
Привіт-привіт, мої гарнюньки! Ви ще
не читали про мої веселі пригоди?
Тоді гайда! Я поділюся з вами своїми
цікавими таємницями і розкажу
про захоплюючі подорожі.
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Є в мене добрий друг Ігор МАСЛЮК.
Він дуже мене підтримує у виданні моїх книжечок!
Дякую йому.
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Ми з Мамукою пішли
на прогулянку. Яка радість!



От якби зустріти когось
зі своїх родичів! Рись або тигра!
Або навіть лева!

Натомість я побачила
пихатого пінгвіна. Уявляєте,
як я здивувалась! І звідки він
тут узявся? Сунув усупереч усім
правилам прямісенько
на червоне світло! Бач, який
гордовитий!



Я підійшла до нього і запитала:
— Пане Пінгвіне, і як Вам

не соромно? Хіба ж можна
порушувати правила і йти
через дорогу на червоне світло!

— Та як ти смієш мені робити
зауваження?! Я сам собі правила,
бо я — не просто пінгвін,
а депутат!

А потім став посеред дороги
краватку поправити! Зупинив
весь рух! Такий галас! Машини
бібікають! А йому байдуже.



На це я нічого не відповіла,
але подумала: “А я — просто
Сіма, але завжди все роблю
за правилами!”

Я дуже не люблю сварок,
тому вирішила, що мені не варто
з ним сперичатись. До того ж
мені вже надто кортіло
на прогулянку. І ми пішли собі.
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Але про того пінгвіна я
думала: “Чому він такий
нечемний? Такий пихатий?
Хіба годиться бути таким?
Його, мабуть, ніхто не любить
і він, мабуть, нікого не любить.
Ніхто йому пузика не чухає,
от він і злий. Мабуть, самотній
бідолаха...”


