
 

Следобеден ден през седмицата 
 

С двете ми деца, Андрея на 5 и Владислав на по-малко от година съм на площадката пред 

блока. Дъщеря ми, много добра в катеренето и премятането по катерушки , а синът ми вече 

смело лазещ, но все още непроходил. На площадката естествено е пълно и с други деца и 

родители. Едно от момченцата се превърта на катерушката, пуска се от нея и се приземява на 

крака (абе нещо като салто). Андрея не го е пробвала и веднага иска да приеме 

предизвикателството и да повтори „номера“. Аз естествено не позволявам, предлагам първите 

няколко пъти да е с моя помощ, да съм до нея и когато се усъвършенства да действа сама. Но 

тя е инат (зодия овен) и когато си науми нещо, то почти винаги се случва. Превърта се, пуска се 

от катерушката и вместо на крака се приземява по лице и се наяжда с ударопоглъщащата 

настилка, тип дървесни кори. (В контекста на нашата група, добре че беше настилката и не се 

наложи да събираме зъби от асфалта). Започва едно зверско пищене (по рождение е много 

гръмогласна и драматична когато се нарани). Аз тичам да видя какво става, естествено не 

пропускам репликата „Казах ли ти ....“, гушвам я (20 кила не са малко). В този момент Владката, 

който беше седнал до катерушката и си играеше с корите долазва, изправя се по крака ми и 

започва да мрънка нешо от сорта „ъъъ, ъъъ“ с вдигнати ръце, което преведено означава „гушни 

ме“, в по-задълбочен превод  „не може да гушкаш само Андрея, искам и аз“ или „ти си само за 

мен, не може да гушкаш никой друг“. Та гушкам и него (около 10 кила) и се запътвам към 

близката пейка, където съм паркирала количката, за да извадя мокри кърпи и вода и да 

започна почистването на лицето на Андрея, а и за да смъкна товара от ръцете си. Сядам и 

покрай мен минава едно много симпатично, доста подвижно (т.е. бягащо) момченце и след 

него със забързан ход един татко. Минавайки покрай мен таткото, станал свидетел на цялата 

идилия, ми казва „Аз си мислех, че на мен ми е трудно, ама вие ....“   
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