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Кожній людині потрібно в щось вірити.І неважливо, у що саме: існування драконів чи 

мавок, подорожі до інших вимірів, життя після смерті або ж вічну молодість, 

суперсили такі, як телекінез, можливість літати або дихати під водою - це все 

залежить лише від вашої уяви. Варто тільки заплющити очі - і ви вже не сумуєте в 

себе вдома, у школі або на роботі, а пливете серед величезних морських просторів на 

власному кораблі і відважно змагаєтесь з нахабними піратами-злодіями, готуєтесь до 

відльоту в космос на гігантській ракеті, яка ось-ось зірветься з місця, відшукуєте 

надзвичайної краси та коштовності скарби десь у надрах землі, мандруєте світом з 

кращими друзями, один за одним підкорюючи Говерлу, пробираючись крізь 

посушливу Сахару… 

Саме фантазія спрямовує нас на нові відкриття, подорожі. У цьому світі, і так повному 

несправедливості й болю, занадто тяжко увесь час залишатись реалістами. Тож, як 

казав сам Марк Твен: «Відпливайте геть від безпечної гавані. Зловіть попутний вітер 

своїми вітрилами. Досліджуйте. Мрійте. Відкривайте.» 

Цьому мене повчав мій дідусь - вірі в диво. Помічати щось надзвичайне у простих 

речах, радіти навіть чомусь, здавалося б, незначному. І завдяки йому у моїй родині 

оселилася справжня казка - небачене чудернацьке створіння. Невеличке та патлате, 

іменування якому Кузя. Наш добрий і незамінний домовик. 

Кузька прибув до нас з таємничого дрімучого лісу, овіяного міфами та легендами ще з 

часів правління царя Гороха. Маленький охоронець раніше жив там, удень ховаючись 

у затінку ліщини, а вночі, коли всі живі, не менш фантастичні істоти полинали у сон, 

виходив назовні та збирав горішки, грибочки й різні ягоди для поживи, а також 

стежив за порядком, допомагаючи тим самим духові лісу. Та була в нього заповітна 



мрія, яку він леліяв у собі ще з перших років життя: знайти дім. Не звичайний куточок 

під деревами чи кущами, а справжню хатинку або квартирку, куди б його прийняла 

якась сім'я. А він би їй за це, у свою чергу, і прибирати допомагав, і злих заздрісників 

відганяв. Але в місці, де домовичок перебував усе своє життя, жодного разу не 

ступала нога людини. Ось і блукав наш Кузька по таємному лісу у смутку, не знаючи 

собі відради. Але ж, наскільки ми вже зрозуміли, щоб диво здійснилося, достатньо 

просто в нього вірити, не втрачаючи надії на краще. 

Одного сонячного ранку якийсь чоловік таки натрапив на цю ніким раніше не бачену 

землю і знайшов домовика, сплячого у своєму лігві. Приніс у місто та продав на 

ярмарку моєму дідусеві, а той подарував його моїй родині. Принаймні він сам так 

розповідав, хочете - вірте, хочете - ні. 

З того часу, як новий житель оселився в нас, удома завжди панує чистота і порядок, 

гарний настрій і, звичайно, любов. Цим сімейним вогнищем, я вірю усім серцем, 

обдарував нас Кузька - маленький охоронець та вірний друг родини, з густою 

борідкою, сплетеним солом'яним капелюшком набік, оточений шишками й 

засушеними ягодами. Стоїть собі на кухні та дивиться за всім, а вночі тихенько 

оживає, починає лад наводити - такі вони, ці домовики-помічники. Якщо вам 

пощастить знайти одного, одразу ж, не роздумуючи, беріть до себе. Не пошкодуєте! 

…Кузя - надзвичайний оберіг, який пройшов довгий шлях і, нарешті, потрапив до нас 

із таємничого лісу, наповнивши все навколо справжнісінькою казкою, яка буває, як 

кажуть багато дорослих, лише у книжках. Та не слухайте їх. Відкладіть усі справи, 

ввімкніть уяву й озирніться довкола. Пам'ятайте: дива трапляються тільки з тими, хто 

вірить у них. 



 


