
Ограбено детство 
 

 

Аз съм Фаузи. Роден съм в Дамаск и там прекарах най-хубавите години 

от детството си, но … и най-жестоките. Видях войната с очите си, усетих я с душата си, 

изстрадах я и физически и душевно с бягството си в чужбина.  

Детството ми беше безгрижно и повече от прекрасно. Имах всичко, от 

което се нуждаех – обичта на родителите си, забавления, игри и много приятели, с 

които всеки ден се събирахме на детската площадка пред нашата къща. От тази 

площадка имам най-хубавите си спомени от детството. Имаше две високи пързалки и 

една по-малка, имаше люлки, въртележки, катерушки и пясъчници. Не можех да си 

представя да прекарам един ден дори, без да отида на площадката. Тя беше мястото, 

което ни събираше всички и ни сплотяваше. Помня как играхме от сутрин до вечер там 

на криеница, на „сляпа баба“ или на гоненица, разказвахме си забавни истории. Тогава 

не осъзнавахме колко коварен и жесток може да бъде светът около нас.  

Когато бях на осем години започна жестоката война в родната ми Сирия. 

Бях малък , трудно ми беше да разбера какво се случва. Виждах страх в очите на майка 

ми.  Баща ми бе отвлечен и до ден днешен не знаем къде е. Вярвах, че той ще се 

върне,но дните се нижеха и с всеки изминал ден губех надежда. Улиците до моята къща 

бяха пусти и мрачни с големи дупки по тях. Картината навън беше тъжна – липсваше 

предишната  бодрост и спокоен живот. Един ден реших да отида към нашата  детска 

площадка – отдавна не бях минавал от там.  Седнах на пейката, сърцето ми беше се 

свило от болка – гледката беше безкрайно тъжна, там вече не идваха деца, защото 

повечето бяха забягнали към планината или към лодките в морето, за да емигрират. 

Сега тук, на площадката цареше най-страховитата тишина, която имаше на земята! 

Нямаше я детската глъчка и това безгрижие, които преди се усещаха във въздуха. 

Наблюдавах безвремието наоколо. Само листата се откъсваха от дърветата и бавно се 

спускаха към пръстта, осъзнавайки, че това е последният им полет и нищо вече няма да 

е както преди. 

След няколко дни  тръгнахме с мама на път, за да търсим спасение. 

Избягахме от ужасната гледка  в нашия град, но скрито се надявахме някой ден отново 

всичко да бъде наред и да успеем да се върнем. Войната отне баща ми, детската ми 

площадка, а с нея си отидоха и приятелите, и игрите... Спомних си за всички хубави 

моменти, прекарани там. Често затварям очи и искам да се събудя в леглото си, в моето 

легло, там, в моята родина … Все се надявам  всичко това да е било просто сън и ето, 

след малко ще съм  пак с децата на площадката. 

Вече съм на тринадесет години и живея на спокойно място, в малко 

градче в България - една прекрасна страна с топли и сърдечни хора. И тук имаме близо 

до блока площадка. Но там ги няма моите спомени. Децата често ме викат да ритаме 

топка. Един ден Стефчо, на когото му викаха Чефо и с когото бързо се сприятелихме, 

ме попита защо, когато съм сам се усмихвам. Интересно му било с кого си говоря наум!  



Милият ми приятел Чеф! Как да му обясня, че това е тяхната детска 

площадка с техните прекрасни моменти, а аз съм само една малка брънка от тях. Дали 

щеше да ме разбере, ако му бях казал, че моето детство свърши там, на онази площадка 

в Сирия, която сега е разорано от бомби поле!  

Усмихнах му се, но не казах нищо! Беше късно и трябваше да се 

прибираме. Помахах му с ръка и тръгнах! А зад гърба си чух гласа на Чефо: „Ей, Фаузи, 

забравих да ти кажа, че страхотно играеш мач!“  

Вече се смрачаваше и бързах към дома. В сумрака на отиващия си ден 

усетих как се усмихвам, а сълзите ставаха все по-неудържими. 

 

 

Кристиана Златкова Димитрова, 16 г.,  

10 А2 клас, Литературен клуб „Добродетели“ 

ПГПЧЕ „Христо Ботев“, гр. Кърджали 

 

 

      


