
                                       МОЯТА СЕСТРИЧКА 

                                   Цветана Нешкова - актриса 

 

 Моята сестричка Нуша 

уж е малка – но хитруша: 

Щом излязат татко, мама – 

иска да играем двама. 

 

Татко онзи ден отсече: 

- За игри - голям си вече! – 

В трети клас съм – ех, така е, 

ама пак ми се играе... 

 

Днеска смятам „пет по дв”... 

влиза Нуша и реве: 

- Батко, куклата Дарина 

заминава за чужбина, 

бързаме да хване влака 

ама той не я изчака... 

Как да стигне до Париж? 

И билет си има – виж! 

 

Сетих се, че имам джипка... 

/като истинска би-бипка/, 



нищо, че е джип-играчка – 

стигне ли те – ще те смачка. 

- Хайде Нушо, стига плака, 

с джипа ще догоним влака! 

 

Важно грабвам телефона: 

- Ало? Гара „Три бонбона”? 

Моля Ви, задръжте влака 

да не бърза, да почака! 

Хрумнало му да не спира, 

Куклата ни се нервира! 

 

А началника на влака 

най-горчиво се оплака: 

- Тоя влак какви ги прави? 

Как можа да я остави! 

Щом не спазва разписание,  

ще му лепна наказание!!! 

 

Свири джипа: Би-би-бип... 

- Батко, страшно караш джип! 

Дай на втора! Включвай трета! 

Гълта джипката шосето... 

Ето следващата гара... 



/джипа бързо ни докара/. 

Влакчето виновно чака, 

щом ни зърна... и заплака. 

 

Всъщност плачеше защото 

му издърпали ухото 

и началника на влака 

заповед издал „Да чака!” 

 

Кукличката ни – Дарина 

го погали по комина: 

- Успокой се, Влакчо мой, 

не плачи – бъди герой! 

Не прилича плач на влак... 

Моля те, бъди юнак! 

Влакчета сълзи не леят - 

чак в Париж ще ти се смеят... 

Ха сега - надувай свирка, 

чака следващата спирка. 

 

Влакчето това и чака: 

Свирна, весело затрака 

И след час-два току-виж 

Е пристигнало в Париж. 



 

Нуша ме целува сладко: 

- Ти си най-добрия батко!!! 

После разцелува джипа 

по мотора и би-бипа. 

 

Всичко вече е наред –  

умножавам „две по пет”... 

но отново идва Нуша: 

- Батко, Мечето не слуша... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


