
Истории от детската площадка 
 

 
   Слави беше много чувствително момче. Казвам го във всеки 

смисъл на този дума. Когато плачеше или се смееше, когато 
играеше или учеше, той влагаше цялата си страст. Слави обичаше 

площадката пред блока, защото беше нова и добре подредена. Там 
той играеше с Ники, най-добрият му приятел, но и с други деца, 
които идваха от съседните блокове.  

   На площадката имаше пързалка, две люлки, малко футбулно 
игрище и катерушки. Слави и Ники се катереха до върха на 

катерушките или до купола на пързалката, когато на площадката 
нямаше достатъчно момчета, за да играят футбол. Ето, днес те 
също бяха само двамата. Качиха се на катерушката, седнаха най-

отгоре, на високото и започнаха да си говорят. По тава време 
дойдоха „големите момчета”. Онези, които вечер използваха 
площадката да пушат цигари и да пият алкохол. Същите те, 

оставяха много боклуци пред пързалката и люлките. 
- Махайте се от тук, вие двамата! – подвикна към Слави и Ники, 

един гологлав младеж с големи халки на ушите. 
- Не ви пречим с нищо – възпротиви се Ники. 

Слави се опита да го спре, но той продължи: 

- Ние живеем тук, защо трябва да се махаме? 
   Тогава момчето с голата глава взе един камък от земята и го хвърли 

към Ники. За нещастие го уцели в главата. Приятелят на Слави 
падна от катерушката и остана неподвижен в пясъка. 

- Какво направи? Може да с и го убил! – Слави заслиза бързо, 

извади телефона си и набра 112. 
   Пушачите се стреснаха и побягнаха. Линейката дойде бързо, а 
лекарите увериха Слави, че приятелят му е жив. Казаха, че ще се 

обадят на родителите му, но не му позволиха да се качи с тях.  
   Момчето остана само пред опустялата катерушка. Не искаше да 

стои на площадката, но и не искаше да се прибере у дома. Зачуди се, 
как е възможно едно дете да играе безопасно, ако нищо не зависи от 
него. Ето, той и Ники бяха на площадката пред блока. Стояха, 

спокойно. Не предприемаха опасни неща, но Ники пострада. 
Може би на всяка детска площадка, трябва да има камери или 

охрана, за да може децата да се чувстват сигулни?! 
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