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Посвещение 

Ти даде ми Кристофър Робин. 

Ти вдъхна нов живот на Пух. 

Каквото стане с тях и другите — 

с перото си го връщам тук: 

готова ми е книгата и идва 

да поздрави теб — майката — от мен 

като подарък мой за тебе, свидна! 

(Тя всъщност е твой дар за мен!) 

 

 

 

 

Извеждане 

 

Въведението служи да запознае читателя с героите. Но вие се 

познавате с Кристофър Робин и приятелите му от предишното въведение, а 

сега ние искаме да се сбогуваме с вас. Значи това е обратното на 

въведението. Когато обаче попитахме Пух как е обратното на въведението, 

той каза: „Обратно на обратното!“, което съвсем не ни помогна, както 

бяхме се надявали. За щастие Бухала не се смути и ни каза, че Обратното 



2 
 

на Въведение, драги Пух, е Извеждане. И тъй като той е голям майстор на 

дългите думи, сигурен съм, че именно така трябва да се каже. 

А на нас ни е нужно Извеждането, защото, когато миналата седмица 

Кристофър Робин ме попита: „Каква приказка щеше да ми разкажеш за 

Пух, когато…“ — аз изведнъж отговорих: „А колко прави девет пъти по 

сто и седем?“ И когато пресметнахме това, ние се заловихме за кравите, 

които минават по две за минута през една врата, а на ливадата чакат три 

хиляди, и колко от тях ще останат след час и половина? Всичко това ни се 

стори много вълнуващо. След като достатъчно се забавлявахме с него, ние 

се сгушихме и заспахме… Но Пух, който още известно време седя буден 

на стола до възглавницата ни и си мислеше Велики Мисли за Нищо, след 

малко също затвори очи, клюмна глава и тихо, на пръсти, ни последва в 

Гората. Там ние пак имахме вълшебни приключения, много по-чудни от 

тези, които сме ви разказвали досега. Но щом се събудихме сутринта, те 

изчезнаха, преди да успеем да ги задържим. Как започваше последното? 

„Един ден, когато Пух отиде в гората, там имаше сто и седем крави на 

портата…“ На, виждате ли — и то изчезна! А струва ми се, че беше най-

хубавото приключение! 

Все пак има и други, които ще си спомним сега. И тъй, това не е 

истинско Сбогуване, защото Гората ще бъде винаги… тук… и всеки, който 

обича Мечета, може да ги намери. 

 

 

Глава първа, 

в която е построена къща на Ийори в къта на Пух 

 

Един ден, когато Мечо Пух нямаше какво друго да прави, той си 

помисли, че трябва да направи нещо. И тръгна към къщичката на Прасчо, 

за да го види какво прави. Още валеше сняг, когато той се потътри по 

бялата горска пътека, като очакваше, че ще завари Прасчо да си грее 

краката пред огъня. Но за своя изненада завари вратата отворена и колкото 

повече надничаше вътре, толкова повече Прасчо го нямаше. 

— Излязъл е — тъжно каза Пух. — Това е то! Няма го вътре. Сега ще 

трябва да направя сам една бърза разходка в Размисъл. Жалко! 

Но преди това размисли, че трябва силно да почука, за да 

бъде напълно сигурен… 
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Докато чакаше Прасчо да не отговори, той подскачаше, за да се 

сгрее… и внезапно в главата му нещо затананика. Стори му се хубаво 

тананикане — такова, което сигурно ще затананика и у Другите: 

Колкото повече сняг вали, 

        тра̀-та-та-та̀м, 

колкото повеч вали — 

        тра̀-та-та-та̀м, 

толкова повеч вали, 

        трам-тра̀м, 

сняг, 

        тра̀-та-та-та̀м! 

  

И никой не знае, 

        тра-та̀ — та-та-та̀м, 

как моите пръсти, 

        та-та̀м, 

как моите пръсти, 

        тра-та̀ — та-та-та̀м, 

мръзнат! 

        Трам-тра̀м! 

 

— А сега какво да правя — каза си Пух. — Ето какво: Първо — 

веднага ще си ида у дома и ще видя колко е часът. И тогава ще отида при 

Ийори да му изпея песничката си. 

Той забърза към дома си. Умът му беше така зает с песничката, която 

готвеше за Ийори, че се изненада, когато видя у дома си Прасчо — 

настанил се в най-удобното му кресло. Пух спря и почна да търка челото 

си — чудеше се в коя къща се намира. 

— Здрасти, Прасчо! Мислех, че си излязъл. 

— Не! — отговори Прасчо. — Ти си този, който е излязъл, Пух. 

— Значи така било! — каза Пух. — Знаех, че един от нас е     

излязъл. — Той погледна към часовника си, който от няколко седмици 

показваше все единадесет без пет. 

— Почти единадесет часа! — радостно извика Пух. — Дошъл си 

тъкмо навреме за похапване. — И си пъхна главата в долапа. — А след 

това, Прасчо, ще отидем при Ийори да му изпеем песничката. 

— Коя песничка, Пух? 



4 
 

— Тази, която ще изпеем на Ийори — обясни Пух. 

Часовникът все още показваше единадесет без пет, когато — 

половин час по-късно — Пух и Прасчо тръгнаха. Вятърът беше спрял и 

снегът, уморен от виелицата, която го бе въртяла в кръг, сега се стараеше 

спокойно и леко да се настани на място, където би си починал. Понякога 

това място беше носът на Пух, а понякога не беше, но след малко Прасчо 

вече имаше бяло шалче на врата си и като никога досега се усещаше много 

заснежен зад ушите. 

— Пух — каза плахо той, защото не искаше Пух да помисли, че вече 

се Предава, — мислех си дали не е по-добре да отидем сега у дома да 

репетираме твоята песничка, а да я изпеем на Ийори утре или… през 

седмицата, когато се случи да го видим? 

— Това е добра идея, Прасчо. Но нека да я репетираме докато 

вървим. Не бива да репетираме вкъщи, защото това е специална песен, 

която се Пее на Открито в Снега! 

— Сигурен ли си? — попита загрижен Прасчо. 

— Е, добре, Слушай сам, Прасчо, тя започва така: „Колкото повече 

сняг вали, тра̀-та-та-та̀м…“ 

— Тра̀-та какво? — попита Прасчо. 

— Та-та̀м! — каза Пух. — Прибавих това, за да заприлича повече на 

песничка: „Колкото повече сняг вали, тра̀-та-та-та̀м, колкото повеч вали.“ 

— Не каза ли „сняг вали“? 

— Да, но това беше първото „тра̀-та-та-та̀м“ — обърна се Пух, — 

чакай, ще ти я изпея цялата и тогава ще разбереш! 

И той запя пак: 

Колкото повече сняг вали, 

        тра̀-та-та-та̀м, 

колкото повеч вали — 

        тра̀-та-та-та̀м, 

толкова повеч вали, 

        трам-тра̀м, 

сняг, 

        тра̀-та-та-та̀м! 

  

И никой не знае, 

        тра-та̀ — та-та-та̀м, 

как моите пръсти, 
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        та-та̀м, 

как моите пръсти, 

        тра-та̀ — та-та-та̀м, 

мръзнат! 

        Трам-тра̀м! 

 

Изпя я така, както се пее най-добре, и като свърши, очакваше Прасчо 

да каже, че от всички Песни на Открито в Снега, които е слушал досега, 

тази е най-хубавата. Но Прасчо, след като прецени внимателно, каза 

тъжно: 

— Пух, не толкова пръстите, колкото ушите! 

Те наближиха Мрачното Място на Ийори, където той живееше. Но 

тъй като все още беше много заснежено зад ушите на Прасчо — и това 

много му дотягаше, — те свърнаха към малката борова горичка и седнаха 

на оградата, зад която беше мястото. 

Спасиха се от снега, но не и от студа и за да се сгреят, изпяха 

песничката на Пух точно шест пъти. Прасчо изпълняваше само „тра̀-та-та-

та̀м“, Пух останалото, а двамата заедно удряха в такт с пръчки по оградата. 

След малко се почувстваха постоплени и можеха пак да разговарят. 

— Все си мислех — каза Пух, — все си мислех за това: мислех си за 

Ийори… 

— За Ийори? 

— Е, бедният Ийори няма къде да живее! 

— Наистина няма! — каза Прасчо. 

— Ти си имаш къща, Прасчо, и аз си имам къща — и те са много 

хубави къщи. И Кристофър Робин си има къща, и Бухала, и Кенга, и Зайо 

си имат къщи, и дори Зайовите приятели и роднини си имат къщи или 

нещо такова, а бедният Ийори си няма нищо! И така това, което си мислех, 

е: хайде да построим една къща за него. 

— Това — каза Прасчо — е Велика Идея! Къде ще я построим? 

— Ще я построим тук — каза Пух, — точно до тази страна на 

Гората, за да я пази от вятър, и точно тук, където се сетих за това. Ще 

наречем това място Къта на Пух. И ще построим Къща на Ийори в Къта на 

Пух! 

— Има цял куп пръти от другата страна на Гората — каза Прасчо, — 

видях ги. Много, много! И всичките са накуп… 
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— Благодаря ти, Прасчо — каза Пух. — Това, което сега каза, ще 

бъде от Голяма Полза и затова мога да нарека това място Пухипрасчов 

Кът, ако само Къта на Пух не звучеше по-добре, както е наистина, понеже 

е по-кратко и по̀ прилича на Кът. Тръгвай! 

Те скочиха от оградата и отидоха от другата страна на горичката, за 

да пренесат прътите. 

Кристофър Робин прекара цялата сутрин у дома си, като пътуваше до 

Африка и обратно. И тъкмо слизаше от лодката и се канеше да разгледа 

наоколо, когато… кой, мислите, почука на вратата, кой друг, ако не Ийори! 

— Здрасти, Ийори! Как си? — каза Кристофър Робин, като отвори 

вратата и излезе отвън. 

— Продължава да вали — тъжно каза Ийори. 

— Така е. 

— И замръзва! 

— Така ли? 

— Да! — каза Ийори. — Все пак — продължи той малко по-бодро — 

скоро не е имало земетресение! 

— Какво се е случило, Ийори? 

— Нищо, Кристофър Робин, нищо важно! Сигурно не си виждал 

къща или нещо такова наоколо? 

— Какъв вид къща? 

— Просто къща. 

— Кой живее в нея? 

— Аз. Или поне така мислех. Но навярно не! В края на краищата не 

могат всички да имат къщи! 

— Но, Ийори, аз не знаех, аз винаги съм смятал… 

— И аз не знам, Кристофър Робин, но как с този сняг… и това, и 

онова, а да не споменавам и ледените шушулки и тям подобни! Не е много 

Горещо на моята поляна в три часа сутринта, както някои мислят. 

Оградено, ако разбираш какво искам да кажа, но не дотолкова, че да е 

неуютно. Не е Задушно! Всъщност, Кристофър Робин — Ийори продължи 

със силен шепот, — съвсем между нас казано — никому не споменавай, — 

студено е! 

— О, Ийори! 

— И аз си казах: другите ще съжаляват, ако наистина. Те нямат 

Мозък — Сивото вещество, по погрешка натъпкано в главите им — и те не 

Мислят, но ако продължи да вали сняг още шест седмици или 
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приблизително, някой от тях ще почне да си казва: „На Ийори няма да му е 

много Горещо в три часа сутринта!“ И това ще се Разчуе. И те ще 

Съжаляват! 

— О, Ийори! — повтори Кристофър Робин, като чувстваше, че вече 

съжалява. 

— Аз не говоря за теб, Кристофър Робин. Ти си друг. Всъщност 

работата е там, че аз си бях построил къща до моята малка горичка… 

— Наистина ли? Колко интересно! 

— Най-интересното е — продължи Ийори с най-меланхоличния си 

глас, — че когато тази сутрин излязох, тя беше там, а когато се върнах — 

вече я нямаше. Никаква я нямаше естествено, а тя беше къща само на 

Ийори. Все още се чудя… 

Кристофър Робин не остана да се чуди. Той вече беше влязъл в 

своята къща и колкото можеше по-бързо си навличаше непромокаемата 

качулка, непромокаемите ботуши и непромокаемия шлифер. 

— Ще идем да я търсим веднага! — извика той на Ийори. 

— Понякога — продължи Ийори — някои, като свършат с вземането 

на чуждата къща, оставят по нещо от нея — което не им трябва — и дори 

се радват, че като се върне човек, ще намери нещо, ако разбираш какво 

искам да кажа. Затова Мисля, ако веднага тръгнем… 

— Тръгвай! — извика Кристофър Робин и те забързаха навън. Много 

скоро стигнаха до този край на поляната при боровата гора, където къщата 

на Ийори вече не беше. 

— Тук — каза Ийори. — Една пръчка дори не е останала! Е, разбира 

се, снегът е останал и аз мога да правя с него каквото пожелая. Не бива да 

се оплаквам! 

Но Кристофър Робин вече не слушаше Ийори, той слушаше нещо 

друго: 

— Не чуваш ли? — попита той. 

— Какво е това? Някой се смее! 

— Слушай! 

И двамата се заслушаха… и чуха един нисък дрезгав глас, който 

напевно разказваше, че колкото повече вали снегът, толкова повече 

продължава да вали сняг, а едно тънко пискливо гласче припяваше с тра-

та-та-там. 

— Това е Пух! — извика възбудено Кристофър Робин… 

— Възможно е — каза Ийори. 
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— И Прасчо! — продължи възбудено Кристофър Робин. 

— Вероятно е — каза Ийори. — Сега тук е нужно едно Тренирано 

Куче… 

Изведнъж думите на песента се промениха: 

— Завършихме нашата къща! — изпя дрезгавият глас. 

— Тра̀-та-та-та̀м — изпя пискливото гласче. 

— Хубава Къща… 

— Тра̀-та-та-та̀м! 

— Бих желал да е Моя… 

— Тра̀-та-та-та-та̀м… 

— Пух! — извика Кристофър Робин… 

Певците върху оградата замлъкнаха изведнъж: 

— Това е Кристофър Робин! — каза Пух възбудено. 

— Той се обажда от мястото, откъдето взехме всичките тези пръти 

— каза Прасчо. 

— Бързай! — каза Пух. 

Те слязоха от оградата и забързаха към другата страна на горичката. 

През всичкото време Пух издаваше приветствени звуци. 

— Я, тука бил и Ийори! — каза Пух, след като престана да притиска 

в прегръдките си Кристофър Робин. Той побутна с лакът Прасчо и Прасчо 

го побутна, и двамата си помислиха каква чудна изненада са приготвили за 

Ийори. 

— Здравей, Ийори! 

— Пожелавам и на теб същото, Пух Мечо, а в Четвъртък два пъти 

повече ти пожелавам! — каза тъжно Ийори. 

Преди Пух да успее да попита „Защо в Четвъртък?“, Кристофър 

Робин започна да разказва тъжната история за изгубената къща на Ийори. 

Пух и Прасчо слушаха и очите им ставаха все по-големи. 

— Къде, казваш, е била? — попита Пух. 

— Точно тук — каза Ийори. 

— Направена от пръти? 

— Да. 

— О! — каза Прасчо. 

— Какво? — попита Ийори. 

— Само казах „О!“ — нервно отговори Прасчо. И за да прикрие 

смущението си, той затананика тра̀-та-та-та̀м така, като че ли искаше да 

каже: сега вече какво друго да правим? 
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— Сигурен ли си, че беше къща? — попита Пух. — По-право исках 

да кажа сигурен ли си, че беше точно тук? 

— Разбира се, че съм сигурен — каза Ийори, а на себе си 

промърмори: „Някои са съвсем без мозък!“ 

— Защо, какво има, Пух? — попита Кристофър Робин. 

— Виж… — започна Пух. — Фактът е… — започна Пух. — Фактът 

е… Е, добре: фактът е… — започна Пух: — Виж какво… — започна    

Пух. — Всъщност е това… — пак започна Пух и нещо му подсказа, 

изглежда, че не обяснява много добре, и той пак побутна с лакът Прасчо. 

— Ето какво е — бързо каза Прасчо… — по-топло… — прибави той, 

след като сериозно помисли. 

— Кое е по-топло? 

— От другата страна на горичката, където е къщата на Ийори. 

— Моята къща?! — възкликна Ийори. — Моята къща беше тук! 

— Не! — твърдо каза Прасчо. — От другата страна на гората. 

— Защото там е по-топло… — добави Пух. 

— Но аз би трябвало да знам по-добре… 

— Ела и виж! — каза простичко Прасчо и ги поведе. 

— Не могат да бъдат две къщи толкова наблизо — подхвърли Пух. 

Те минаха от другата страна на горичката, а там стоеше къщичката 

на Ийори — приветлива, чудесна! 

— Ето я! — каза Прасчо. 

— И вътре е така добре, както и отвън! — каза гордо Пух. 

Ийори влезе вътре… и пак излезе: 

— Невероятно! — каза той. — Това е моята къща, а аз я бях 

построил там, където ви показах одеве. Изглежда, че вятърът я е издухал 

тук. Издухал я е над гората и я е оставил тук! А тук е много добре. 

Наистина много по-добре! 

— Много по-добре! — казаха Пух и Прасчо заедно. 

— Това показва какво може да се направи, ако си развалиш малко 

спокойствието! — каза Ийори. — Виждаш ли, Пух? Виждаш ли, Прасчо? 

Първо Мозък и После — Тежък Труд! Погледнете! Така се строи къща! — 

гордо каза Ийори. 

   

Те го оставиха вътре, а Кристофър Робин тръгна да закуси заедно с 

приятелите си Пух и Прасчо. По пътя те му разказаха за Страшната си 

Грешка. И когато той най-сетне престана да се смее, всички заедно пяха 
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Песента за Снежното време през целия обратен път, като Прасчо, който все 

още не беше много сигурен в гласа си, пееше само „Тра̀-та-та-та̀м!“. 

— Знам, че изглежда лесно — мислеше си Прасчо, — но не 

всеки може да го направи! 

 

 

 

Глава втора, 

в която Тигъра идва в Гората и закусва 

 

Мечо Пух се събуди внезапно посред нощ и се ослуша. После стана 

от леглото, запали свещта и се запъти към долапа с меда — да провери 

дали някой не се опитва да влезе вътре, — но нямаше никого и той се 

върна обратно, изгаси свещта и си легна. Но пак чу шум. 

— Ти ли си, Прасчо? — попита той. 

Но не беше. 

— Влез, Кристофър Робин! — каза той. Но Кристофър Робин не 

влезе. 

— Разкажи ми го утре, Ийори! — каза сънливо Пух. 

Но шумът продължаваше. 

— Рърърърърър — казваше Този, Който беше, и Пух изведнъж 

разбра, че вече не му се спи. 

— Какво може да е? — мислеше той. — Много гласове има в Гората, 

но този е различен от всички. Не е рев, не е мъркане, не е лаене, не е звуци, 

които издаваш, когато започваш да съчиняваш стихове. Това е някакъв 

звук, издаван от странно животно. И тези звуци то ги издава пред вратата 

ми! Ще го помоля да спре! 

Той стана и отвори външната врата. 

— Здравей! — каза Пух на тъмното, в случай че някой беше зад 

вратата. 

— Здравей! — каза Този, Който беше. 

— О! — каза Пух. — Здравей! 

— Здравей! 

— О, ето те и теб! — каза Пух. — Здравей! 

— Здравей! — каза Странното Животно, като се чудеше докога ще 

продължава това. 

Пух тъкмо се готвеше да каже за четвърти път „Здравей!“, когато се 

сети, че не бива, и вместо това каза: 
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— Кой си ти? 

— Аз — каза гласът. 

— О! — каза Пух. — Заповядайте вътре! 

Този, Който беше, влезе и при светлината на свещта двамата се 

заоглеждаха. 

— Аз съм Пух — каза Пух. 

— Аз съм Тигър — каза Тигъра. 

— О! — каза Пух, защото никога не беше виждал такова животно. — 

Знае ли Кристофър Робин за теб? 

— Разбира се, знае! — каза Тигъра. 

— Добре — каза Пух, — но сега е среднощ и това е хубаво време за 

сън. Утре сутринта ще закусим с мед. Тигрите обичат ли мед? 

— Те обичат всичко! — весело каза Тигъра. 

— Ако те обичат да спят на пода, аз ще си легна в леглото — каза 

Пух, — а утре ще правим разни неща. Лека нощ! — Той си легна в леглото 

и веднага заспа. 

Когато сутринта се събуди, първото нещо, което видя, беше     

Тигъра — клекнал пред огледалото. 

— Здравей! — каза Пух. 

— Здравей! — каза Тигъра. — Намерих един също като мен. А 

мислех, че аз съм единственият тук! 

Пух стана от леглото и започна да му обяснява какво е огледало, но 

тъкмо когато стигна до най-интересното място, Тигъра каза: 

— Прощавай за момент, но нещо се катери по масата ти! — и с едно 

силно „рърърърърърър“ той подскочи, хвана края на покривката, смъкна я 

на пода, омота се три пъти в нея, изтъркаля се до другия край на стаята и 

след страшна борба си показа главата на бял свят и весело извика: 

— Победих ли? 

— Това е покривката ми за маса — каза Пух и започна да го 

отмотава. 

— А аз се чудех какво е това — каза Тигъра. 

— Слагаш я на масата и нареждаш неща върху нея… 

— Тогава защо се опита да ме ухапе, когато не я гледах? 

— Не вярвам да е искала — поклати глава Пух. 

— Опита се! — каза Тигъра. — Но аз бях много бърз! 

Пух постла пак покривката върху масата, постави голямо гърне с мед 

и седнаха да закусват. Тигъра веднага си натъпка устата с мед… и 
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погледна към тавана, наклони глава на една страна, направи няколко 

изследователски премлясквания с език, издаде няколко критични и 

недоброжелателни звуци и накрая изръмжа решително: 

— Тигрите не обичат мед. 

— О! — каза Пух, като се стараеше да го каже Тъжно и със 

Съжаление. — Мислех, че Тигрите обичат всичко! 

— Всичко освен мед! — каза Тигъра. 

На Пух му стана приятно и каза, че щом привърши закуската си, ще 

го заведе у Прасчови и там ще може да опита неговите жълъди. 

— Благодаря ти, Пух — каза Тигъра, — защото наистина жълъдите 

са най-любимата храна на Тигрите! 

И така след закуската те тръгнаха към Прасчови. По пътя Пух 

обясняваше, че Прасчо е Много Малко Животно, затова не обича 

бабаитите, и помоли Тигъра да не се перчи много — поне в началото. А 

Тигъра — който през всичкото време се криеше зад дърветата и се 

хвърляше върху сянката на Пух, когато той не го гледаше — каза, че 

Тигрите са бабаити само преди закуска и щом им дадат няколко жълъда, те 

стават Тихи и Разнежени. Така лека-полека те стигнаха и почукаха на 

вратата на Прасчовата къща. 

— Здрасти, Пух — каза Прасчо. 

— Здрасти, Прасчо. Това е Тигър. 

— О, това ли е? — попита Прасчо и се промъкна до другия край на 

масата. — Мислех, че Тигрите са по-малки! 

— Но не и големите! — каза Тигъра. 

— Те обичат жълъди — каза Пух — и затова дойдохме тук. Бедният 

Тигър още не е закусил! 

Прасчо бутна купата с жълъдите към Тигъра, каза „Заповядай!“ и чак 

когато се прилепи към Пух, се почувства много по-храбър и каза с 

безгрижен тон: 

— Значи ти си Тигър? Добре, добре! 

Но Тигъра не отговори, защото устата му беше пълна с жълъди. След 

дълго мляскане той изфъфли: 

— Ъе е тоае… 

И когато Пух и Прасчо попитаха „какво?“, той отговори „изви… 

яйте!“ и за момент изскочи навън. 

Когато се върна, каза твърдо: 

— Тигрите не обичат жълъди! 
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— Но ти каза, че обичат всичко освен мед — каза Пух. 

— Всичко освен мед и жълъди! — обясни Тигъра. 

Като чу това, Пух каза: „Да, разбирам!“, а Прасчо, на когото стана 

много приятно, че Тигрите не обичат жълъди, попита: 

— Какво ще кажеш за магарешки тръни? 

— Магарешките тръни — отговори Тигъра — са най-любимата ни 

храна! 

— Тогава нека отидем при Ийори — каза Прасчо. 

Тримата тръгнаха и след като вървяха, вървяха и вървяха — стигнаха 

до тази част на Гората, където беше Ийори. 

— Здрасти, Ийори — каза Пух, — това е Тигъра. 

— Какво е? — попита Ийори. 

— Това — обясниха Пух и Прасчо едновременно, а Тигъра се 

усмихна с най-радостната си усмивка и нищо не каза. 

Ийори обиколи от едната страна Тигъра, после от другата. 

— Какво казахте, че е това! — попита той. 

— Тигър. 

— О! — каза Ийори. 

— Той отскоро е тук — обясни Пух. 

— О! — повтори Ийори. 

После дълго мисли и накрая каза: 

— Кога ще си върви? 

Пух обясни на Ийори, че Тигъра е голям приятел на Кристофър 

Робин, че е дошъл да остане в Гората, че… А Прасчо обясни на Тигъра, че 

не трябва да обръща внимание на думите на Ийори, защото той винаги е 

мрачен, а Ийори обясни на Прасчо, че тъкмо напротив — тази сутрин се 

чувства извънредно радостен, а Тигъра обясняваше на всички, които 

слушаха в момента, че още не е закусил. 

— Сетих се, че бяхме тръгнали за нещо — каза Пух. — Тигрите 

винаги се хранят с магарешки тръни, та затова дойдохме да те видим, 

Ийори! 

— Ех, нищо… Пух! 

— О, Ийори, не трябва да мислиш, че не съм искал и да се видим… 

— Е, да, да, разбира се! Но вашият нов раиран приятел естествено 

трябва да закуси. Как казахте, че се нарича? 

— Тигър. 

— Тогава ела насам, Тигре! 
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Ийори го заведе в най-бодливата част на трънената си градинка и я 

посочи с копитото си: 

— Това най-трънливо парче пазех за рождения си ден — каза той. — 

Но всъщност какво са рождените дни? Днес са тук, утре ги няма! 

Заповядай, Тигре! 

Тигъра му благодари и малко тревожно погледна към Пух: 

— Наистина ли са магарешки? — пошепна той. 

— Да — каза Пух. 

— Тези, които Тигрите обичат най-много? 

— Точно така! — каза Пух. 

— Добре! — каза Тигъра. И си натъпка устата. Чу се силно  

хрускане. — Ох! — извика той, седна на земята и си напъха лапата в 

устата. 

— Какво стана? — попита Пух. 

— Па̀ри! — изфъфли Тигъра. 

— Вашият приятел — каза Ийори, — изглежда, е налапал пчела. 

Приятелят на Пух престана да си клати главата, за да може да си 

извади бодлите от езика, и обясни, че Тигрите не обичат магарешки тръни. 

— Тогава защо унищожи толкова много? — попита Ийори. 

— Но ти каза — започна Пух, — ти каза, че Тигрите обичат всичко 

освен мед и жълъди! 

— И магарешки тръни — извика Тигъра, като тичаше около тях с 

изплезен език. 

Пух погледна тъжно. 

— Какво да правим сега? — попита той Прасчо. 

Прасчо знаеше какво, затова веднага каза, че трябва да се видят с 

Кристофър Робин. 

— Ще го намерите при Кенга — каза Ийори. После се приближи до 

Пух и високо прошепна: 

— Може ли да помолиш твоя приятел да си прави другаде 

упражненията? Аз веднага ще почна да обядвам и не ми е приятно да ги 

мачка точно сега. Маловажна работа и дребнаво от моя страна, но всички 

си имаме слабости! 

Много сериозен, Пух кимна и извика Тигъра: 

— Ела, ще отидем при Кенга. Тя сигурно ще има много неща за 

закуска. 

Тигъра привърши последната си обиколка и дойде до Пух и Прасчо: 
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— Па̀ри! — обясни той с широка приятелска усмивка. — Да   

вървим! — И се втурна напред. 

Пух и Прасчо тръгнаха бавно след него. И както вървяха, Прасчо 

нищо не каза, защото за нищо не се сещаше, а Пух нищо не каза, защото 

съчиняваше стихотворение. И щом го съчини, започна: 

— Как ще се справим ний с малкия Тигър: 

Туй — не яде! Онуй — не яде! 

Как? Как тогаз ще расте? 

Мед не обича, 

жълъд не ще, 

трън… Трън не иска! Та мигар 

знай някой нещо по-вкусно от мед?! 

Мед! За мен — мед! 

Мед пчелен… и пресен, 

жълъд — за Прасчо — наесен, 

трън със бодил — за 

Ийори! За сила! 

Тъй само ставаш голям!… 

 

— Тигъра е вече достатъчно голям — каза Прасчо. 

— Ама той всъщност не е тъй голям! 

— На мене така ми изглежда… 

Пух беше се вслушал в онова, което шумолеше в главата му, и като 

чу какво каза Прасчо, промърмори вече на глас: 

— Не, тука той те подвежда: 

колкото и фунта шилинга да тежи — 

още е малък. Ти, Прасчо, грешиш: 

Тигъра, братко, изглежда висок 

само със своите скокове! 

 

— Това е цялото стихотворение. Харесва ли ти, Прасчо? 

— Всичко освен шилингите — каза Прасчо — смятам, че не им е 

мястото там. 

— Те поискаха да дойдат след фунтовете — поясни Пух, — и аз им 

разреших. Така най-добре се съчинява стихотворение: да оставиш нещата 

сами да си идват. 

— О, не знаех — каза Прасчо. 
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През всичкото това време Тигъра се перчеше пред тях и често-често 

се обръщаше да пита: „Това ли е пътят?“ Най-сетне Къщата на Кенга се 

показа и там беше Кристофър Робин. Тигъра се затича към него. 

— О, ето къде си бил, Тигре — каза Кристофър Робин, — знаех, че 

си тук някъде… 

— Намерих разни неща в Гората — каза важно Тигъра, — намерих 

един пух, един прасчо, един ийори, но закуска не можах да намеря! 

Пух и Прасчо най-напред прегърнаха Кристофър Робин и после му 

разказаха какво се беше случило. 

— Ти знаеш ли какво обичат да ядат Тигрите? — попита Пух. 

— Смятам, че ако помисля повече, ще се сетя — каза Кристофър 

Робин. — Мислех, че Тигъра знае. 

— Знам — каза Тигъра. — Всичко, което има по света, освен мед, 

жълъди и… как се казваха тези парещи неща… 

— Магарешки тръни. 

— Да, и тях! 

— Добре, тогава Кенга ще може да ти даде закуска. 

Те влязоха в дома на Кенга и Ру каза „Здравей, Пух“ и „Здравей, 

Прасчо“ по един път и „Здравей, Тигре“ два пъти, понеже никога досега не 

беше поздравявал Тигър и му се струваше смешно. Тогава казаха на Кенга 

какво искат и Кенга най-учтиво предложи: 

— Ето бюфета, драги Тигре, погледни и си избери каквото ти  

хареса. — Тя веднага беше разбрала, че колкото и голям да изглежда 

Тигъра, той се нуждае от толкова нежност, колкото и Ру. 

— Мога ли да погледна и аз? — попита Пух, който беше почнал да се 

чувства малко като в единадесет часа. Той намери малка кутия 

кондензирано мляко и нещо му подсказа, че Тигрите не обичат такива 

неща, затова я отнесе сам в едно ъгълче, за да не го безпокоят. 

Колкото повече Тигъра си пъхаше носа тук и лапата там — толкова 

повече неща откриваше, които Тигрите не обичат. И когато огледа всичко 

в бюфета и нищо не можа да хапне, каза на Кенга: 

— Какво ще стане сега? 

Но Кенга и Кристофър Робин и Прасчо бяха наобиколили Ру, за да 

видят как той ще си изпие лекарството за усилване. А Ру казваше: „Трябва 

ли?“ и Кенга го молеше: „Ру, миличък, нали помниш какво обеща?“… 

— Какво е това? — пошепна Тигъра на Прасчо. 
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— Лекарство за усилване — каза Прасчо, — но той не обича да го 

пие. 

Тигъра се приближи, наведе се над облегалото на стола на Ру и 

изведнъж протегна език и налапа цялата лъжица. Кенга подскочи от 

изненада, извика „О!“, бързо хвана лъжицата и благополучно я изтегли, 

преди да изчезне в устата на Тигъра. Но лекарството за усилване го 

нямаше. 

— Тигре, миличък! — каза Кенга. 

— Глътна лекарството! Изпи ми лекарството, той изпи моето 

лекарство! — радостно викаше Ру, като смяташе, че това е весела шега. 

А Тигъра погледна към тавана, затвори очи, облиза няколко пъти 

челюстите си — да не би нещичко да е останало по тях — и спокойна 

усмивка озари лицето му, когато каза: 

— Ето, това обичат Тигрите! 

Затова оттогава Тигъра остана да живее в дома на Кенга. И на 

закуска, и на обед, и на вечеря той получаваше лекарство за усилване. 

Когато Кенга мислеше, че той има нужда от нещо за усилване тогава след 

ядене като лекарство му даваше по една-две лъжици от закуската на Ру. 

— Но аз мисля, че той е достатъчно силен — казваше Прасчо на Пух. 
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