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Опитваше се с пръстите на задните 
си крачета да докосне нослето си...

...и се вреше къде ли не.

Скачаше...

...крачетата му не спираха 

да потропват...

...опашката му не спираше 

да мърда...

...а Скокливко не спираше да се смее.Дори когато с всички сили 
се опитваше да стои мирно...

Зайчето Скокливко за миг не заставаше на едно място.



Всяка вечер дядо Дългоушко 
помагаше на зайчетата да се пъхнат 
в топлите си легълца и да се завият 
с мекичките си одеялца. А после 
им четеше приказка за лека нощ.

Така стана и тази вечер. Поли 
и Роли затвориха очички и заспаха.

Но Скокливко все не можеше да си 
намери място, въртеше се насам-натам 
и риташе с крачета, докато накрая...
тупна на земята.

– Опа! – разкиска се той.

– Успокой се най-сетне, Скокливко! – 
смъмри го дядо Дългоушко.

– А какво значи да се успокоя? – 
попита зайчето.

– О, Скокливко! Чудя се какво 
да направя, за да ти помогна 
да разбереш.



На следващата сутрин дядо Дългоушко 
събра зайчетата на поляната и каза:

– Днес ще правим йога упражнения.

– Какво? Какво ще правим? – попита Поли.

– Йога упражнения. Те ни помагат 
да разберем какво е спокойствие, като 
дишаме бавно и заемаме различни пози 
с тялото – обясни дядо Дългоушко.

– Първо ще клекнем като жабка. 
Вдишайте! Издишайте! Вдишайте! 
Издишайте!

Скокливко се стараеше с всички 
сили, но острите тревички...

...така гъделичкаха опашката му, че...
– Ха-ха-ха! – разсмя се на глас той.

– О, Скокливко! – въздъхна дядо.


