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У книзі Любомири Долішньої зібрані твори, написані 
в різні роки, різні століття і навіть… у різні тисячоліття. Герої 
творів – прості звичайні люди, мешканці сіл і містечок рів-
нинної частини Івано-Франківщини, де живе авторка. Вони 
якось дають собі раду в складних обставинах, часто з гумо-
ром сприймають своє нелегке життя-буття, розповідаючи 
про ту чи іншу подію місцевим опільським діалектом, у яко-
му чимало адаптованих до нашої мови польських, німець-
ких слів. Ми не подаємо тлумачення діалектизмів, оскіль-
ки сподіваємось, що в контексті їх значення зрозуміле. На 
жаль, носії опільського діалекту відходять у засвіти, а з ними  
поступово втрачається і своєрідний пласт української мови. 
Автор записує окремі колоритні слова чи цілі вирази, а  
згодом використовує їх у своїх прозових творах. 

Книга для тих, хто любить читати і думати. 
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