
ПЛОЩАДКАТА ПРЕД ОБЩИНАТА ОБЕДИНЯВА ПРИЯТЕЛИ 

 

 

Мама винаги ми казва: „Когато човек спортува, е здрав!“ И аз я слушам. 

Плувам, карам колело, играя с топка, но това лято открих моята страст – 

ролерите. Прочетох полезна информация от Интернет, че редовното каране на 

ролери подобрява стойката на човека, подсилва мускулите на краката, 

седалището, гърба, коремната област и раменете. Освен всичко е и много 

забавно. А къде карам ролери ли? Как къде? – на гумираната площадка пред 

общината на нашия град. Обичам я тази площадка – пързалка, люлки, 

пясъчник, борчета, чешмичка, пейки и една статуя на сърничка. Глъчка от 

детски смях и викове до късно вечер. Групираме се по интереси. Аз намерих 

нови приятели от София, В. Търново, Русе и даже Софи и Марина от Франция 

– всички обичаме ролерите и всеки ден сме на площадката пред общината. В 

края на лятото преди започването на учебната година се случи нещо много 

забавно, което всички ние ще запомним. Обикаляхме с ролерите около 

играчките на площадката, опитвахме се да правим пируети и се размечтахме: 

„Да можеше да се телепортираме на таен остров. На този остров да има много 

големи гумирани площадки. Площадките да са препълнени с люлки, 

пясъчници, басейни, фонтани, детски уреди за фитнес. И едно огромно 

кралство-пързалка – вълшебно и приказно с много лабиринти и анимационни 

герои. В площадките да има дървета, плитки езера с лебеди, птички и 

пеперуди. Каква красота! А ние да караме ролери и щастливи да пеем…“ Без 

да се усетим, че това не е реалност, Вики, подгони една катеричка, загуби 

равновесие и падна. А след нея София, Теди, Ния, Марина, Ема, Софи, Ани 

малката, Ани голямата и аз! Една върху друга! На това му се вика кралство – 

само че от ролеристки! 

Много се смяхме. Но както казва мама: „И смехът е здраве!“ За това, за 

да растем здрави и красиви, трябва да спортуваме и да се смеем. 

Приятели, спирайте компютъра, таблета и телевизора! Забравете за 

телефоните си! Идвайте на площадката пред общината да караме ролери! 
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