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БЪРКОТИЯ В СУПЕРМАРКЕТА

През изминалата нощ спах непробудно.   
Имах страхотен сън, само да не беше ло-

шият край...

Сънувах, че със съседката Лили сме на дълга 
разходка в парка, а след това седнахме да си починем 
на поляната. Избрахме прохладно място под 
грамадно дърво с голяма сянка. Чувахме ромоленето 
на близката река... Лили извади покривка на бели и 
червени квадратчета, сложи я върху зелената трева, 
а плетената кошница, която носеше със себе  си, 
бе пълна с храна. От дълбините на кошницата 
започнаха да се появяват невероятни деликатеси, 
които Лили подреждаше върху покривката.  
Седях и се облизвах лакомо отстрани, а тя се засмя 
и ме подкани да започвам с хапването. Най-яркият 
спомен от съня беше огромно печено пиле! Ах, тази 
Лили – обичам я, помислих си, отхапвайки лакомо 
пилешко крилце! МЛЯС! Тя си отчупи бутче и се 
започна да се храни с голям апетит. Май яде по-бързо 
и от мен. Хи-хи! Нямаше време за много мислене, 
защото върху покривката имаше доста храна. 
Триъгълни сандвичи с пуешко, кексчета с череши 
и куп други вкусотии. Мисля, че щеше да ни бъде 
достатъчно, за да се заситя близкия час-два... ОБЛИЗ!  
Имаше и студена лимонада.
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Лили ме попита дали искам една чаша, но 
предпочетох студена вода, която тя придвидливо 
беше наляла в стъклена бутилка. Жадно изпихме 
напитките и се заехме с останалата част от 
печеното пиле.

Внезапно обаче и двамата усетихме, че нещо се 
случва! Изведнъж се появиха черни облаци и силен 
вятър! Спокойствието ни бе съсипано! Пилето 
литна във въздуха, покривката също. Дърветата  
се огъваха като сламки, а вятърът освен, че ни 
отнесе храната, развали и прическата на Лили. 

ГРРРРР!
Срещу нас се задаваше сърдита грамадна 

баба с къса рошава прическа. От тропането на 
гигантските ѝ крака, земята се люлееше здраво! 
Тя приличаше на огромна мечка, дошла от гората! 
Наближаваше с бясна скорост. Лили много се уплаши, 
вдигна ме на ръце и побягна далеч от великанката. 
Вихрушката, отнесла вкусното пиленце, стана още 
по-силна! Изход нямаше, а бабата-мечка ни настигна 
и протегна ръце, големи като багер, за да ни изяде!!! 
Ужасѐни стиснахме очи, Лили закрещя от страх, 
аз започнах да лая… и миг преди да ни сдъвче…  
се събудих! БАУУУ!  Какъв страшен кошмар!?
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За секунда помислих, че са ме изяли! Оххх! Май съм 
събудил всички. Изтръсках глава, изсумтях смутено 
и погледнах часовника. Показваше 7 часа сутринта. 
В стаята нямаше никой. Баба Жанет и дядо Том явно 
бяха станали по-рано, а батко Стив подремваше 
в другата стая. Бау! Отидох да проверя разбира 
се. Хих! Видях, че не съм сам вкъщи и се успокоих.  
С бавна походка се върнах в стаята на баба и 
дядо. Качих се на леглото и полегнах отново. 
Макар и кошмарът вече да бе отминал, нещо ме 
притесняваше... Тази човекоподобна мечка ми 
напомняше на някого... но на кого ли? 

Изминаха още два часа и наближи 9 сутринта. Чух 
отваряне на вратата, скочих за секунда от леглото 
и веднага отидох да проверя какво се случва. Баууу! 
Баба и дядо се прибираха рано-рано отвън. Я виж ти! 
Правят си сутрешни разходки без мен. Докато 
съм сънувал кошмар, те са били на ранна разходка, 
за да пият кафе в близката сладкарница. Носеха 
сутрешния вестник и плик с току-що мляно кафе.

Бау!

Хммм!
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– Баринка! Пиленце златно – каза баба Жанет. – 
Искаш ли нещо за хапване? – попита тя. Веднага с 
муцуната отговорих с „Да“!

– Е как да не иска, иска разбира се! – провикна се 
от коридора дядо Том.

Приближи се към мен и видях, че в ръцете му освен 
пликчето с кафе, имаше и вкусна топла закуска  
с шунка.

Хапнах малко и се качих на стола в кухнята. 
Заглавието на вестника, оставен на масата, 
гласеше: „Касиерка обра супермаркет“. Докато 
погледна и снимката, дядо се протегна и взе 
вестника да си го чете. 

Батко Стив се събуди и дойде в кухнята при нас. 
Бааууу! Готови за разходки, помислих си.

– Хайде Бари, днес освен разходката, искаш ли да 
отидем да напазаруваме в магазина? – попита Стив.

Да, да! Излаях веднага! Малко по-късно вече бяхме 
навън!

МЛЯСССС! 

Баууу!

ОБЛИЗ!
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Обикаляхме доста, а Стив извика и приятелите 
си с нас на разходката. Видях Емили и Ерик. 
Последният път, когато бяхме заедно, беше  
на Хелоуин, в страшната къща на ужасите. Бауу! 
Бауу! Поздравих ги, а те ми дадоха лакомства  
за дъвчене. Ех, че хубаво. Бети липсваше от групата, 
но била заета с важна работа и нямала време днес 
за мотаене навън. По телефона каза на Стив,  
че по-късно ще направи вкусна бисквитена торта  
и всички ще ѝ идем на гости.

Приближавахме големия супермаркет. Той беше 
точно зад ъгъла на ул. Зловеща. Отвън имаше 
голям паркинг и няколко по-малки магазинчета  
за различни стоки. Когато влязохме в супера, сърдит 
чичко от охраната за малко да не ме допусне вътре! 
Представяте ли си! Стив го увери, че аз бели и 
пакости не правя из суперите. Кимнах в съгласие 
и чичото ни пусна.

– Голям резил се случи вчера и не искаме повече 
неприятности – сподели охранителят.

Човекът набързо ни разказа, че снощи една  
от касиерките (името ѝ било Тути) обрала магазина 
докато си тръгвала от смяна. Всеки ден лъжела 
хората, връщала по-малко ресто, не давала касови 
бележки и ощетявала всички клиенти. 
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Когато истината излязла наяве, Тути опразнила 
касата и изчезнала безследно. 

– Колко шантаво! – учудено каза Ерик.

Чичкото ни показа и снимка на крадлата. Баууу! 
Уплаших се много! Това е същата мецана от кошмара 
ми снощи! ДЖАФ! Стив ми направи забележка  
да не лая силно. ДЖАФ! Пак излаях! Това не вещае 
добро, помислих си.

Грабнахме две пазарски колички и се впуснахме 
из рафтовете. Стив имаше списък за пазаруване, 
Емили и Ерик също. Веднага надникнах в тях.
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