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Недалеч от дома ми, край пътя, самотна се 
издига чудата необитаема дървена къща. Коп-
нея да я разгледам отвътре, но вратата винаги 
е заключена, а когато надникна през прозореца, 
виждам само тъмнина и прах. Знам, че някога на 
приземния етаж е имало магазин, защото вър-
ху фасадата все още стои избелял надпис „Ше-
керджийница”. Майка ми беше казвала, че това 
е старинна дума, която означава сладкарница, 
и сега всеки път, когато погледна сградата, си 
представям колко хубава е била старата слад-
карничка.

На витрината на магазина пишеше с големи 
бели букви: ПРОДАВА СЕ.

Една сутрин забелязах, че някой е изстъргал 
надписа ПРОДАВА СЕ, а на негово място беше из-
писано ПРОДАДЕНО. Стоях там, взирах се в но-
вия надпис и страшно ми се искаше аз да бях ку-
пил магазина, защото щях отново да го превърна 
в сладкарница. Винаги съм си мечтал да имам ма-
газин за бонбони. Сладкарницата на мечтите ми 
щеше да е заредена от горе до долу с близалки, 
шоколадов фондан, карамелени бонбони, шаре-



ни дъвки и още хиляди, хиляди прекрасни лаком-
ства. Колко неща можех да направя със старата 
сладкарница, ако беше моя!

Следващия път, когато отидох до сладкар-
ницата, застанах на отсрещния тротоар и 
дълго се взирах в прекрасната стара сграда, ко-
гато изведнъж от прозо-
рец на втория етаж 
изхвърча огромна 
вана и се разби в 
средата на пътя!
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