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Dongeng pendek tentang apa yang indah, bagus dan penting. 
 
Dahulu kala, pada akhir atau mungkin pada awal pelangi, seekor unikorn kecil lahir. 
 
Sejak saat itu setiap pelangi muncul di langit, itu adalah tanda bahwa dunia menyambut seekor unikorn baru. Dan itu adalah fenomena langka, unikorn adalah makhluk yang sangat istimewa karena tidak ada yang lain. 
 
Unikorn yang baru lahir datang ke dunia ini tanpa tanduk di kepalanya. Ini harus bekerja keras setidaknya selama beberapa tahun untuk hak istimewa memilikinya. 
 
Unikorn kecil kami, seperti semua rekan-rekannya, sangat ingin memiliki tanduk sendiri, sehingga bisa muncul di depan unikorn lainnya. Persis sama seperti yang dimiliki ibu dan ayahnya. 
 
Kedua orangtua telah mencoba jutaan waktu untuk menjelaskan kepada unikorn muda bahwa ini bukan tentang tanduk itu sendiri yang penting, tetapi jauh lebih banyak dari apa yang dilambangkannya. Unikorn kecil itu sangat tidak sabar dan menginginkan tanduknya sesegera mungkin atau bahkan lebih cepat dari itu. 
 
Setelah itu bahkan mencoba meminta orang tuanya untuk membeli satu untuknya. 
 
·	Tidak mungkin - orang tua menjawab. 
·	Mungkin mereka tumbuh di suatu tempat atau mereka dapat dibuat? - bertanya balita. 
 
"Tidak, Nak," ibu itu menjawab dengan sabar. 
 
Akhirnya, orang tua yang lelah dengan bertanya terus-menerus memutuskan untuk mengungkapkan tanduk itu kepada putra mereka, yang membuat si unikorn muda itu bahagia. Kebahagiaan, bagaimanapun, menghilang secepat itu datang, ketika ternyata satu-satunya syarat untuk menerima tanduk adalah melakukan "sesuatu yang indah, sesuatu yang baik dan sesuatu yang penting" pada saat yang sama - seperti yang dijelaskan ayah. 
 
Unikorn kecil kami, terlepas dari fakta bahwa dia tidak menyukai apa yang baru saja dia pelajari, memutuskan untuk tidak berkecil hati dan menerima tantangan. 
 
Beberapa hari berlalu, dan si unikorn kecil masih belum bisa memikirkan apa pun yang bisa dia lakukan dengan indah. 
 
Dia mencoba hampir semua yang dia anggap indah. Dia mulai dengan melukis tetapi tidak puas dengan efek karyanya, dia memberikannya kepada orang pertama yang dia suka. Kemudian dia mulai membangun istana pasir. Tetapi juga di sini, tidak puas dengan pekerjaannya, yang dia temukan tidak berhasil, dia memberikannya kepada gadis yang terkesan dengan pekerjaannya. Setiap upaya untuk melakukan sesuatu yang indah berakhir dengan cara yang persis sama. 
 
Sedih dan sedikit mengundurkan diri unikorn kecil kami memutuskan untuk melakukan sesuatu yang baik untuk perubahan. 
 
"Ini akan mudah," pikirnya. Nenek tercinta mengajarkannya cara membuat bubur yang enak dan enak dengan buah. - Saya akan berhasil kali ini pasti. 
 
Unikorn kecil menghabiskan seluruh pagi di dapur mencoba menciptakan resep. Bangga dengan hidangan yang enak, yang dimasak di semua panci yang tersedia, ia memutuskan untuk berbagi kesuksesannya dengan ayahnya. 
 
·	Ini bubur yang sangat baik, Nak - memuji Ayah. - Tapi saya khawatir Anda tidak memahami tugas ini - tambahnya. 
 
Seekor unikorn yang gelisah dan sedih mengambil semua bubur dan memberikannya kepada orang miskin dan lapar yang ditemui. Kemudian dia kembali ke rumah dan dengan sedih berbagi dengan kegagalannya dengan ibu. 
 
·	Jika saya tidak bisa melakukan sesuatu yang indah atau sesuatu yang baik, maka saya tidak akan bisa melakukan sesuatu yang penting - menangis, dia berbisik kepada ibunya. 
 
·	Putraku kecil. Sungguh MENYENANGKAN bahwa kamu memberi dan meremajakan orang lain dengan pekerjaan kamu. Seberapa baik kamu memberi makan semua orang yang lapar. Ini sangat PENTING untuk menjaga orang lain - kata ibunya. 
 
Pada saat itu, tanduk yang ditunggu-tunggu muncul di dahi seekor unikorn kecil. 
 
Si unikorn kecil itu sangat bahagia. Dia mengambil pelajarannya dan tahu bahwa itu bukanlah tanduk yang benar-benar penting, tetapi kebaikan, yang kita lakukan dan bagaimana kita hidup. 
 
Keindahan unikorn - dan seorang pria - diekspresikan dalam apa yang dia lakukan, bukan dalam apa yang dia miliki atau terlihat seperti. 
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