
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.



Одного дня мій Мамука
вирушив на риболовлю.
І взяв із собою мене.
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А хто це такий сидить
в очереті? Ой фе, яке ж воно
бридке!

— А що ти таке є?
— Я — Жабка. Давай з тобою

дружити!

Приїхали. ЯК ТУТ КРАСИВО!
Річка, ліс, хмаринки! Ось вона —
природа! Я ж раніше такого
ніколи не бачила! Увесь час
вдома, у клопотах, у хатніх
турботах!



— Дружити? Нам? Кумкавко,
а ти знаєш, хто я така?!

— Знаю, Сімо. Я про тебе
читала.

— Хо-хо! Я дуже ЗНАМЕНИТА!
А ти? Ну, що ти таке є?

Ой-йой-ой-ой-ой!!!
Я раптом підслизнулась і впала
прямо в річку. Ой, як тут
слизько! Не можу вилізти!
Ой-ой-ой!



Та ось Жабка — стриб-стриб-
стриб! І вже біля мене!

— Сімо, тримай!
Вона подала мені гілочку,

яку щойно знайшла десь тут,
поруч.

Яка Жабка кмітлива!
Врятувала мене звичайною
гілочкою! А яка рішуча та
смілива! А я? Таке хвалько!
Чому я вирішила, що краща
за Жабку? А ще майже
благородного походження.
Ехе-хе. Жабка — оце справжня
героїня!



Мені стало соромно.
— Слухай, Жабко, вибач мені,

будьласка.
— А я і не образилася.

Ми ж друзі!
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