


Живяла някога
край гъста гора
добра, скромна 
и умна коза.
В къщичка горска
сред борове, шишарки
отглеждала тя
седем козлета малки.



Сутрин след закуска
тръгвала сама
храна да събира
за своите деца.
– Довиждане, дечица -
казвала им тя, –
вратата заключете,
внимавайте с вълка!



Вкъщи че ме няма
ако разбере,
ще влезе и всички
ще ви изяде!
Злодеят хитрува,
на козичка се преструва,
но да знаете добре –
гласът му вълчи дрезгав е!
А пък черния му
рошав крак
да объркате с моя
няма как.

Козата тръгнала,
заключила добре,
но ето че отвън
някой дрезгаво реве:
– Отворете, дечица!
Чуйте добре,
аз съм мама и нося
гъби и плодове.
– Няма да отворим – 
викнали козлетата.
– Мама не ръмжи,
вълкът си ти, проклетнико!





Замислил се вълкът
какво ли да направи.
Купил тебешир
гласа си да преправи.
Тебешира изял,
гласът му изтънял,
обратно се завъртял,
пред вратата пак спрял.
– Отворете, дечица!
Чуйте добре,
аз съм мама и нося
гъби и плодове.

Тънък бил гласът му,
приличал на мама Коза,
но козлетата видели
рошавите му вълчи крака.
– Няма да отворим,
ти си с черни крака.
Вълк си, ние знаем,
не си мама Коза!





Замислил се вълкът
какво ли пак да стори,
вратата на козлетата
как ли да отвори.
Отишъл при хлебаря:
– Посипи ме с брашно,
оттук бял да изляза,
инак ще ти сторя зло!



С лапи, бели като сняг
при козлетата се върнал пак:
– Отворете, дечица, без страх.
Мама чака на къщния праг.
Белите му лапи 
видели козлетата
и главици подали
през вратата открехната.
Вълкът доволно изръмжал:
„Отдавна аз козички не съм ял!”
Козлетата за грешката разбрали
и се изпокрили кое където свари.



Едното влязло под дивана,
второто покрило се с тигана,
третото под масата се скрило,
друго в раклата се свило.
Петото във кухнята се свряло,
шестото под мивката клечало.
А седмото, ах, то едва успяло
в часовника да влезе цяло.
Гладният вълк 
всичко видял,
козлетата шест 
набързо изял.
Но седмото се скрило 
толкова добре,
че Вълчо да го търси 
не знаел къде.



Много скоро след това
прибрала се вкъщи мама Коза.
Но ах, ох, каква беда –
от козлетата нито следа!
Вратата зеела широко отворена,
масата била юнашки съборена,
столът обърнат, пейката – подритната,
на пода лежала на парчета мивката.

Излязъл вълкът,
бил вече преял
и кротко на полянката 
под дървото заспал.



Викала по име мама Коза
всяко от своите седем деца,
но, ах, каква голяма беда –
не чула тя на никое гласа.
Само козлето най-малко
проплакало тихо и жално:
– Майчице мила, тук съм, ела –
аз в часовника на стената вися!

Грабнала го тя, 
погалила му рогцата,
а то – разказало 
за вълка и децата.



Натъжила се много
мама Коза
къде ли да търси
сега свойте деца.
Но щом излезли на полянката,
видели там вълка под сянката.
– Я, коремът му надут!
– Плаче вътре някой, чух!
„Ох – помислила мама Коза –
може би моите клети деца
в търбуха му там са се свили,
а дали не са все още живи?”
Взела конец и игла,
разпрала с ножица
търбуха на вълка
и тогава що да види:
Козлетата – били живи!
Припнали те
щастливи по полянката,
но показала им тя
Вълчо там, под сянката.



– Бързо - бързо, преди да се стъмни,
отивам аз, докато звярът още спи,
камъни големи от реката да взема,
с тях да натъпчем на вълка корема.
Напълнили търбуха,
зашили го с иглата,
а Вълчо си похърквал
доволен на тревата.



Най-сетне звярът се наспал,
станал тежко и внезапно ожаднял.
Отишъл той с вода да се напие,
навел се в кладенеца и да се измие.
Коремът му огромен
тогава натежал,
в дълбоката вода
вълкът се озовал.
А козлетата весели
плеснали с ръце
и щастливи тропнали,
буйно козе хорце.
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