
ВЕСЕЛИЯТ ЗАЙО 

Зайчето поскача  
весело с крака,  
колко е щастливо  
този миг – сега.  
 
То си има всичко:  
хрупкав зеленчук,  
сочничка тревичка,  
морковчета ... тук. 
 
 
ПЧЕЛИЧКА 
 
Ей, пчеличке лекокрила,  
откъде такава сила  
да летиш от цвят на цвят,  
в този пъстър слънчев свят?  
 
Ти си много работлива  
и в труда си най-щастлива,  
Знам – от цветния прашец  
правиш сладкия медец. 
 
 
МОЕТО КОТЕ 
 
Малкото ми коте  
все след мен върви.  
Мило то ме гледа  
с хубави очи.  
 
Много е послушно,  
мишки все лови,  
но какво да правя –  
все след мен върви?  
 



Спирам и му тропам  
весело с краче,  
котето замърка  
и започна да преде. 
 
 
ВРАБЧЕ 
 
Къщичка направи Петьо  
малка къща за врабчето.  
Зимата го той видя  
почти премръзнало в снега.  
И врабчето закълва  
и трошички и зрънца.  
Най-накрая оздравя  
и на Петьо то запя:  
Чик-чирик, благодаря! 
 
 
ШАРО 
 
Шаро, Шаро, я кажи,  
с мен ще дойдеш ти, нали?  
На пързалка в планината  
да те видят и децата.  
Е, не бой се и не лай  
аз съм с тебе, то се знай! 
 
 
ХОРЦЕ 
 
Снежинки бели, лекокрили,  
играйте си хорцето, мили  
и натрупайте постеля  
от бяла, пухкава къделя.  
Навън аз бързо ще изтичам  
Снежинки, колко ви обичам! 



МАМО 
 
Мамо, мамо, погледни,  
като тебе съм, нали?  
Знам като на стола стъпя  
теб достигам мамо скъпа.  
Аз подавам ти ръцете  
да ме вдигнеш до небето.  
С мойта обич тъй голяма  
тебе ще прегърна, мамо. 
 
 
ПИСАЛКА 
 
Нищо, че съм малка,  
вече съм с писалка.  
Буквички ще пиша,  
думички ще сричам.  
Ще е интересно,  
ще е много лесно.  
Нищо, че съм малка,  
пиша аз с писалка. 
 
 
ПОЗДРАВ 
 
Моя майчице любима,  
моя майчице добра,  
8-ми март пристига  
искам да те поздравя!  
 
С цвете те дарявам  
и с целувка мила!  
И те обожавам –  
моя обич и закрила! 
 
 



ПАЛАВО МОМЧЕ 
 
Вчера както си играх  
пръста си набодох аз.  
„Ох, боли“ ми трънчето извади  
и пощипна ме с ръка.  
 
В миг дочух сигнала,  
спуснах се като стрела.  
Мачът трябва да се доиграе –  
мисълта ми бе една.  
 
Ето ме след малко пак –  
идвам, куцайки със крак.  
„Ох, боли“ потупа ме с ръка  
и  ми каза хей така:   
 
- Ей, момче, бъди юнак!  
Раната превърза пак.  
И понесе на ръце  
свойто палаво момче. 
 
 
ЦВЕТЯ 
 
В градината отново бях  
детелинки си набрах,  
теменужки разноцветни  
и лалета пъстроцветни.  
 
Детелинката аз знам  
тя е късмет голям,  
теменужките са срамежливи,  
но пък много миризливи.  
 
А лалетата червени,  
бели, жълти, шарени, засмени –  



всичките са красота!  
Все прекрасни пролетни цветя! 
 
 
БАБИНОТО ВНУЧЕ 
 
Бабиното внуче  
пръстчето не смуче.  
Вече е голям  
и яде си сам.  
 
Дават му паница  
пълна със чорбица.  
То в устата слага  
малката лъжица.  
 
Бабиното внуче  
нека да яде!  
Като мама, тате  
голямо да порасте! 


