
Пуффі народився на вулиці  
в кошику разом  
із Ронфо, Лапкою  
та Китичкою. 

Братик і сестрички Пуффі одразу ж  
почали жваво муркотіти, навчилися  

майстерно вигинати спинки,  
вилискуючи м’якеньким  

хутром.

А Пуффі й не збирався такого робити. 
Цей котик не був вправним у котячих справах,  
та й загалом йому було це байдуже.  
Адже він мав зовсім інші плани, хоча й достеменно  
не знав, які саме. Пуффі був звичайним  
пухнастим чорним котом із білою  
плямкою на кінчику хвоста. 
Кіт та й кіт — нічого особливого.



Та іноді, коли він загадував якесь 
бажання і зітхав, з ним траплялися 
дивовижні речі. І ніхто не знав,  
як і чому це відбувається. 



І ось братик і сестрички Пуффі одне за одним розійшлися. 

Ронфо пристав до пухкенького 
малюка. 

Лапка пішла гратися  
з маленькою дівчинкою.

Китичку взяла добра бабуся, 
що жила сама. 

А Пуффі… ніхто не взяв. Тому він 
залишився сам із коником, своїм 
єдиним товаришем… Як прикро!

І ось він набрався хоробрості й вирішив 
покинути свій безпечний затишок… 



 
Можливо, якби він був хоч у чомусь 

майстерним, його теж би хтось узяв. 



На вулиці було повно людей, машин 
та яскравих вітрин. Отже, можна 
спробувати себе в чому хочеш! 
Увагу Пуффі одразу привернула 
школа танців мадам Зезе.

Може, у нього є талант 
танцюриста?! І йому враз 
захотілося, аби його взяла 
котрась із дівчаток. 
От він заплющив очі, вдихнув 
і видихнув, сильно бажаючи 
стати вправним танцюристом, 
і… Пуф-ф!

І ось він крутонувся — раз, 
і два, і три, потім трішки 
підстрибнув… БЕРКИЦЬ!



Мадам Зезе  
заверещала і негайно  

прогнала його геть.

Розплющив Пуффі очі, аж гульк — 
він вбраний у балетну пачку та 

пуанти… Дивина! 



Пуффі знову опинився на вулиці. І чого вже він тільки не бажав! 
Насамперед спробував бути справжнім  

спортсменом і прокрався  
до гольф-клубу…

…Хотів стати зіркою сцени  
й тому метнувся на бразильську  

виставу... 

…А на вихідні бажав зайнятися  
випічкою в розкішному  

кафе.




