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"Чичо, чичо, на тая пързалка хваща ток!", предупредиха ме децата, играещи в 

градинката. Да бе, да - ток! Това си беше чиста проба нелоялна конкуренция. Искаха аз 

и дъщеря ми да не отидем на пързалката, та да се пързалят само те, без да ги безпокои 

никой. Знам ги аз тия номера, ще ми се правят на много загрижени! Дръпнах детето си 

за ръчичката, което ги слушаше със зяпнала уста и го заведох право на пързалката. 

Дечурлигата спряха да тичат и се загледаха втренчено в нас. Гледаха ни така, сякаш 

изпращаха осъдени за изпълнение на сурово наказание. В очите им беше изписано с 

едър шрифт "СБОГОМ!" Това ме накара да погледна пързалката - защо пък да хваща 

ток!? Беше пързалка като пързалка - подобна на водните пързалки по морето, с 

пластмасов улей. Какъв ток! Лъжа и измама - просто искаха да ни откажат да се 

пързаляме малките хитреци. Затова с блажено чувство на инат взех дъщеря ми и я 

вдигнах високо, за да я поставя на върха на пързалката. Исках всички да я видят, като 

че беше моето развято бойно знаме за атака. Децата вече гледаха със затаен дъх на 

очакване с анимационно разширени от превъзбуда очи. Погледнахме се подобно на 

герои в уестърн преди престрелка на площада пред кръчмата. Аз присвих очи, стиснах 

зъби и...пуснах моето момиче по улея. Оставаше само да отида да си го взема в края на 

пързалката. Направих няколко преекспонирано горди крачки на варварски вожд, който 

току- що е превзел Рим. Наведох се над края на пързалката...И тогава я видях!...А????? 

Косата й се беше така наелектризирала от триенето с пластмасата на улея, че стърчеше 

право нагоре като прическа на гневен пънкар. Протегнах ръка да я сплескам, за да не 

стърчи така, но тя, привлечена магнитно от ръката ми, се наклони в посоката на допира 

и стана още по- хаотично разрошена. Пънк прическата й покорно следваше всяка 

посока на движение на ръката ми, сякаш бях рицар – джедай от „Междузвездни войни”, 

използващ енергийното поле на Силата. А всъщност Силата си беше чисто статично 

електричество – само как искри не излизаха от главата на горката ми дъщерч! Беше 

една малка АЕЦ на два крака. Децата в градинката се заливаха от смях. А аз не можех 

нищо друго да кажа, освен: „И нека Силата бъде с вас!” 
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