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Л
еля Веса седеше 
в удобното си 
кресло и току 
поглеждаше към 
часовника на 

стената. Чакаше приятел-
ката си, която беше пока-
нила на чай.

– Дан... Дан... Дан... – 
заби големият стенен ча-
совник, но четвъртият 
му удар беше заглушен от 
едно невъобразимо силно 
бръмчене.

Леля Веса помисли, че 
в градината й може да е 
кацнал някой заблуден са-
молет и да е изпомачкал 
всичките й цветя. Тя се 
надигна от креслото да 
погледне през прозореца, 
но в същия миг цялата 
къща се затресе и леля 
Веса не успя да направи 
нито крачка. Тя с ужас 
видя как стените се удъл-
жават, как се протягат 
на една страна и преди да 
паднат, пак се изправят, за да започнат отново. 
Мърко се беше свил в краката й и тревожно ръм-
жеше. Папагалът Синя Перушина отчаяно кряскаше 
в клетката си. Една чаена чаша падна от масата 

заедно с чинийката и ста-
на на двадесет и седем 
парчета. „Какво страшно 
земетресение!“ – помисли 
си леля Веса и притисна с 
две ръце сърцето си.

Но това не беше зе-
метръс. В този момент 
цялата къща се откъсва-
ше от основите си, кое-
то, разбира се, никога не 
би се случило, ако не беше 
една... дрелка, отдавна заб-
равена в мазето и съвсем 
прилична на оная, с коя-
то съседът ми чичо Дечо 
проби дупка в стената, 
за да си постави нощна-
та лампичка. Преди годи-
ни с нея работеше млад и 
весел майстор. Той беше 
най-големият фантазьор 
на света и много обичаше 
да разказва разни измисли-
ци, а дрелката го слушаше 
и слушаше, докато накрая 
сама започна да фантазира. 
Измислените от нея исто-

рии бяха толкова много и толкова смешни, че се 
превърнаха в особен вид енергия, която растеше с 
всяка изминала минута. В онзи ден, когато леля Веса 
подреди масата за чай и когато часовникът удари 
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четири, тази енергия беше нараснала достатъчно 
много, за да задвижи не един, не два, а цели пет 
самолета.

 Къщата скърцаше и се накланяше ту на една, ту 
на друга страна. Леля Веса седеше в креслото със 
затворени очи и притискаше с две ръце сърцето си. 
Тя усети как къщата за миг застана здраво на мяс-
тото си, после леко се плъзна и бавно започна да се 
издига нагоре. „Не може да бъде!“ 
– помисли си леля Веса. Бързо оти-
де до прозореца и видя, че нейна-
та малка къща се беше издигнала 
над трите тополи край ограда-
та и вече летеше над четирите 
високи блока, които винаги бяха 
поглеждали от горе надолу така 
надменно. По техните балкони и 
на улицата се бяха събрали мно-
го хора, които учудено я гледаха. 
Леля Веса отвори прозореца и им 
махна с ръка. Тя вече не се стра-
хуваше. Чувстваше се прекрасно.

Къщата се издигаше над покри-
ви и антени, настигаше и оставя-
ше зад себе си летящи птици, а 
моторът – дрелка работеше без-
отказно. Когато най-после градът 
се изгуби от погледа й, леля Веса 
затвори прозореца и пак се наста-
ни удобно в креслото си.

Щом часовникът удари пет, 
тя се сепна и отвори очи. „Аз 
съм сънувала! – помисли си. – Ей 
сега ще погледна навън и ще видя 
трите тополи и децата на улица-
та...“. И наистина надникна през 
прозореца, но изтръпна от онова, 
което видя.

Къщата беше кацнала на пла-
нински връх. Наоколо стърчаха 
само голи чукари. Въздухът беше 
така прозрачен и чист, че леля 
Веса можеше да вижда и без очи-
ла. Тя огледа чукарите. На един 
зъбат връх се беше закачило бяло 
облаче, което се дърпаше, за да 
се откачи, но бездушните камъ-
ни най-безжалостно съдираха пу-
хената му дрешка. Леля Веса протегна ръка да му 
помогне, ала не го достигна. Желанието й да го 
освободи от бодливия връх беше толкова силно 
и искрено, че от него бялото облаче получи сили, 
подскочи нагоре и литна свободно. Камъните по-
тъмняха и се свиха от злоба, а облачето кацна 
право на прозореца. Леля Веса се вгледа в него. То 
й напомни нещо отдавна забравено. Тя лекичко го 
боцна с пръст и сладко се облиза.

– Да си взема ли още?
Облачето кимна. Леля Веса опита отново.
– Разбира се, това е памук, захарен памук!
Спомни си, че някога, много отдавна, тя беше 

малко момиченце с тънки плитчици. Когато я водеха 
на панаир, все искаше да й купят поне три памука 
на клечка и все си мислеше, че като порасне, ще яде 
само захарен памук.

– Колко е хубаво! Ах, колко е 
хубаво! – извика леля Веса като 
някогашното малко момиче и за-
подскача из стаята.

Синя Перушина изкряска, а 
Мърко се зарадва, че ще има с 
кого да си играе. Те и двамата 
не разбраха, че захарният памук 
беше върнал леля Веса в нейното 
детство. Сега тя имаше право на 
една детска вечер. Първо добре 
си поигра, после гледа „Розовата 
пантера“, а след „Лека нощ, деца!“ 
бързо се мушна в леглото и заспа.

На другата сутрин леля Веса 
се събуди в отлично настроение. 
Къщата си беше на мястото, но 
тя беше убедена, че не е сънува-
ла. На пода още стояха двадесет 
и седемте парченца от счупената 
чаша, а пръстите й лепнеха от 
захарния памук.

Когато разказа на съседите си 
за неделния следобед, те просто 
не знаеха какво да мислят. Само 
децата скачаха от възторг и по-
вярваха на всяка нейна дума.

Следващата неделя точно в 
четири часа моторът-дрелка за-
работи и къщата отново излетя.

Съседите на леля Веса свик-
наха с неделните й полети. След 
всяко нейно излитане те окачаха 
на оградата голяма табела, която 
гласеше: „Отсъства до понедел-
ник сутринта.“

Един ден леля Веса реши да 
покани на екскурзия всички деца. 
Но тогава запротестираха въз-
растните. Те също искаха да се 

повозят. Наложи се леля Веса да направи разписание 
на полетите. Децата можеха да летят три пъти в 
месеца, а техните родители само веднъж.

Струва ми се, че всички жители на този град 
вече са летели с чудната къща на леля Веса. Ако все 
пак има някой, който още не е опитал, ето адреса 
й: улица „Трите тополи“ № 4. Къщата ще разпозна-
ете по разписанието на вратата или по табелата 
на оградата.  ◆


