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– Ааа, значи Вие, Мелания, ще се учите да четете и 
да пишете? – подхвана католическият свещеник, пос
ле взе една салфетка и си избърса устата, която и без
друго не беше омазана.

Пък и как ли би могъл да се омаже със супа?! Добре де, 
може да ти потече по брадичката, ама това даже на 
мен не ми се случва. Макар че се е случвало да се оплес
кам здравата, например като глозгам от супата пи
лешко краче или пилешка шийка – нещо, което обожа
вам. Тогава баба ме поглежда начумерено и аз се забърс
вам с ръка, а тя ми се развиква. Не ми вика чак лошо, 
ами тъй, просто ми се сопва, защото е убедена, че ако 
не го направи, няма да я послушам, и сигурно е права. 
Обаче като ми викне, всички на масата я поглеждат с 
укор. Тогава баба ми посочва с очи салфетката, всички 
погледи се устремяват към мене и аз вече не мога да се 
правя на две и половина, ами се избърсвам с нея.
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Само че нещата не свършват дотук – тънкият хар
тиен слой полепва по цялата ми физиономия и се нала
га да отида да си измия ръцете и лицето. На католиче
ския поп не му се случва нищо подобно. Ами да, като се 
бърше всеки път, когато е чист…

– Ъхъ… – отвръщам на чистофайника, докато глоз
гам пилешкото краче.

Повечето деца не ги обичат. Шаца, съседчето, де
то седи срещу мене, през цялото време прави разни 
гримаси, сякаш му се гади от това, че го ям. И прия
телката ми Дуня, и тя, като е тук, само дето не при
пада от гледката. Баба казва, че това е така, защото 
пилешки крака обичат само възрастните. Пък и от 
тях не всички ги обичат, а само умните, допълва баба. 
Като нас двете.

Смилка, майката на Дуня, разправя, че след мен пи
лешките кости можели да се занесат в Природонауч
ния музей – тъй съвършено съм ги била оглозгала, пък 
чичо Симо, нейният мъж, ме похвали, че който можел 
тъй добре и прилежно да оглозга ситните пилешки 
костици, той лесно щял да се научи и да пише. Попи
тах го как ще се справи тяхната Дуня, като тръгнем 
на училище. Чичо Симо се усмихна и взе да ми обяснява, 
че тя режела картинки и нижела някакви перлички. Ни
що не му отговорих, но след като си отидоха, запитах 
баба дали Дуня яде картинките и перличките, за да по
умнее. Баба се засмя и каза, че няма да се учуди, понеже 
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Дуня е слабичка и тъничка. Слабичка значи, че няма мас
чица, пък тъничка, че няма мускули.

Според мен яденето на картинки и мъниста няма 
много да є помогне и дори ще я заболи корем като ме
не, когато ядох фъстъци с шлюпките. Откъде да знам, 
че не се ядяло всичко, като в Белград винаги всичко се 
яде. Освен кората на портокалите. Обаче тук, при ба
ба, на много неща им се яде само вътрешното, защо
то имат кори и люспи. Дуня идва само в събота и не
деля, понеже живеят в Нови Сад. Май там има още по
малко кори и люспи за ядене и се яде още повсичко, 
отколкото в Белград.

Хахаха, повсичко! Не се казва така, защото щом е 
всичко, значи не може да бъде повече и не може да е 
повсичко, ама когато баба не е наоколо, мога да си 
казвам каквото си ща. Двете с мама все си измислях
ме разни думички и много им се радвахме. Обаче баба 
не ги харесва. 

Днес на обяд са само католическият свещеник и 
Шаца.

Шаца ни е комшийче, на осем години е и идва да 
обядва у нас направо от училище. През седмицата ба
ба му работи в аптеката, тъй че му готви само в съ
бота и неделя. А майка му и баща му живеят във Вие
на и им пращат пари. Шаца не е лош, само че е момче 
и има компютър. Предпочита компютърните игри 
пред мен. Опитах да се влюбя в него, обаче ми беше 
скучен. Разправя, че училището било тъпо. Може и 
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тъй да е. Ама за него и аз съм тъпа. Е, не съвсем. Тъпо 
му е да ходи на плаж и да плува в реката, пък то хич не 
е тъпо, даже си е страхотно. На него му е тъпо и да 
кара колело! А може и да лъже, защото като му поисках 
колелото, не ми го даде. Стои си ей тъй в гаража, без 
полза.

– Хем не яде ябълките, хем не ги дава другиму – каза 
баба.

Жалко, че Шаца е толкова неинтересен и нищо в ду
мите му не е сигурно. В книгите и филмите приятели
те са друго нещо и понякога дори се влюбват. 

У дома често имаме много гости за обяд. Баба каз
ва, че това не са гости, а абонати. На гостите баба 
им готви, защото ги обича, пък абонатите є плащат 
всеки месец и така тя си изкарва заплата. Преди си 
печелеше парите в съда, където печаташе на една 
грамадна пишеща машина, но после машината се пре
върна в малък компютър, който се скапа. В съда баба 
печаташе всичко, ама съвсем всичко, което кажат хо
рата там – и съдиите, и полицаите, и крадците. Оба
че в бабиния град вече няма съд. Затвориха го, защото 
нямало достатъчно крадци. Всички се преселили в Бел
град, а някои даже в чужбина. Баба пише страшно бър
зо на компютър, сякаш е в някой анимационен филм. Не 
знам дали само удря по клавишите, или наистина пише 
нещо, защото все още не мога да чета.

Думата абонати започва с буквата А, която се на
учих да пиша днес. А мога и да я прочета. А се появява 
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много често в различни думи. Където и да погледнеш, 
все ще я откриеш. Това А невинаги е в началото на ду
мата, ами се пъха навред. Бааба ми даааде един извааа
ден клааавиш от своя компютър, нааа който печааа
талааа в съдааа, точно с буквааатааа А. Клавишът се 
извадил, защото найчесто удряла по него.

Баба не се радва особено, че вече не работи в съда. 
Макар да ми призна, че всичките тия букви є били дош
ли до гуша. Тя знае от кои букви е съставена всяка дума, 
дори да е някоя от найдългите, като например – прес
толонаследничка. Престолонаследничката е принцеса, 
която ще наследи престола, като майка є и баща є ум
рат. Горката престолонаследничка! Аз веднъж я утеша
вах – баба де, не престолонаследничката, когато беше 
тъжна, че вече не работи в съда, и є казах, че в печата
нето нямаше да мога да є помагам, докато в готвене
то за абонатите є помагам непрекъснато.

Баба твърди, че имам талант за готвене и затова 
реши да ме научи на всичките си ястия. Бабините ааабо
нааати не умеят да готвят, защото не са имали та
лант, нито баба като моята. Или пък нямат време да 
готвят. А и си нямат никого, който умее и има време да 
го прави за тях. Това не бива да го казваме на никого. За
щото е забранено със закон да готвиш за хора, които не 
са ти роднини или приятели. Понеже можеш да отровиш 
някого. Например с кетчуп и майонеза, с пастет и с раз
ни други неполезни храни, с които ме тровеха мама и ле
ля, защото бяха забравили, че тия неща са вредни.
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– Ааа, ами радвате ли се, че ще учите? – любопит
ства попът.

– Да не е луда да се радва! – намесва се Шаца и току 
избутва настрани морковите, пък и супата само я ли
гави.

Леле, ако го види баба, свършено е с него. Обаче аз 
няма да го ковладя, да не съм някоя ковладибаба.

– Не знам точно дали се радвам – отвръщам на по
па, а гледам баба. – Не е същото, като да имам рожден 
ден и да ми носят подаръци, или пък да отиваме при 
комшийката да погалим котенцата є. Или да са ми раз
решили да изям някой отровен сладолед. 

– Ааа, значи не се радвате, че ще се научите да че
тете и да пишете, така ли?

– Ама не съм казала такова нещо! Вие разбирате 
всичко, както си щете! – протестирам аз.

– Ааа, научили сте се да говорите на Вие! Браво, бра
во! Ето, значи си струваше през цялото време да Ви 
говоря на Вие!

Вярно, попът все ми говори на Вие. Сякаш сме някол
ко души. А не съм само аз. Тъй де, като се каже ти, се 
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има предвид мене, а като се каже вие, това означава 
аз и още някой. А сега попът със сигурност не говори 
за мен и Шаца.

– Ама не, нямах предвид теб, а всички вас, възраст
ните! – обяснявам му аз.

– Ааа, жалко! Но ще пораснете, ще станете позря
ла...

– ... и тогава ще мога и аз да разбирам всичко, както 
си ща, нали? Да, ама не! Аз ще съм средно пораснала ка
то мама, а не като тези, дето са съвсем възрастни. 
Мама наистина разбира, като є се каже нещо.

– Разбира тя, друг път! – не се сдържа баба.
– Мене ме разбира! – малко ме доядя на нея.
– Е, хайде, нека разбира поне някого – промърмори ба

ба и завря главата си в хладилника като щраус.
– Ааа, ама аз нямах предвид разбирането и неразби

рането, а това, че ще пораснете и ще се научите да 
персирате. 

– Не се казва персирате, а пасирате – поправям го 
аз. – Пък и вече знам да пасирам. Пасирахме с баба до
мати за зимнина.
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– Голямо кеф, няма що – прави се на остроумен Шаца.
Точно в този момент баба си извади главата от 

хладилника, забеляза го какво прави, грабна лъжицата 
от ръката му и без думи му натика моркова в устата. 
Тъй му се пада! 

– Персирам на сръбски означава да говоря на някого 
на Вие – обяснява ми баба и с очи ми посочва да є по
могна да сервираме пилешкото, панираните тиквички 
и спанака.

– И откъденакъде персирам? Много странно. Тъй 
де, поне да беше виирам, пък то персирам? Чудна рабо
та! – избирам да нося тиквичките, защото ги обичам 
наймного.

– Пер си значи на вие, а пер ту значи на ти – поясня
ва баба.

– Наистина ли? Никога не съм го чувала.
– Да, да, на латински. Или май беше на френски, не 

помня. Нали тъй, попе? – баба поглежда към католиче
ския свещеник, обаче той се е зазяпал в мобилния си 
телефон.

– Йозефе! – извиква го баба по име, което също ни
кога не бях чувала досега.

Когато си говорим за него, винаги му викаме като-
лическия поп. Католически, защото работи в онази, бя
лата църква, а не в другата, дето е боядисана в бежа
вичкаво като нашата къща. Ние с баба не ходим в ни
коя от двете. Обаче баба ми е обещала да отидем ня
кога. И в двете.
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– Ааа, да, ето тук пише – показва телефона си Йо
зеф. – Като се научите да четете, и Вие ще можете да 
узнавате всичко, истинско вълшебство!

Знам, че нещо ме мотае с тия приказки, сигурно ме 
подлъгва да уча буквите. Сякаш няма да ги науча и без
друго. Да не съм Шаца!

Йозеф чете от мобилния си телефон:
– Възникнало е от латинското пер и немското зи, 

което означава вие, но за да се изговаря полесно, е 
променено на си. А пер ту е възникнало от латинско
то пер и немското ду, което означава ти, но ду е пре
минало в ту. Говоренето на Вие е форма за изразяване 
на уважение към някого. Обикновено от помладите 
към повъзрастните. Някога децата са се обръщали на 
Вие и към своите родители, особено към бащите...

Баба погледна намръщено католическия поп и той 
тутакси млъкна. Това е защото двамата с Шаца не мо
жем да се похвалим с кой знае какви родители тук. Осо
бено аз – нямам си баща да му говоря дори на ти. Ня
мам си никакъв. Искам да кажа, имам, нали всеки има 
някакви родители, иначе не би могъл просто така да 
се появи на бял свят, но не е наблизо и никога не съм го 
виждала.

– А какво значи пер? – питам. – Аз често пер с пе
ралнята, а баба пер дори на ръка...

– Пер с пералня! – завъртя очи Шаца, сякаш съм каза
ла найтъпото нещо на света.
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– Ааа, не, не може да казвате само пер, трябва да 
изговаряте цялата дума. Ако искате да сте ум, а не 
глу. Нали ме схва? – днес попът е позабавен от обикно
вено.

– Схва, схва! Аз съм глу, но и вие сте глу! А на мен 
това ми е су. Обаче какво всъщност значи пер?

– Да… на латински значи много неща. Да речем в 
този израз означава на. А като отидете в гимназия, 
ще научите и останалите значения.

– Ех, кога ли ще стане това!
– Ааа, скоро, скоро. Дори не предполагате колко ско

ро. Но първо трябва да се ограмотите. Научихте ли 
вече някоя буква? – запита католическият поп вече 
съвсем нормално.

На мен ми е скучно да разговарям обикновено, зато
ва мълча необикновено. Само му посочвам с ръка стъл
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бата, разтворена насред трапезарията, която ни слу
жи и за кухня, и за дневна. 

– Ааа, учили сте буквата С – стълба?
Поклащам глава. Попът поглежда Шаца, който също 

проявява интерес.
– Учили сте буквата П, като подпора? – опитва и 

той нещо, за първи път в живота!
Стана ми жал, че не позна.
– Ааа... Учили сте буквата Д – защото е дървена?
Пак поклащам глава.
– Предаваме се! – викна попът и дори не каза свое

то Ааа.
– Учихме буквата А – заявявам победоносно и го за

мъквам да види стълбата отстрани.
И Шаца идва с нас. Невероятно, детето Шаца се съ

живи! После им показвам тетрадката, където са изпи
сани разтворени стълби с въженцето, дето ги свързва 
по средата, да не направят шпагат. Цялата страница 
е запълнена с големи и малки букви А. Голямото е прос
то като фасул, обаче малкото е ужасно трудно.

– Ааа! – схвана найсетне и попът.
– Не е лошо като за начинаеща – похвали ме Шаца, а 

аз си затворих устата, която беше зяпнала от изумле
ние.

Шаца да ми каже нещо хубаво! Май трябва да му бла
годаря за комплимента! А, не! Шъ мъ прощава! Тъй гово
ри дядо Бране, а баба все го поправя, че не се казва шъ 
мъ прощава, а ще ме прощава. Никакво благодаря на Ша
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ца от първия път. Ще трябва още много пъти да ми ка
же нещо хубаво. Защото толкова дълго беше ужасен.

– А защо Вие винаги първо казвате Ааа? – заговарям 
попа на Вие, колкото да не обръщам внимание на Шаца, 
а и да изненадам с нещо и него.

Обаче този път той не забелязва. Вместо това лъ
же. Но лъже нарочно, за да ни разсмее.

– Ааа, аз никога не казвам подобно нещо. А, не, не, 
възпитаният човек никога не започва думите си с а. 
Ааа защо тази стълба, тъй де, искам да кажа това А 
стои насред стаята?

– Как защо, ами за да се науча да пиша буквата А – 
след хранене мисълта на хората е доста мудна.

– А и окааачвааахме пердето на хааалките – баба 
така се прозя, че макар да си закри устата с ръка, в 
нея пак можеше да влети цял сааамолет.

– Ааа, нямам търпение да учите и буквата С! Тогава 
ще има и сврака, и слон... – заяви попът.

– Сони плей стейшън – изстреля поредната глу
пост Шаца.

– ...супа, сарми, салата, сирене, сланина, спанак, сол, 
сирене, сос, сутляш... – увлече се баба.

– Сиренето го каза два пъти – поправих я аз, а после 
се сетих за онова, което искам повече от всичко: – А 
може ли сладолед и скайп?
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