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Край реката, в храсталака,
някой вика, писка, кряка.
Заек, мишка и гъсок,
жаба, таралеж и смок
си играят скок-подскок.
Радостно се веселят
и не могат да се спрат!

Но какво е туй? О, боже!
Казвам ви, така не може!
Че играят си децата,
ала сигурно играта
ще завърши много лошо.
Вълк ги дебне с име Гошо!
Крие се зад храсталака
и със остри зъби трака!
Ей сега ще ги излапа!
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Вижте, вече рие с лапа
и се хвърля сред децата.
Но не спира в миг играта,
нито малкото вълче
иска да ги изяде,
че другарче им е Гошо,
няма да им стори лошо!
Той пристигна от гората,
дето двамата му братя,
майка му – една стръвница,
на вълчаците царица,
с нрав жесток, свиреп и див,

го изгониха. Страхлив
Гошко е, плашлив и тих,
хич не иска да ловува,
смел че е, да се преструва.
Глутницата го прокуди,
но приятели пљ други
той намери край реката.
После двамата му братя
искаха да ги ядат,
ала въпреки страхът,
Гошо с истинско умение
и със малко подкрепление
ги прогони във гората.
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Безопасна е играта
вече днеска до реката.
Свикнаха с вълчето всички –
майки, татковци, сестрички.
Ето и сега играят,
ритат топка и не знаят
ни почивка, ни умора.
Леле! Страшен е отбора!

Тук са зайците близнаци,
смели пъргави юнаци.
Вики, Алекс се наричат,
дайте им на тях да тичат.
Футболисти страховити,
умни, смели, упорити.
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На вратата пази Мими.
Удари неуловими
смело спира тази мишка,
сякаш ги чете от книжка.
Виж! Напада във захлас
вляво и мечето Спас.

Топката високо рита,
но след нея в миг полита
птица шарена, игрива,
в облаците чак се скрива.
Сойката на име Сия
ритна топката, заби я
много точно във вратата,
ала я избива с лапа
мишката и полетя
чак във близките поля
топката, под храст се спря.

