
Смешното падане 

(разказ на бащата) 

 

Дългоочакваният ден дойде. Мими получи своите ролери, като подарък за 

седмия си рожден ден. Радостта беше неописуема и тя бързаше да ги изпробва веднага. 

Досега Мими ползваше ролерите на по-големия си брат, но те бяха стари и едва 

се движеха. А новите? Те бяха нещо съвсем различно, бели с розови цветчета, с нови 

колелца, които те изкушаваха да ги обуеш веднага и да „полетиш“. 

 Едва изчакахме да си тръгнат гостите от купона за рождения ѝ 

 ден. Поставихме ролерите в специална раничка и потеглихме към централния градски 

площад. Това е място където можеш да срещнеш много деца, плъзгащи се на ролери, 

скейтове и други съвременни изобретения за придвижване и забавление.  

Пристегнах добре връзките и закопчалките и Мими с лекота се плъзна по 

площада, изглежда доста се беше мъчила със старите ролери, защото сега се движеше 

сякаш не докосва земята. След няколко кръга, явно добила увереност, тя постепенно 

увеличи скоростта. По усмихнатото и личице беше изписано неописуемо щастие.  

Мина не мина половин час и тя спря запъхтяна до мен и каза: 

- Тате, хайде да отидем на площадката, където карат истинските 

скейтбордисти – имаше предвид една площадка с естакади и други 

съоръжения за екстремно каране. 

  Опитах се да я разубедя, но неуспешно. И не след дълго бяхме на екстремната 

площадка. Избрах една по-ниска естакада и придържайки я минахме внимателно по 

нея. Дъщеря ми беше на седмото небе. 

- Хайде пак, тате, много е хубаво! 

        Минахме пак по естакадата. 

- Искам още, но по-бързо! 

И така продължихме двамата, хванати за ръце: тя с ролери, аз с джапанки. 

Естествено темпото се увеличаваше и адреналина също. Заприлича на френетичен танц. 

На горе по естакадата, следва равната площадка и след това устремно надолу. Смехът 

на Мими огласяше иначе пустата площадка. И отново нагоре-надолу… 

 И какво става, при едно от шеметните спускания едното ѝ краче се приплъзна 

между моите. Усетих, че се отделям от земята. През главата ми минаха мисли, как 

падам върху детето си, как го наранявам… Не съм добър гимнастик, но в опита си да 

предпазя Мими съм направил нещо акробатично  защото в един миг се озовах по гръб 

доста далече от нея. Погледнах я. Тя се изправяше на крака плачейки и разтривайки 

задните си части. Всичко при нея изглеждаше наред. Започнах да обръщам внимание на 

себе си. Раздвижих внимателно всички крайници. Изглежда, че се бях разминал само с 

уплаха. Забравих да спомена, че телефонът ми се търкаляше на десетина метра заедно с 



отделената му батерия. Обхвана ме неистов смях. Скоро и Мими, все още със сълзи по 

лицето, се присъедини към мен. 

Оттогава тази случка става честа тема за разговори: как е трябвало някой да ни 

снима или да се опитаме да я повторим.  
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