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Д

митрик сидів у своїй кімнаті та нудьгував. Старі іграшки,
розібрані й поламані, валялися у кутку. А нових ще не було.
Вчора він уже перевірив, чи не можна ще більше розібрати старий
будильник, але будильник більше не розбирався. Від нього і так залишилося кілька триб, десяток гвинтиків, стрілки і скельце.
Грюкнули вхідні двері і почувся голос тата:
— Наш шибеник удома?
— Я тут, тату! — крикнув зі своєї кімнати Дмитрик.
— Ну, кажи татові “дякую”! Я тобі нову іграшку приніс!
— Ура!!! — зрадів хлопчик. — Дякую! А яку?
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— Зараз побачиш. Не поспішай!
Тато зайшов у кімнату з великою коробкою в руках.
— Оце так! — застрибав від радості Дмитрик. Не встиг хлопчик
покласти коробку на диван, як вона відкрилася і з неї хтось визирнув.
— Ти хто? — здивувався хлопчик.
— Я — робот, — відповів маленький чоловічок з лампочкою замість
носа. — А ти хто?
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— Ну от, нарешті! — маленька кролиця з рожевими вушками вибралася із капустяних заростей. — Я тебе вже півгодини шукаю! Ну
що, викопав водогін?
— Ні…я…ми, — від переляку черв’ячок почав затинатися. — Словом, я допомагаю Лоботу шукати гвинтик…
— Якому Лоботу? Який гвинтик? — обурилася Есмеральда. — Ти
що, забув, що капуста засихає?!
Платону стало дуже соромно і він похнюпився.
— Але ж він теж без гвинтика засохне! — жалібно заговорив
черв’ячок, не підводячи очей. — Він уже і говорити правильно не
може, і ходити не може…
Есмеральда підійшла до робота і пильно на нього подивилася.
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— Що ж ти такий безголовий? — строго запитала вона.— І гвинтики погубив!
— Він не винен! — заступився за робота Платон. — Це Дмитрик
викинув у вікно його гвинтик.
Несподівано із хащів городу до них вистрибнула жабка, ледве не
розчавивши Платона.
— Ну квак, знайшли гвинтик? — передусім запитала вона.
— Ні, — зітхнув черв’ячок. — Я вже скрізь дивився, усі нірки
перевірив. Під землею його немає…
— Ну Платоне, ти даєш! — здивовано вигукнула жабка. — Хто ж
гвинтики під землею шукає?! Він же на землю упав, а не під землю!
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