
Водната пързалка 
 

 

 

 

Беше разгарът на лятото в онези ми ти години. Преходът си беше новост, но 

детската душа си беше все същата. Нея не я натоварваха партии, кампании и демокрация, 

тя си знаеше играта и нищо друго не я интересуваше.  

В един от зелените квартали на Х., на малката беседка между блоковете кипеше 

бурен живот. Бяха часовете на ранния следобед и поради това беседката беше заета от 

дузина малчугани, а не от обичайните бабички, за които тези часове бяха прекалено 

горещи.  

Децата бяха заобиколили едно русо момченце, което със сериозен патос се беше 

увлякло в разказа си, докато тези около него само възклицаваха и се споглеждаха едно 

друго. 

-И ти трябва половин час, за да слезеш до долу – наперено изричаше русото момче, 

чието име бе Никола.  

-Ихаа – като във хор отговаряха почти всички деца, дори най-скептичните от тях 

поемаха думите на Никола като чиста монета. 

-Даа, и пързалките са толкова много, че един ден не ти стига да се спуснеш по 

всички. 

Момчето разказваше история от екскурзията с родителите си в Турция. Те бяха 

единствените от квартала с подобни възможностти и другите деца се бяха пренесли 

душевно на това екзотично място, с огромните водни паркове.  

 -Никола – чу се гласът на майката на момчето от една от терасите. – Хайде, 

прибирай се, че ще закъснеем за зъболекаря.  

 Неприятното оттегляне на русокосото момче доведе до разтурване на групата и 

децата едно по едно се прибраха по къщите си, но всяко едно от тях занесе вкъщи 

историята за водния парк.  

 Минаха десет, минаха двадесет минути. На тридесетата се появи първото дете, 

носещо кофа пълна с вода. То се насочи към беседката, до която се намираше кварталното 

игрище. Детето се качи по стълбите на най-високата пързалка, огледа се и изплиска 

кофата с вода, след което се спусна по мократа повърхност.  

 След няма и минута второ дете с втора кофа се появи и последва стъпките на 

инициатора. И ето, че всички от компанията един по един се събраха на игрището, кой 

носещ бански, кой с надуваем пояс.  

 Не беше като голям аква парк с безкрай пързалки, но на децата не им трябваше 

нищо повече, тъй като игрите и закачките под жаркото слънце бяха не по-малко весели.  
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