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Що за хала

завилняла -

вятър, дъжд и сняг!

Вей, завява,

заслепява

ни очите чак!

Малък Сечко,

Сечко-Бечко,

стига се люти!

Не върлувай,

не бушувай -

спри гнева си ти!

Духаш, чукаш

и се пукаш

ала пролетта

пак ще блесне

посред песни,

радост и цветя!

МАЛЪК СЕЧКО





КУКУРИГУ!

Кукуригу, петльо!

Утре рано ти,

слънце щом изгрей

радостно запей

и ме разбуди!

Кукуригу, петльо!

Гледай във леглото

да не се успим -

трябва на школото

рано да вървим!



НАШАТА КРАВА

Сеното чичо накоси,

след него ний ще го 
сберем,

на нашта крава у дома

сеното ний ще занесем...

Че нашта крава -

тя ни мляко дава!

Събирай, Миче, туй сено,

в колата го сложи...

"Му! Му!..." - я слушай 
отдалеч,

как жално кравата мучи.

Ах, нашта крава -

тя мляко ни дава!



ЗАЙЦИ

Стара майка

Зайка

и наш Заю

Баю

със деца мънички

и другите всички

сиви, бели зайци,

хитри кат китайци -

ах, отде са взели

това прясно зеле?

Виж ги как се трупат:

хрупат, хрупат, хрупат

крехките листенца

и весело махат

с дългите ушенца.



НАША МАЦА

"Мацо, мацо, де така

ходиш с четири крака?"

- Ходя, ходя в тъмнина,

диря мишки за храна.

Гледам мишленце да хвана -

гладни рожби да нахраня.

"Мацо, мацо, зла си ти!

Слушай - по-добра бъди."

- Не, аз мишките не жаля,

че те гризят кашкавала

и луканките, и хляба...

затуй котка в къщи трябва!



ГОТВАЧКА

(По Рихард Демел)

Мара-Мария иска да готви

- няма тиган.

Взе черната плоча на брат си Иван

- ето тиган!

Мара-Мария иска да готви

- няма кокошка!

Взе старата шапка на бате си Гошка

- ето кокошка!

Ето завчас обед за вас.

Заповядайте, моля!



НА МАХЛАТА КОТКИТЕ

Събрали се котаците,

писаните и маците

от цялата махла:

мяу... мя...!

Днес има пуйка печена,

на мръвчици насечена -

крак, шийка и крила...

И сладък дъх подушили,

гърлата си отпушили,

събрали се отвред -

и през плет,

и през врата

катерят се, провират се

и гладни - гладно взират се

с разтворени уста.

Но ако пусна кучето,

ще ги научи то

тогаз -

и ще се разбере

добре,

че нашта пуйка печена.

на мръвчици насечена,

е само зарад нас.



НАШЕТО КУЧЕ

Имаме си едно куче,

викаме го Караман,

- Караман, Караман! -

Онзи ден се то научи

да играе араван

- арават, араван -

като конче на харман.

А пък нашто е голямо

и се казва Шарко

- Шарко - салтамарко! -

Цял ден си играе само

с магарето Марко

- Марко - паламарко!-

на Шарко другарко.



БОРКО И БЪРБОРКА

(По Рихард Демел)

- Борко, дай оназ лопата.

- Мамичко, защо?

- Да разровим тук земята.

- Мамичко, защо?

- Тук ще посадим череша.

- Мамичко, защо?

- После ще ядеш череши.

- Мамичко, защо?

- Туй дръвче череши дава.

- Мамичко, защо?

- Их - пък... Как да ти разправя?

Всеки знай защо.

Иде малката Бърборка

- Мамичко, нали

по съм умна аз от Борка,

мамичко, кажи!

Мамичко, нали е Борко

глупав кат теле?

Аз броя до двайсет вече

и знам а, б, в!

- Их, таз малката Бърборка,

Бър-бър... няма край.

Остави на мира Борка!

Все тя много знай.

След неделя ще пристигне

чичо ви Васил

и на вас какво ли, мислиш,

той би подарил?

Заключалки за устата.



Благодаря за вниманието!


