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Тази книжка се посвещава 
на всички почитатели на Хипу. 
Без вас тя нямаше да съществува.
На децата на екипа, който я създаде:
   Кая,
      Никол,
         Криста,
            Катерина,
               Тервел,
                  Цветомила.
                     И на Весито, която свърза екипа.



Хипу и Шака
Добрият малък хипопотам Хипу, който беше роден с песен в сърцето, се унасяше в 

сън. Навън беше още светло, но той си лягаше рано, защото се страхуваше от тъмното. 
Първият сън, който пристигна от Света на сънищата, беше наистина чуден!

Хипу беше отново на път. Пременен с любимите си жълти панталонки и раничката си, 
крачеше весело и си пееше:

Сега ще ям, 
ще стана голям 

и напред с нослето, 
ще полетя към небето.

После се засилваше, скачаше, но не успяваше да полети, а тупваше на земята.
„Сигурно ми трябва повече практика“, реши Хипу и се засили отново.
Тогава отдалеко се чу гласът на мама Хипа, която говореше с някого на верандата.
– Добре дошло, мило носорогче! Как се казваш?

– Аз съм Шака, приятелка съм на Хипу.
– Откъде се познавате? – попита мама Хипа.

– Познаваме се от обиколката на Хипу на 
света. Аз бях тъжна и сама. Хипу ме успокои, 
остави ми вода и храна. После отидох в приют за 
сирачета носорогчета. Там ме гледаха добри хора, 
които много ме обичаха. А сега вече съм голяма 
и реших да тръгна по широкия свят да открия 
приятеля си Хипу.

Хипу ококори черните си очи и скочи с всичка 
сила от леглото. Пак не успя да полети, но бързо 
дотича до верандата. Там, на зелената люлка 
седяха мама Хипа и Шака! Каква радост, какви 
прегръдки, какво чудо!
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Суетни
Прегръдките и подскоците продължиха толкова дълго, че даже Хипу не можа да ги 

преброи. А той можеше да брои до 10, което беше много голям успех за хипопотамче на 
неговата възраст. Останалите хипопотамчета можеха само до 7, и то не в правилния ред и 
не всеки ден.

– Панделка ли имаш, Шака? – когато Хипу я срещна за първи път в Южна Африка, 
Шака нямаше панделка. – Харесва ми, защото има весели точки! 

Шака се засмя и вирна рогчето на нослето си:
– Нали знаеш, момиченцата сме суетни... 
– Какво значи суетни? – попита Хипу, който обичаше да учи нови трудни думи, даже 

предната вечер беше научил две. 
– Всеки ден носим различна панделка – това значи! – важно обясни Шака. 
– Значи аз не мога да бъда Суетни, хипопотамчетата не носят панделки – натъжи се 

Хипу. 
Тогава мама Хипа завърза едно шалче около врата на Хипу и изведнъж той също стана 

Суетни.

– Всеки може да бъде Суетни, стига дрешките и обувките му да са чисти и да има 
панделка или шалче – добави усмихната мама Хипа.
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Хралупата за игри и мечти
Хипу и Шака се хванаха за ръце и хукнаха към любимата хралупа на Хипу. Тя беше 

неговата Хралупа за игри и мечти. Намираше се в началото на Света на сънищата. И 
нямаше покрив, защото Хипу обичаше денем да гледа облаците и да обмисля как да се качи 
на тях, а вечер да гледа звездите и да си представя какви ли хипопотамчета живеят там. 
Обичаше също и да вдишва дълбоко хралупения въздух с аромат на трева и цветя.

Хипу и Шака легнаха на мекото килимче на пода и впериха поглед в небето.
– Колко много искам да мога да летя! – въздъхна Хипу. 
Шака вместо отговор затананика песничка:

Облак след облак, 
звезда след звезда 

носят в небето 
една наша мечта!

Двамата запяха заедно и затропаха с крачета. Изведнъж отнякъде задуха силен вятър. 
Хипу и Шака се уплашиха. Вятърът ставаше все по-силен и проговори с дълбок дрезгав 
глас:

– Ииуууу, ииииуууууу, някой тук е искал да летиииии.
Шака за момент си помисли да каже: „Той, той иска да лети!“, но после си спомни, че 

истинските приятели не се изоставят, и само отвори широко очи.
– Аз, аз искам да летя! – извика Хипу. Опитваше се да изглежда смел, но гласът му 

трепереше.
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