
Лист – прохання 

Привіт, Хлопчику - зірко! Хоча ти мене й не знаєш, але я із захопленням 

прочитала про тебе казку, яку написав англійський письменник Оскар Уайльд. 

У ній розповідається, як тебе, ще немовля, знайшов у лісі Дроворуб і прийняв 

у свою родину. Тебе оточили турботою, ти мав усе необхідне для життя. 

Пройшов час, ти став красивим білявеньким  хлопчиком, від обличчя якого не 

можна було відвести очей. Ти був лідером серед сільських хлопчаків, тебе всі 

слухали, тобі підкорялися. Ти міг годинами милуватися своїм обличчям, 

споглядаючи його відображення у дзеркальній поверхні річки. Але я вважаю, 

що в людині головне не красива зовнішність, а красива душа. А вчинки твої 

були жорстокими. Тобі найбільше подобалось знущатися над бідними, 

сліпими, нужденними. І ось одного разу ти образив і закидав камінням одну 

бідну жінку-жебрачку, яка просила прихистку та їжі. Пізніше ти довідався, що 

це твоя мати, яка шукала тебе багато років. Але ти зрікся її, бо вважав, що твоя 

мати повинна бути якнайменше королевою, багатою, красивою, величною, 

щоб їй всі вклонялися. Бо ти ж – Хлопчик – зірка, отже, і твоя мати – теж зірка. 

Тому ти і  не хотів вірити, що бідна жінка із збитими у кров ногами – твоя 

мама. Але ж зірка – далека, холодна, недосяжна. А люди повинні бути 

ніжними, добрими, люблячими.  

     За такий безсердечний учинок доля покарала тебе, перетворивши у 

потвору. Хоча душа у тебе і так була потворною. У такого вигляді ти три роки 

поневірявся світом у пошуках своєї мами. За цей час ти багато вистраждав і 

дуже змінився. І коли  нарешті ти знайшов маму, то кинувся їй у ноги, плакав 

навколішках і просив пробачення. І, як кожна любляча мама, вона пробачила 

своє дитя. Ти знову став гарним, добрим, відкритим, чуйним, бо страждання 

очищують душу. Твої батьки виявилися правителями країни, в якій ти пізніше 

став королем: щедрим, справедливим, турботливим. 

     Хлопчику-Зірко! Мені дуже сподобалася казка про тебе. Вона показала нам, 

яка велика сила материнської любові. А також учить нас відповідати за свої 

вчинки, бути добрими та чуйними до інших, розуміти один одного. Кожна 

людина, яка принижує і зневажає когось, може опинитися на його місці і 

пережити всі муки і труднощі, що випадуть на її долю. 

   То ж запам’ятай: «Стався до людей так, як хочеш, щоб ставилися до тебе!» 

   Ну все, буду прощатися з тобою. Рада була познайомитися. Чекатиму нових 

казок про тебе. До зустрічі! 

                                            З повагою учениця 5 класу Великодна Богдана. 


