
Неволи в пасъчника 
 

 

Прекрасен първоюнски празничен ден (през миналата 2015 г.)! Аз и моето момченце 

Петко, тогава на 1г. и 10м., се приготвяме за разходка под приятните слънчеви лъчи. 

Реших, че ще го заведа на детската площадка, не далеч от нашия блок, да си поиграе на 

воля и да се забавлява с децата. По това време неговата страст беше играта в пясъчника и 

разбира се, той веднага се насочи натам. Подадох му кофичката и лопатките и се заигра. 

Седнах на близката пейка и го наблюдавах с умиление, като междувременно и му 

направих няколко снимки. Освен него, в пясъчника си играеше и едно момиченце на 

неговата възраст. Бяха много мила картинка, две сладки дечица се смеят и си говорят на 

“техния” си език! Дотук всичко е прекрасно, но от този момент нататък следва същинската 

случка, която никога няма да забравя и при мисълта за която още изпитвам болезнено 

чувство. Както си играеха, момиченцето стана, наведе се и в мига, в който се изправи, 

хвърли цяла лопатка с пясък срещу лицето на Петко. Толкова неочаквано, толкова бързо, 

волно или неволно, белята стана за миг. Той се разпищя, започна да си търка очичките, не 

можеше да ги отвори. Опитвах се да ги промия с вода, безуспешно, а сърцето ми биеше 

като лудо и цялата треперих. Качих го в колата и право в поликлиниката. Не знам как 

стигнах до там, притеснението ме влудяваше, но нямах друг избор, трябваше да шофирам! 

Личният лекар дръпна долните му клепачи и ни изпрати веднага на очен лекар. Божичко, 

няма да забравя тази гледка, под клепачите се виждаше черен слой пясък! Лекарят ме 

предупреди да извикам някого, защото сама нямало да мога да удържа Петко при 

манипулацията. Обадих се на мъжа ми, той дойде за десетина минути, които ми се сториха 

цяла вечност, и влязохме в очния кабинет. Тук няма да разказвам подробности, сами 

можете да си представите какво следваше! Манипулацията приключи успешно, но 

роговиците му се оказаха доста надрани. Две седмици слагах капки и мехлемче в очичките 

на Петко. В момента всичко е наред! 

Разказах тази неприятна история, защото почувствах, че трябва! Слава Богу, че е с 

щастлив край, но споменът е незаличим и болезнен. За мен, разбира се! Петко сигурно не 

помни и искрено се надявам да е така. 

 

 

Ивелина Попова, Пловдив 

 

 


