
Пазителят на площадката 

  

      Беше един най-обикновен слънчев ден като всички останали. Аз лежах на слънце до 

площадката, която беше между двата големи оранжеви блока. Самата площадка не беше много 
голяма. В нея имаше две люлки, една пързалка, беседка и четери пейки. Имаше и едно дървено 

конче, но него децата отдавна бяха счупили. Площадката беше оградена с разноцветна дървена 
ограда, а на вратичката имаше една табела на която пишеше "Моля не чупете уредите от 

площадката". На площадката идваха всякакви хора и повечето ме гонеха. А бабите, които 

живееха в блоковете, между които е построена площадката хранеха само котките, а на мен и 
залък не ми даваха. 

    О о о, да! Забравих да ви се представя - аз съм куче на име Лора. Стопани аз нямам. Родих се 
тук до площадката и до сега си живея тук. По-рано живеех тук с моите брат и сестра, но един 

ден дойде един камион, спря край площадката и от него слязоха двама мъже. Ние с моите брат 

и сестра не заподозряхме нищо, тъй като бяхме свикнали тук да идват всякакви хора. Тогава 
странните мъже се приближиха до нас и докато се усетим те грабнаха сестра ни Роса. Качиха я 

в камиона и подгониха нас. Аз и брат ми Рекс едва се измъкнахме, но от сестра ни нямаше и 
следа. Останах ме само аз и брат ми. След време аз подгоних една котка и като се върнах от 

гонитбата не намерих брат си. Огледах се и видях същия камион и как пъхат брат ми в него. 
Колата потегли. Аз тръгнах подире им, но тежкотоварният автомобил се движеше много бързо и 

не успях да го стигна. От тогава заживях сама и още ме е страх този камион да не се върне и за 

мен. 

    Та, както казвах лежах си на слънце и наблюдавах хората. Естествено всеки човек има 

своите особености, но едно момиче ми беше доста странно. Когато и да го погледна то все 
стоеше на пейката и гледаше със замечтан поглед. Нито веднъж не го видях да играе с другите 

деца, нито да се люлее или пързаля. То имаше светло руса къдрева коса и сини очи. Реших да 

го огледам от близо, но честно казано малко ме беше страх, тъй като когато минавах покрай 
някой човек той все ме удряше. Въпреки това се доближих по-близо до него, но го гледах от 

безопасно разстояние. Обаче къдрокосото момиче не показа с нищо, че ме е забелязало. Това 
ми даде кураж и се доближих много близо до него. В същия миг нещо ме чукна по главата. 

Завъртях се и разбрах, че това е камък, който две момчета са хвърлили по мен. Те ме гледаха и 
ми се смееха. Изведнъж се спряха като заковани и изтръпнаха от ужас. Погледнах към 

момичето и видях, че то се беше превърнало в страшна ламя. Момчетата избягаха пищейки 

като малки котки. Ако не бях препарирана от ужас щях да избухна в смях. Ламята пак се 
преобрази в красиво момиче. Ето сега ми идваше да припадна. Странното момиче ми каза, че 

няма от какво да се боя, защото е Ангел пазител и пази всичко и всички на площадката. 
Преобразила се е в ламя, за да подплаши грубите момчета. После ме погали по главата и сякаш 

се изпари. 

     Ако не ми вярвате отидете на малката площадка между двата оранжеви блока и може да 
видите Ангела пазител с очите си. 

  

 Кристияна Станиславова Петрова, на 11год. от гр. Варна 

 


