Зелена казочка

- А чи знаєте ви, дітки, що колись дуже давно існувала Зелена Країна?
Запитаєте, чому саме Зелена? Із задоволенням розповім.
Зеленою її назвали загадкові жителі, які були теж зеленого кольору. Зеленим
було все навкруги – зелені вулиці, зелені будинки, машини, зелені дерева, кущі,
квіти, та зелені тварини. Навіть небо було зеленим, із зелених хмар ішов рясний
зелений дощик, а коли він закінчувався, на зеленому небі з’являлось яскраво –
зелене сонечко і веселка, яка була виключно з відтінків зеленого кольору, пила
водичку з річки, яка теж була зеленою.
На берегах зеленої річки росло багато зеленого очерету, у воді росло безліч
зеленого латаття, навіть квіти були не білими, а зеленими.
Одного теплого, літнього, зеленого дня зелена мама жабка народила
малесеньке зелене жабенятко. Вмостила його на великому зеленому листочку
латаття а сама пострибала вполювати йому жучків та комашок. Як тільки
зелене жабенятко розкрило очки, вони стали як дві великі зелені намистинки.
Навколо було дуже багато цікавого і все хотілося швидше побачити.
Воно підняло зелену голівку вгору і завмерло на мить від подиву. На
березі зеленої річки росли величезні зелені ялини та сосни. На ялинах та соснах
росло безліч зелених шишок.
Жабенятко повернуло свою зелену голівку праворуч і побачило великий
зелений кущ ліщини, на якому росло дуже багато зелених ліщинових горішків.
Повернувшись ліворуч зелене жабенятко побачило величезний старий
зелений дуб. Вітер шарудів його зеленим листям, а ялинки та сосни тільки ледь
– ледь похитували своїми зеленими волохатими вітами.
Озирнувшись назад зелене жабенятко побачило свою добру, зелену маму
жабку, яка, стрибаючи по великих зелених листках латаття, поспішала до свого
зеленого жабенятка з жучками та комашками. Жабенятко смачно поснідало
зеленими жучками та комашками і вмостилось спати на зеленому листку
латаття поміж зеленого очерету. Жабеняті приснився зелений сон, а зелена
мама жабка заспівала йому лагідну зелену колискову:
Зелен – зелен зеленок
На лататті спи синок
Сняться хай зелені сни
Спи синочку, віддихни.
А які пригоди стались із зеленим жабенятком, коли воно виросло, я розповім
вам наступного разу.

