
Истории от детската площадка 
 

 Аз съм момче като всички останали момчета. Момче със смартфон, лаптоп и таблет. 

Около четвъртата си година научих азбуката от една компютърна игра. Но колкото и да са ми 

интересни игрите от нета и филмите от Disneychannel и Nicelodeon, с нетърпение очаквам 

съобщение от приятелите в чата за среща на детската площадка. 

 Около нашия блок има две площадки. Правили са ги нашите прадядовци. Това е било 

по времето, когато са строили химическия комбинат „Свилоза”.  Баба казва, че на тези 

площадки е отгледала и татко и мен. Уредите на детската площадка са толкова здрави, че ще 

издържат още някое и друго поколение. Имаше момент в който дъсчиците на седалките на 

люлките бяха изпадали, но това не ни пречеше. Стъпвахме прави на железните рамки и 

забавлението беше още по-вълнуващо. Усещането да се носиш във въздуха е неописуемо. След 

това бащата на Тони донесе дъсчици, а дядо Васко, нареди дъсчиците на седалките и завари 

болтовете. 

 Имаше и премеждия. Кати, която е много палава, опитваше всякакви стойки - с гръб, с 

една ръка, странично, при един от тези опити изхвърча във въздуха и се пльосна на 

площадката. Всички замряхме. След това момичетата запищяха,  а тя стана и дори без да 

изтупа праха от дрехите си, се качи отново на люлката. 

 Наричаме площадките „горната” и „долната” защото са на различни нива. 

 На долната, пързалките и люлките са по-ниски и там обикновено се събират майките с 

бебета и малки децата. Има и пясъчник, в който правехме дупки, фигурки, замъци, градинки. 

По-малките щрапаха около нас и ни разваляха замъците. Гонехме ги, те се опитваха да 

прекрачат бордюра, падаха, плачеха, майките им ни се караха, но пясъчният купон вървеше с 

пълна сила. Най-голяма суматоха настъпваше когато някои се скарваха и започваха да си 

хвърлят пясък. Ревящи сополиви малчугани с муцунки олепени с пясък, майки крещят „Боби, 

спри”, „Мими излез от там, косата ти пак е пълна с пясък”.  В един период пясъкът в пясъчника 

съвсем свърши. Тогава майките събраха пари, бащите купиха пясък и отново напълниха 

пясъчника. 

 На горната площадка, най-хубавото са високите пързалки. Не съм виждал на никоя 

друга площадка такива. Най-забавно е когато се качим всички, хванем се един за друг, „на 

влакче” и се спуснем заедно. „Влакчето” обикновено излиза от релсите, т.е. обръщаме се 

странично от пързалката по тревата с много викове и смях. 

 На горната пързалка има беседка. Там играем карти – Кент, Море и Монополи . Но най-

хубави са купоните за рождените дни. Всички, които имат рождени дни правят партито на 

беседката. Украсяваме с много балони, на масата се сервират лакомствата за почерка, хапваме, 

духаме свещичките на тортата на рожденика по няколко пъти, тичаме, пързаляме се, люлеем 

се, играем футбол и поогладнелите притичват до масата с лакомствата. 

Купона продължава до тъмно и обикновено завършва с летящи в небето запалени китайски 

фенери. 

 Много са историите от детските площадки. Щури спомени с приятели за игри и 

забавления. Какво ли е детство без детска площадка?! 
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