
На площадката, моля без токчета! 
 

 

Това лято мама ме заведе на една новооткрита детска площадка в гр. Варна. Този 

ден площадката беше преизпълнена от много деца, майки, дядовци и баби, всички се 

радваха на хубавата придобивка за града. Аз бях много щастлива, люлях се на люлката 

със синджирите, провирах се в огромни пиратски кораби, въртях се на странни люлки 

тип-въртележки, яздех гъсеници, абе просто казано с две думи – „беше върха”.  

В цялата еуфория, която ме бе обзела забелязах нещо интересно. Една от 

майките на децата беше с огромно, високи и много тънки тип игли токчета. Тя вървеше 

странно, клатушкаше се като пингвин, с крака на страни, леко приведена, носеше на 

ръцете си малко дете, искаше да го полюлее, но походката и беше толкова смешна, че в 

един момент забелязах, как всички деца започнаха да и подражават. Беше много 

забавно и аз се включих и най-веселото беше, че тя не разбра, защо всички деца вървят 

след нея и се смееят. Мина покрай всички люлки, но не намери свободна.  

Един от дядовците на децата, които вървяха след госпожата с токчетата я спря и 

я попита, защо всички деца вървят след нея, да не би да ги учи на някаква нова игра. 

Тогава жената се обърна, стана и много неприятно и нещеш ли се изправи. Иглените и 

токчета се забиха в меката настилка и край, тя не мръдна повече. Не можеше, да 

мръдне, нямаше накъде, трябваше да се събуе. Събу се, опита се да си вземе обувките в 

ръце, но това се оказа голям проблем. Токовете се бяха забили много здраво и ето, че се 

отдаде възможност за още една весела игра. Децата я наобиколика и задърпаха 

обувките и. С много усилия, смях и веселба токчетата макар и без къпачки се 

измъкнаха. Госпожата доста раздразнена, притеснена и зачервена грабна детето си и 

понечи да излезе от площадката. Но на вратата я спряха две баби, които и показаха 

табелата забранено за токчета и хубаво я нахокаха.  

Вечерта като се прибрах вкъщи тайно докато мама приготвяше вечерята обух 

токчетата й, и започнах да вървя като госпожата, приятелките ми също тайно като мен 

се обуха и настана страшно дефиле на нашата улица. Разбира се докато мама не 

забеляза, че токчетата и се разхождат по асфалта.  

Е, вярно повече тази игра не я повторих, ама поне запомних, че на площадка с 

мека настилка – токчета не се носят. 
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