
Малкият хитрец 
 

 

 

В един горещ августовски следобед минах покрай Софийския университет, 

купих си вестник и тръгнах да търся дебела сянка, под която да го прочета. 

 Седнах на пейка зад Народната библиотека, срещу една детска площадка. Малко 

след това, млада госпожица доведе група деца от близка детска градина и ги пусна да 

играят в пясъчника пред мен. Застана на асфалтовата пътека и започна да се оглежда 

встрани. Явно и беше скучно, и затова си търсеше компания. Аз ,чичкото, не и бях 

интересен. Търсеше млад човек. Не чака дълго. Скоро пред нея застана младеж на 

нейните години. Оказа се бивш съученик. И като започнаха едни разговори… 

 Децата забелязаха, че са без надзора на възпитателката си и започнаха силово да 

решават споровете помежду си. Едно от тях, Митко, извади от джобчето си малко 

камионче, което предвидливо си беше изнесло от детската градина и го подкара по 

пясъка. Друго момченце му завидя и поиска играчката: 

- Дай ми камиончето!  

- Няма да ти го дам! – заяви Митко. 

Последва втора, после трета молба, но отговорът беше един и същ. Тогава 

другото дете загреба шепа пясък и го изсипа върху главата на водача на камиончето. 

Митко не му остана длъжен и започна да го обижда: 

- Простак, глупак! 

„Учителката“ беше толкова увлечена в разговори, че нито чу, нито видя какво 

става в пясъчника, а аз само дето дупка не пробих на вестника, да ги наблюдавам. Така, 

до момента, в който второто дете, Тошко, застана до госпожицата и настойчиво я 

задърпа за полата, повтаряйки многократно: 

- Моля, госпожице! Моля, госпожице … 

- Какво бе, какво пак сте направили? – реагира със закъснение тя.  

- Моля, госпожице, Митко ме нарече простак и глупак! – оплака се детето. 

Младият човек до възпитателката се стресна. Някакво чувство на вина го накара 

да замълчи. Съученичката му обаче реши да покаже цялата си строгост и кресна: 

- Митко, ела веднага при мен! 

Не последва раздвижване на групата в пясъка. 

             -     Казах, да дойдеш веднага при мен! – с още по-висок глас изкрещя тя, при 

което компаньонът и подскочи. 

 Митко бавно, много бавно, тръгна към „възпитателката“ си, разчитайки да и 

мине гнева, но тя настойчиво повтори: 

- Казах, бързо!! 

Детето бавно ускори крачките си и на бузите му се появиха две сълзи – също 

както в киното „разплакват“ някоя актриса с глава нарязан кромид, но при него си беше 

без лук. Спря на дистанция, очаквайки „присъдата“ си. 

-     Ти какво си казал на Тошко? – строго попита тя. – Кажи, как си го нарекъл!? 

– с още по-висок глас изкрещя тя. 



Митко видя, че няма измъкване и невинно, със сълзи на очите, промълви: 

- Ами какво! Казах му: „заенце – баенце“! 
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