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Кр оК одил ъ т

Едва ли има на света дори едно
от Кроки крокодила по-подло същество.

Всяка събота той обича да схрусква
по шест сочни деца за закуска,
а любимата му порция се състои
от равен брой момчета и момичета − по три.
Момчетата (пикантни за да станат)
маже с горчица направо от буркана.

Момичетата обаче не са вкусни с горчица,
защото тя не върви с плисета и къдрици.
Те се превръщат в деликатес голям
в карамел оваляни и поръсени със сусам.
Лакомства невероятни, от Кроки най-ценени,
са момичета захаросани и момчета подлютени.
Крокодилът страшен знае най-добре,
защото е изял не едно дете.



Стига толкова за тази вечер. Време е за сън.
Виж колко тъмно стана навън...
Шшт! Я чуй! Какво е това?
По стълбите тежко се тътрят крака!
Тичай бързо, вратата заключи!
Бягай, дете! Пушката ми донеси!
Не, чакай! Дръпни се! Той отваря вратата!
О, виж каква кал е довлякъл от блатата!
Лакомата усмивка, очите жестоки!
Няма съмнение, това е КРОКОДИЛЪТ КРОКИ!
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л ъв ъ т

Л ъвът обожава да яде
вкусно, крехко и сочно месце.

Но ако го питате кое му е любимо,
той не ще отвърне − пържоли и сланина.
Нито телешко варено и пилешки филета,
нито хрупкаво свинско и пържени кюфтета.
Нито наденички сочни и печен джолан.
Дали пък не е бекон на тиган?
Но отговорът е „Не!“. Какво ли е тогава?
Уважаеми Лъвчо, а дали ще мога
да те примамя навън от твоята бърлога
със заешки пай и топли ребърца?
Лъвът се усмихна и поклати глава.
Бавно приближи се, огледа ме и рече:
− Месцето, което ми се услажда най-вече,
не е нито пържола, нито котлет,
а сочно детенце ДОСУЩ КАТО ТЕБ!




