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На горската поляна,
от слънчице огряна,
сред дъбовете стари
събраха се другари –
зайчета, мечета,
бодливички ежлета,
бухали, лисици,
с очила къртици,
сърнички, елени
и змии зелени
вълци и глигани,
катерички и врани.
Дълго те спориха,
но заедно решиха
Спешна помощ да организират
в беда да могат да реагират,
животните от цялата гора
при нужда помощ да получат начаса.
Захванаха се здраво
и в дясно, и във ляво
проект си начертаха,
материалите събраха,
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рязаха, кроиха
и болница си построиха.
Зелените змии-техници
из гората опънаха жици,
а ежковците бодливи
монтираха телефони звънливи,
да могат попадналите в беда
Спешна помощ да повикат веднага.
Трима оператори чакали
приемаха всички сигнали
и знаеха във цялата гора
къде е станала беля.
Изпращаха екип веднага
на пострадалите да помага.
Видрите спасяваха във водата – със джет,
орлите по въздуха – с въртолет,
елените с големи рога
обикаляха с линейки цялата гора,
а къртиците си сваляха очилата
и спасяваха в тъмното – под земята.
Доктор Зайо, доктор Лисан,
доктор Мечо, доктор Вълчан,

доктор Сърна и двама лекари Щурци
бяха специалисти много добри.
Работеха със сложни апарати,
със шини, бинтове и абокати,
животните спасяваха събрани
във болницата с тежки рани.
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Десет пъргави пчели
станаха грижовни медицински сестри –
правеха компреси, превръзки, инжекции,
даваха лекарства и сиропи против инфекции.

Петима гарвани, стари другари,
бяха много добри санитари
и със усърдна, здрава ръка
поддържаха блестяща чистота.
Спешни случаи има много
всяка нощ и всеки ден,
и екипите поемат
всеки случай усложнен.
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Ето, че телефонът звъни:
„До мравуняка ми тревата гори!
Има мравки наранени,
обгорени, обгазени!
Спешна помощ изпратете,
моля ви се, помогнете!“ –
плаче мравката царица.
И диспечерът веднага
там екипите изпраща,
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докторите маски слагат
да спасяват се захващат.
Със линейката еленът
в миг пристига на терена
влиза бързо със носилка
в непрогледната пушилка.
Мравка с обгорено краче
вдига леко на ръце
във носилката я слага
и към линейката със нея бяга,
включва сирената и светлината
и с бърза скорост се понася из гората.

Телефонът пак звъни:
„Спешна помощ, помогни!
Ежко падна във реката
и повлече го водата!“
Видрите със джета тръгват
вдигат облак воден прах
в буйната река се гмурват
вадят Ежко те без страх.
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На брега го пускат леко
във зелената трева
той с признателност им казва:
„От сърце благодаря!“

Вече следваща беда
става в южната гора.
От едно дърво високо
птиче паднало е от гнездото,
то е още голишар и не може да лети.
Майка му кръжи тревожно –
как детето да спаси?
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Тук орелът каца бързо
и към топлото гнездо
го издига с въртолета
със гипсирано крило.
Майката успокоена
и със грейнали очи
на спасителя от Спешна помощ
от сърце благодари.

Вятър силен забушува
и съборил е дърво
то затиснало в бърлогата
едно лисиче сам-само.
Зайко всичко туй видя
в Спешна помощ позвъня.
Спешна помощ в миг пристига
и екипът от къртици
купчинки от пръст издига
пред смълчаните лисици.
Бързо прокопават вход
под грамадното дърво

и лисичето измъкват живо
само с цепнато ухо.
Раничката му почистват и
превръзка правят с бинт,
а лисицата прегръща
с плач спасения си син.
Всичките животни заедно
казаха като един:
„Спешна помощ, най-сърдечно
много ви благодарим!“
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Снежна зима е навън
сняг дълбок е навалял,
а студът в кристали ледени
всичко живо е сковал.

Изненадващо в снега
страшен вирус сполетя
животните от цялата гора.
Всичките се разболяха
и във къщи си стояха.
Температура висока
и кашлица с дрезгав тон
всички имаха еднакъв симптом.
Мина зимата, настъпи пролетта,
а животните боледуваха още така.
Ала медиците смели,
облечени в престилките си бели,
ги лекуваха неуморно ден подир ден
докато и последният болен беше спасен!

После цялата година
доктор Зайо правеше ваксина
всеки горски жител ваксинира
вируса така елиминира.
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Днес пред болницата бяла
весела тълпа се е събрала.
Всичките животни са дошли
тука още от зори.
Празник шумен правят те
за медиците си от сърце –
дълги вият се хора,
скача цялата гора!
И сред лудия купон
пуснаха голям балон
с надпис стилен, тъмносин:
„Спешна помощ, най-сърдечно
много ви благодарим!“


