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– По-добре занеси нещо друго! – заявя-
ва татко му.

И на бърза ръка си прибира шапката.
– Нямам нищо против да потърся нещо 

друго, ама вие искате всичко да си остане 
за вас! – въздиша Николà.  

Точно в този миг старият стенен часовник 
започна да отмерва часа. „КУ-КУ! КУ- КУ!“ – 
грачи с прегракнал глас старата кукувица, 
изскачайки от кутията.

Разположен удобно в креслото в хола, 
таткото на Николà си чете вестника, обаче...

– Татко, продължаваш ли да носиш тази 
шапка?

Той вдига очи от вестника и вижда сина 
си, нахлупил стара черна мека шапка на 
главата си.

– Питам заради училищната томбола. Все-
ки трябва да занесе някакъв предмет – 
обяснява Николà.
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И тъй, на другия ден Николà поема към 
училище с часовника под мишница.

Всичките му приятелчета са донесли по 
нещо за томболата. Всички… с изключе-
ние на Жофроа. Странно, защото неговият 
баща е много богат човек.

Таткото на Николà поглежда с блеснали 
очи. Винаги е искал да се освободи от тази  
антика и, ето, най-накрая е дошъл мечтани-
ят миг!

– Нека да ти припомня, че часовникът 
е подарък от майка ми! – възмущава се 
жена  му. 

– Просто няма да ѝ казваме и тя няма да 
разбере! – хихика таткото на Николà. 


