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ПРО ДРУЖБУПРО ДРУЖБУ

Одного разу маленькі Червоний і Синій Авто-
мобільчики вирішили пограти у парку.

— Привіт, друже! — сказав Червоненький Ав-
томобільчик при зустрічі.

— Привіт, друже! — відповів Синенький.
— Подивися, що мені мама сьогодні купила! 

Це мій новий супершвидкий і суперяскравий са-
мокат, — сказав Червоний Автомобільчик і весе-
ло підбіг до Синього, щоб показати нову іграшку. 
Але Синенький Автомобільчик зовсім не зрадів за 
друга.

— Ну ось, а в мене такого немає, — сказав Си-
ненький Автомобільчик Мамі-Машинці. І щойно 
Мама хотіла щось відповісти своєму синочку, як 
Синенький Автомобільчик почав злитися, кида-
ти й ламати іграшки, і трощити все навколо. Ма-
ма-Машинка підійшла до Синього Автомобільчи-
ка і міцно-міцно, з усією любов’ю, обійняла свого 
синочка.

— Ти злишся, що у тебе немає такого самока-
та? — запитала Мама-Машинка.

— Так! Так! Так! Я теж такий хочу! — і Синій 
Автомобільчик гірко-прегірко заплакав, обіймаю-
чи маму.
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— Мій маленький Автомобільчику, я розу-
мію твій смуток і образу, і я знаю, що ти хотів би 
саме такий самокат, і саме зараз. Але давай ми 
спочатку пограємося з твоїм другом у парку, як 
і домовлялися раніше. Адже ми принесли стіль-
ки іграшок для гри в пісочниці, і Червоненькому 
Автомобільчику буде дуже цікаво гратися разом  
з тобою.

— Добре, мамо, — сказав Синенький Автомо-
більчик. — Я зовсім забув про свої нові іграшки.

— Друже Червоний Автомобільчику, нумо 
гратися разом! — гукнув Синій Автомобільчик до 
Червоного.

— Згода! Які в тебе гарні й круті іграшки! — 
захоплено сказав Червоний Автомобільчик. —  
А ти, якщо хочеш, можеш покататися на моєму 
новому самокаті.

— Ура, спасибі! Мамо, Червоний Автомо-
більчик дозволив мені покататися на супершвид-
кому і суперяскравому самокаті!

І малюки-автомобільчики стали дружно грати-
ся. Смуток і печаль розвіялися. Адже найщасли-
віший час — це час, проведений разом із найкра-
щим другом за веселою грою. А новий самокат 
Синенький Автомобільчик отримав у подарунок 
на свій День народження.
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