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БЕБЕ В МАГАЗИНА

О   ще през първия ден в магазина настана 
суматоха. Бях на централно място, където 

много хора ми се радваха и ме гушкаха. Всяко дете 
ме искаше, а аз радостно мятах опашка в очакване на 
игри, лакомства и внимание.

На следващия ден две майки влязоха с децата си. 
Какво шоу устроиха! Не е за разказване... Едното 
дете се разрева, защото искаше да ме вземе с 
него. Майка му се скара и каза, че кучета вкъщи не 
желае. После отидоха до клетката с птици и се 
загледаха в един папагал. Папагалът им кресна нещо 
и те, сърдити, се върнаха пак при мен. Малкото 
ревливо детенце ме гледаше и пак каза на майка 
си, че иска точно мен. Тя още веднъж му се скара и 
даде да се разбере, че куче вкъщи не ще. Детето се 
разрева още по-силно! Суматоха и рев настанаха в 
целия магазин. Птиците се уплашиха, захвърчаха и 
започнаха да издават тревожни звуци. Аз също се 
уплаших – не исках такова малко кречетало да ме 
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скубе и да ми дърпа ушите по цял ден. Представях 
си какво чудо ще е. Аз ли ще съм бебето или то? На 
мен ли ще обръщат внимание или на него? Кошмар, 
откъдето и да го погледнеш!

Второто дете беше по-умерено, но за сметка на 
това – капризно. Не знаеше какво иска – ту гущер, 
ту златна рибка, ту пък някакъв хамстер... Казах 
си – и това дете ще ревне вероятно. Ушите ми са 
чувствителни на силни звуци, а детският рев ме 
подлудява и плаши. Така го чувам, че все едно да 
вземеш пет черпака, три барабана, две тенджери и да 
блъскаш по тях с всичка сила. Звуци до полуда! Бауу, 
казвам ви – истински ужас! Малчуган номер две за 
днес не знаеше какво иска. Дойде намусен, намусен си 
и тръгна. Добре, че не се загледа в мен – много скучно 
дете. Кой нормален ще иска гущери вкъщи? По-добре 
куче – хем забавно, хем весело, хем винаги игри. Хммм. 
Гущер! Сигурно това дете живее в някоя пещера и си 
търси другарче. Така да е! Аз искам хубав голям дом, 
в който да тичам. Така си представям началото на 
кучешкия ми живот.
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След няколко дни, изпълнени с вълнение, в магазина 
дойде едно момче. Загледа се в мен и аз в него. Зарадва 
ми се от сърце. Гледаше ме с огромните си очи и 
каза, че съм голям сладур. Попита момичето, което 
ни пазеше в магазина каква порода съм. Погледнах го 
странно... че как каква порода съм? Най-хубавата! 
Защо въобще пита. Нали ме хареса – направо да ме 
взима, че ми е писнало от кресливци. Разговорът 
продължи по-дълго от очакваното и разбрах, че става 
нещо. Момчето си избираше куче за подарък на своите 
баба и дядо! Бауууу… какво вълнение! Дали ще избере 
мен или някое друго? Докато се чудех какво става, 
една ръка се протегна и ме гушна. Направо ме вдигна 
във въздуха и се загледах в неговата муцуна – май мен 
избра. Не знаех как да реагирам. Гледах уплашено и 
нямах представа какво ще стане. Едно беше сигурно 
– моят батко дойде и ме взе! Така било писано! Ура! 
Обзе ме вълнение и от радост се изпишках на пода! 
Бях бебе и ми беше позволено да правя бели... Баткото 
се засмя и тръгнахме от магазина заедно с цял куп 
глезотии, лакомства и играчки за мен.
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