
Пясъчникът 
 

    

 

Градинката беше най – обикновена, пълна със запотени, рошави и поизцапани дечица и 

изморени и подвикващи майки, баби, дядовци. Обичайното редуване на жалостив плач 

и бълбукащ смях. Малки деца по памперс бяха курдисани на пясъка, мажеха в захлас 

ръцете си с него, опитваха го на вкус под благосклонния поглед на придружителите си. 

Чудна работа! Реших, че може би аз не съм наред, имайки предвид страстта ми по 

хигиената и липсата на собствено дете.  

   За едно хлапенце чух, че е най-фотогеничното дете на света. Вече го снимат 

професионално. За друго, че повтаря всички, ама всички псувни „на вуйче“. Малко 

остана до демонстрация... Трето пък непрестанно беше гонено от хвъркатата си 

майчица в лъскав и възтесен анцуг, за да хапне още мъничко, още мъничко... И това 

нещастно създание с вече напомпани месца изяде всичко благополучно. После то дълго 

се разхожда с оранжеви от храната мустаци. 

   Кипеше пиковият час на Пясъчника. Нови и нови мъници на подскоци или тичешком 

прииждаха към този притегателен център. Върху олющените катерушки вече се бяха 

настанили четири човечета. Те със специфичните за възрастта си важност и чувство за 

собственост  отстояваха с колеблив успех атаките на новодошлите. Съпротивата им 

скоро бе сломена. 

   Едно от първите на пясъчника – около 7 - годишно момиченце, беше въоръжено с 

всички атрибути на пластмасовата индустрия, подходящи за гребане, струпване, 

пресяване и оформяне на пясък. До детето примамливо кротуваше новичко колело. В 

комплект с него вървеше и бабата на хлапето. Безпристрастен уж наблюдател, тя 

заявяваше присъствието си при всеки напън на нашественик да погледне или пипне 

колелото. Пу-пу! 

   Момиченце на около годинка и нещо с непривична за пълнотата му бързина се втурна 

към триколката - връх на китайското велопроизводство. Голямото изостави пясъчните 

кули и се стрелна да брани своето си. 

- Не ми пипай колелото! - изписка. – Боклук такъв! Това дете е пълен боклу-у-у-у-к! 

   Стори ми се, че не го чух добре. После се разколебах при последвалото: “Ти си боклу-

у-ук!“. Рязко дръпване на колелото. Мъникът направи опасен пирует, характерен за 

бързите състезателни танци.  

   Майка скокна, дете писна, голямо се съвсем свъси, баба вихром се намеси. 

   Измъкнах се, преди да се скарат и големите. В мига, в който собственичката на 

колелото надделя над малкото. Няколко секунди детски триумф…  

   После имах угризения. 
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