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сеем дръвчета и птиченца храним,
приказки учим, да смятаме знаем!
Как ще забравим и лелята наша
или пък вкусната обедна каша,
все ще си спомняме волното време,
в което лудувахме – дружно сплотени!
Нашата групичка име си има
и е в любимата детска градина,
група… с дечица забавни –
има ли други, по пакости равни?! 

Моята група

В нашата групичка – сладко засмяна,
никой отдавна не плаче за мама,
някак набързо пораснахме всички,
скоро ще сричаме даже самички!
Сутрин ни чакат с усмивки грижовни,
с толкова обич в очите си топли,
сякаш че Слънчо дарил им е сили –  
две госпожи – и красиви, и мили!
Целият ден неусетно минава
сред смехове, и игри, и забава,



11

Детска градина любима

Моят втори дом обичан
как нарича се, познай!
Там танцувам, пея, сричам,
забавлявам се безкрай!

Детската градина това е,
със приятели добри
много учим, много знаем,
весели са наш’те дни!

Сутрин бързам със усмивка
за гимнастика-игра,
после хапвам, сладко спинкам
и така до вечерта!

Цял живот ще я запомня,
тя със нежност ме дари,
като майчица грижовна
и крилца ми подари!
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Червената шапчица

Живеело нявга във къщичка малка
момиченце нежно с добро сърчице,
ушила му баба му алена шапка
със своите стари, грижовни ръце.

Червената шапчица всеки му казвал,
и даже баща й я знаел така,
но легнала болна любимата баба
във село далечно, през гъста гора…

Направила майката питчица мека
и сложила после гърненце с масло – 
да иде детето с храната полека
и своята баба да види само…

Майката: – Червеничка шапчице, много внимавай!
На баба храната с любов занеси,
недей с непознати дори разговаря
и още по светло при мен се върни!

Червената шапчица тръгнала бързо
през вечнозелената китна гора,
когато насреща задал й се Вълчо
и с хитра усмивка я питал така:

Вълкът: – Червеничка шапчице, де се запъти?
Защо си самичка във наш’та гора?
Ч. шапчица: – Отивам при баба, че болна е, Вълчо,
и нося й топла и вкусна храна!

– Ох, как ще ви схрускам! – Вълкът си помислил,
но казал й после: – Не бързай сега!
Дръвчетата гледай, цветенца събирай,
на Слънчо помахай със свойта ръка!

По къса пътечка до къщата стигнал,
на прага приклекнал и чукнал едва,
гласа изтънил си, лукаво притихнал,
със лапи доволно потъркал брада…
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Бабата: – Почука ли някой и кой е на прага? –
дочул се отвътре на баба гласа,
Вълкът: – Червената шапчица, бабо, съм, драга,
пусни ме да вляза при тебе сега!

Бабата: – Въженцето дърпай и влизай направо,
резето само ще се вдигне за нас! –
а Вълчо се втурнал и глътнал я цяла
и после в кревата захъркал завчас…

Червената шапчица тъй из гората
събирала дълго красиви цветя
и стигнала втора на баба вратата
със своята кошничка малка в ръка.

Почукала леко, че хъркане чула,
отново на Вълчо преправен гласа
повикал я вътре, обувки събула
добрата старица да зърне така…

Ч. шапчица: – Защо са ти толкоз големи ръцете,
ти, бабичко, беше със нежни ръце?!
Вълкът: – Да мога добре да прегръщам, детенце, 
затуй са ми нужни големи ръце!

Ч. шапчица: – Краката ти, бабо, защо са огромни?
Вълкът: – Да мога да тичам по-бързо сега!
Ч. шапчица: – Ушите ти също са станали двойни!
Вълкът: – О, всичко да чувам ще мога така!

Ч. шапчица: – Очите ти, бабо, защо са големи?
Вълкът: – Да мога да гледам насам и натам!
Ч. шапчица: – А… зъбите, бабо, отде са се взели?
Вълкът: – Те трябват ми много, за да те ИЗЯМ!

И глътнал я Вълчо и сит, и доволен
отново захъркал, намерил подслон,
минавал Ловецът – старицата болна 
поспрял се да види във нейния дом.


