
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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—Мамуко, я хочу нову
спідничку. Ти вже тиждень
мені не купував жодної!
А ті що в мене є —
уже набридли.



Як тут багато спідниць!
Минула година, друга, третя...
Не можу зупинитися. Нарешті!
Оця у квіточку — ЦЕ ВОНА!

І повела свого Мамуку
до крамниці. Я вже доросла
і хочу сама вибрати саме ту
спідничку, яку треба. Бо він ще
купить мені щось дитяче.
А це ж серйозна справа!



От ми і вдома. Така радість!
У мене є нова спідничка
у квіточку! Я крутилася перед
дзеркалом, стрибала, бігала,
кружляла...

Оце так КЛАС! Усі будуть
заздрити моїй новій спідничці!
Публіка аж впаде
від захоплення. Ми йшли
вулицею, і я була зіркою.
ЯКЕ ЩАСТЯ!



Аж озирнулася — що я
накоїла! Вазу розбила, фарби
перекинула! ОЦЕ ТАК РЕЙВАХ!

Мамука такий уважний
до мене, а я — така бешкетниця!
Сором мені! Дарма, що у новій
квітчастій спідничці. Яка з неї
користь, коли я така шкода!



— Сімо, не картай себе,
зараз усе налагодимо, —
сказав мій добрий Мамука.
А потім погладив мене
по пузику, за вушком почухав...
Ось воно, СПРАВЖНЄ ЩАСТЯ!
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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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