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ПЕТНАДЕСЕТИ СЕПТЕМBРИ B ЖИbОТА НА 
ЕДИН ЕДНОРОГ

Преходът от Кръглата детска градина към Триъгълното учили-
ще може и да изглежда лесна работа. Но не и когато тръгваш една 
година по-рано и трябва да се сбогуваш със старите си приятели. 
И в никакъв случай, когато си еднорог, който се е родил в семей-
ството на нормални коне. Майка ти е дореста кобила, която ра-
боти като учителка в детската градина, а татко ти е бял и синеок 
жребец, който работи в туристическия бизнес. Това е семейство-
то ти. И изведнъж – изненада-а! Ражда се кончето Тарасик, кое-
то след няколко месеца се оказва еднорог. Бял на кафяви петна 
и със зелени очи. При какви ли не лекари ходиха родителите му, 
за да излекуват този странен израстък, който на всичкото отго-
ре го и сърбеше! С какви ли не мазила го лекуваха... Но рогът не 
изчезна. Растеше ли растеше полека заедно с Тарасик. В края на 
краищата на родителите им се наложи да се примирят, а на ле-
карите да признаят, че този случай е изключение от правилото.

***
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Един път татко му намери на тавана на конюшнята стари 
снимки и на една от тях беше прадядо му: горд, пищно облечен 
и с рог на главата. В интерес на истината снимката беше толко-
ва стара, че трудно можеше да се види дали рогът е истински, 
или от дунапрен. Кой знае – може да е бил просто карнавален 
костюм, с който прадядо му да е играл ролята на еднорог?

Както и да е, преди Тарасик не се вълнуваше кой знае колко. 
Защото в детската градина никога не беше имал проблеми с рога 
си. Само един път, като се събуваше, някой от групата му си ока-
чи палтото на него. Еднорогът погледна нагоре и от изненада ед-
ва не падна на земята! „Дебелашка шега – каза тогава майка му, 
учителката. – Никак не е смешно!“ Оттогава никой не го закача-
ше в детската градина.



Съвсем друго нещо е училището. Вместо майка му – учителка-
та, сега ще има чужда учителка и не познава всички деца в клас... 
Кой знае как ще се отнесат към един еднорог?

Тарасик стоеше в огрения от слънцето училищен двор и пре-
живяше нещо изключително вкусно. Едно такова празнично и 
сочно...

– Ей, момче, защо изяде букета за учителката? Нали ти дадох да 
ядеш! – подскочи разтревожена мама Кобила. – За минутка да се 
разсеям, и виж какви си ги надробил! Откъде да взема сега тол-
кова хубави маргаритки?

– А-а-а-а... – малкият еднорог едва дойде на себе си. – А учите-
лите ядат ли букети?
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– Ако искат, ядат, ако не искат – слагат си ги във ваза и си ги 
гледат. Сега какво ще правим? – тюхкаше се госпожа Кобила, до-
като ровеше в голямата си чанта. – Да, взех резервна училищна 
униформа, резервни чорапи, тетрадки, компот, борш в термос, 
ключовете от конюшнята... Но резервен букет нямам! Дори мъ-
ничък... Ох... Ще отида до директорката да разбера как се казва 
учителката ти.

Мама Кобила много се вълнуваше, защото първият училищен 
ден не тръгна съвсем по план. Оставаше ѝ да се надява, че детен-
цето ѝ бързо ще свикне и ще си намери нови приятели. Би било 
хубаво, ако татко Кон успее да дойде от работа... Дали ще го пус-
нат? Сега е пикът на сезона в Конско-Подилския замък и всички 
туристи искат да се качат да пояздят малко бял кон. Понякога се 
качват по двама, по трима и не яздят, а само се снимат.
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Особено странните туристи панди, които винаги се пререждат 
и мило се усмихват. Татко Кон вече се научи да се усмихва почти 
като панда!

***
На Тарасик хич не му беше весело. „Може да се върна в детска-

та градина? – размишляваше малкият еднорог. – Там са моите до-
бри приятели, любимите ми играчки... Макар че това тичане в кръг 
и спане през деня вече ми омръзна. А и прочетох всички книги... 
Мама казва, че съм умен и че в училище ще ми е по-интересно...“

– Пра-а-с! – нещо се спука.
„Боц!“ Тарасик усети болка в ребрата си. От изненада еднорогът 

не успя да каже и думичка.
– Ей ти, рогат кон такъв! – извика вълчето Боц. – Очите ти да не 

би да са на гърба? С твоя рог спука празничния ми балон!
Ребрата го боляха, а в главата му се прескачаха мисли от рода 

на: „Какво стана? Как така?! Не може да се бием... В детската гра-
дина нямаше такова нещо! Откъде се взе този балон! Ама че съм 
несръчен...“.



Малкият еднорог се чувстваше обиден и изплашен. В детска-
та градина никой не го нападаше и той не се беше научил да от-
връща.

– Извинявай... – изцвили неохотно Тарасик.
– Извинявай се на майка си! Тук гледай къде вървиш!
Вълчето се опита да се озъби, но се получи малко смешно, за-

щото няколко зъба му бяха паднали и не му бяха пораснали още 
нови. Животинките наоколо се засмяха.

– Хи-хи! Беззъб отворко! – заливаше се от смях Таралежко. Още 
малко и щеше да тръгне да се въргаля по земята и да изплаши 
нежните малки мишки и сънливците.

– Глупав кактус! – сърдито процеди през зъби вълчето.

– Знаете ли, че само невъзпитаните зверчета се присмиват 
един на друг? – пристъпи напред катеричката. – Всички ние сме 



различни. Едни имат опашки, други рога, а трети – боцкащи бод-
ли на гърба. Но това не е причина да се подиграваме. Хайде да се 
сдобрим и да се запознаем! Аз съм Марта.

– Аз съм Боц — каза вълчето.
– А аз – Тарасик.
Зверчетата започнаха да се разглеждат едно друго, започнаха да 

се хвалят с раниците си, питаха се какво обичат да ядат. Съгласе-
те се, че е важно да се знае, особено ако имаш толкова различни 
приятели.

– Хей, деца – изцвили мама Кобила, като се приближи към ком-
панията, – сега ще дойде вашата първа учителка. Госпожа Кен-
гуру!

– Кенгуру ли?! – в един глас попитаха зверчетата.
– Да не е тази, която е нарисувана в книжката? – поинтересува 

се Марта.
– Не, друга е – отговори госпожа Кобила. – Тя е дървесно кен-

гуру, което живее по дърветата.
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– Ох! – Зверчетата се опитваха да си представят как едно кен-
гуру скача по клони. Но не успяха. Със сигурност на дърветата ед-
ва ли би им харесал подобен клонотръс.

– Грух! – поздрави високо госпожа Кенгуру.
Децата обърнаха глави. По средата на училищния двор стоеше 

ниската рижа госпожа Кенгуру с дългата си опашка и мила ус-
мивка.

– Здравейте, мили мои първолачета! – каза госпожа Кенгуру. – 
Дойдох от Нова Гвинея по програма за обмен и ще ви науча да че-
тете, пишете, смятате и разказвате различни интересни истории.

– Надявам се – каза сам на себе си Тарасик.
На него му хареса новата учителка, макар че тя нямаше нито 

един рог. Но в нея имаше нещо особено... Ами да, имаше джобче 
на корема! В козината ѝ!

„Интересно дали там има термос с борш или играчка?“ – по-
мисли си Тарасик.



През това време в торбата нещо изписука и започна да се вър-
ти, после се появи едно мило носле.

– Я, там има бебе! – извика Марта и очарована сложи лапички 
на гърдите си.

– Яко – каза Боц.
В това време ученикът от по-горните класове Овенчо взе на ра-

менете си малката Мишка с белите панделки и звънче в лапич-
ките.

– Зън-зън! Зън-зън!
Докато звънчето подрънкваше, учителката покани зверчетата 

да влязат в училището.
Малкият еднорог вървеше из лабиринта на училищните кори-

дори и усещаше, че след всеки ъгъл става по-умен. Колко много 
остри и тъпи ъгли, колко коридори с букви и знаци... Всичко об-
ляно от ослепителна светлина от огромните прозорци, които бя-
ха вместо стени. Отначало Тарасик се опитваше да запомни пътя, 
но не се оказа толкова лесно... Господин Лос, охранителят, така 
и каза.

– Не е толкова лесно.
Като потропа с копито между рогата си, той добави:
– След една година ходене със сигурност ще запомните!

В класната стая таванът беше по-малък по площ от пода. Сигур-
но на совичките и прилепчетата им беше достатъчен, за да разма-
хат крила в междучасията. Но пък чиновете бяха много различни: 
високи и ниски, с пръчки и без, на колелца и на ски... Веднага се 
виждаше, че тук учат различни зверчета.

Госпожа Кенгуру окачи на дъската смешни картинки, на които 
беше нарисувано какво чака зверчетата в училище. Имаше съвети 
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как да ходят из коридорите, за да не им се завие свят. Вместо по-
казалка учителката използваше дългата си опашка, с която дейст-
ваше толкова умело, че никого не докосна.

„Най-важното е да не попаднеш под опасната ѝ опашка!“ – 
помисли си Тарасик.

– Ще учите на две смени – каза госпожа Кенгуру. – Групата на 
нощните животинчета ще идва на залез-слънце, а всички други – 
на обяд. Разбрахте ли?

– Да!
Госпожа Кенгуру се изпъна и накрая рече:
– Мили деца, вече сте ученици. Всеки ден в Триъгълното учи-

лище ще ви очакват безброй открития. Например, че Земята не е 
съвсем кръгла, че кестенът е ядка, а тиквата – плод. Че не всичко 
се чете така, както се пише. Че камъкът може да е рядък, а водата 



твърда. Ще научите, че приятелите може да помогнат в труден 
миг, но може и да наранят. Че всеки един от вас има таланти и 
всички заедно ще търсим малките ключове към тях...

– Глюх? – изписука Кенгурчето, което през това време беше ус-
пяло да се изкатери на перваза и си играеше с пердето.

Тарасик не издържа и тихичко изцвили.
– Ау, че страшно! – възкликна Марта от съседния чин.
– Не се тревожете – спокойно каза госпожа Кенгуру. – На мал-

кия просто му омръзна да седи, защото вече дойде време за меж-
дучасието.

В коридора се чу приятна музика и децата изтичаха да си иг-
раят.

Тарасик тихичко изпръхтя на себе си, за да прогони всичките 
си съмнения, и отиде при Марта:

– Слушай, обичаш ли да четеш?
– Да, много. Особено фантастични истории... – каза катерич-

ката.



После добави с тъга:
– Но любимите ми книжки изгоряха в горски пожар, а нови ня-

ма да ми купят скоро.
– Съжалявам... – Тарасик малко се притесни, защото не знае-

ше дали трябва да разпитва за толкова тъжно нещо. – Ъ-ъ-ъ-ъ-ъ... 
Чух, че наблизо има библиотека. Може да проверим?

– Съгласна съм!
Библиотеката беше наблизо: ако напишете коридор във фор-

мата на буквата „Г“, то тя се намираше в самия ѝ край.
От вратата долиташе миризма на нови и стари книги, а вътре 

въздухът беше сух като в пустиня.
– Иха-ха! Добре дошли, първокласници! – радостно изихка 

библиотекарката госпожа Сова. – „Буквар“ ли търсите, или нещо 
по-сериозно?

– Аз обичам фантастични истории – каза Марта.
Госпожа Сова сложи очилата, които я пазеха от вятъра на бър-

зото четене (той много изсушава очите и тогава трябва да си ку-
пуваш изкуствени сълзи!) и започна да търси в каталога.

– И така, имаме книги за космически медузи, китове, слонове...
– А имате ли за космически летящи еднорози?
– Момче, къде си виждал космически летящи еднорози?
– Представял съм си ги... Кой си е представял летящи китове и 

медузи...
– Ама и ти си един умник! Някой си е представил и сега това е 

КЛА-СИ-КА.
Последната дума госпожа Сова каза на срички.



– А имате ли фантастични книги за хора? – внимателно се по-
интересува Марта.

– Да, една минутка...
Госпожа Сова извади изпод щанда дебела книга с ярка корица.
– Ето, заповядайте... „Льоня Масик на Марс и други приключе-

ния на човекоподобни“. Написана е от котарак със странното име 
Сергий Оксеник.

Отзад на корицата имаше портрет на автора: усмихнат котарак 
с мустаци и сламена шапка.

– А за мене за космически слонове, моля – помоли Тарасик.
Библиотекарката даде на децата книжките и те доволни тръг-

наха към училището.
– Мислиш ли, че на Марс също има училище? – шепнешком по-

пита Марта еднорога.
Тарасик вдигна рамене.

Първият ден в училище беше към края си, родителите си взи-
маха децата, а те пък разказваха за впечатленията си.

Изненадващо, но татко Кон успя да доприпка!
– Как си, момчето ми? – попита той, като прегърна Тарасик. – 

Извинявай, че се забавих...
– Нищо – каза малкият еднорог и след като помисли малко, до-

бави: – Ще ме научиш ли да отвръщам?
– Разбира се, че ще те науча. Нима някой вече успя да те обиди?
– А, не... да... беше недоразумение. Мъчно ми е за детската гра-

дина и не разбрах как съм изял букета... След това спуках с рога 
си балона на вълчето... Той ме бутна, но не са му пораснали зъ-
бите и всички се разсмяха... Сприятелих се обаче с катеричката 
Марта и си взех книга за космически слонове...

Малкият еднорог се допря до топлия татко Кон и тихичко из-
пръхтя. Беше интересен ден.


