
 1 

 

Приключенията на  
Лили, Мико, Джеки  

и най-вече на  
Бенджи 

 
Исак Аврамов 

 
 

 
 
 
 

isavr@abv.bg  



 2 

Започваме със Сериозна Наука 

 
 Разбира се, че Лили беше виновна. Не, 
наистина, послушайте и ще ви разкажа. Ние с Мико 
се занимавахме със съвсем сериозен научен опит, а 
Лили искаше да играе и ни пречеше. Не се ли 
виждаше какъв мъник е дето още не ходи като нас на 
училище.  

- Джеки, -  каза ми Мико - нали си забелязал, 
че балоните с въздух летят, а като ги напълним с вода 
падат и се разпльокват по тротоара. 

- Е, ако улучим нечия глава….. 
Случваше се и да улучваме. Чак докато леля 

Мичи не се качи у нас и не поговори с баща ни. Не, 
не, да се върнем  на темата за балона дето лети 
нагоре. Защо ли напълнените с вода не го правят?  

- Ами аз мисля, че в летящите балони въздухът 
е топъл. 

- Значи, ако затоплим водата, балонът може и 
да литне. 

Речено, сторено. Веднага се промъкнахме в 
кухнята и хубаво закрепихме над котлона един син 
балон пълен с вода. Започнахме внимателно да 
наблюдаваме, като истински учени. Балонът започна 
да се издува. Колко интересно! Да, ама Лили започна 
да хленчи, че не сме й обръщали внимание, че това 
не било никаква игра и така нататък. Накрая, 
представяте ли си какво предателство, отиде в стаята 
да се оплаче на баба. Тя, естествено, ни извика да ни 
се скара. Ох, докато тя ни се караше изтървахме най-
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интересното и така и не видяхме как лети балонът. 
Докато ни се накара, от кухнята се чу БУМ!  
Изтичахме да видим, но балонът явно беше отлетял, 
защото никакъв не се виждаше. Не че не беше 
оставил никакви следи, пръски вряла вода имаше 
даже на тавана. 

-  Как може да си играете с огън! Вие акъл 
имате ли? Щяхте живи да се попарите! Истински 
късмет е, че Лили дойде при мен и ви извиках!..Да не 
сте посмели пак да пипате котлона! А най-добре -
марш долу в кварталната градинка и да не се 
отдалечавате! 

Е, ние послушно отидохме и така започна 
историята. 
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Появява се и  Бенджи 

 Щом баба ни изпрати, на бегом излязохме 
навън. Толкова бързахме, че не успяхме дори да си 
вземем топката. Не, не, че ни беше страх, но 
понякога е разумно за малко да не си много близо до 
баба или до мама. Е, в градината винаги има какво да 
правиш. Има дървета да се катериш, храсти зад които 
да се скриеш, тайни и тайнствени пътечки. Така че 
ние се заехме да изследваме градината. Изведнъж 
откъм най-тъмния храст в ъгъла нещо изшумоля. Ние 
храбро му обърнахме гръб и хукнахме право напред. 
Ама бързо се спряхме и загледахме натам. Нещо 
тихичко шумолеше. Съвсем тайнствено и тихичко….  

- Ами, сякаш нещо скимти – прошепна Джеки.  
- Не нещо, ами някой. 
- Да, ама кой?… 
Шумата се надигна и изпод нея се показа 

скимтяща сива муцунка.  
- Кученце! 
- Съвсем мъничко кутренце. Сиво… а, не, 

беличко ама доста изпоцапано. 
- Колко е сладичко….Ще го гушна! 
Гушнахме кученцето и тихичко, ама наистина 

съвсем тихичко се промъкнахме вкъщи. Настанихме 
кутрето в стаята в една празна картонена кутия. 
После със съвсем невинен вид се промъкнахме в 
кухнята и отмъкнахме къшей хляб и парче салам. То 
баба си имаше работа и не ни усети. Ама можеш ли 
да скриеш нещо от Лили. Тъкмо давахме храната на 
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кутрето и вратата на стаята тихо се отвори и докато се 
усетим… 

- Ай!  Колко е сладичко. Моето бебенцее!.. 
Ние веднага скочихме и й изшъткахме: „Трай, баба 
ще чуе!“ Ама беше късно! Веднага след писъка баба 
влетя в стаята и видя кучето.   

- От къде се взе това кученце? Джеки, Мико, 
вас питам.  

- Бабо, ние го спасихме. Виж колко е гладно и 
нещастно. 

-  Откъде го взехте? На кого е? 
- Никого си няма, ма бабо. Намерихме го в 

градинката под едни листа. Трепереше и скимтеше 
самичко. Явно някой жесток човек го е захвърлил. 
Бабо ма, бабо, молим те нека го спасим. Нека си го 
отгледаме.  

-  Бабо, моля ти се. Включи се и Лили. 
- Добре де. Ще видим какво ще кажат 

родителите ви като се върнат. Във всеки случай, 
Мико тичай му налей паничка вода, че сте се сетили 
да го храните, а да пие не сте му дали. Трябва да го 
изкъпем, да го подсушим и затоплим. Чак след това 
ще си поговорим така ли ще я карате. Да ми вкарвате 
животно без разрешение, да отмъквате храна от 
кухнята…Освен това, добре си помислете какво ще 
обещаете на родителите си. Това куче трябва да се 
извежда поне два пъти дневно, трябва да се 
обгрижва, да се чисти след него. А и ако си понижите 
успеха… 
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 Все се поуспокоихме, защото усмивката й ясно 
показваше, че и баба се е влюбила в кутрето. Само 
Лили седеше в ъгъла с напрегнато лице и галеше 
бялата пухкава топчица с малко кафяво по дясното 
ушенце и левия хълбок. „Ти си мое и ще се грижа за 
теб.“ – шепнеше тя.   
 Когато родителите ни се прибраха ги чакаше 
една пухкава изненада. Ние веднага започнахме да 
се молим, а и баба явно искаше кученцето.  

- Ама…– започна мама. 
- Моля те, моля те, моля те! – прекъсна я Лили 

и се притисна към нея. Мама я погледна. Не само 
устните на Лили а цялото момиченце трепереше и 
направо се тресеше, а от очите й капеха сълзи. 

- Ами как ще се казва? – попита мама. 
-„Урааа!..“ – закрещяхме, а Лили прошепна: 

„Бенджи“. 
Така Бенджи си намери име, дом и семейство.  
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Първите юначества 
 
Разказва Бенджи  
 

Било е привечер когато Мама Кучка се 
окучила със шест рожбички. Стопанката й помагала и 
доста се изморила. След това отишла в другата стая 
да съобщи новината и седнала да си почине. Точно в 
този момент се появих и аз на белия свят. Появих се 
съвсем самичък, без никаква чужда помощ. То от 
самото раждане си бях юначе! 

- Я, те били седем! – възкликна стопанката 
като влезе в стаята. Мама Кучка вече ме беше 
облизала грижливо, но стопанката ме подсуши и ме 
постави в средата на купчинката кученца и аз, 
затоплен и щастлив, спрях да скимтя и заспах сгушен 
в мама.  
 На другия ден всички за първи път 
почувстваме глад и се наредихме да сучем. Ей че 
сладко е млякото на мама. И каква борба падаше за 
да се добереш до него. Никое от кученцата още не 
виждаше, само чувствахме топлината на мама и 
колко е сладко млякото. Само ако не ми пречеха 
другите кученца да се добера… Все ме избутваха 
настрани. Непрекъснато си бях гладен, но пък се 
научих да се боря и да се вреждам. А и стопанката 
забеляза какво съм юначе и как не се предавам. На 
такова юначе си заслужава да му помогнеш.  
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След два месеца кученцата не се побирахме в 
панерчето и щъкахме из цялата стая. Започнахме и 
белички да правим…Един ден чух стопанката да 
казва: “Време е да ги раздадем”, но не разбрах какво 
означава това. Аз вече тайничко разбирах много 
неща и на човешки и на кучешки, но все още бях 
много малък за да знам всичко.  
 След няколко дена дойде един чичко и ме 
отнесе нанякъде. Когато ме внесе в някаква къща, 
една жена се развика и той ме отнесе в градината и 
ме заряза. Бях изоставен сам, гладен и цяла нощ 
зъзнах заврян в шумата. На сутринта две момчета ме 
намериха полумъртъв от студ, жажда и глад. Гушнаха 
ме и ме отнесоха. Огледах се. Бях на пода в 
непозната стая, заобиколен от хора.  Толкова много 
нови, непознати миризми. Как да не се притесни 
едно малко кученце. Е, може би и малко да съм се 
изплашил, ама съвсем мъничко. Пък и нали си бях 
юначе, хич почти и не го показвах. Изведнъж под 
носа ми пъхнаха паничка, ама толкова вкусно 
миришеше. Явно ми предлагаха да я изям. И като се 
захванах. Ами че няма да се излагам, я... Щом трябва, 
всичко ще изям. Никога досега не бях и помирисвал 
толстолоб или каквато и да е друга риба. Имаше 
толкова много и никой не ми пречеше и не се 
опитваше да ми я изяде. Злите езици после 
разправяха, че парчето което изядох било по-голямо 
от мен самия, ама не е вярно.... Е, или почти не е 
вярно.... Така де, не може някаква си риба да ми се 
опъне... Щом се нахраних и затоплих, заспах.  
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До вечерта вече се съгласих да живея в новия 
си дом. Само дето креслата бяха толкова високи, че 
изобщо не можеше и да си помисля да се кача. Даже 
когато ме вдигнаха и поставиха на креслото видях 
бая зор да скоча обратно на пода. “Какво пък” – казах 
си  – “аз съм куче, а не някакво си скачащо коте”. Но 
нали съм юначе, събрах кураж и скочих чак долу на 
пода!  

Вечерта ме сложиха да спя  в едно панерче до 
леглото на което спеше Татко. Панерчето си беше 
удобно, ама толкова самотно се чувствах в него. 
Измъкнах се и със всички сили се помъчих да се кача 
на леглото. Толкова високо беше... татко съвсем леко 
ми повдигна дупенцето и хоп,  намерих се в леглото. 
И така започна, вечер лягах в панерчето, а сутрин се 
събуждах в краката на Татко.  

Неделя сутрин е. Аз още не разбирах какво 
точно значи това, но усещах, че има дни, в които 
всички си стоят вкъщи с мен. Тази сутрин Мама каза, 
че според нея било добре да ми дадат да изям едно 
яйце. Не бях наясно какво точно значи яйце, но щом 
трябва, аз бях готов. Всички седнаха в кухнята, мама 
свари някакво нещо и ми го даде на пода. Беше нещо 
валчесто и бяло. И как странно мирише. Аз храбро си 
наврях нослето в него. Нещото отскочи и като че май 
ме ухапа. Дали ме ухапа или ме опари... Не е ли 
малко горещичко и живо ли е? Аз реших, че съм 
юначе и не бива да се плаша. Храбро се хвърлих в 
атака. Яйцето отскочи и, нали си е валчесто, се 
извъртя и търколи върху крачето ми. Аз отскочих, но 



 10 

веднага храбро контраатакувах. Ей че борба падна. 
Скокове, отскоци, удряния с лапичка, блъскане с 
муцунка, квичене и ръмжене... Пък и мама през 
всичкото време хем ме насърчаваше, хем ме 
насъскваше. После яйцето не издържа и почна да се 
разпада, а аз храбро си хапвах от него и продължавах 
борбата. Накрая никой не беше в състояние да каже 
каква част е била изядена и каква размазана. Никой 
не можеше да си представи, че едно твърдо сварено 
яйце може толкова много да оплеска една кухня и 
едно храбро кученце... Храбро ами, нали все пак аз 
победих!!! 
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Понеделник на училище 

 
Разказва Джеки 

Малките кученца растат бързо, даже по-бързо 
от нас с Мико. От игри и пълноценна храна се научи 
на толкова много неща. Вече можеше сам да се качва 
в леглото вечер. Даже успяваше понякога и в 
креслото да се покатери без чужда помощ. Е, все пак 
беше благодарен, когато татко му помагаше и 
повдигаше леко дупенцето, но беше ясно, че скоро 
ще се справя без проблеми.  
 Бенджи го взехме в къщи петък след обяд. А 
понеделник сутрин ние с Мико трябваше да отидем 
на училище. За малко да заплачем, но нали бяхме 
обещали да няма проблеми с Бенджи. Пък и баба 
обеща, че тримата с Лили ще ни чакат пред училище.  
 Още през първото междучасие Мико се 
разприказва и намекна на Мими и на Юлия, че 
голяма изненада ни чака след училище в двора. 
Всички щяха да се пръснат от любопитство, но аз се 
скарах на Мико и го накарах да мълчи. Последния час 
имахме математика. Ама всички с нетърпение чакаха 
да свърши. Все поглеждахме към Марин, който си 
носеше часовника. Ала за беля госпожата точно него 
изправи на дъската да реши последната задача. Като 
я чух, реших, че е лесна работа:  

Разстоянието от София до Пловдив е 150 
километра. Един влак ръгнал от София в 9 часа със 
скорост 70 километра в час. А от Пловдив към 
София тръгнал друг влак. Двата влака се 
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разминали в 10 часа. С каква скорост се е движел 
вторият влак.  

Лесна работа. Такива задачи обичам да 
решавам. Да, ама тъкмо се захванах и си спомних за 
Бенджи. Какво ли прави сега. Дали вече са с баба и 
Лили в двора на училището. Как ли лудеят с Лили на 
това хубаво есенно слънце. Погледнах към 
прозореца. Наистина чудно есенно слънце грееше и 
сякаш ни канеше навън. Ох, задачата. Погледнах към 
дъската. Марин беше написал 70 км и нещо 
мислеше. Ами да! Другият влак се е движил обратно. 
Значи ако умножа 70 по 60 се получава... Ох, не. И 
Марин така написа ама госпожата нещо не е доволна 
и …..Интересно какво ли прави Бенджи. Дали си 
играе с Лили…. 

- Мико, теб те питам. Къде се отнесе? 
Човек да не може да се отнесе на 
спокойствие! – Ами аз… 
- Защо не внимаваш в час! Целият клас е нещо 

разсеян. Какво ли сте намислили. Е, добре. И без това 
не остана време. Задачата ви я давам за домашно!  

Часът най-после завърши и ние със всички 
сили се спуснахме към двора. (Ах, да! Задачата все-
пак я реших вкъщи но няма да ви кажа как. Опитайте 
се сами да я решите. И да я решите, ей! Аз как я 
реших!) 

А малко след това на двора… Аз тичах най-
отпред, а насреща ми лети и джавка една бяла 
топчица! След нея препуска и Лили. Децата малко се 
стреснаха, но бързо разбраха че това не е 
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заплашителен лай. Докато Бенджи да скочи върху 
мен и възторжено да се опитва да ме близне по 
бузата и всички го наобиколиха. Кученцето веднага 
разбра, че това са приятели. Опашчицата му се 
въртеше като вентилатор! Тичаше от едно дете към 
друго да го подуши. За тях миризмата е най-важна и 
то така се запознава. Всички наклякаха около него и 
първи момичетата се спуснаха да го мачкотят, да го 
галят и глезотят. Абе, женска им работа! 

Единственото лошо беше, че госпожата излезе 
след нас на двора. Видя какво става и се отправи към 
баба! Макар и усмихната, тя й разправи как целият 
клас не могъл да се справи с една задача, 
развълнуван от изненадата, която го очаква. Ох, 
разправи й още и случката от предния час, когато 
изпитваше Юлия  да направи въпросително 
изречение от разказвателното „Конят препусна.“. 
Юлето веднага отговори: „Препусна ли коня?“. 
Учителката я похвали и каза сега да направи 
заповедната форма. Да, ама аз не издържах и се 
провикнах от чина: „Дий!“  Тя стана една…Накрая 
всички като един заявихме, че повече няма… Е, все 
пак честно си решихме задачата, така че и вие го 
направете.  
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Навън е зима 

Врабците мръзнат 

И студ сковава ни сърцата 

Небето сиво 

Сняг се сипе 

Уж ни олеква на душата 

Навън е зима 

 
 

 
Ежедневие 
След първата разходка Бенджи стоя вкъщи без 

да излиза навън почти цял месец. Нали не беше 
имунизиран, та ни обясниха, че е опасно. Добре 
поне, че всички се редувахме да играем с него и да го 
караме да тича в коридора и стаята. Ние с Мико 
сложихме вазата на пода, за да го учим да прескача. 
Да, ама Лили нещо се разхленчи, че и тя искала да 
участва в играта. Ние честно се опитахме да я 
изгоним, а тя все ни обвиняваше, че сме били мъчели 
кучето и не сме го обичали. Докато се разберем с нея 
и белята стана. Така става като се разправяш с 
женуря! На всичко отгоре ни обвиниха, че ние сме 
били счупили вазата. Нищо подобно, точно най- 
послушните момчета! Ами като има с нас и палаво 
кученце и цяло хленчещо чудо! Точно Бенджи ни 
разиграваше, както си иска. Все пак, много му се 
искаше да е навън. Привечер той излизаше на 
балкона, където имаше толкова много миризми. 
Мирише на кучета, а и на какво ли не още, но нали си 
е мъничък и не може да види какво става навън. 
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Добре че ние с Мико го повдигахме на ръце и го 
държахме над парапета. Той всеки ден се опитва да 
се изправи на задните лапички и нослето му стига все 
по близко до ръба на балкона. Още малко и ще може 
и сам да погледне навън.  

Какво щастие е, когато завали сняг. Белият 
килим покрива всичко и няколко дена можехме да го 
извеждаме на ръце навън и да го пускаме на чистия, 
неотъпкан сняг, където няма опасност от зарази. 
Чудесно е да се играе, само дето е мъничък и 
понякога снегът е над него. Лили подскача с него в 
преспите и двамата заприличват на снежни човеци. 
Не, на снежно момиченце и снежно кученце. Нямате 
си представа колко са сладки, даже нито веднъж не 
се скарахме.  

В началото на март Татко и баба го закараха 
при СТРАШНИЯ ВЕТЕРИНАР. Страшен е, я! Всички 
кучета се плашат там. В стаята му мирише на 
лекарства и разни други неща, но най-вече мирише 
на страх. СТРАШНИЯТ ВЕТЕРИНАР му би една 
инжекция – имунизация и каза още две седмици да 
не го пускат навън, докато мине инкубационният й 
период. Колко хубаво било да се сгушиш в баба и да 
й казваш никога да не те води там. Толкова приятно 
било да се прибереш вкъщи, където няма страшни 
инжекции... 

Двете седмици минаха бързо и за първи път 
двамата с Мико го изведохме навън. Вече му бяха 
купили нашийник и той важно го носеше като 
истински голям пес. Само дето вкъщи се чувстваше 



 16 

голям, а навън ставаше изведнъж толкова мъничък. 
Не, разбира се, че не е мъничък, просто светът е 
толкова голям и кучетата са огромни. Още първия 
ден си намери приятели. Първо, съседското коли, 
Бети. Тя майчински се грижеше за него. Имаше и 
други кучета, но толкова огромни и като играят все го 
събарят. Да, ама Бенджи се оказа най-бърз и започна 
да тича около тях и да ги разиграва както си иска. 
Разиграваше също така и Лили и всички съседски 
момиченца. И даже ние с Мико не можехме да се 
мерим с него по тичане. Виж, по щуротия и правене 
на дребни белички не само ние тримата, но даже и 
Лили се справяхме много добре. 

От доста време ние врънкахме ли врънкахме 
татко за нова шейна и накрая решихме с Мико сами 
да си я сковем. Таман Лили и баба бяха заети с 
Бенджи и не ни усетиха. Вече бяхме сковали 
половината и аз изтичах за още пирони. В момента 
когато се връщах се разнесе страшен писък. Мико 
беше някакси успял да прикове пръста си към 
шейната. Той какво, да не би да си е мислил че ще я 
отмъкне някой, та да взема такива сериозни мерки! 
Може някой път да поискам аз или даже Лили сами 
да се спуснем със шейната. Та затова де, изтичах и 
повиках баба. Леле каква паника започна. Баба все 
пак стисна зъби и с клещите измъкна рязко пирона. 
Рукна кръв, но тя стегна пръста и ни кресна: „Марш 
вкъщи! И да не сте посмели и да щукнете докато ме 
няма!“. После грабна Мико и го отнесе в 
поликлиниката.  Там го шили и превързвали. Накрая 
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му били и една инжекция. Така му се пада! Ще 
сковава шейната само за себе си, пък ние за да се 
возим да трябва да го вземаме както е закован. 
Накрая татко направи полуготовата шейна на трески.  

 
 

Навън е пролет 

Слънце грее 

Усмивки светват по лицата 

След зимен сън 

Сърцата пеят  

Ухаят в парка пак цветята 

Навън е пролет 

 

 
Снегът вече се беше разтопил когато една 

неделна утрин изведохме Бенджи на разходка в 
планината. Без шейна, така и не се опитахме да 
сковем друга.  

Студено, ама колко приятно ухаеше всичко! 
Много миризми и изведнъж между тях Бенджи 
долови миризмата на заек!!! Започна да лае с фалцет 
(на кучешки това означаваше „ЗАЕК! ЗАЕК!“) и се 
спусна по следата. Лили се опита да го спре но къде 
ти! Без да се колебаем и без изобщо да се огледаме 
се спуснахме с Мико след него. Само след минутка и 
тримата навлязохме в близката гора. Лили не 
можеше да бяга толкова бързо, така че остана на 
поляната с Татко.  

- Не се безпокой, Лили. – каза Татко, но дали 
сам си вярваше? – Трябва да чакаме тук и от време 



 18 

на време да ги викаме, за да могат да се ориентират 
къде сме.  

В това време ние продължихме след Бенджи 
навътре в гората, прехвърлихме едно ниско било и се 
спуснахме към близкото дере. Водеше ни лая на 
Бенджи. Добре де, ама сега лаят започна да се чува 
от всички посоки. В гората си беше мрачно и 
всякакви шумове се чуваха.  

- Има ли в гората мечки – попита Мико 
- Мисля, че няма… или поне така се надявам. 
Изведнъж нещо изтрополи в гората. Някакво 

животно се беше затичало стремително. 
-Олеле! Закрещяхме, изпищяхме и се 

спуснахме да бягаме през храстите. Нещо изпращя. 
Якето ми се беше одрало в една по-дълга клонка. 
Само след миг всичко утихна и иззад храстите се 
показаха любопитните муцуни на два язовеца. Десет 
минути по-късно ние храбро се спряхме и 
започнахме да се оглеждаме.  

- Какво беше това? Мисля, че не беше мечка. 
- Не, явно беше нещо по-дребно. Ама дали не 

беше вълк?  
Бяхме готови пак да хукнем, но си спомнихме 

че сме безстрашни и устояхме на мястото си.  
- Дай да се връщаме! 
- Да, ама накъде? 
- Ами….Нали мъхът растеше от северната 

страна на дърветата? 
- А ние на север ли трябва да вървим? 
- А сега де! Май сме се загубили. 
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- Как така да сме се загубили като твърдо 
знаем че сме ТУК. 

- Е да, ама Татко и Лили не са ТУК а ТАМ!  
- Ехо….Насам! 
- По-тихо! Да не ни чуе вълкът! 
- Я дай някоя тояга. А онова мисля, че все пак 

не беше вълк. 
- Дръж тоягата! В края на краищата дори вълк 

е по-добре от никой.  
 
Разказвач 

В това време Татко и Лили също викаха, но 
никой не отговаряше. Лили вече се готвеше да 
заплаче, когато от края на гората се откъсна една 
бяла точица и се спусна към тях. Запъхтян, Бенджи 
беше изплезил език, въртеше опашка и с целия си 
вид показваше колко е щастлив и доволен от живота.  

- Бенджи, къде са момчетата? – Бенджи само 
ги гледаше и въртеше опашка. 

- Не се безпокой – каза Лили. – Бенджи ще ги 
намери. 

- Че какво може да направи едно половин 
годишно кутре? 

- Бенджи, търси! – каза Лили. – Търси! Търси 
момчетата!  

Бенджи сякаш разбра. Огледа се, започна да 
души и се спусна към гората точно в посоката, в която 
бяха изчезнали Джеки и Мико. 

След около половин час момчетата се бяха 
доста поотчаяли. При все че се бяха въоръжили с 
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тояги, те се озъртаха уплашени. При това Джеки 
притискаше с лявата ръка раздрания гръб на якето. 
Иначе от там започваха да излитат пухчета от 
пълнежа. Изведнъж в близките храсти се разнесе 
пращене. Момчетата вече бяха готови да хукнат, но 
се разнесе джавкането на Бенджи. Кутрето ги беше 
намерило, заподскача около тях и се опитваше да ги 
близне по лицата. Въртеше опашка и сякаш ги зовеше 
да го последват. Това и направиха.  

След още половин час Лили стоеше на 
поляната и се провикваше от време на време:  

-Ехо-о!!!  
Викаше, ама устните и почваха вече да 

треперят, а в очите й напираха сълзи, когато в края на 
гората се показа групичка от две момчета, 
предвождана от храбро бяло кутре. Ех, че радост 
беше. Накрая се прибраха навреме за вечеря. Само 
дето момчетата бяха съвсем каталясали и не искаха 
да ядат. Е, и Бенджи се беше поуморил, но след като 
му предлагат такива вкусни кокалчета, реши да се 
жертва и да ги изяде. Ама да не си помислите, че 
това е лакомия. Не, просто щом баба казва, че 
растящото кученце трябва да яде, той е готов да я 
послуша.  
 А за раздраното яке ли питате? Баба го 
оправи, ама с доста зор.  
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Навън е лято 

Чудесно време 

Житата зрели се люлеят  

Вълни се плискат 

Деца играят 

Пак щастие навън се лее 

Навън е лято 

 
 Първо лято  

 
Разказва Джеки 
Не е честно! Да ни накажат! Нас, дето сме 

толкова добри и послушни. Сега седим затворени 
вкъщи и сме сърдити. На всички и най-вече на Лили и 
Бенджи. Така да провалят добрата ни инициатива. 
Ето преценете сами. 

Вчера баба каза: 
- Хайде да се разходим до магазина, че трябва 

да купя нещо и да го приготвя за вечеря.  
Щом е за разходка, Бенджи веднага скочи, 

Лили също. Ние с Мико бяхме малко заети. 
Правехме… е, както и да е, правехме нещо и сигурно 
щеше да стане много интересно, но баба се 
противопостави.  

- Не, ще ви оставя сами вкъщи само ако искам 
да се подпали квартала. Хайде, идвате  и вие. 

 Каква несправедливост! Такова недоверие! 
Само се спогледахме с Мико и веднага разбрахме, че 
трябва да направим нещо, та всички да разберат, че 
се грижим за този дом. Така де, имаме принос в 
домашната работа и сме послушни. Нямало нищо за 
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ядене. А кокалите на долния рафт на хладилника! 
Докато баба и Лили се наконтят като за навън (жени -  
какво да ги правиш), ние изтичахме в кухнята. 
Заляхме кокалите с вода и включихме тенджерата на 
котлона. Успяхме даже да очистим и поставим лук и 
моркови. Нека тайно да поври, а като се върнем 
всички ще се зарадват, че има готова супа.  

Навън беше много приятно. Есен, ярки 
цветове и нито много топло, нито е дошъл студа. В 
градинката отсреща на пейка беше поседнала леля 
Мичи. Баба седна при нея да обсъдят последните 
новини от квартала. Нямахме нищо против. Ние с 
Мико се катерехме по дърветата наоколо, а Лили и 
Бенджи весело се гонеха по тревната площ. После 
баба ни заведе до магазина и ни остави да пазим 
Бенджи на входа. Тя с Лили влязоха в магазина. Ние 
чакахме и чакахме. Жени! Бяхме толкова послушни, 
че нито една беля достойна за отбелязване не ни се 
случи през всичкото това време! После баба и Лили 
излязоха и ние се запътихме към градинката да си 
доиграем. И после, представяте ли си какво 
предателство, Лили каза, че не може да стоим в 
градинката. Нещо ставало! Бенджи гледал към къщи 
и лаел.  Бенджи, предателят,  той наистина лаеше. 
Баба ни награби и се затича към къщи. От прозореца 
на кухнята се виеше нещо като пара или дим. Ама не 
чак толкова много. Даже пожарната не се наложи да 
идва!  

Баба ни остави пред входа и след малко, о 
ужас, взе че изхвърли и тенджерата и котлона. От 
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тенджерата се виеше дим, а супата изобщо не знам 
къде се дяна. После семейният съвет ни наказа цял 
месец без разходки! Защо не сме били попитали 
може ли да готвим и даже не сме предупредили, че е 
включен котлонът. Как така да кажем, нали искахме 
да ги зарадваме и изненадаме. Е да, наистина ги 
сюрпризирахме, само не точно както искахме. 

Та сега, от училище - право вкъщи! Баба каза, 
че след обяд всички оставали вкъщи, защото сами не 
можело да останем! Лили се накани да заплаче, но 
баба я утеши, че сутрин щели да си правят тримата 
истински разходки.  

Сега стоим вкъщи и сме сърдити на Лили и на 
Бенджи. Заради тях не направихме супата и ни 
наказаха. Най- лошото е, че Мико предложи: 

- Джеки, хайде да направим… - О ужас, баба чу 
и така се втренчи в нас, че веднага разбрахме - няма 
да го направим. 
 
 

Разказва Татко 
Колко много нови неща научиха и децата и 

Бенджи. Запознаха се със всички кучета от махалата. 
Най-важен, разбира се, беше Боби. Той беше голямо 
куче и живееше във входа, макар и без стопанин. 
Винаги идваше с нас, докато се разхождахме покрай 
дерето. Всички кучета се радваха да ги видят и 
веднага се заиграваха. Постепенно започнахме да 
правим и по-големи разходки и често стигахме чак до 
планината. Колко голям бил светът. Юначето все още 
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си оставаше мъничко, когато излизахме навън, но 
вкъщи вече не беше за пренебрегване. Когато се 
изправеше на задните лапи, нослето му, макар и 
трудно, достигаше до ръба на балкона и то се 
опитваше да гледа навън и даже да джавка. Имаше 
си няколко гумени играчки, “джиджета”. Само дето 
Лили все не можеше да запомни къде са се заврели и 
трябваше да го моли да й ги донесе, за да играят. 
Бенджи веднага изтичваше към мястото, където са се 
скрили, и й ги показваше.  

 
Пролетта мина неусетно. Дойде лятото и 

разходките се удължиха. На Бенджи разходките в 
Планината му харесваха, пък и идваше цялото 
семейство, а това за него беше много важно. Ние си 
вървяхме нагоре по пътя, а Бенджи се щураше 
наоколо. Трябваше всичко да помирише и всичко да 
види. Пък и нали си беше умно юначе, вече беше 
научил от Боби, че мъжките кучета вдигат крак. Та 
трябваше грижливо да се разпише на всяко храстче. 
Първият път като стигнахме до Бистрица, седнахме 
на двора на кварталната кръчма и хапнахме 
кебапчета. Докато Татко си пиеше бирата някой си 
беше полегнал под стола му и сладко-сладко 
разучаваше какъв е вкусът на кебапчето. Е, за 
разнообразие изяде и филия хляб напоена с 
миризмата на кебапче и доволно се облиза. “Ето на 
това му викам разходка!” ни каза на кучешки.  А сега 
познайте колко кебапчета изядоха момчетата. 
Особено Джеки. Не, хич и не се опитвайте. Просто да 
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не повярва човек къде ги смести. То и Мико не падна 
по-долу. Виж, за Лили не мога да кажа, че яде много 
кебапчета. Така де, тя яде кюфтета. Освен 
половинката която уж случайно пусна под масата. 
Ама, според Бенджи, тя и там не се зяноса.  

Първите дни след разходка Бенджи лягаше 
каталясал. Също и децата. Постепенно разходките се 
удължаваха а юначетата укрепваха. В края на лятото 
вече Татко лягаше капнал след разходка, а те щъкаха 
бодро из къщи.  
 

 
 
Кой е баш юначето?  
Един от любимите номера на няколко- 

месечното кутре беше да се спусне с гръм и трясък 
към някое ято гълъби, накацали на пътя. Първият път 
когато го направи ятото се вдигна във въздуха със 
силно пляскане на крила и малко го стресна. 
Независимо от това, той, нали си е юначе, преодоля 
страха и гордо се спускаше. Някои от уличните кучета 
предпочитаха да дебнат гълъбите и да се промъкват 
тихичко, така че не бяха много доволни от него. Така 
си е, той се спускаше с лай и подскоци, съвсем не 
искаше да ги хване, искаше да ги вдигне във въздуха. 

Един ден, точно децата го извеждаха и се 
сетиха, че са забравили нещо на масата в кухнята. 
Върнаха се и само притвориха входната врата, без да 
я заключват. Задържаха се в кухнята да изпият по 
чаша вода и чуха някакъв шум в антрето. Отидоха 
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бързо и завариха някаква мургава жена да се е 
напъхала.  

- Ти кого търсиш!  
- Ами… Иван – отвърна тя и като видя сами 

деца, пристъпи навътре. 
- Какъв Иван, бре !!! 
В този момент Бенджи вече разбра всичко и 

нищо, че беше едва шест месечно пале, реши да 
вземе инициативата! Само секунда им отне да пуснат 
резето след себе си, но докато се спуснат до долу, от 
двамата нямаше и следа. Добре, че един комшия 
видял и им показа накъде да търсят кучето. 
Намериха го половин километър нататък, доста 
ядосан. От тогава винаги лаеше щом надушеше 
непознат около вратата. Един ден както чистачката 
миеше стълбите а Бенджи душеше под вратата и 
лаеше с всички сили, Мико се опита да го отмести и 
беше малко понахапан. Същият ден, същият Мико 
нарочно се опита да му извади кокала от устата и 
Бенджи, нали са си приятели, му го остави. Така че, 
ясно обясни: „Приятелството си е приятелство, но не 
ми пречи да си върша моята работа“. 

Бенджи стана най-бързото куче и много се 
гордееше с това. Когато Мико и Джеки го разхождаха 
по поляната покрай шосето, той дебнеше да се 
зададе кола и хукваше по пътечката да се надбягва с 
нея. Стана достатъчно умен да знае, че не трябва да 
слиза на шосето, така че го оставяхме да се надбягва 
на воля и победно да джафка. Когато вместо кола се 
задаваше камион, Бенджи много се обиждаше, 
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гледаше ни и с всички сили обясняваше: “Какво ми 
пробутват този бавняк!”  
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Хитрушкото  

 
Разказва Джеки 
Още първото лято забелязахме, че Бенджи е 

най-умното кутре. Много скитахме без посоки из 
планината. Случваше се да загубим ориентация, но 
Бенджи, нищо, че беше половин годишно кутре, 
винаги знаеше къде е. Знаеше и ни водеше по прекия 
път към къщи. 

Пътят се раздвоява по средата на поляната, по 
която всеки ден ние с Лили го разхождахме. Надясно 
води по-широка пътека към спирката на рейса, а 
наляво по-тясна, която е прекият път към къщи. 
Бенджи обича да препуска напред през поляната и 
Лили му подвиква с уж „небрежен глас“: “Бенджи, 
сега на разклона свий вляво”. Той весело препуска до 
разклона, свива вляво и почти веднага спира и я 
поглежда. Сякаш я пита:  

- Наистина ли сега искаш вляво? 
- Да де, нали ти казах. 
И той щастливо препуска нататък, хората 

наоколо остават удивени, а той продължава нататък. 
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Училищният двор 
Баба винаги държеше да отиде с Лили и 

Бенджи да посрещне момчетата от училище. И Мико 
и Джеки се обиждаха, че ги третират като малки. 
Протестираха, защото били достатъчно големи. 

- Не може, отговаряше баба. Всякакви хора се 
навъртат наоколо. Някои даже наркотици пробутват. 
Някой непознат може да ви заговори и…. 

- Ама аз знам как да разговарям с такива, 
отвърна гордо Мико. Ето, наскоро един такъв се 
опита да ме заговори: 

- Момченце, как се казваш?  
- Като дядо.  
- А дядо ти как се казва?  
- Като мен.  
- Добре де, вие двамата как се казвате?! 
- Еднакво! 

 Но на тази тема баба беше непримирима. Ако 
питате Лили и Бенджи тя не само беше права ами 
това беше най-хубавият момент от деня. Когато 
децата се изсипваха на двора, а те двамата се 
спускаха да ги посрещнат. Само не можеха да се 
разберат. Лили ли пищеше повече или Бенджи я 
заглушаваше с джавкането. Целият клас се спускаше 
към тях и започваше такава шумотевица, че първият 
път няколко от госпожите изскочиха на двора. Ама 
после свикнаха и даже им се радваха отстрани.  
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навън е есен 

жълти багри 

И първолаци пъплят в крак 

мъглите гъсти 

виното младо 

Копнея аз за радост пак 

Ох, иде зима 

 
Лятото изтече, дойде септември и Лили 

започна да се приготвя да става ученичка. Малко 
преди това баба заведе децата и кучето на разходка 
в близкия парк. Там има прекрасно езерце с фонтан в 
средата. Мико, Джеки и Бенджи започнаха да се 
гонят по ръба на езерото. 

- Джеки, внимавай да не паднеш във водата -
извика баба. 

- Не бой се бабо. - отвърна момчето. Аз 
внимавам и няма да пад…..Ох! 

Докато отговори и Джеки вече беше във 
водата. По-лошото беше, че Бенджи се спусна да го 
спасява и скочи вътре.  
 След минутка и двамата бяха изтеглени на 
брега, мокри до кости. Баба даже нямаше време да 
се скара ами спешно започна да съблича и двете 
момчета. От Джеки да свали мокрите дрехи, а от 
Мико да вземе част от сухите, та и двамата, макар и 
полуголи, да се приберат в къщи поне сухи. Бенджи 
нямаше какво да преоблече и се задоволи само 
хубаво да се изтръска. Бързо се прибраха вкъщи и се 
започна  едно спешно къпане и затопляне и на 
тримата. 
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На другия ден пак бяха в парка до езерото. 
Момчетата се заеха да показват на Лили как вчера 
Джеки се подхлъзнал, та паднал в езерото.  

- Не се безпокой бабо. – каза Мико, - Този път 
много ще внимаваме и няма да….Ох! Този път Мико 
се подхлъзна, ама събори и Джеки. Така че, и 
двамата се намериха в езерото! 

- Какво да ги правиш бабо, момчетии! Важно 
каза Лили. – Добре поне, че си имаш и мен, дето вече 
съм пораснала! От утре даже съм ученичка! 
 
 Една нощ Татко чу някакъв шум в кухнята и 
завари момчетата и Бенджи да си разделят по 
братски и да излапват салама, който бяха измъкнали 
от хладилника.  

- Какво правите тук! Толкова ли сте умрели от 
глад, та посред нощ да ядете! 

- Да, ама ние и тримата растем и ни се полага 
повечко да ядем! Освен това, щом нощем не се 
ядяло, защо хладилника си има вътре лампичка? 
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Навън е зима 

Врабците мръзнат 

И студ сковава ни сърцата 

Небето сиво 

Сняг се сипе 

Уж ни олеква на душата 

Навън е зима 

 
На ски 

Разказва Джеки 
 Ура! Записаха ни в курс по ски да караме през 
зимната ваканция! Лили започна да врънка, че и тя 
искала на курс, но и обяснихме, че е още малка. Виж 
догодина… или по-догодина….Абе, като поотрасне 
поне като нас.  
 Всяка сутрин ни вземат с автобус и ни качват 
на планината. Шофьорът  все разправя, че от нас 
щяла да му побелее косата. Ама ние хич не се 
трогваме. Първо, косата му и без това е започнала да 
побелява. Второ, щом слезем от автобуса и цялата му 
глава побелява защото започва битка със снежни 
топки. А той ни хваща и тръшва в някоя преспа, пък 
после ни целува. Изобщо, така обича децата, че 
бихме могли да му се качим и на главата, ако не бяха 
кака Нели и батко Сами. Те са нашите инструктори по 
ски и успяват да ни укротят и в рейса и на пистата. 
Още първият ден ни разделиха на две групи. Тези, 
които вече са карали, поеха с кака Нели към влека и 
нагоре по пистата. А на нашата група бате Сами каза, 
че първо ще ни инструктира как се карат ски. 
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- Правилно, казах аз. – то ние с Мико миналата 
зима покарахме малко… Между две падания е много 
приятно, ама много кратко. Изобщо, досега ние 
двамата май само да падаме сме се научили. 

- Съвсем не сте се научили. Падането на ските 
си е цяла наука и е добре да я овладеете. Най-
неприятното на ските е при падане върхът на ската да 
се забие в снега а вие да започнете да се усуквате 
около нея. От това трябва да ви спасят автоматите. За 
това е важно те да са правилно настроени. И все-пак, 
хубаво е ако падате да го направите така, че да не 
разчитате на автоматите, а да избегнете забиването 
на върха на ските в снега. Пада се леко настрани и 
назад и то с прибрани до тялото ръце. Ето вижте и 
повторете след мен.  И се започнаха тренировки. 
Важно е да знаете и кога да падате. Не трябва да се 
страхувате и да падате от страх, а само ако 
прецените, че не можете да се справите. Например, 
ако връхлитате право върху някое дърво… 

- Правилно, каза Мико. – Дървото нищо не ни 
е направило, та да го удряме с тяло! 
 После започнаха и истинските уроци по 
каране. Първо се научихме как да се качваме по 
пистата с влека. После и да се спускаме с „рало“. Да, 
най-лесната техника за каране на ски се нарича 
„рало“. Върховете на ските се доближават а задните 
им части се разделят колкото можете. Така скоростта 
не нараства прекалено и дори, ако натиснете на 
вътрешните кантове, ските действат като спирачки. 
Ако натиснем с единия крак – завиваме в обратната 
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му посока, така че можем и да управляваме 
спускането. Е, не че не падахме, ама вече между две 
падания не беше „много кратко“, а и падахме 
„правилно“ та не болеше.  
 Като паднах, заприличах на снежен човек. 
Мико се опита да ме убеди че съм станал „същински 
дядо Мраз“, но аз не се съгласих и си останах снежен 
човек. Истината е, че дядо Мраз само носи подаръци 
а аз, честно казано, предпочитам да ги получавам.  
 Към края на седмицата батко Сами ни 
похвали, че почти сме настигнали по умения 
напредналата група. Аз пък отвърнах, че се радвам, 
че е само почти.  

- Защо така? – попита бате Сами 
- Ами защото ми се ще да има още нещо за 

научаване, та да ни запишат на такъв курс и 
догодина. Ще ни бъдеш ли пак инструктор? 
 Бате Сами се засмя. Явно му беше приятно, че 
сме го заобичали. Ама си го отнесе. Наобиколихме ги 
и него и кака Нели и шофьора и ги засипахме със 
снежни топки, та и те да стана снежни човеци. Какво 
да се прави. Затова сме децата, по този начин си 
изявяваме любовта. Е, поне понякога е така.  
 В неделя беше последният ден на курса. Този 
ден много родители също се качиха до пистата. 
Естествено и нашите бяха, начело с Лили и Бенджи.  
 Само дето се случи премеждие. Ние с Мико се 
спускахме начело на нашата групичка. Бенджи и 
Лили се спуснаха да ни посрещнат. Лили беше 
поизостанала, но Бенджи изведнъж се оказа право в 
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краката ни. Ние, естествено, паднахме. Идващите 
отзад не можаха да се удържат и изведнъж се получи 
една пирамида от нападали деца с преплетени ръце, 
крака и ски. Най-отгоре се намериха Лили и Бенджи. 
Лили пищеше и се мъчеше да разплете крака и ски а 
Бенджи само й пречеше. Той щастливо лаеше и се 
опитваше да близне когото докопа по лицето. 
Майките пищяха поне колкото Лили и тичаха през 
преспите към нас, а бащите сваляха ръкавици и 
трескаво търсеха из джобовете си мобилните 
телефони за да заснемат и увековечат пирамидата.  
 Така завърши този курс. Както винаги с Лили и 
Бенджи отгоре. Е, нищо, догодина – пак, а май и 
Лили ще се включи, пък да видим кой ще е отгоре! 

Вече всичко се е раззеленило, а Бенджи е 
пораснал и не можеш да кажеш за него, че е кутре. 
Научил се е и да говори, но не с уста, а с тяло. 
Погледнете снимката. Така застава когато иска да 
каже: „Хвърли пръчката да я гоня“. Запомнете позата. 
Тя е важна, защото заради нея Мико влезе в спор с 
учителката и май беше прав. Впрочем, съдете сами. 
 В училище ги учат, че животните нямали 
разум, а само условни рефлекси. 

Мико вдигна ръка, стана и каза че според него 

животните могат да мислят. За да подкрепи това, той 

разказа следния спомен от зимата.  

Зимата беше паднал дълбок сняг и през 
поляната водеше само една тясна пътечка. Бенджи 
тичаше пред нас с Татко, а отзад се показаха две 
баби, които водеха млади кучки. Бенджи, естествено, 
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се отправи към тях, но Татко му препречи пътя с 
пръчката. Бенджи видя, че не може да продължи и 
веднага смени тактиката. Почна да се моли:  

- Хайде хвърли пръчката да я гоня! 
- Лъжеш ли ме ? 
- Не, как можеш да си го помислиш! – ми 

отвърна на своя език той и продължи да настоява -   
 

 
хвърли пръчката 

Хвърли, та хвърли пръчката!  
- Я да видим – решихме с Татко и той хвърли 

пръчката напред. На секундата Бенджи се устреми 
като стрела назад към кучките ! 

Е, не е ли това истинска лъжа, свързана с 
предвиждането на няколко логически стъпки. Никой 
да не ми разправя, че кучетата не можели да 
разсъждават, а имали само условни рефлекси. Могат 
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да мислят и то много добре! Могат и да говорят! 
Бенджи знаеше поне два езика и кучешки и 
български. Изброихме, че знае повече от сто човешки 
думи. Само имената му колко бяха. От Бенджи баба 
го прекръсти на Бенджурка, Бенджушка, Джушка, 
Джуша и той отлично знаеше, че това са все негови 
имена. Знаеше иманата на поне още десетина кучета, 
знаеше имената на нашето семейство и на няколко 
приятели на Мико, Джеки и Лили. Знаеше редица 
команди като да, не, спри, стой, тичай и много други. 
Знаеше редица думи за храна, разходка и какво ли 
още не. Установявали сме, че ни е подслушвал и 
разбирал много добре в най-неочаквани случаи и то 
на теми, които на пръв поглед нямат нищо общо с 
кучешкия живот.  

Кучешкият език е много сложен и ние 
научихме много по-малко кучешки отколкото той 
човешки, което говори за интелекта му. Споменах 
вече думата заек, освен нея отлично разбирах 
изречението: “Хайде да излезем навън” , което 
звучеше като две излайвания, много кратка, почти 
неуловима пауза, и едно малко по-дълго и по-високо 
излайване, горе-долу звучащо като: “ау-ау! Ау!” . 
Винаги можехме да разберем не само, че някой идва 
или е влязъл но и кой е по начина, по който го 
посрещаше. Кучешкият език е сложен, защото са 
важни интонацията, височината на излайване, 
последователността и интервалите между две 
излайвания. Освен това кучетата говорят и с опашка, 
уши, козина, очи, поведението на цялото тяло, а на 
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всичко отгоре и с мирис. Никога няма да забравим 
миризмата, когато едно щастливо, уморено от хубава 
разходка кученце се свие на кравайче до теб, затопли 
се и задреме! Когато кучето беше добре, опашката  
му беше завита на кравайче. Когато се запознаваше с 
потенциален съперник, отиваше още по-напред. Ако 
работата отиваше към счепкване, опашката направо 
лягаше по гърба и козината до нея настръхваше. 
Когато му беше леко досадно, например, ако по 
време на разходка баба сядаше на някой припек и я 
чакахме, опашлето леко провисваше. Най-лошо е 
когато опашката му е отпусната надолу и казва: “Не 
ми е добре, болен съм”. Ушите също са много важни. 
Само да види някоя женска и се спуска към нея с 
разперени на страни кафяви ушички – мисли си, че 
така е много чаровен и е прав! Много пъти обаче ние 
просто не успяваме да разберем какво ни казва или 
ни трябват часове, за да се досетим, а той нас 
чудесно разбира дори когато говорим за наши си 
работи. Толкова умно е кученцето!  
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Навън е пролет 

Слънце грее 

Усмивки светват по лицата 

След зимен сън 

Сърцата пеят  

Ухаят в парка пак цветята 

Навън е пролет 

 
Пролет 
Разказва Джеки 
Пак е пролет. Всичко цъфти и ухае. Наближава 

Пасха, ухае на люляк, на цъфнали сливи 
 

 
 

и бадеми, на всякакви цветя… Aми просто се 
разходете навън през пролетта, ние така правим. 
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 Сега, обаче, сме навън само с Татко и това е 
важна тайна! Баба скоро ще има рожден ден и 
бързаме да й направим хубав букет. На Татко му е 
лесно, нали е висок и лесно набра цъфнал люляк. 
Виж, ние пък берем полски цветя. Бенджи много иска 
да помогне, но не може да разбере какво точно 
търсим. Както виждате и от снимката, души тревата и 
е готов да намери каквото му кажем, ама как да му 
обясним кое става за цвете?   
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Неусетно се изкачваме нагоре по хълма. 
Постепенно наближаваме някакви ниски постройки, 
които се оказа, че са кошари. Изведнъж оттам се 
спуснаха към нас няколко огромни псета. Ние с Мико 
хукнахме да бягаме. Ама много бързо се спряхме. 
Няма как, Лили беше останала и трябваше да я 
спасяваме. Ами сега! Омекнаха ни краката ама все 
пак се обърнахме да се върнем за Лили и Бенджи. Че 
то май и за Татко. И какво да видим: Лили седнала на 
поляната и гали огромните псета а Бенджи и той се 
присламчил към тях, а Татко се смее.  
 Оказа се, че още миналата пролет те тримата 
се разхождали наоколо и овчарските кучета им 
налетели. Татко се стреснал, прегърнал и вдигнал 
Лили на ръце, та да я спаси. Да, ама Бенджи, който 
тогава бил няколко месечно кутре, с весел лай се 
спуснал да ги посрещне. Огромните псета щели да си 
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изпотрошат краката да се мъчат да не сгазят кутрето. 
Наобиколили го и започнали да го глезят по кучешки. 
Пък той радостно джафкал и ги близвал по муцуните. 
Така станали приятели и приели и Татко и Лили в 
глутницата. Все пак Татко ни предупреди да не се 
опитваме да ходим до кошарите. Тук кучетата са 
приятели, но там стават пазачи и може и да 
пострадаме.  
 Хубаво се сприятелихме и си поиграхме. 
Накрая все пак набрахме и огромен букет за 
изненадата!  
 

Разказва Татко 
Времето лети. Представяте ли си, мъничката 

Лили скоро щеше да завърши десети клас! Кученцето 
е станало възрастен пес. Колко жалко е, че кучетата 
бързо остаряват. Хлапетата са пораснали и скоро ще 
станат студенти. Какво ли ще излезе от тях? Лили е 
станала една хубавица….Сума ти момчета се усукват 
около нея. 
Джеки май смята добре, дали ще стане математик? 
На Мико му се удава да измисля нови думи. Ето 
вчера звъни мобилният му телефон. Той се упътва 
към него и въздъхва: Кой ли ме „ЧОГНЕ“ сега! Дали 
пък няма да пропише.  

Сега сме на къмпинг край морето. Може би за 
последен път заедно. Ранна утрин е. Седя пред 
палатките и пак си мисля „Какво ли ще излезе от 
децата. Дали да опиша тази история?“. Ако я четете, 
значи все-пак съм се решил да го направя.  
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Морето леко шумоли. Хоризонтът почна да 
порозовява и изсветлява. Когато най-после  
приключих с писането, слънцето вече беше изгряло и 
слънчевата пътека тичаше по водата право към мен.  

Сега вече - край. Когато пишеш за младежи и 
любов, книгата завършва със сватбата. Когато пишеш 
за хлапета и за кученца е важно сам да се сетиш къде 
да спреш.   

Във всеки случай в сърцето ми винаги ще 
останат три хлапета и едно кученце. Защото ги 
обичам! 
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В Българският език е прието използването на 
запетайките и на пълния член съгласно измислени от 
лингвистите изкуствени правила. Направени са 
сложни с единствената цел да си оправдаят 
заплатите. Всъщност, всичките сложни „закони“ на 
граматиката могат да се заменят с едно много просто 
правило, което излагам по-долу. 
 Използването на запетайките и на пълния 
член бих формулирал по реда на важността им по 
следния начин 

1. Да се избегне двусмислие в текста 
2. Да се облекчи четенето и 

разбирането на текста 
3. Да се въведат акценти в текста там 

където е необходимо 
4. За благозвучие 

От това се вижда че за използването им не е 
необходим граматически разбор на изречението. 
Това си е чисто паразитно изискване въведено от 
филолозите за да си оправдаят заплатите и аз не 
смятам да се съобразявам с него. Какво значение 
има дали пред че е написана запетайка и дали 
думата членувана с пълен член е подлог в 
изречението. В говорният език членуването идва 
само от изискването за благозвучие. Запетайката има 
значение само за облекчаване на четенето и 
избягване на двусмислието. Използването на 
задължителна запетайка пред че го превръща в 
йероглиф “, че” който спокойно може да се замести с 
по-простия такъв “ че”.  


