
В една слънчева съботна сутрин, която ухаеше на току-що 
изпечен сладкиш, Биби и Мими вървяха с Мама към кукления 
театър. Щяха да гледат „Приказка за буквите“ и Мими 
подскачаше от радост, когато откриеше по витрините някоя 
позната буква. А Биби тътреше крака и се цупеше:

– Защо трябва да гледам приказки за букви? Буквите са скучни!

– Не са скучни! – отговори Мама. – От буквите стават цели 
думи. А когато можеш да прочетеш думичките около себе си, 
разбираш много повече!

– Така ли? – усъмни се Биби!

– О, да, казвала съм ти, че буквите правят думи. А думите 
обикновено не са никак скучни.

– Ето виж – посочи Мими, – тук пише СЛА-ДО-ЛЕД, но няма 
картинка! Без буквите не можеш да го прочетеш и няма да 
разбереш, че тук продават сладолед! А това не е за пропускане!

– Ти нали можеш да го прочетеш? Ще ми кажеш, че тук има 
сладолед, и готово! На мен не ми трябват никакви букви!



Под плаката на кукления театър „Приказка за буквите“ седеше 
една дама с кръгли златни очила. Тя чу разговора на децата и щом 
те застанаха пред нея, погледна над очилата строго, даже малко 
намръщено:

– Добър ден! Аз съм Феята на буквите Абевея! Добре ли чух, че не 
ти трябват букви?

Биби я погледна малко стреснато, но вдигна рамене и отговори:

– Ми, не ми трябват, скучни са и не разбирам за какво са ми!



– Е, щом не са ти нужни, аз ще си ги прибера. – Абевея щракна с 
пръсти и в този момент всички букви от плаката се превърнаха в 
редичка от животинки и предмети.

Децата решиха, че това е някакъв фокус от представлението и не му 
обърнаха много внимание. Но когато се върнаха вкъщи, разбраха, 
че фокусът на Абевея си е истинска магия! Мими разтвори 
любимата си книжка и се ококори:

– Погледнете! Книжката ми с приказки е като бебешка – няма 
никакви думички, само картинки!

– Ами моята полицейска тениска? На мястото на надписа „Полиция“
има някакво пони, охлюв, лисица... Това вече не е униформа, а 
бебешка пижама! Къде са буквите?



– Ах, сега търсиш букви? – На вратата на стаята внезапно се появи 
Абевея. – Нали не ти трябваха?

– Аз... – Биби наистина се смути, – просто не ми се ходеше на 
театър... не съм искал да те обидя. Мама ми е обяснявала – буквите 
са картинките на звуковете...

– Да, когато говорим, издаваме звуци – помогна му Мими. – С 
буквите можем да запишем какви думи сме казали или помислили. 
Ако някой измисли приказка, ще използва буквите да запише 
думите и, та после ние да можем да я прочетем.

– Точно така – кимна Феята на буквите, – или на тениската ти да се 
напише „Полиция“, за да знаят всички, че си играеш на полицай.

– Олеле, тениската ми! – натъжи се Биби. – Искам да ми се оправи 
тениската, Фейо?



– Добре, аз превърнах буквите в предмети и животни. Но 
вие можете да ги превърнете обратно, ако откриете коя е 
първата буква от името на всяко животно и предмет – смили 
се Абевея. – Но запомнете: трябва да откриете всички букви – 
само събрани всички заедно в Къщата на буквите, те могат да 
бъдат използвани да съставят думи.

Феята махна с ръка и изчезна.

– Ама аз не знам буквите! – разтревожи се Биби. – Как ще ги 
търся?

– Но знаеш звуковете. А всяка буква е записан звук, сам го 
каза – успокои го Маргаритка.

– Маргаритка! Бухалче! – зарадва се Биби. – Винаги идвате 
точно навреме! Имаме нужда от помощ!

– Ооо! Буху, буху! Аз съм най-умната птица, как да помогна? – 
веднага се включи Бухалчето.

– Трябва да намерим всички букви от 
азбуката, но не ги знаем! – каза разтревожено 
Биби. – Как тогава да ги открием?

– Аз знам азбуката – намеси се и Мими!

– Така ли? – погледна я Бухалчето.

– Е, почти де – не се смути Мими.

– Първата буквичка е „А“. Виждате ли 
наоколо нещо, което започва с нея?
– Хайде да търсим! – казаха всички 
заедно и се заоглеждаха.



Биби се завъртя на пета. Погледът му се спря на оставен на 
масата плод:

– АнАнАс!

АнАнАсът подскочи във въздуха, около него се струпаха 
АкулA, Автомобил, Агънце, АбАжур, АлигАтор и още много, 
много думи, започващи с „А“. Те се завъртяха, смалиха се и 
се пъхнаха в книжката на Мими. Тя бързо я отвори и ахна:

– Погледнетееее! На всички страници буквичките „А“ 
застанаха по местата си!



– Лелеее! – извика Биби! – 
Твоята книжка е къщичката 
на буквите!
Книжката плесна с корици 
и ги разтвори като покрив. 
Страниците се разгънаха 
надолу и образуваха 
трийсет причудливи 
стаички. Стаичките бяха 
празни, само в първата се 
беше настанила току-що 
намерената буква „А“.
– Страхотно! – ахна Биби. – 
Да напълним тази къщичка 
с букви! Коя следва?
– Хъм... знаех я... – замисли се Мими.
– Не е ли моята буква? Б! Също като на Багерчето ми! – сети се Биби. – 
Чуйте, знам едно стихче!
– Кажи ни го – усмихна се Мими.
– Борко Бие БараБан, БаБа Бели му Банан.
Биби още не беше довършил, когато се появи Багерчето му, 
натоварило в кофата си БараБан, Банан, Брадва, Бастун, Бутилка и 
още куп неща, започващи с „Б“. То тръгна към Бухалчето и колкото 
повече се приближаваше към него, толкова по-малко ставаше. 
Накрая се смали колкото буболечка.
– Знаете, че това е и моята Буква! – обади се Бухалчето, пое 
миниатюрното багерче с крило и го пъхна в книжката на Мими. По 
страничките се пръснаха буквички „Б“ и заеха местата си.


