
Глава Първа
В която вече не живее таласъмчето

Високо  в  планината,  дълбоко  в  гората,  там покрай  реката,  само  до
пещерата,  в  дупка  в  земята,   живееше  таласъмче.  То  не  беше  кое  да  е
таласъмче, а едно много известно таласъмче - за него бяха писани книги.
Единствено по-известна от таласъмчето бе неговата опашка, която беше най-
най-известната  опашка  в  света  на  опашките.  Това  таласъмче  наричаха
Таласъмчо.

Таласъмчо беше пораснал много! От последните приключения беше
минала  цяла  седмица!  А  седмицата  беше  много  дълго  време  за  едно
таласъмче.  Толкова дълго,  че  след като бе минала цялата,  таласъмчето не
знаеше къде бе отишла. Най-вероятно на някое дълго място, където отиват
седмиците.

И Таласъмчо толкова беше порастнал, че вече можеше да стига тавана
на дупката си, когато се покатереше на три столчета. Опашката беше станала
толкова дълга, че таласъмчето можеше да си бърше с нея оцапаната муцунка,
когато се  наведеше и  промушеше главичка  между задните  си  лапички.  А
коремчето беше станало голямо тумбаче и можеше да казва "бълбук-бълбук"
по-силно от преди.

Но Зимата така и не дойде, защото първо дойде Есента. Зелените листа
на дърветата вече не бяха зелени. Козинката на таласъмчето започна да се
сменя с друга по-дебела козинка, а навън заваля. Заваля толкова много, че
продължаваше да вали, и да вали, дори когато вече беше валяло. И дупката се
наводни.  Толкова  много  вода  влезе,  че  вече  нямаше  място  за  нещата  на
таласъмчето и те заплуваха отгоре и излязоха навън. А Таласъмчо прекара
вечерта свит под едно дърво, където опашката бе заета да трепери.

На сутринта таласъмчето натъжено разгледа старата си дупка, в която
не  беше  останало  почти  нищо.  И  тогава  рогцата  предложиха  всички  да
отидат на едно още по-голямо приключение и да намерят нов дом, където да
живеят! И всички се съгласиха, даже и опашката. Все пак беше минала цяла
седмица без приключения, а това е много дълго неприключенско време за
едно порастнало таласъмче.

И така таласъмчето за последен път огледа дупката си, където бяха



останали  само  един  стар  биберон,  една  гайка  и  неговата  шапка.  Взе  си
шапката, сложи биберона и гайката в своята торбичка и се приготви за едно
ПО-ГОЛЯМО приключение! 

А сега накъде?

Таласъмчо беше чувал,  че в Африка е топло и дори да нямаш дом,
Зимата  не  идва.  Той  можеше  да  помоли  някой  щъркел,  който  отлита  за
Африка да го вземе. Ако пренасяха бебета, защото да не можеше да носят и
таласъмчета. (Глава Втора)

Таласъмчо беше чувал, че морето е безкрайно голямо. А когато едно
нещо е безкрайно голямо в него все се намира някое малко място за живеене.
Таласъмчо  можеше  да  се  опита  да  стигне  до  морето,  като  помоли  Рачо
Капитана да го качи на лодката "Параход". (Глава Трета)

Или Таласъмчо може да изчака вечерта, за да се промъкне в страната
на  сънищата.  Ако  се  вмъкнеше  там,  той  можеше да  изсънува  дом,  такъв
какъвто си пожелае. (Глава Четвърта)


