять буде 
вічно живою, - мудро сказав дідусь.

Хлопчик зніяковіло поглядав на гостей незвичайних.

- Тарасику, а де твоя старша сестра Катерина? А подруга Оксана
де?

Чому ти сам? -  цікавлюся я й не вірю, що розмовляю із самим 
Тарасом Шевченком!



Він подивився на мене якось загадково й стиха промовив:
- Люблю на самоті сонячний ранок зустрічати, бо в цей час мені 

найкраще малюється. Уявляю, як люди щасливі будуть іти на роботу, 
а їхні діти -  до школи. Мрію, що кожна родина житиме в достатку, 
мирі та любові.

- Як ти говориш гарно, красиво, які в тебе світлі думки й щире 
серце! Я тебе розумію, Тарасику, бо також хочу, щоб був мир на всій 
планеті...

Здалеку чую мамин голос. Вона читає Шевченків «Кобзар» і 
повертає мене з минулого в сучасне.

За вікном пізній зимовий вечір, світить місяць, іде сніг...


