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У Королівстві Барв, посеред чудової галявини, жили – були три подружки
– фарби: червона, жовта та синя. Мешкали вони у своїх кольорових будиночках.
У будиночку червоної фарби все було червоного кольору.
Жовта фарба жила в будиночку жовтого кольору.
Синя фарба бачила в своєму будиночку все тільки синє.
Гарно жилось фарбам доти, доки червона фарба не почала хизуватись
перед подружками, що вона сама гарна, сама яскрава та стильна. Марно жовта та
синя фарби старались довести, що вони всі три найкращі та найголовніші.
Червона фарба відстоювала своє. Врешті – решт вони зрозуміли, що жити треба
дружно, адже їх тільки три. Засумували фарби і так їм захотілось, щоб у них
з’явились ще подружки – фарби.
Якось, на дні народження жовтої фарби, коли на галявинці фарби
танцювали та співали веселих пісень, на небі з’явився летючий корабель. Згодом
він приземлився, а три подружки з нетерпінням чекали, хто з нього вийде. І
дочекались: з корабля, несміливо ступаючи, вийшла тендітна і ніжна біла фарба.
Подружки – фарби дуже зраділи, що тепер їх буде не три, а чотири, почали
весело співати, веселитись та танцювати. Раптом, звідки не візьмись, на небі
з’явилась величезна дощова хмара і почався рясний теплий дощик.
Проте подружки продовжували веселитись і радіти, не звертаючи увагу на
дощик. І тут вони помітили, що на галявині з’явились ще фарби: з жовтої та
червоної з’явилась оранжева, з білої та синьої – голуба, з синьої та жовтої –
зелена, з червоної та синьої – фіолетова.
Усі фарби ще більше зраділи, адже їх стало так багато і їм тепер не буде часу
сумувати.
Дощик закінчився і на небі з’явилась веселка. У кожній смужці веселки
фарби впізнали себе і зрозуміли, що тепер ними всі будуть милуватись. Жовта,
червона і синя фарби радо прийняли нові фарби у своє Королівство. Згодом
голуба, зелена, оранжева та фіолетова фарби також почали жити у своїх
кольорових будиночках, а за білою фарбою прилетів летючий корабель і забрав її
мандрувати далі.

