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Одного травневого 
дня на птахофермі 
вилупилося курчат-
ко. Воно було золота-
ве з трохи темнішим 
пушком на шийці, 
схожим на  дрібне 
намисто, і тендітне.

— Ти хто — півник чи 
курочка? — Якесь дівчат-
ко піднесло ціпку до свого 
обличчя.

— Мі-мі-мі…  — тільки 
й спромоглося пропища-
ти курча. 

— Певно, курочка, — виріши-
ла дівчинка. — Ну добре, так і назву 
тебе — Мімі! А я Софійка. Тепер жи-
тимеш у моїх дідуся з бабусею і в мене. 
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Софійка мешкала з бабусею 
і дідусем у селі, а її батьки пра-
цювали по змінах у місті. Та-

то з мамою навідувалися в село 
щовихідних. 
В обійсті дідуся й бабусі водило-

ся чимало живності: кури, качки, 
нутрії, бджоли, корова Берізка 

та пес Бублик. Бабуся по-
ралася по  господарству. 
А дідусь працював на пта-

хофермі, де розводили ку-
рей. Софійка часто приходила 

туди з дідусем, і якось директор птахоферми дозволив їй 
узяти собі маленьке курчатко. Цим курчатком і стала Мімі. 

Минув рік. Золотаве курча виросло й стало гарною мо-
лодою курочкою: рудувато-брунатною з темним пір’ячком- 
намистом на шийці. Загалом Мімі добре жилося в обійсті 
дідуся й бабусі, от тільки кури її трохи недолюблювали. 
Мімі відрізнялася від інших курей, адже була розумна, 
освічена та мрійлива. Кури греблися на городі, шукали 
черв’яків, плели спицями. А Мімі мріяла навчитися ма-
лювати, вирушити в мандрівку й навіть знятися у кіно. 
Вона вчила букви разом із Софійкою, коли та гралася 
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у вчительку, але так і не зв’язала жодної ковдри. Тож кури 
вирішили, що курочка з Мімі негодяща. Одного разу го-
ловна курка на ім’я Кугутарка заскочила Мімі тоді, коли 
та старанно виводила паличкою літери на землі.

— Що за неподобство? — насварила Кугутарка моло-
ду курочку. — Скажи краще, скільки черв’яків ти сьогодні 
знайшла. І взагалі, що це за ім’я в тебе таке — Мі-мі? Нема 
таких імен! — прискіпувалася головна курка.

— Це французьке ім’я! — не розгубилася Мімі. 
Справді, не розповідати ж Кугутарці про те, що замість 

«пі-пі-пі», як кажуть усі курчатка, вона пропищала «мі-мі-
мі», тому Софійка її так і назвала. До того ж Мімі захоплю-
вало все французьке: Ейфелева вежа, Тріумфальна арка, 
Монмартр, французькі фільми та пісні Патрісії Каас. І каз-
ки Шарля Перро, звісно ж. Інколи Софійка виносила своїх 

Мр
іяла

Мріяла

Мріяла



ляльок на подвір’я і читала їм книжки цього казкаря. Мі-
мі завжди долучалася до таких посиденьок. Понад усе во-
на любила казки про Попелюшку та Зачаровану красуню, 
бо там були справжнісінькі ПРИНЦИ! Вона заслуховува-
лася історіями про те, як ті герої допомагали своїм обра-
ницям. І мріяла-мріяла-мріяла про СВОГО принца — гар-
ного вишуканого сміливця. 
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Ще на початку березня Мімі 
вирішила, що саме цієї весни 
її коханий неодмінно прийде 
до неї. Та весна спливала, почи-
налося літо, а принца все не бу-
ло. В  обійсті бабусі та  дідуся 
і в околицях не траплялося ні-
кого хоч трохи годящого на цю 
роль. На подвір’ї жив старий пі-
вень, який уже мав п’ятьох куро-
чок за дружин. Ставати шостою 
Мімі не збиралася. А молодий 
півник Гриша постійно був чи-
мось зайнятий і якийсь аж над-
то сором’язливий. Ще були су-
сідські задерикуваті бройлери. 
Власне, не лише задерикуваті, 
а ще й геть нетямущі. Бройле-
рів узагалі нічого не цікавило, 
крім черв’яків, хвастощів і роз-
бишацтва.

— Гей! — чіплялися вони до 
Мімі.

— Поглянь-бо, які в  мене 
м’язи! — кукурікав один розби-
шака та здіймав крила.



— Дивись краще на мої, оце сила! — 
перебивав його другий, підіймаючи з тра-
ви чималеньку палицю.

— Хе-хе, слабаки, ось я здоровило! — ля-
щав третій.

— Хто слабак? Я слабак? Та я тобі зараз! 
Ну начувайся!!! Кококококукурі-і-і-ку! 

Півні починали скубтися й битися, і враз зчи-
нялася така штовханина, що годі й уявити. 

— Фініта ля комедія! І так завжди, нічого ново-
го… — зітхала Мімі. 

Упоратися з розчаруванням через брак шляхетних прин-
ців Мімі допомагав кінематограф. Щоп’ятниці бабуся із Со-
фійкою переглядали французькі фільми. Тож і Мімі не уни-
кала нагоди зануритися в інший світ. Коли всі кури вже 
давно бачили сни про черв’яків чи про нові ковдри, Мімі 
йшла дивитися кіно. Вона сідала на п’яту щаблину драби-
ни, що вела на горище. Драбина стояла біля вікна, з яко-
го телевізор було добре видно. А коли бабуся відчиняла 
кватирку, то ще й чудово чути. Курочка поринала з гре-
бінцем у романтику французького кіно. Часто вона так 
і засинала на драбині, і їй снилися подорожі з найкраси-
вішим і найшляхетнішим у світі принцом.

Якось у червні на подвір’ї з’явився новий мешканець — 
кіт. Його привезли з міста, він жив на роботі у Софійчиної 
мами. Кицюк був гарний, розумний і сміливий. А ще любив 




