
КОРОЛІВСЬКА ДВОРНЯЖКАКОРОЛІВСЬКА ДВОРНЯЖКА
В одному місті, на одній вулиці, в одному будин-

ку, в квартирі номер шістдесят шість, жила-була ма-
ленька, але дуже розумна собачка Соня. 

Соня мала чорні блискучі очі, довгі, наче в прин-
цеси, вії та ще акуратний хвостик, яким вона обмаху-
валася, ніби віялом.

А ще вона мала хазяїна, 
якого звали Іван Іванович 
Корольов.

Тому поет Тім Собакін, 
що мешкав у сусідній квар-
тирі, і називав її королів-
ською дворняжкою.

А інші подумали, що 
це така порода.
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І собачка Соня теж так подумала.
Й інші собаки теж так подумали.
І навіть Іван Іванович Корольов теж так подумав. 

Хоча знав своє прізвище краще за інших.
Щодня Іван Іванович ходив на роботу, а собачка 

Соня сиділа сама у своїй шістдесят шостій королів-
ській квартирі й страшенно нудьгувала.

Певно, тому з нею і траплялися всілякі цікаві іс-
торії.

Адже коли стає дуже нудно, завжди хочеться зро-
бити що-небудь цікаве.

А коли хочеш зробити що-небудь цікаве, що-небудь 
обов’язково та вийде.

А коли що-небудь виходить, завжди починаєш ду-
мати: як же це вийшло?

А коли починаєш думати, чомусь стаєш розумніше.
А чому — хтозна!



ХТО ЗРОБИВ КАЛЮЖУ?ХТО ЗРОБИВ КАЛЮЖУ?
Коли маленька собачка Соня ще не була розумною 

собачкою Сонею, а була маленьким розумним цуце-
ням, вона часто робила калюжку в коридорі.

Хазяїн Іван Іванович дуже гнівався, тицяв Соню 
носом і примовляв:

— Хто зробив калюжу? Це хто зробив калюжу?! 
Виховані собаки, — додавав він при цьому, — мають 
терпіти і не робити калюж у квартирі.

Собачці Соні це, звичайно, страшенно не подобало-
ся. І замість того, щоб терпіти, вона прагнула непо-
мітно робити свою справу на килимі, тому що на ки-
лимі калюж не залишається.
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Та одного дня вони вийшли гуляти на вулицю. 
І маленька Соня побачила перед під’їздом ВЕЛИЧЕЗ-
НУ КАЛЮЖУ.

— Хто зробив таку величезну калюжу? — здиву-
валася Соня.

А за нею вона побачила другу калюжу, ще більшу 
від першої. А за нею — третю…

«Це, певно, СЛОН! — здогадалася розумна собач-
ка Соня. — Скільки ж він терпів!» — подумала вона 
з повагою…

І відтоді перестала робити калюжку в квартирі.





ДОБРОГО ДНЯ, ДОБРОГО ДНЯ, 
ДЯКУЮ І ДО ПОБАЧЕННЯ!ДЯКУЮ І ДО ПОБАЧЕННЯ!

Якось на сходах маленьку собачку Соню зупинила 
літня незнайома такса.

— Усі виховані собачки, — суворо сказала так-
са, — при зустрічі мають вітатися. Вітатися — це 
означає говорити «доброго дня», «привіт» або «здрас-
туйте» — та виляти хвостиком.

— Доброго дня! — сказала Соня, якій, певна річ, 
дуже хотілося бути вихованою собачкою, і, вильнув-
ши хвостиком, побігла далі.
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Та не встигла вона добігти й до середини такси, що 
виявилася неймовірно довгою, як її знову гукнули.

— Усі виховані собачки, — мовила такса, — ма-
ють бути ввічливими і, якщо їм дають кісточку, цу-
керку чи корисну пораду, говорити «дякую»!

— Дякую! — сказала Соня, якій, звичайно ж, 
дуже хотілося бути ввічливою та вихованою собач-
кою, і побігла далі.

Та щойно вона добігла до таксиного хвоста, як зза-
ду почулося:
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— Усі виховані собачки мають знати правила до-
брого тону і прощаючись говорити «до побачення!».

— До побачення! — крикнула Соня і, задоволена 
тим, що знає тепер правила доброго тону, кинулася 
наздоганяти хазяїна.

Від цього дня собачка Соня стала страшенно ввіч-
ливою і, пробігаючи повз незнайомих собак, завжди 
говорила:

— Доброго дня, дякую і до побачення!
Шкода, що собаки їй траплялися найзвичайнісінь-

кі. І багато хто закінчувався раніше, ніж вона всти-
гала все сказати…


