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Татко Мишоран



Ммм!
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Зад една голяма обувка надничаха 
три малки мишлета – Гризан, Хитран 

и Малечка. Те гледаха към шкафа 
  и се облизваха. Там имаше сирене.

– Мирише хубаво! – изписука Малечка. – 
Дали не са го оставили за нас?

– Едва ли... – облиза се Гризан. – Но щом 
излезе котаракът, ще се опитаме да си 
гризнем. Само че как да се покатерим 
на шкафа?

– Да попитаме татко – каза Хитран. – 
Татко винаги знае какво да прави!

Ш
шшшт!
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Дай лапа!По-бързо!

Щом разбра за вкусното сиренце, татко 
Мишоран се зарадва и занесе до шкафа 
няколко дебели книги.

– Ще ги натрупам една върху друга. 
Помогнете ми, деца! – помоли той. – 
А сега ще сложим върху тях метлата. 
Готово! Стана истинска стълба.

– Нека ние се качим за сиренцето, тате! – 
помолиха Гризан и Хитран. – Вече се катерим 
добре.

– Добре, но 
внимавайте да не 
паднете! Малечка
и аз ще ви чакаме 
тук. Ще подпираме 
метлата и ще 
следим за котарака.



Мляс!

Мляс!

Хруп!
Хруп!

Вечерта всички седяха в килера и гризкаха 
сиренце. 

– Ммм! Много е вкусно! – викаха мишлетата 
с пълни коремчета и гризкаха ли, гризкаха. 

– Браво, Гризанчо! Браво, Хитранчо! – 
похвали татко Мишоран двете мишлета. – 
Бяхте много смели. И Малечка свърши добра 
работа – чу съвсем навреме как вратата 
скръцна и котаракът влезе.

– Щом ни казахте, ние грабнахме сиренцето 
и се плъзнахме по дръжката на метлата! – 
засмяха се мишлетата. – Както ти ни научи, 
тате! Ти си най-умният татко на света. Ти 
си по-умен от най-умния котарак! Обичаме те!

Гриз!



Татко Бобър

– И аз ви обичам, мишленца! 
А сега заспивайте. Лека нощ!

– Лека нощ, тате!

Хъррр!
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– Тате, уморих се! – оплака се 
бобърчето. – Виж колко дървета 

отсякох. Зъбките ме заболяха.  
Ох! Време е за почивка. Построихме бента, 

патиците вече имат езерце, плуват в него 
и са много доволни. Хайде да си вървим! 

– Потърпи още малко, мързеливко! – 
засмя се татко Бобър. – Трябват ни още 
дървета, за да направим изненада за мама.

– Урааа! Аз обичам изненадите!

Ох!

Т
ат

ко 
Бобър



13

Татко Бобър и бобърчето започнаха да 
майсторят красив шкаф за мама Бобърка. 
Бобърчето се зае да скове чекмеджетата.

– Внимавай да не се удариш! – предупреди 
го татко Бобър. 

– Внимавам, татко. Виж, вече съм готов. 
Направих всичко, както си ме учил. А тебе 
кой те е учил?

– Моят баща. Той научи мене, а аз уча тебе.
Но ти вече си добър майстор и направи 
много хубави чекмеджета. Браво!

12



– И тогава тя ще ни почерпи с торта, 
нали? О, тате, страхотен си! С тебе винаги 
правим интересни неща. Обичам те много!
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– Шкафът стана много красив, татко! 
Мама много ще се зарадва.

– Да, детето ми. И ще се зарадва още 
повече, когато разбере, че и ти си помагал. 
Ще Ӝ кажа, че нашето малко бобърче 
е станало голямо 
и помага много 
на своя татко.

Ах!

14



Татко Елен
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– И аз те обичам, мое работливо бобърче! 
А сега затвори очи и заспивай. Лека нощ!

– Лека нощ, татко!



Ууууу!

Ззззззз !

Бу-ху! Бу-ху!

Ррррррр!
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– Помощ! Тук е много тъмно! 
Страх ме е! В тъмното има очи. 
Гледат ме! Помощ! Помощ, татко! –  

 викаше малкото еленче. 
– Тук съм – обади се баща му. – Не се 

плаши! Ти си голямо и силно еленче. 
Хайде, ела при мен.

Ссссс
сс!
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От време на време дори луната трябва 
да поспи. Затова е толкова тъмно. 
Но не се плаши. В гората имаме много 
приятели, а и аз съм до тебе. Хайде! 
Да вървим!

Върви, детето ми!

Неееее!
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– Не искам да вървя. Чувам някакви гласове! 
Олеле! Нещо шумоли... И е много тъмно. 
Защо е толкова тъмно, татко? Какво се е 
случило с луната?

– Тази вечер просто няма луна, детето ми! 
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– Толкова са красиви! И как блестят! 
Обичам те, татко! Щом си до мене, 
не ме е страх от нищо! 
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– Ти си прав, татко! Очите ми 
свикнаха с тъмнината и сега виждам 
по-добре. Ето го Мечо с мама Меца. 
Ето ги бухалчето Уху и лисичето 
Рижко. А ето го и катеричето. 
Тук са всичките ми приятели. Значи 
те са ме гледали? Наистина няма 
от какво да се страхувам.

– Разбира се, мое малко смело еленче. 
А сега погледни небето. Няма луна, 
но има много звезди...

Зд
равей!

Зд
равей!!

Здравей!

Здравей!

Здравей!



Татко Мечо
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– И аз те обичам, детето ми. 
А сега спи. Лека нощ!

– Лека нощ, татко!
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– Добре, детето ми, но стига за днес. 
Имаме работа. Трябва да наловим риба. 
Аз съм гладен. А ти?

– О, аз винаги съм гладен, татко!

Ха-ха-ха!

Големият бял мечок се тресеше 
от смях:

– Ха-ха-ха! Хей, меченце! 
Гъделичкаш ме с твоите играчки. Стига! 
Остави ме да си почина малко! Моля те!

– Но аз обичам да съм до тебе, татко! – 
гушна се до мечока малкото мече. – 
Козината ти е толкова топла и мека. 
Това е най-хубавото място за игра. 

Т
ат

ко 
Мечо
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– Тук няма риба, тате! Хайде да се 
преместим на друго място.

– Имай малко търпение, меченце! 
Ще почакаме още малко тук. Ще видиш, 
че ще хванем риба и ще зарадваме 
мама Меца и малките ти братчета.

– Добре, тате. Много обичам да ходим 
за риба двамата. Вече съм голям и искам 
да се науча да ловя риба точно като тебе.

28



– Ах, каква риба хвана, тате! Колко 
е голяма! Трябва да я покажем на всички.

– И ти се справи добре, меченце. Рибката, 
която ти хвана, е много вкусна.

– Хей, мечоци! – извика един тюлен. – 
Дайте и на мене малко риба!

– Не може! – отвърна мечето. – Татко 
и аз трябва да мислим за мама и за моите 
малки братчета.

О, тате, ти винаги се грижиш за нас. 
И освен това винаги си играеш с мене, даже 
да си много уморен. Обичам те, татко!

Хей!

3130
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– И аз те обичам, меченце! А сега 
затвори очи и заспивай. Лека нощ!

– Лека нощ, татко! 



„Обичам те, татко!“ съдържа четири великолепно 
илюстрирани приказки, изпълнени с много любов и топлина. 

Мишлетата, бобърчето, мечето и еленчето са много 
щастливи и горди със своите татковци!  Те са умни, силни 

и смели и умеят да вършат толкова много неща!   

Книгата „Обичам те, татко!“ 
е част от дейността на фондация „Асоциация Анимус“ 
в кампанията „Да бъдеш баща“, която се осъществява 

в партньорство с още 8 организации в подкрепа 
на активното бащинство. 

„Обичам те, татко!“ е част от 
сборника с приказки „Обичам те!“

 на издателство „Фют“.
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