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от Борислав Ганчев

( Борко Бърборко)



С мама, с тати – то е ясно,

че вървя си безопасно,

но ако потрябва сам!?

Дали вече съм голям,

ще си проличи тогава.

Правилата опознавам

трябва, иначе не може. 

Иначе ще се изложа!

Ако тръгна по платното,

ще ме сметнат луд, защото

пък колите да се карат

трябва май – по тротоара.

Ако почна да пресичам

там, където си поискам,

хем ще ми се смеят всички, 

хем неоправдан е риска.

Пешеходните пътеки

заедно със светофара

трябва да познава всеки –

и колата който кара,

и такъв, що ходи пеш!

Трябва да го разбереш

ти, дете – добре го знай:

ПРАВИЛАТА ОПОЗНАЙ!



В студ и зной на пост е пак-

над колите все стърчи.

Денем ли е или мрак,

светка с трите си очи.

Щом с червеното огрей-

стой! – да бързаш хич недей!

С жълтото ли заискри –

чакай, още миг поспри!

Чак накрай с око зелено

те изпраща – разрешено!

Но недей през пътя бяга!-

смига ти по навик стар.

Не омръзва да помага

на добрия
________



Армия сме ние цяла

с разнолики щитове.

Край шосе и магистрала

пазим в зной и студове.

Пазим в стегнати редици-

смел юнак подир юнак,

че железни сме войници.

Да се плашим няма как.

Бдим на поста без умора

и край пътя сме навред.

Щом познава ни шофьора

и зачита – има ред!



С осмоъгълна глава

само той е затова –

че е пътен знак най-важен

и на всеки –СПРИ! - ще каже!



В Африка далечна нека

се разхожда по пижама.

Тука служи на човека

и да спи тя право няма!



По ней да ходиш е опасно!

Пресичаш ли я запомни:

оглеждай се наляво, дясно

и чак тогава премини!



На кого ли не е ясно,

че през него се пресича

улицата безопасно?

На тунела той прилича.



Сред кръстовище изправен,

той на пътя най е главен.

Кой да тръгва, кой да спира,

с палката си контролира.



Зад волана без умора

кара товари, кара хора.

Но на път ли е, тогава

трябва много да внимава!



Да е кон, не е това,

но препуска с конски сили.

И не хрупка той трева, 

а с бензин по пътя цвили.



Звяр на колелета две.

Леле, чуй го как реве!

Но послушен става звяра,

Щом внимателно се кара.



През една уста поглъща-

пълни товар в корем голям,

а през друга го повръща,

ако спирка има там. 



ПРИМЕРЕН ШОФЬОР

Имам си количка нова

И така се радвам аз!

По алеите тогава

Е да хвръкне с пълна газ.

С нея всички задминавам.

В парка аз шофьор съм пръв.

Но и трябва да внимавам,

Щом се пиша аз такъв!

Винаги да карам вдясно,

СТОП!- щом трябва да се спре.

Да се движа безопасно,

зная, че е най- добре.

Днес се уча зад волана,

но порасна ли голям,

примерен шофьор ще стана,

щом се контролирам сам!



За вас, стихчета и гатанки 
по безопасно движение, 

представи
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