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ПОВЕЧЕ НЯМА ДА СНАСЯ ЯЙЦА!

Току-що снесеното яйце се търкулна; спря го телената мрежа. Ипсак го 
гледаше тъжно – беше мътно, измацано с кръв.

Не беше снасяла от два дни. Помисли си дори, че повече няма да може да 
снася, но ето че сега дребното и грозно яйце бе пред нея.

„Не искам да снасям повече.“
Господарката дали щеше да вземе и него? Въпреки че постоянно мърмо-

реше, че яйцата стават все по-дребни, тя редовно ги събираше и никога не 
оставяше яйце, било то и дребно.

Днес на Ипсак ѝ беше трудно да стои права. Естествено – та тя снесе, без 
да се е хранила!

„Още колко яйца останаха в мен? Дано това да е последно...“
Въздъхвайки, тя се загледа навън. Въпреки че беше затворена зад телена-

та мрежа на кокошарника, поне можеше да гледа на воля. Живееше близо до 
вратата на птицефермата. Тя не се затваряше добре и през процепа ѝ Ипсак 
можеше да види акацията. Толкова се радваше на тази гледка, че досега бе 
живяла, без да се оплаква – въпреки студения зимен вятър и капещия вътре 
летен дъжд.

Тя беше кокошка за снасяне на яйца, т.е. кокошка, която се отглежда за-
ради яйцата. Повече от година в птицефермата само това бе правила. Нико-
га не беше излизала навън, а и в нея не можеше нито да обикаля свободно, 
нито да пляска с крила до насита. Но тайно хранеше надежда – беше видяла, 
че кокошката, която живее в двора, води новоизлюпено пиленце.

„Само веднъж да мога да измътя! Да видя излюпването на пиленце...“
Да измъти яйце и да излюпи пиленце… За миг дори не забравяше мечта-

та си. Подът беше наклонен и яйцата се търкулваха надолу, а телената мрежа 
ги разделяше от кокошките. Мечтата ѝ нямаше как да се сбъдне.
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Вратата се отвори и влезе господарят, бутайки количка с едно колело.
– Ко-ко, ето ви закуската!
– Гладни сме! Давай бързо, ко-ко!
Изведнъж стана шумно.
– Лакоми сте, но трябва да заслужите храната си! Фуражът пак поскъпна!
Той говореше високо, докато гребеше с черпак. Ипсак дори не го слуша-

ше, а се взираше през широко отворената врата.
От няколко дни бе изгубила апетита си. Нямаше и желание да снася. Ви-

наги когато собственичката взимаше яйцата, сърцето ѝ се свиваше от болка. 
Радостта ѝ от снасянето се обръщаше в тъга: нито можеше да докосне яйце-
то си, нито да разбере какво ще стане с него, след като го изнесат в кошница-
та. Беше изтощена от всичко това.

А навън светът блестеше. Акацията беше се окичила с бели цветчета. 
Ароматът им се носеше по вятъра и проникваше чак до сърцето на Ипсак. 
Изправи се рязко и оголената ѝ червена шия се показа през телената мрежа. 

„Ипсакуи пак е родила цветчета!“
Кокошката завиждаше на листата на акацията. Преди време те едва се 

виждаха, но вече бяха пораснали и имаха ароматни цветчета.
Ипсак видя акацията за първи път, когато я затвориха в птицефермата. 

Тогава си помисли, че на акациевото дърво няма нищо друго освен цветчета.
След няколко дни обаче цветчетата, хвърчейки като снежинки, опадаха 

и останаха само зелени листа. Те се задържаха до късна есен, след това по-
жълтяха и опадаха тихичко. Ипсак благоговееше, докато гледаше как листа-
та, понесени от силния вятър и свирепия дъжд, пожълтяват и кротко се си-
пят по земята. През пролетта на следващата година те се възродиха в нежни 
зелени листенца и тогава душата на Ипсак отново се изпълни с радост.

Тя вярваше, че в света няма по-хубаво име от „листо“. Листата жадно 
поемат вятъра и слънцето и, падайки на земята, се превръщат в тор, а след 
това от нея се раждат ароматни цветчета. На Ипсак ѝ се искаше да направи 
същото: да създаде живот.

Тя завиждаше на листата и затова сама се беше кръстила с това име – 
Ипсак, което означаваше цветна пъпка. Да се казва така беше нещо ново и 
чудно за нея; тя обичаше името си, въпреки че никой не я наричаше Ипсак 
и че беше ясно, че не може да живее като листата. Това беше нейната тайна.

След като се преименува, Ипсак навикна да мисли съсредоточено. Пом-
неше всичко, което се случваше навън – как луната се запълва и изтънява, как 
слънцето изгрява, дори как животните в двора се карат.
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– Хайде, яжте! Да снасяте едри яйца!
Собственикът пак говореше на висок глас. При всяко хранене той пов-

таряше все едно и също. На Ипсак тези думи отдавна ѝ бяха омръзнали; въ-
обще не го слушаше и продължаваше да гледа към двора.

Животните на двора бяха заети с това да се хранят. Голямото семейство 
патици, кълвяха упорито, обградили паницата с вирнати опашки, без да по-
глеждат настрана дори и за миг. Старото куче също хапваше лакомо. То си 
имаше отделна паница, но заради петела лапаше колкото се може по-бързо. 
Кучето се страхуваше от него – преди време петелът бе накълвал муцуната 
му, защото не му беше отстъпило храната си.

Паницата на петела и кокошката беше голяма. Те нямаха други членове 
на семейството и затова закусваха сами и на спокойствие. Въпреки това по-
някога петелът нарочно се взираше в паницата на старото куче, а то, подвило 
опашка, ръмжеше. Но петелът не се плашеше и не отстъпваше. По този на-
чин искаше да покаже, че именно той е главата на всички животни в двора.

Той имаше красива вирната нагоре опашка и яркочервен гребен. Очите 
му не познаваха страх, а човката му беше много остра. Изглеждаше много 
смел. Работата му бе да кукурига всяка сутрин и да се разхожда по цял ден с 
кокошката из полето и по поляната. Това беше единственото му занимание.

Всеки път, когато гледаше кокошката в двора, Ипсак се задушаваше от 
яд. Не можеше да я търпи! И тя искаше да се разхожда с петела и да ровят 
заедно на бунището.

Патиците, старото куче, петелът и кокошката живееха в двора. Техният 
свят бе съвсем различен и на Ипсак бе забранено да пристъпва в него. Кол-
кото и да подаваше шията си през мрежата, тя не можеше да излезе от нея 
– само перата ѝ се оскубваха!

„Защо аз съм в кокошарник, а онази кокошка не е? Не разбирам. Защо?“
Ипсак сама се питаше и сама си отговаряше. Тя не знаеше, че петелът и 

кокошката са от чиста корейска декоративна порода. Не знаеше, че нейните 
яйца няма да се излюпят, независимо колко дълго ги мъти. Ако знаеше всич-
ко това, тя не би хранила празни надежди да излюпи пиленце.

След като закусиха, патиците се оттеглиха към хълма, като по пътя си 
минаваха покрай акацията. Дузината питомни патици и един зеленоглав па-
ток, дребен и със съвсем различно оперение. Главата му беше зелена като 
акациевите листа и той не приличаше на побратимите и посестримите си. 
Макар да бе различен, по крякането и походката му Ипсак бе познала, че 
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той без съмнение е паток. Не знаеше защо се е заселил в двора. Изглеждаше 
различно и тя го наблюдаваше с голямо любопитство.

Собственикът приближи до Ипсак, която гледаше унесено навън.
– О-о-х, какво е това? – измърмори той.
Той спря да сипва яденето и да подвиква. Видя, че вчерашният ѝ фураж 

е останал недокоснат и заклати глава. Понеже по принцип жена му събира-
ше яйцата, той обикновено излизаше, след като приключи с храненето, но 
днешният ден беше по-различен.

– Напоследък нищо не яде. Тц-тц, сигурно се е разболяла.
Собственикът гледаше яйцето и Ипсак недоволно. След това го взе; ко-

гато големите му пръсти се допряха до черупката, яйцето се вдлъбна и по 
него се образуваха ситни гънки. Ипсак се стресна – знаеше, че яйцето ѝ е 
дребно и грозно, но не и че е меко.

„Какво се е случило? Защо не се е образувала черупка?“
Собственикът не каза нищо повече, само смръщи чело; това дълбоко 

нарани сърцето на Ипсак. Винаги когато ѝ отнемеха яйце, я болеше, но бол-
ката не беше така силна като сегашната. Плачът ѝ я задави, цялото ѝ тяло се 
вдърви. 

„Как можах да снеса яйце без черупка!?“
Когато той пренебрежително хвърли мекото яйце в двора, тя несъзна-

телно присви очи. При досега с твърдата земя то се спука без никакъв звук, а 
кучето веднага притича да го изближе.

Ипсак вече ронеше сълзи. Откакто беше кокошка, плачеше за първи път. 
Трепереше ядно и болезнено, стискайки здраво човка.

„Никога повече няма да снасям! Никога!“
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ИПСАК ИЗЛИЗА ОТ КОКОШАРНИКА

Беше щастлива, когато можеше поне да гледа двора – как дузината пати-
ци обикалят наоколо и как кучето ги следва беше къде-къде по-интересно от 
това да чопли храната.

Със затворени очи Ипсак понякога си представяше, че и тя се разхожда из 
двора свободно. Представяше си как мъти яйце, как излиза на разходка с петела в 
полето, как пиленцата ги следват… Но винаги накрая с въздишка отваряше очи.

„Няма смисъл. Този ден никога няма да настъпи за мен.“
На следващия ден тя отново не снесе яйце. На третия и четвъртия ден 

също. Напълно естествено – та тя дори не можеше да се изправи!
На петия ден, в който не снесе, собственичката каза недоволно:
– Тая е кокошка за клане. Вече трябва да я извадя от кокошарника.
Ипсак спеше като умряла, но я чу.
„Да ме извади оттук? От кокошарника?“
Не беше го очаквала. Не разбра какво означава „кокошка за клане“, но 

като чу, че ще я извади оттам, изведнъж цялото ѝ тяло се обля в топлина. 
Едва-едва вдигна глава и отпи една глътка вода.

На следващия ден също не можа да снесе яйце. Чувстваше, че повече не 
може да снася, че никога вече няма да го направи. Въпреки това пи малко 
вода и хапна фураж.

„Започвам наново. Ще излюпя яйце и ще отгледам пиленце. Мога да го 
направя, само трябва да изляза оттук...“

Ипсак чакаше, развълнувана и нетърпелива, мислейки си, че ще излезе 
на полето с петела и ще човърка пръстта. От вълнение не можа да заспи.

На седмия ден, откакто не снасяше, вратата на кокошарника се отвори 
и собственикът и жена му влязоха, бутайки количката. Ипсак не можеше да 
стои права, но умът ѝ беше по-ясен от всякога.
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„Сега излизам от кокошарника! Ко-ко-ко!”
Отдавна – откакто беше затворена, – не бе кудкудякала така хубаво. Ето 

че най-специалният ѝ ден бе настъпил. Вече усещаше аромата на акациевия 
цвят.

– Можем да получим поне малко пари за месото ѝ, нали?
– Ами не знам, болна е...
Двамата говореха за Ипсак. Тя не ги слушаше внимателно. Вълнуваше се 

от факта, че най-после ще може да живее в двора.
Мъжът с лекота извади Ипсак от кокошарника, зад чиито решетки бе за-

творена от една година. Силно стисна крилата ѝ и хвърли Ипсак в количката. 
Бам!
 Не беше болна, но вече нямаше сили да се противопоставя или да пляс-

ка с крила. Въпреки това вдигна глава, но само за миг, защото почти веднага 
бе затисната от болните кокошки, хвърлени върху нея.

Няколко стари кокошки също бяха извадени от кокошарника и затворе-
ни зад друга телена мрежа. Те не можеха да снасят яйца, но пък бяха здрави. 
Бързо ги натовариха в камион и скоро след това потеглиха нанякъде. Ипсак, 
смачкана от умиращите кокошки, обаче остана в количката. Кокошката, 
хвърлена последна, покри дори главата ѝ.

Макар притисната и задушаваща се, Ипсак се опитваше да не губи съз-
нание.

„Какво ли ще стане с нас? Страх ме е!“
Гласовете на шумните кокошки намаляха, а скоро съвсем спряха да се 

чуват. Трудно ѝ беше да си поеме дъх.
„Такава ли е съдбата на кокошката за клане?“
Задушаваше се. Клепачите ѝ се затваряха против волята ѝ.
„Ще умра така...“
Опитваше се да събере смелост, но я беше прекалено страх. В сърцето ѝ 

започна да се насъбира тъга.
„Как така ще умра? Не мога! Искам да изляза на двора!“
Тя помисли, че на всяка цена трябва да излезе от количката, но прекале-

но много кокошки я затискаха; сякаш костите ѝ се раздробяваха.
Ипсак си спомни за акациевото дърво с разцъфналите цветове. Сети се 

за зелените листа, за аромата на цветята и за радостните и ярки картини с 
животни на двора.

„Имах мечта – да измътя и излюпя пиленце! Аз съм кокошка и толкова 
много го исках... но не можах да го осъществя! Май така ще си и умра.“
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Докато губеше съзнание, въображението ѝ все повече се разпалваше.
Виждаше се как мъти яйце в полог.
Смелият петел я пазеше и акациевите цветчета хвърчаха като снежинки.
„Винаги съм искала да измътя яйце. Поне веднъж. Моето яйце, бебчето 

ми, което да чуе шепота ми. Никога няма да те изоставя. Миличък, излюпи 
се. Хайде! Искам да те видя. Не се страхувай...“

Накрая повярва, че наистина мъти яйце, и с лека усмивка изгуби съзнание.
Колко време беше минало? Валеше дъжд.
Мократа до кости Ипсак отвори очи.
„Къде съм? Не съм умряла!“
Трепереше. Бе дошла на себе си, но не можеше да се съвземе. Добре 

щеше да е да изпляска леко с крила, но нямаше никаква сила.
Над нея се чу някакъв шум. Повтори се няколко пъти, преди и тя да го чуе. 
– Ехо, чуваш ли ме?
Ипсак едва вдигна глава. Миришеше отвратително и не можеше да види 

какво има наоколо.
– Нищо ти няма. Така и предположих.
Сега тя чуваше развълнувания глас по-силно.
– Ставай! Върви!
– Да вървя ли? Не мога, много ми е тежко.
Ипсак се огледа наоколо. Дърветата на тъмния гребен на хълма и тре-

вите, които растяха на дигата, се клатеха силно. Оттам някъде се чуваше и 
гласът.

– Не си умряла. Ставай бързо!
– Естествено, че не съм умряла!
Ипсак се опита да раздвижи крилата си. Опъна крака и разклати шия. 

Само че нямаше сили.
– Кой си ти?
– Не мрънкай! Бързай!
Залитайки, Ипсак стана и направи една несигурна крачка в посоката, 

откъдето се чуваше гласът. Колко време не беше ходила само! Направи още 
една-две стъпки и рязко спря.

– Мили боже, какво е това?
Стресна се и падна тежко на земята. Нещата, които бяха натрупани нао-

коло и по които Ипсак стъпваше, бяха умрели кокошки. Беше яма, където се 
хвърлят умрелите кокошки.

– Още съм жива, боже! Не съм за тук!
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Тя стана рязко, като заподскача и закряка като обезумяла. Но колкото и 
да скачаше, не можеше да излезе оттам. Навсякъде стъпваше върху мъртви 
кокошки. Беше отвратително усещане, от което не можеше да се съвземе.

– Какво става?
Гласът отново се чу някъде отвън. Ипсак обаче не можеше да го чуе и 

разбере добре; продължаваше да скача и да кряка, сякаш беше полудяла.
– Божичко! Какво да правя?
– Ако продължаваш така, ще ти се случи голяма беда.
– Не съм умряла. Нищо ми няма...
– Виж я! Следи те зорко!
– Какво да правя!?
– Бягай! Не виждаш ли, че те наблюдава зорко? Глупава кокошка! Очите 

ѝ те следят!
Сякаш крещеше. Чак тогава Ипсак се спря. Забеляза, че в гората, съвсем 

близо до нея, нещо се движи насам-натам много бързо. Видя две блестящи 
очи, които я гледаха свирепо. Не разбра точно какво беше това същество, но 
със сигурност беше ужасно.
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– Ако стоиш така, ще те нападне! – каза гласът.
Ипсак се вслуша в гласа, който се чуваше някъде извън ямата. Нямаше никак-

ва представа чий е, но ѝ се струваше по-добър, по-безопасен от страшните очи.
– Може би е петелът!
Думите ѝ излязоха от устата ѝ спонтанно, без тя да го иска. Просто си 

мислеше, че в такава тъмнина само петелът може да вика така смело.
Следвайки гласа, тя стигна до края на ямата. Там стената беше по-ниска 

и лесно можеше да излезе.
– Боже мой!
Гласът му беше спокоен и мил. Цялата мокра и разтреперана, Ипсак 

видя своя спасител – той стоеше току пред нея. Беше зеленоглавият паток, 
който живееше в двора. Беше по-различен от другите патици, имаше зелена 
и кафява перушина. Когато дузината патици тръгваха някъде, той винаги ги 
следваше в края на редицата; беше самотник – не можеше да се сближи с 
останалите патици.

И през ум не ѝ беше минало, че самотникът ще ѝ помогне. Като го видя 
така отблизо, тя най-сетне осъзна, че е излязла от кокошарника!
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– Благодаря ти! Ти ми помогна!
Беше много щастлива, че бе успяла да се измъкне от кокошарника жива.
– Няма нужда да ми благодариш. Не мога да я понасям! Когато я видя, че 

лови нещо, страшно ме ядосва.
– Какво е това?
– Невестулка!
Когато я спомена, зеленоглавият паток се разтрепери. Следвайки при-

мера му, Ипсак също затрепери. Виждаше, че невестулката стои права неда-
леч от тях и се взира в патока. Беше доста ядосана на измъкналата ѝ се плячка 
и на нарушителя, който ѝ я бе отнел.

– Спасена си. Сега можеш да се върнеш.
Зеленоглавият паток тръгна нанякъде, клатушкайки се.
– Но къде да ида?
Ипсак се колебаеше. Зеленоглавият паток нямаше намерение да тръгва 

с нея. На Ипсак ѝ се искаше да се върне в двора. Но защо той ѝ казваше да се 
върне в кокошарника?

– Никога няма да се върна там! Едва избягах – аз съм кокошка за клане.
– Кокошка за клане? Какво значи това?
– Ами… може би, че вече можеш да излезеш от кокошарника и да не се 

връщаш в него?
– Но тук е опасно. А и вече е късно. Иди където и да е, скрий се. Вече 

всички са си легнали.
Умореният зеленоглав паток вървеше все напред. Ипсак хвърли един по-

следен поглед към невестулката и побърза да го настигне.
– Откъде разбра, че съм в ямата?
– Когато дойдох от езерото, видях, че невестулката обикаля наоколо. А 

това значи, че в ямата има още живи кокошки. Знам я аз! Негодница!
Зеленоглавият паток отново потрепери.
– Винаги си търси жива плячка. Не е случайна тя. А и е много едра, доста 

по-голяма от останалите. Иска да докаже, че е голяма работа, затова е жес-
тока към другите. Жива кокошка като теб е добра плячка. Случва се. Имаш 
късмет, че не се случи с теб.

– Така е. Имах късмет – но само благодарение на теб.
Ипсак последва зеленоглавия паток. Перата ѝ настръхнаха, когато чу, че 

е била добра плячка.
– Ха-ха-ха, за първи път виждам кокошка като теб! Добре направи, че 

кудкудякаше. На невестулката ѝ е трудно да хване немирна плячка.
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Смеейки се високо, зеленоглавият паток гледаше към ямата. Невестул-
ката продължаваше да ги наблюдава. Ипсак веднага извърна глава, но той 
беше смел.

– Пак ще се срещнем. Тя никога не се отказва.
– Та...ка ли?
– Май си първата кокошка, която излиза жива оттам.
– Ами... не бях умряла – промърмори Ипсак.
Зеленоглавият паток не ѝ отговори и продължи да върви напред.
Двамата минаха покрай акацията и влязоха в двора.
– Къде ще ходиш? – попита я зеленоглавият пак. 
– Ами нямам и капка желание да се върна в кокошарника.
– Преди малко каза същото…
– Д...а, така е. Отново го казвам.
Ипсак, надявайки се зеленоглавият паток да ѝ помогне, попита:
– Не можеш ли да ме вземеш с теб?
– Къде? В хамбара ли?
Той поклати глава, сякаш му беше страшно неудобно. Но пък и не можа 

да ѝ откаже.
– Всъщност и аз съм гост. Но щом си кокошка, предполагам, че може.
Двамата отидоха в хамбара, където спяха животните от двора.



– 21 –

ЖИВОТНИТЕ НА ДВОРА

Старото куче лежеше, а половината му тяло се подаваше от кучешката 
колиба. Беше почти заспало, очите му бяха затворени. Но като чу, че зелено-
главият паток влиза, и видя придружаващата го мършава кокошка, очите му 
се уголемиха от почуда. Кокошката беше мокра до кости, а перата на шията 
ѝ бяха проскубани.

– Баф, мирише отвратително!
Застана пред тях. Ипсак се приближи още по-близо до патока.
– Недей така! Тя е просто кокошка.
Зеленоглавият паток му обясни всичко, но кучето продължаваше да оби-

каля намръщено около Ипсак, сякаш чакаше удобен момент, за да я захапе.
– Не мога да пусна кой да е. Аз съм безупречен пазач!
То оголи зъби и заръмжа. Изненадани от ръмженето му, патиците една 

подир друга подадоха главите си от хамбара.
– Не си ли замина? Ние така мислехме...
– Олеле, какво виси от опашката му?
– Проскубана е жестоко! Като че ли току-що е избягал от трапезата на 

невестулката.
Патиците се смееха, крякайки.
Зеленоглавият мълчеше. Ипсак забеляза, че той трепери, а перата на ши-

ята му са настръхнали. Чувстваше се виновна заради него и я беше страшно 
срам, че ги подиграваха така.

– Ехо, скитнико! Заради теб не можем да спим. Откъде си взел и разбо-
ляла се кокошка?

– Изгони я! Може да ни зарази!
Всички патици я приканваха веднага да се маха. Ръмжейки, кучето каза 

гордо:
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– Разбра ли? Никога няма да влезеш.
Уплашена, Ипсак сви шия. Тя обаче нямаше къде другаде да отиде, зато-

ва не се отделяше от зеленоглавия паток.
– Няма да заразя никого, нито ще преча някому. Още...
Почти се разплака. Беше си помислила, че всичко ще е наред, щом вед-

нъж излезе от кокошарника. Животните в двора не ѝ бяха чужди.
– Аз отдавна искам да живея в двора. Много отдавна...
– Какви ги приказваш? Ти си кокошка от птицефермата. Работата ти е да 

снасяш яйца в кокошарника!
– Но аз...
Ипсак упорстваше; не искаше да я изгонят от двора. Кучето ставаше все 

по-зло. Мърдайки любопитно нос, то навираше муцуната си в нея и тя на 
няколко пъти падна на земята. Патиците се смееха шумно; тя се разплака.

Зеленоглавият паток закряка силно. Гласът му бе по-гръмък от на оста-
налите.

– Не е честно! Оствете я на мира! Дойдохме, за да ви питам какво да 
правим с нея. А вие сте толкова безсърдечни!

– Как така сме безсърдечни? Забравяш кой ти разреши да живееш в хам-
бара – мърмореше една от патиците. 

Зеленоглавият се ядоса още повече.
– Кокошката излезе от ямата! Да знаете друга, която да е излязла жива 

оттам? Невестулката я следеше, но тя бе смела и успя да се спаси!
Патиците замлъкнаха изненадани.
– Наистина беше невестулка! Вие бихте ли могли да ѝ избягате? Сигур-

но щяхте само да се клатушкате неориентирано... и тя щеше да ви довърши.
– ...
Крещеше така силно, че патиците до една спряха да говорят, а кучето – 

да ръмжи.
– Толкова ли сте горди със себе си задето ми отделихте ъгълче в хамбара си?
Ипсак за първи път виждаше зеленоглавия паток да се държи така. Той 

винаги вървеше последен и тя си мислеше, че положение му е като на други-
те малки патенца.

Един паток беше излязъл от хамбара и му извика ядно: 
– Млъквай! Ти си само един скитник, как смееш да ни обиждаш!
Той беше водач на патиците и скитника млъкна като попарен.
– Не е без значение, че ти разрешихме да живееш в хамбара. Как може да 

си толкова неблагодарен!?
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Когато гласът му стана нетърпимо висок, петелът се намеси.
– Господарят на хамбара съм аз! Скитнико, ти нямаш право на глас, що 

се отнася до правилата на хамбара. Аз решавам всичко!
Всички го наблюдаваха мълчаливо. Гласът му беше остър – като кукури-

гането му сутрин.
– Ако продължаваш да вдигаш шум, ще те накажа. Стана късно, невес-

тулката сигурно е наблизо. Кокошката може да влезе в хамбара. Но само за 
тази нощ! Вратата на кокошарника вече е затворена, така че ще спи тук; но 
когато известя часа за зазоряване, веднага ще си тръгне!

И всичко беше решено.
Първи в хамбара влязоха петелът и кокошката; последва ги водачът на 

патиците. След това се изредиха и остналите патици, а подир тях влезе зе-
леноглавият паток. Последна беше Ипсак – тя пристъпи вътре много пред-
пазливо. Само кучето, което още не можеше да укроти яда си, се рахождаше 
напред-назад из двора.

Хамбарът беше уютен. Имаше паници с вода и фураж, а в единия ъгъл 
– купчина слама, която изглеждаше топла и удобна. Никъде не се виждаше 
телена мръжа, която да пречи на разперването на крилата.

Петелът и кокошката кацнаха на една висока греда и погледнаха към 
всички животни в хамбара. Патиците се бяха скупчили една до друга. Зеле-
ноглавият паток обаче стоеше далеч от тях – свил се бе в близост до вратата. 
Може би това беше ъгълчето му.

Ипсак реши, че ще е по-добре да стои настрана от него, затова се сгуши 
в другия край на хамбара и не посмя дори да си помечтае за топлата купчина 
слама.

– Как можа отново да ни се случи! Ако до утре сутринта тази кокошка 
не си е тръгнала, няма да стоя със скръстени ръце! – оплака се красивата 
кокошка. – Напоследък съм много изнервена. Скоро ще мътя яйце. За да го 
излюпя успешно, не трябва нищо лошо да ми се случва. Нали помните, че 
веднъж изгубих всичките си пиленца? 

Когато чу, че тя ще мъти яйце, Ипсак погледна нагоре. Беше мрачно, но 
се виждаше колко е красива. Ипсак никога не се бе интересувала от външия 
си вид. Въпреки това добре знаеше, че е проскубана и много грозна. Извед-
нъж изпита срам и се сви, за да потисне скръбтта си. Не искаше никой да 
вижда голата ѝ проскубана шия.

„Поне избягах от кокошарника. Сега съм с животните от двора. А и ско-
ро мога да снеса яйце. Съвсем скоро.“
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Ипсак взе решение да мисли само за хубави неща, но думите на петела 
тегнеха над нея: на сутринта трябваше да си тръгне. Освен това беше много 
гладна.

Отдавна не беше спала така сладко. Събуди се първа – по-рано дори от 
петела, – но не помръдна. Искаше да се наслади още малко на уюта на съня и 
не искаше да пречи на другите, които още спяха. Затова стоеше мирно.

„Може и да ми позволят да остана. Зеленоглавият паток също е скитник, 
но продължава да живее тук. Ако разберат само колко силно желая да живея 
на двора, биха ме разбрали.“

Петелът се понадигна. Почеса перата си с човка, разпери крила и се про-
тегна. След това проточи врат и закукурига. Пляскайки с крила, той скочи 
от пръта и щеше да мине покрай Ипсак, ако тя не бе станала бързо, за да му 
направи път.

Той ѝ каза повелително:
– Тръгни си, когато започна да кукуригам над каменната ограда. Скит-

никът няма къде да иде, затова е тук; ти обаче си имаш място – в кокошарни-
ка. Там е сигурно и безопасно. Една кокошка, колкото и да е смела, невигаги 
може да избяга от невестулката.

Петелът говореше с достойнство.
– Снощи ти разреших да останеш тук, тъй като ти също имаш гребен. 

Тези, които принадлежат към животни с гребен, не трябва да стават за смях. 
Затова се върни на мястото си.

– Не искам да се връщам. Мечтая да живея в двора... Тук няма да се стра-
хувам от невестулката.

После събра смелост и добави:
– Аз съм кокошка за клане.
– Кокошка за клане?
Ипсак поклати глава утвърдително, а смаяният петел се засмя. След това 

я изгледа свирепо. Сякаш ако му отговореше, щеше да я клъвне с клюна си.
– Никой не те иска!
Тези думи стопиха и последната ѝ надежда. Тя стисна човка; сърцето ѝ 

отново потъна в скръб и срам.
Петелът излезе навън. След малко кукуригането му огласи целия двор. 

Това беше: последното предупреждение.
Ипсак погледна към зеленоглавия паток. Беше станал и също я гледеше. 

Той беше скитник, винаги последен в редицата и не му беше позволено да 
се намесва. Той изпитваше съжаление към нея, че не можеше да ѝ помогне. 
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Ипсак го разбираше и не му се сърдеше. Беше я спасил от невестулката, 
след това я защити и пред животните на двора. Това беше достатъчно.

„Наистина ми харесва тук...“
Излезе неохотно от хамбара, но нямаше къде да отиде, затова приклекна 

под акациевото дърво.
Видя собственикът, който се бе запътил към птицефермата, бутайки ко-

личката. Спомни си с какво нетърпение очакваше появата му всяка сутрин 
– само тогава тя можеше да гледа на воля през широко отворената врата на 
кокошарника. Тогава ѝ се бе струвало, че никога няма да стъпи на двора. 

„Но нали сега съм навън! Не трябва да се натъжавам. Вече ми се случи 
чудо!“

Ипсак събра сила и вдигна глава към акациевото дърво, което стърчеше 
високо в небето.

„Ще снеса яйца. Мога да видя и пиленце. Още не съм умряла!“
Червата в корема ѝ закуркаха предупредително – беше страшно гладна. 

Собственичката сипваше храна на животните в двора. Не можа да се сдържи 
и се затича с всички сили към дървената паница с храна. Не беше яла нищо; 
откъде имаше сили изобщо? Но преди дори да докосне храната, водачът на 
патиците я ухапа жестоко по врата с шуроката си човка.

– Безсрамница, как смееш!
Ипсак страшно се изплаши, оголения ѝ врат я заболя жестоко силно.
– Махай се! Веднага!
След това пъхна глава в паницата и започна лакомо да яде. Останалите 

патици обкръжиха паницата, вирнали опашки, и също нападнаха храната. 
Нямаше никаква пролука, за да се мушне между тях.

Отхвърлена, Ипсак се загледа към паницата на петела и кокошката. При 
тях имаше предостатъчно място и за нея, но и дума не можеше да става. Пе-
телът беше толкова алчен и буен, че бе отнел и купата на старото куче. Дори 
кучето нямаше смелост да се бие с него.

Бутайки количката си, господарят излезе от птицефермата и видя Ипсак. 
Жена му, която също се бе запътила натам, за да събере яйцата, се спря и 
ахна смаяно:

– Боже, още е жива!
Мъжът ѝ поклати глава.
– Животът е жилаво нещо.
– Да я сложа ли пак в кокошарника? Но не, тя вече не може да снася. 

Тогава да я заколим?
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Ипсак страшно се уплаши. Но мъжът веднага поклати глава неодобри-
телно и тя се успокои.

– Болна е, скоро ще умре. Или невестулката ще я изяде.
Така собственикът и жена му решиха да я оставят на мира. Нямаше пак 

да я затворят в кокошарника.
– Трябва да хапна нещо...
В устата ѝ нямаше нищо, но тя се престори, че преглъща. Сигурно ко-

кошките в кокошарника също ядяха. Толкова беше гладна, че сякаш червата 
ѝ се усукваха. Животът на двора беше по-тежък, отколкото си го беше пред-
ставяла, но тя и за миг не погледна към кокошарника.

Вместо това отиде до купчината тор в ъгъла и я разрови, както правеха 
петелът и кокошката. Нямаше представа какво има вътре. Сигурно нещо за 
ядене.

– О! Това е...
Бе червей – и изглеждаше вкусен. Ипсак от раз разбра, че червиите са 

чудесна храна. Сигурно бяха страхотни за ядене.
– Махни се от десерта ми!
Кокошката дотича при нея и стръвно закълва главата на Ипсак. Тя из-

крещя и отстъпи примирено. Но кокошката беше толкова ядосана, че не 
спря да я кълве, докато не я прогони от двора.

Навсякъде я болеше. Но гладът я мъчеше повече от болката. Отиде в гра-
дината, където похапна сочно зеле. Утоли жаждата си с росата, насъбрала се 
по листата му. Но петелът и кокошката сигурно и от тук щяха да я изгонят. 
Вместо това Ипсак излезе от зеленчуковата градина по своя воля. Сигурна 
бе, че има още много градини. Бяха далеч от двора – но навсякъде.

Тя се изправи, изпъчи гърди и закудкудяка радостно със всички сили. 
„Семейството на петела не може да завладее всички градини. Те са тол-

кова големи!“


