
 Самолет, номер пет... 

 

Тясна улица отделя едноетажната къща на майка ми от двора на детска градина 

„Щурче“. Прозорецът на моята стая е точно срещу площадката за игра на децата от 

заведението – удобно място за изучаване на психологията им.   

С часове съм наблюдавал малките палавници – как общуват, как играят. Видеха 

ли ме, че ги гледам, махаха с ръчички и ме поздравяваха с „Чичо, здравей!“. 

 През летните горещини лягах да спя късно вечер, като захладнее, и си доспивах 

до късно сутрин. Спях на отворен прозорец. Не ме дразнеше детската гълчава. Да, но 

това спокойствие продължи до деня, в който един самолет на селскостопанската авиация 

започна да пръска с препарати насажденията около града. Забележеха ли го в небето, 

малките рожби масово започваха да скандират: 

- Са-мо-лет , но-мер  пет,  да-вай  газ  за  Бур-гас…    

Този призив не стихваше дори след приземяването на самолета. 

Знаех, че пръскането ще продължи три дни, затова станах от леглото, облякох се, 

отидох при скандиращите и хитроумно им рекох:  

- Деца, утре няма да викате „ Самолет номер пет…“, а… „камион“! 

Ще попитате навярно, защо съм избрал думата „камион“?:  „Ами, защото по 

улицата е забранено преминаването на товарни коли. Заради детската градина“. 

 Прибрах се вкъщи, доволно потривайки ръце.  

 На следващия ден самолетът продължи да си върши работата, а аз да си спя 

спокойно. До 9 часà! В девет и нещо, малките на площадката в един глас вече крещяха:  

- Ка-ми-он, ка-ми-он, ка-ми-он…  

Заслушах се. Наистина се чуваше шум от двигател. Погледнах през прозореца. 

Един камион, с прегради на каросерията, доставяше въглища на домакинства от нашата 

улица – на едни – тон, на други – два тона… 

Отново повторих процедурата с обличането и разговора с децата, само че този път 

замених думата „камион“, с „колело“. Знам, пак ще ме попитате, защо избрах точно тази 

дума? Отговарям: „ Защото съседските деца привечер, по хладното, карат велосипедите 

си и също като мен спят до късно сутрин“. 

Вечерта си легнах доволен, че съм си осигурил спокойствието за следващия ден, 

но… не би! 

Малко преди 9 часа сутринта, точно под моя прозорец, едно съседско хлапе – Пепи, 

си нареди на равни разстояния празни кофички от кисели млека върху асфалта на „тихата“ 

улица и като започна едни слаломи между тях с велосипеда си…, свят да ти се завие. 

Сигурно искаше да се хареса на децата в детската градина, защото от време на време рязко 

натискаше контрата и колелото се обръщаше в противоположната посока. Малките 

обитатели удостоиха Пепи с нужното внимание. Опрели глави в оградата на градината, с 

отворени гърла, в единен ритъм скандираха: 

- Ко-ле-ло,  ко-ле-ло,  ко-ле-ло…  

Този път си останах вкъщи – да не дърпам дявола за опашката. 

 
                                                       Пенчо СИМЕОНОВ 


