
Гошкови неволи

Гошко се тръшка, Гошко реве,
рита и хвърля и тропа с краче…
Всички във къщи се суетят
как да постъпят, как сълзите да спрат!?

Гушка го мама- Гошко я блъска,
баща му говори- той с мляко го пръска.
Баба му бърка любимия крем,
Гошко на пода лежи по корем…

Гризе си пантофите, събу панталона,
някой на Гошко отне телефона…

Пъзели, кубчета, строители, книжки
всичко на рафта подредено стои…
Не го впечатляват, не го забавляват,
телефонът единствен ще го утеши!

Екранът е друго, екранът е чудо,
екранът за Гошко е всичко!

Там има герои, които спасяват,
проблеми с магическа пръчка решават.

Там Гошко се чувства във свои води,
не чува, не вижда нищо встрани…

Разбрахте ли вече какъв е проблема,
защо са сръдните, защо е рева?
Скрит е не просто на телефона екрана,
някой открадна на Гошко света….
И той протестира, както умее-
със сълзи, със викове…тропа с крака…
Гошко опитва властта да си върне,
той знае, че има права!
Ужас и паника вкъщи цари,
а Гошко е още само на три…
Росица Григорова

***



Варвате или пък не

Вярвате или пък не,
чудото се случи-
нашето момче успя
стихчето си  да научи!

Беше истинска борба,
липсваше мотив,

те били днес отживелица,
не правели света красив…

Друго си е със рекламите
дето дебнат от екраните!

Те се помнят много лесно,
имат звук и светлина,
пък и носят „ползи“ разни

за игри, храна, места…
Бързо кредит как се тегли,
кои вафли да ядеш,
с какви играчки да играеш
и как здрав да порастеш.

Кой ти рекламира книги-
почти никой не чете?!
Даже мама предпочита
диск за своето дете…
Но успяхме- беше празник
и научихме куплет
дар за празника на мама
придружен с голям букет!
Нека да опитат всички
/ не твърдя, че ще е лесно/,
ала стихче от детето

е преживяване чудесно!


