הרפתקאותיו של חד קרן קטן


אגדה קצרה על מה שיפה, חשוב וטוב.
היֹֹֹֹה היה פעם חד-קרן שנולד במקום שהקשת או מסתיימת או ממש מתחילה. 
מאז בכל פעם שהקשת מופיעה בשמיים, זה סימן שהעולם מקבל בברכה חד-קרן חדש. וזו תופעה נדירה כי חדי הקרן הם יצורים מיוחדים ביותר ואינם כמו אף בעל חיים אחר.
חד-קרן שזה עתה נולד מגיע לעולם ללא הקרן על ראשו. הוא חייב לעבוד קשה במשך כמה שנים לפחות כדי לזכות לקבל את הקרן. 
חד-הקרן הקטן שלנו, כמו כל חבריו, רצה מאוד מאוד להיות בעצמו בעל קרן, כדי שיוכל להתרברב ולהתהלך לפני חדי הקרן האחרים  כמו אביו ואימו. 
שני הוריו ניסו מיליוני פעמים להסביר לחד הקרן הצעיר כי לא הקרן היא מה שחשוב אלא מה שהיא מסמלת. חד הקרן הקטן היה חסר סבלנות ורצה שתהייה לו קרן כמה שיותר מהר.
פעם אחת הוא אפילו ביקש מהוריו לקנות לו קרן כזו.
- זה בלתי אפשרי, ענו ההורים.
- אולי הקרניים גדֵלות באיזה מקום או אפשר לייצר אותן? - שאל הפעוט.
- "לא בני" ענתה האם בסבלנות.
לבסוף, ההורים העייפים משאלות בנם החליטו לחשוף בפניו את סוד הקרן, מה שגרם לו להיות מאושר ביותר. אך האושר נעלם באותה מהירות בה היגיע, כשהתברר לפעוט כי התנאי היחיד לקבלת הקרן הוא לעשות "משהו יפה, משהו טוב ומשהו חשוב" כפי שהסביר לו אביו.
חד הקרן הצעיר שלנו אף על פי שלא אהב את מה ששמע, החליט לא להתייאש  ולקח את האתגר.
חלפו כמה ימים, וחד-הקרן הקטן עדיין לא הצליח לחשוב על משהו שהוא יכול לעשות יפה.
הוא ניסה כמעט כל מה שהוא חשב שהוא יפה. הוא התחיל לצייר אבל לא היה מרוצה מהתוצאה  ונתן את הציור לאדם הראשון שאהב.. אחרי כן  הוא התחיל לבנות טירות חול, אבל גם כאן, לא היה מרוצה מעבודתו, וחשב שהיא בלתי מוצלחת, ןלכן מסר אותה לנערה שהתרשמה ממנה. כל ניסיון לעשות משהו יפה לא עלה בידיו והסתיים בדיוק באותו אופן.
עצוב וכמעט מוכן לוותר החליט חד הקרן הקטן שלנו לעשות משהו טוב לשם שינוי.
"ćä éäéä ÷ě", çůá, äńáúŕ äŕäĺáä ěéîăä ŕĺúĺ ŕéę ěäëéď ăééńä čĺáä ĺŕôéěĺ čňéîä ňí ôéřĺú.. - äôňí ŕđé áčĺç ŕöěéç.
çă-÷řď ÷čď áéěä ŕú ëě äáĺ÷ř áîčáç ĺđéńä ěäëéď ŕú äîđä ěôé äîúëĺď ůůçćř. âŕä áîđä čĺáä, ůŕĺúä áéůě áëě äńéřéí äŕôůřééí, äîçáúĺú ĺä÷ňřĺú ěäëđú řčáéí, äĺŕ äçěéč ěçěĺ÷ ŕú äöěçúĺ ňí ŕáéĺ.
äăééńä čĺáä îŕĺă, ůéáç äŕá ŕú áđĺ - ŕáě ŕđé çĺůů ůěŕ äáđú îůéîä ćĺ - äĺŕ äĺńéó.
çă ä÷řď äňöĺá ůçů ŕé đĺçĺú ě÷ç ŕú ëě äăééńä ĺđúď ŕĺúä ěëě äňđééí ĺäřňáéí ůđú÷ě áäí. 
ĺŕć 
çćř äáéúä ĺáňöá çě÷ ňí ŕéîĺ ŕú ëůěĺđĺúéĺ.
- ŕí ŕéđđé îńĺâě ěňůĺú îůäĺ éôä ŕĺ îůäĺ čĺá, ŕć âí ěŕ ŕäééä îńĺâě ěňůĺú îůäĺ çůĺá- äĺŕ ěçů ěŕéîĺ ëůäĺŕ îúééôç.
-áđé ä÷čď, ëîä éôä ůđúú ĺůéîçú ŕçřéí áîä ůňůéú. ëîä čĺá ůäŕëěú ŕú äřňáéí. çůĺá îŕĺă ěăŕĺâ ěŕçřéí. ŕîřä ŕéîĺ.
áŕĺúĺ řâň, ä÷řď äîéĺçěú ćä îëář äĺôéňä ňě îöçĺ ůě çă ä÷řď ä÷čď...
çă ä÷řď ä÷čď äéä îŕĺůř îŕĺă. äĺŕ ěîă ůéňĺř çůĺá ĺäáéď ůěŕ ä÷řď äéŕ äăář äçůĺá, ŕěŕ äčĺá, ůŕđĺ ňĺůéí ĺŕéę ŕđĺ çééí.
éĺôéĺ ůě çă ä÷řď - ĺůě  äŕăí - îúáčŕ áîňůéĺ ĺěŕ ářëĺůĺ ŕĺ áîřŕäĺ.
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