


СЪДЪРЖАНИЕ

Как Крачетата търсиха Мама .......................... 5

Как Крачетата играха с Татко ....................... 19

Как Крачетата помагаха на Баба ................... 31

Как Крачетата спасяваха Дядо ....................... 45

Как Крачетата ходиха на детска градина ... 59

Истории с крачета
© Издателство „Фют“, 2022
Текст Цвета Брестничка

Илюстрации Стелияна Донева

Тази книга е предмет на авторско и търговско право на издателя. 
Използването на текста и оформлението без съгласието на издателя е забранено. 

Продаването, препродаването, заемането, наемането и пускането в обращение по друг начин, 
освен по начин, определен от издателя и закона, е забранено.

Печатница „Мултипринт“



КАК КРАЧЕТАТА ТЪРСИХА МАМА
Този ден на Крачетата 

беше съвсем различен от другите. 
Като всеки техен ден.
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Крачетата се разходиха 
до мравуняка в дъното на двора. 

Мравките се щураха насам-натам. Сигурно 
търсеха майка си. Крачетата провериха дали 

ягодите са узрели. Още цъфтяха, както преди малко, 
когато ги проверяваха заедно с Мама.

– Ох, убодох се!– изплака Лявото краче. – Боли ме!
– Дай на Мама да го цунка и ще ти мине! – 

сети се веднага Дясното.
Крачетата се огледаха, но Мама още я нямаше.

– Ами ако ù се е случило нещо лошо!? – притесниха се 
двете едновременно. – Тръгваме да я търсим!

Новите обувки на Мама 
изприпкаха към портата на двора.

Крачетата се загледаха след тях 
и проследиха как излизат. Без мрънкане, както бяха обещали.

После Дясното краче ритна едно камъче към Лявото. 
Лявото ритна една шишарка към Дясното.
– Вече мина ли „за малко“? – попита Дясното краче.
– Сигурно не е, щом Мама още я няма! – 

въздъхна Лявото.
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Крачетата излязоха на улицата пред портата и се огледаха.
– Дали е тръгнала наляво? – попита Лявото краче.
– Или надясно? – зачуди се Дясното.
Зад тях една кучешка паст се прозя 

широко. Имаше големи и остри зъби. 
Много големи и остри зъби.

– Мамо! – изкрещяха 
двете крачета 
едновременно.

Те хукнаха да бягат 
и се спряха чак на голямата улица.

– Отсреща има магазин за цветя! – 
извика Лявото краче.

– Мама обича цветя и може да е там! – 
втурна се след него Дясното.
Изпищяха спирачки, чу се удар и звън на счупено стъкло. 
Огромни кафяви обувки заобиколиха зеления джип 

и гневно затропаха под носа на Крачетата. 
От малката жълта кола изскочиха елегантни 

бели сандали, прескочиха натрошените стъкла 
и се нахвърлиха на кафявите обувки.
Крачетата побягнаха към парка.


