ЧОМУ ТИМКО ПОДРЯПАНИЙ?
ЩО КОМУ СНИТЬСЯ
Кішці сниться хитра мишка,
що сховалася під ліжко.
Мишці сниться песик Гав,
що кота на дуб загнав.
Сниться песикові тато,
що ходив з ним полювати.
Сниться таткові Мар’янка,
що сміється дзвінко зранку.
А Мар’янці — гарна книжка,
вірний песик, спритна мишка,
татко, мама, я і киця —
ось що кожному з них сниться.
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ПЕСИК
А знаєте, а знаєте —
у мене песик є!
Якби ви тільки бачили
те цуценя моє!
Воно таке білесеньке,
і звуть його Сніжок,
із ним на двох ми ділимо
останній пиріжок.
Воно так дзвінко гавкає
тоненьким голоском,
і я його прив’язую
за стільчик мотузком.
А ще ми з ним гуляємо
і молочко п’ємо,
а потім біля ліжечка
на килимку спимо.
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РЕКСОВА ОБНОВА
Мама й тато дивувались:
«Чудасія з Рексом сталась!
Був рудий з хвоста до брів,
А тепер, бач, побілів!
Може, песик захворів?
Може, треба лікарів?
Сто уколів надзвичайних?
Операцію негайну?»
Бідний Рексик — ну і ну! —
Непереливки ж йому.
Позирає на Мишка,
Свого ліпшого дружка.
А Мишкові що казати?
Він зітхає винувато:
«Рекс нічим не захворів.
І не треба лікарів
Я його пофарбував,
Аби Рекс обнову мав».
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ЧОМУ ТИМКО ПОДРЯПАНИЙ
— Чому це ти
Юрко Тимка пита.
Тимко йому відказує:
— Та я ж купав кота!
— А я от не подряпаний,
Хоч теж купав свого...
— Еге, ти ж не викручував
І не сушив його!
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ДАЛМАТИНЕЦЬ
Ми купили далматинця —
Неймовірне цуценя!
Все малому не сидиться,
Все когось та доганя!
Ми під вечір, як варені,
А собачці — грать і грать!
Ніби в цирку на арені —
Далматинець, я і брат.
Скачуть плями, плями, плями,
Бо плямисте собача.
Цілий день у тата й мами
Миготять вони в очах!
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ДЕ ПОРВАВ ШТАНИ?
— Де це ти порвав штани?
Знов собак ганяв?
— Ні, це гналися вони,
Я від них тікав...

ЗАГАДКА
Гордо виглядає з буди,
Стереже постійно дім.
«Гав-гав-гав! Порядок буде!» —
Каже людям він усім.
(Собака.)
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ГОЙДАЛОЧКА
Гойда, гойда, гойдалочка,
Гойдається Наталочка.
Разом з нею мала киця —
Гойдалочки не боїться.

АЛЛО! ДРУЖОК?
Жаль, що вірний друг собака
По мобілці не балака.
Я б набрав потрібний номер:
— Поспішаю вже додому!
А Дружок у трубку: — Гав!
Я вже з татом погуляв!
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КИЦЯ МУРКА
Киця Мурка
Все муркоче.
На подушці
Спати хоче.

Бо подушечка
Моя
Має квіти
По краях.
Ти, як ляжеш
Спати,
Можеш їх
Прим’яти!

Каже дівчинка
Маленька:
— В тебе лапка є
Пухкенька!
Підклади
Під вушко,
Буде, як
Подушка!
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НІЖНИЙ КОТИК
Лютує біла завірюха,
Кружляє. Вітер холодить.
В кота позамерзали вуха,
Сидить під деревом, тремтить.
Мурка угледіла Іннуся.
До хати принесла кота.
Ласкаво погляда матуся:
«Сердечна доня вироста!»
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ХТО ПЕРШИЙ?
Прийшов котик
З вулиці.
До матусі
Тулиться...
Змерз!
Ліг наш Пушик
На канапу.
Гріє мордочкою
Лапи.
Змерз.
Чуєш котик:
— Няв, няв, няв...
— Хто б його
На руки взяв?
— Я.
— І я, —
Сказав Ілля.

М’ЯЧИК
М’ячик скаче, м’ячик скаче,
і дзвінкий лунає сміх.
А якщо хтось гірко плаче,
значить, м’яч в кущі забіг.
Та знайшли ми разом м’ячик,
песик Гав нам допоміг.
Знову м’ячик скаче, скаче,
і уже ніхто не плаче,
і дзвінкий лунає сміх.
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КОТИК РОМЧИК
Котик Ромчик йде по хаті,
Він збудить не хоче Каті.
Тихо в ліжко заглядає,
Біля ніжок спать лягає.
Кіт сіренький, кіт смирненький,
Муркотить. Він ще маленький.
Не ворушиться. Муркоче...
Бо Катруся спати хоче.
Спить маля. А Ромка слуха.
Піднімає білі вуха...
Що — прокинулась? Невже?
Сон дитині стереже.
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ПРО ДІВЧИНКУ МАРИНКУ
ТА РУДУ КІШКУ
Є в нас дівчинка Маринка,
зовсім крихітна дитинка.
І сестричка Галочка,
Галочка-стрибалочка.
І руда вусата киця —
на малюнок подивіться!

— Ой, як добре у колисці!
А мені немає місця...
Я не хочу спать сама,
в мене й ліжечка нема.

Ось Маринка спить у ліжку,
а круг ліжка бродить кішка.
Кішка спину вигинає,
на Маринку поглядає.
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Я пішла б собі в комірку,
тільки мишачі там нірки:
мишенята там стрибають,
киці спати заважають.
Я заснула б на вікні —
буде холодно мені.

Я заснула б у кутку,
у кутку на килимку,
тільки там сидить Жучок,
не пускає у куток.
Ой, як добре у колисці!
Може, й киці буде місце?
Наша кішка — в ліжко скік!
До Мариночки під бік,
вмить згорнулася в клубочок
і тихесенько вуркоче.
Тут прибігла Галочка,
Галочка-стрибалочка.
Подивилась — от біда!
Спить у ліжечку руда.
— Ах ти ж, киця, наша киця!
Так робити не годиться,
бо Мариночка мала
налякатися могла!
А Маринка прокинулась,
побачила кішку —
і сміється!
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