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� ș �ara Cerului i ara Pământului

Șeful de Sus și Șeful de Jos erau doi conducători importan�i. Șeful de Sus trăia în ceruri,

iar Șeful de Jos trăia pe pământ împreună cu istea�a lui fiică,

Lumini�a, pe care o iubea mult.

Lumini�a era specială; îi plăcea să aducă lumină și căldură tuturor. Inventase un mod de a

face focul prin frecarea a două be�e unul de altul. Când se lăsa seara, toată familia ei se

aduna în jurul focului și împreună priveau cum din flăcări se ridicau scântei spre cerul

negru gol. Lumini�a visa uneori la cât de frumos ar fi ca scânteile să ajungă la cer, să

rămână acolo și astfel noaptea să nu mai fie atât de întuneric.

Nu a trecut mult timp până când Șeful de Sus a văzut scânteile strălucitoare pe care le

făcea Lumini�a și s-a gândit cum ar arăta cerul decorat cu bobi�e luminoase și cum ar fi

să aibă și el un foc frumos, care să îi �ină de cald în goliciunea nop�ii.

A trimis repede vorbă Șefului de Jos: "Vreau ca fiica ta să vină şi să locuiască aici, cu

mine." Apoi a luat-o pe feti�ă cu el, în Ţara Cerului, în timp ce Șeful de Jos a rămas

singur și trist. Plângea mai mereu, de dorul Lumini�ei şi începuse

chiar să fie neatent la îndatoririle lui.

poveste popular adaptat de Didi A. Devapriyaă ă
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Dar la scurtă vreme, în �ara Pământului lucruri ciudate au început să se petreacă.

Oamenii cereau să îl vadă pe Șeful de Jos. "Trebuie să ne aju�i!

Cineva a intrat în �inutul nostru şi ne face probleme.

Numele lui este Păianjen şi ţese pânze lipicioase peste uşile tuturor.

Ne împiedicăm şi ne rănim. Ce ar trebui să facem?“

Șeful de Jos a stat o clipă pe gânduri, apoi le-a răspuns: "Trimite�i-l pe Păianjen la mine!".

Cu blânde�e, i-a arătat de ce oamenilor nu le place ca el să ţeasă pânze peste uşile lor.

Apoi s-a întors către ceilal�i: "O să-l păstrăm pe Păianjen printre noi, măcar pentru o

vreme. Da, ne-a dat câteva bătăi de cap, dar să ști�i că are multă bunătate în el."

Şi aşa au făcut.

Nici nu se copseseră perele zemoase, când oamenii au venit

din nou la Șeful de Jos: "Of, acum un alt străin a intrat în satul nostru.

Numele lui este Şobolan, el se furişează în casele noastre şi

fură orez, carne şi nuci de Macadamia."

Iar Șeful de Jos a cerut din nou să-l vadă pe străin.

"Şobolan, nu poţi intra în casele oamenilor și nu le po�i lua așa lucrurile, nu sunt ale tale",

i-a spus. Apoi a mers la oamenii lui și le-a vorbit:

”Da, poate că Şobolan a făcut nişte lucruri teribile,

dar are multă bunătate în el şi e bine să îl păstrăm în satul nostru”.

Şi aşa au făcut.
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Părea că zilele senine se întorseseră în �inut, însă, într-o diminea�ă de miercuri,

la Șeful de Jos au sosit din nou oameni îngrijora�i.

"Avem iar un străin care a intrat în satul nostru, i-au strigat.

De data aceasta numele lui este Furnicar şi el sapă în grădinile tuturor.

Oamenii cad în găurile lui şi îşi rup picioarele.

Nu mai putem continua așa! „

"Trimite�i vorbă Furnicarului să vina să mă vadă", a grăit Șeful de Jos.

Și când acesta a ajuns, la amiază, i-a spus că nu mai poate să sape gropi,

pentru că oamenii cad în ele și se rănesc.

Apoi s-a întors către nemul�umi�i și le-a zis:

"Cred că ar trebui să îl păstrăm pe Furnicar în satul nostru.

Ce-i drept, ne-a dat de furcă până acum, dar are multă bunătate în el".

Şi aşa au facut.

Nu a mai fost nicio mirare când, într-o seară ploioasă,

Șeful de Jos a auzit din nou bătăi în ușă. ”Cine a intrat de data asta în satul nostru?”,

a întrebat. ”Un alt străin, au răspuns oamenii.

Numele lui este Muscă şi muşcă oamenii de gât și de spate. Ce-ar trebui să facem?"

"Să vină să mă vadă", a zis Șeful de Jos, iar când Muscă a fost adus la el,

l-a luat de-o parte și i-a explicat că oamenilor nu le place deloc să fie muşcaţi.

Apoi, desigur, le-a spus celorlal�i: "Este adevărat că Muscă a rănit

pe câ�iva dintre noi, dar are multă bunătate în el.

Cred că ar trebui să rămână în satul nostru".

Şi aşa au făcut.
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Păianjen, Șobolan, Furnicar și Muscă au rămas în �inut. Totul părea liniștit, doar Șeful de

Jos era tot trist şi petrecea zile întregi în casa lui, departe de to�i ceilal�i, suspinând de dorul

Lumini�ei. Într-o bună zi, însă, a hotărât să îi adune pe oameni în

poiana de la marginea pădurii. I-a întrebat cu speran�ă:

"S-ar putea urca cineva până la cer, unde este Șeful de Sus, să-i povestească

despre dorul meu? Poate vă ascultă şi o trimite înapoi pe Lumini�a.“

Însă mulţi oameni se temeau de Șeful de Sus, pentru că era foarte puternic, aşa că nimeni

nu a vrut să meargă. Doar Păianjen a spus încetișor: "Șeful de Jos, am să merg eu pentru

tine. Am să ţes o pânză lungă, lungă de tot, până la cer".

Apoi din spatele Păianjenului s-au auzit pe rând și Șobolan,

Furnicar și Muscă: "Te-ai purtat bine cu noi. Mergem cu Păianjen!"

Şi chiar așa a fost, Păianjen și-a ţesut pânza până la cer și a legat-o de un nor.

To�i patru s-au urcat pe ea şi au cutreierat prin Ţara Cerului, strigându-l pe Șeful de Sus:

"Venim de la Șeful de Jos”, spuneau.

”Îi este foarte dor de fiica lui. Poţi, te rugăm, să o trimiţi înapoi la el?“

Șeful de Sus i-a auzit. "Foarte bine”, le-a zis, ”veniţi şi aşezaţi-vă, să mâncăm ceva înainte.“

Dar Muscă a decis să zboare pe furiș până în bucătărie.

Și când mâncarea a fost servită, a coborât către prietenii săi şi le-a șoptit:

"Să nu mâncaţi carnea! A fost otrăvită".

Aşa că Şobolan, Furnicar şi Păianjen au refuzat politicos.

"Vă mulţumim, domnule, dar noi nu mâncam carne în ţara noastră".

Nu au primit ceea ce le dăduse Șeful de Sus, ci doar au ciugulit din

castronaşele lor pu�in orez cu ulei de palmier.
9
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Curând, a venit timpul pentru somn. Nici nu au apucat bine să adoarmă cei patru prieteni,

că au și auzit uşile şi geamurile încuindu-se pe dinafară. Au petrecut acolo zile întregi,

înfometa�i și înseta�i, până când Şobolan a prins curaj. "Aceasta e o treabă pentru mine!", a

spus, apoi a început să roadă lemnul și prin tunel s-a furișat în casele de alături, de unde a

adus orez, nuci de Macadamia şi carne, pentru a-şi hrăni prietenii.

După zece zile, văzând că cei patru sunt încă în viaţă, Șeful de Sus a cerut să se dea foc

locului în care se aflau. A venit rândul lui Furnicar să spună: "Aceasta e o treabă pentru

mine!". A început să sape, din ce în ce mai repede, până când a făcut o gaură suficient de

mare, chiar sub perete. Pe-acolo au ieșit nevătăma�i.

Văzând că au scăpat din nou, Șeful de Sus și-a dat în sfârșit seama că avea de-a face cu

creaturi foarte deștepte și, sigur pe el, le-a spus: ”Am să vă dau copila doar dacă o să o

recunoaște�i dintre to�i cei care se află aici!" Dar Muscă nu era ușor de păcălit;

el a zburat în camera copiilor, unde a zărit o singură feti�ă care freca grijulie

două be�e unul de altul și aduna scânteile într-un coș.

Muscă s-a întors la prietenii săi şi le-a dat de știre: "Toate fetele vor fi îmbrăcate la fel, fiţi

atenţi la cea care va sări. Aceea este Lumini�a, fiica Șefului de Jos". Muscă a zburat deasupra

tuturor fetelor și a muşcat-o chiar pe Lumini�a. Feti�a a sărit cât colo, iar cei patru prieteni

au mers �intă spre ea, spunând: "Aceasta este! Pe-aceasta o alegem negreșit!".

Șeful de Sus, văzând că nimic nu îi reușește, și-a �inut învoiala:

"Sunteţi foarte deştep�i. Luaţi fata şi patruzeci de nuci de Macadamia pentru tatăl ei,

să-mi arăt astfel admiraţia pentru voi patru."
11
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Lumini a a fost foarte fericită să meargă acasă.

Dar, înainte să plece, a vrut să facă un dar pentru toate creaturile din

regatul cerului i din cel al pământului.

A cuprins în palme toate scânteile luminoase pe care le adunase

în co i le-a aruncat pe cerul negru i gol al nop ii.

Scânteile s-au împră tiat i au început să sclipească,

dând lumină cerului nop ii.

Atunci eful de Sus a zâmbit pentru întâia oară. De pe pământ, eful de Jos a

văzut stelu ele strălucitoare i a tiut că ceea ce se petrecuse era

un semn bun i că feti a lui se întorcea acasă

Cei patru prieteni, împreună cu Lumini a, au coborât pe scara făcută de Păianjen.

eful de Jos îi a tepta.

A ridicat-o în bra e pe feti ă i lacrimile i-au dispărut fără urmă.

"Tati, vezi cum am decorat cerul nop ii?", l-a întrebat ea,

iar eful de Jos i-a zâmbit i a privit cu inima plină de bucurie la cerul împodobit.

În seara aceea, aduna i în jurul focului, au mâncat împreună nucile de

Macadamia primite de la eful de Sus.

i to i sătenii au ascultat, până aproape de zorii zilei,

peripe iile prin care trecuseră Păianjen, obolan,

Furnicar i Muscă i s-au minunat de curajul lor, căci,

cinstit vă spunem, astfel de pă anii ar fi putut înfrico a pe mul i.
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Ceart pe bucata de untă

În apropierea unei ferme era odată un câmp de grâu unde trăiau două familii de şoricei.

Într-una din familii, toţi şoriceii aveau hăinuţe din blană aurie,

culoarea grâului atunci când era gata să fie cules.

În cealaltă, toţi şoriceii aveau ve minte gri, precum culoarea

fumului care iese din hornul casei iarna.

Şoriceii aurii nu îi plăceau deloc pe cei gri, iar atunci când puiu ii lor făceau năzbâtii, le

spuneau că dacă nu sunt cumin i, un şoricel gri i fioros va veni,

îi va prinde într-o desagă mare i va pleca departe cu ei.

Le spuneau uneori i că şoriceii gri aveau blăni e foarte murdare, iar puiu ii

se gândeau că asta sigur se petrece pentru că ei se joacă

din zorii zilei până noaptea târziu în cenuşa sobei.

Ori de câte ori îi întâlneau din întâmplare pe şoriceii gri strângând grâne pe câmp,

şoriceii aurii chiţăiau, fugeau şi se ascundeau. Ce rapizi suntem , se minunau.

i ce repede am dibuit ascunzătoarea!

Noi sigur suntem mult mai rapizi i mai iste i ca ei!
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Cum iarna se terminase, şi proviziile de grâu ale şoriceilor erau pe sfârşite.

Primăvara a venit cu zile ploioase. A plouat, a plouat şi a plouat, în curând

adăpostul în care locuiau şoriceii s-a umplut de apă

iar ultimele provizii au fost luate de apă.

Şoriceilor aurii le era foame, aşa că s-au furişat în fermă când toată lumea dormea.

Nu le placea să intre în fermă, deoarece ferma era păzită de o

pisică mare şi neagră care mânca şoricei.

Aşa că s-au furişat cu grijă, încercând să nu facă zgomot.

În bucătărie năsucurile lor sensibile puteau mirosi lucruri încântătoare.

Pe podea au găsit firimituri de pâine pe care le-au mâncat cu poftă.

Sus, pe masă fermierul avea ingrediente pentru o plăcintă. Acolo era un coş cu mere, o

pungă de făină şi o bucată de unt lăsată la înmuiat. Dar ceva se mişca pe masă.

Şoriceii gri!!!! Şoriceii gri mâncau untul!!!

Şoriceii aurii s-au căţărat pe masă încercând să le ia untul celorlalţi şoricei. "Ce faceţi aici

şoricei gri şi proşti? Nu vedeţi că untul este auriu? Este al nostru!!!

"Nici gând, nu vedeţi c noi am ajuns primii aici?!?" au spus şoriceii gri. Şoriceii aurii au

apucat bucata de unt de la un capăt, cei gri de la celălalt capăt şi fiecare a început să tragă!!!

Cum untul era moale, şoriceii au alunecat lovind punga de faină care s-a răsturnat şi i-a

acoperit pe toţi din cap până în picioare cu făină albă!!!

ă
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Lângă picioarele mesei, oriceii se scuturau nervoşi din cale-afară şi se răsteau unii la al ii!

"Voi, şoricei gri nesuferi i, e numai vina voastră

"Nu, nu este, din cauza voastră s-a răsturnat punga cu făină oricei aurii!",

le răspundeau ceilal i.

Dar, de fapt, ia sta i pu in care mai erau acum şoriceii gri şi care erau cei aurii?

Acoperi i în făină, cu to ii erau albi!

"Hei, u or, u or" au spus cei aurii, "cum să fie vina noastră?

Doar se tie că noi suntem cei mai buni!“

"Nu, nu sunteţi!" au răspuns şoriceii gri.

i chiar în acel moment, au început să arunce unii în al ii cu făină,

cu unt, cu fărâme de pâine şi cu tot ce au mai găsit.

"Am câştigat! ipau unii de zor. Vedeţi? Noi suntem cei mai buni!

Noi o să mâncăm tot untul!" Încin i de febra luptei, oriceii uitaseră complet să păstreze

liniştea. Ba chiar se întreceau în a ipa mai tare: cei care câştigaseră dansau i chi ăiau

bucuroşi, în timp ce aceia care pierduseră vociferau nemul umi i.

Chiar atunci, o sclipire de blană castanie le-a fugit tuturor prin fa a ochilor!

Ca de nicăieri a apărut o gheară ascu ită, care a în făcat un şoricel acoperit în unt şi în făină

însă apoi a alunecat de pe blăniţa năclăită i, când nimeni nu se a tepta, pisica furibundă a

derapat în untul împrăştiat peste tot.

Toţi şoriceii au urlat cât i-au inut puterile "Fugi i, pisica atacă!", apoi au alergat într-un

suflet către gaura din perete, suficient de mică încât să nu încapă o pisică dar suficient de

mare încât să se strecoare prin ea un şoricel.
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S-au ajutat unii pe al i să intre în gaură, cei mai puternici ridicându-i i

tragându-i i pe ceilal i, până la ultimul.

Abia mai răsuflau de osteneală, dar măcar pe câmp erau în sfâr it în siguranţă.

Se priveau i se îmbră i au a a de fericiţi i u ura i că nici n-au mai băgat de seamă ploaia

rece, care le curgea pe blăni ă, spălând făina i untul alunecos!

i ce să vezi? Şoriceii care câ tigaseră lupta înăuntru erau i dintre cei aurii,

i dintre cei gri, la fel ca i cei care pierduseră

i tot a a i salvatorii, cei care se opintiseră să îi ridice pe to i

i să îi scoată afară în siguran ă

Vre i să ne jucăm? a strigat un puiu de oricel spre ceilal i.

i atunci to i puiu ii au început să se alerge, să se hârjonească i să se tăvălească pe

pământul ud până când blăni ele lor s-au făcut maronii precum ciocolata.

"Vă este foame? Uitaţi ce avem noi! Pofti i la masă , i-au invitat oriceii gri pe ceilal i.

Chiar înainte să apară cei aurii în bucătărie, câ iva dintre cei gri reu iseră

să scoată afară o bucată zdravănă de pâine.

Era destul de mare cât să le ajungă tuturor, a a că to i oriceii s-au a ezat la ospă

împreună i-apoi au adormit bucuro i, cu burticile pline.
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C lu ii din inutul curcubeuluiă � �

Pe tărâmul magic, acolo unde se termină curcubeul, trăiau odată, demult, foarte mul i

călu i. Coama lor era minunată mătăsoasă i pictată în culorile curcubeului. Fiecare

călu avea coama de o altă culoare.

Stufoasă i curgătoare, aceasta le era cea mai de pre bogă ie. Pentru că fiecare călu era

mândru de culoarea coamei lui, ei trăiau împreună doar cu cei care împărtă eau aceea i

culoare i nu doreau să se amestece cu călu i care aveau coama colorată altfel.

Trăiau i în inuturi diferite. Cei cu coama verde precum smaraldul locuiau în cele mai

verzi păduri, cei cu coama ro ie ca focul stăpâneau câmpiile întinse, cei cu coama

albastră a a cum este apa sălă uiau lângă râuri limpezi, cei cu coama galbenă ca soarele

î i aveau adăpostul la poalele dealurilor i cei cu coama portocalie cum sunt razele

fierbin i vara vie uiau în de ertul nisipos.

Mult timp călu ii au trăit ferici i cu prietenii lor, însă a venit o vreme în care cei mai

tineri i-au dorit să străbată i alte inuturi. Când au ajuns pe meleagurile cele noi, au

văzut că acolo trăiesc tot călu i, dar că au coama de altă culoare.
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Nu i-a deranjat acest lucru i s-au amestecat printre ei, dar bucuria nu a durat multă vreme.

În curând au început să se întrebe care călu are coama cea mai mătăsoasă i cea mai

frumos colorată, deci care dintre călu i este cel mai frumos.

Până atunci soarele strălucise mereu luminos i era foarte fericit când răsărea deasupra

inutului unde se termina curcubeul, însă fiecare supărare iscată

între călu i nă tea un nori or gri pe cer.

La început, nori orii gri erau pu ini, ca ni te punctule e pe cerul albastru,

dar pe măsură ce călu ii se amestecau între ei i certurile erau din ce în ce mai dese,

nori orii cre teau, iar într-o zi au ajuns să acopere tot cerul.

Până i soarele s-a întristat atunci, nu mai putea să fie fericit, ca înainte. Razele lui aurii nu

mai puteau pătrunde printre norii gri i de i, să încălzească inutul curcubeului. Printre

nori, soarele zărea doar un inut rece i întunecat.

Norii gri crescuseră mari i grei. Ploua adesea. Odată a plouat atâtea zile încât râurile s-au

revărsat peste câmpii i au umplut toate văile cu apă

Iar apa a crescut atât de mult încât to i călu ii, indiferent de culoarea coamei lor, au fost

nevoi i să părăsească inutul curcubeului i să urce pe vârful celui mai înalt munte.

Acolo era foarte frig nu cre tea iarba i erau stânci multe i col uroase,

periculoase pentru călu i.
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Pentru că era frig i nu aveau mâncare, călu ii erau din ce în ce mai slăbi i.

Se înghesuiseră într-o pe teră din stâncă, pentru a se putea încălzi.

Le era teamă, i atunci culoarea coamei nu a mai contat pentru niciunul dintre ei. Se

apropiau mai mult i mai mult unii de ceilal i, să se încălzească.

i, încet, încet, au încetat să se mai certe.

i pentru că cearta lor se oprise a încetat i ploaia, iar norii mari i gri s-au împră tiat pe cer

i razele soarelui au strălucit din nou deasupra inutului curcubeului.

Ca prin farmec, cu prima rază de soare a apărut i un înger strălucitor,

chiar lângă pe tera în care se adăpostiseră călu ii.

Era aproape, a a încât călu ii au putut vedea că îngerul inea în mâinile sale un război de

esut. L-a a ezat u or pe pământ i, cu multă dragoste i în elepciune, le-a vorbit:

Am venit de foarte departe, tocmai din ara Regelui Soare.

M-a trimis la voi să vă ajut. În frumoasa grădină a Regelui Soarelui

tr ie te un cal auriu fermecat.

Acesta are puterea de a aduce lumină în inutul vostru întunecat i de a îndepărta norii gri

i mari de pe cer.

Dar nu poate ajunge în inutul vostru decât dacă prime te o pereche

de aripi magice, făcute chiar de voi.

V-am adus un război de esut din aur, cu care să îi ese i aripile.

Pentru asta e nevoie de câte un fir de mătase din coama voastră”.
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tiu că cea mai de pre bogă ie a voastră e coama mătăsoasă i frumos colorată

i că e foarte greu să renun a i la câte un fir din ea,

dar altfel războiul de esut nu poate ese aripile călu ului auriu

Hotărâ i să salveze inutul curcubeului, călu ii veneau unul câte unul

înaintea îngerului, pentru a dărui câte un fir din pre ioasa podoabă.

Când ultimul călu a desprins un fir din coama lui i l-a dăruit

în fa a îngerului se întindea o mare de fire strălucitoare.

Mul umit de dărnicia călu ilor, îngerul s-a a ezat în fa a războiului

de esut i a început să easă cu răbdare, până când din război au

ie it aripi minunate, de culoarea curcubeului.

Apoi le-a ridicat cu multă grijă i s-a întors, pe raza de lumina pe care venise,

în grădina Regelui Soare, pentru a oferi aripile noi călu ului auriu.
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Când a sim it că are aripi de mătase, călu ul auriu

i-a luat zborul către inutul curcubeului.

Aripile sale luminau atât de puternic încât to i norii i-au fugit din cale

A adus din nou lumina i căldura soarelui deasupra inutului curcubeului,

iar apele s-au retras în matca lor i câmpiile au înverzit.

Acum călu ii se puteau întoarce lini ti i în inutul lor, pentru a trăi ferici i,

cu hrană i căldură din bel ug.

Învă aseră că, dacă se vor accepta unii pe ceilal i,

indiferent de culoarea coamei lor, vor trăi ferici i i în armonie.

i din acel moment pacea a domnit din nou.

Iar calul auriu cu aripi de curcubeu nu s-a mai întors în ara Regelui Soare,

ci i-a construit adăpost la marginea inutului i a rămas

în preajma călu ilor cu coamă de mătase, pentru a-i ajuta de

fiecare dată când va fi nevoie de el.
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Pânza împodobită

Ca toţi păianjenii ţesători, Ziggi adora să se legene şi să zboare în aer pe un fir subţire de

mătase, făcut chiar din burtica ei. Se sim ea a a de liberă şi de curajoasă i specială,

desigur, căci Ziggi era un pic diferită de restul păianjenilor!

În timp ce to i prietenii ei aveau opt picioare, Ziggi se născuse cu şase!

Într-o diminea ă, Ziggi i sora ei Zaza s-au aventurat până în nordul pădurii, în

apropierea unui bazin unde erau mulţi ţânţari gusto i pe care i-ar fi putut mânca.

Drumul până acolo a durat destul, căci Ziggi mergea pu in mai încet decât sora ei i

câteodată se împiedica şi cădea. Dar asta nu o necăjea deloc, nici nu îi umbrea bucuria de

a vizita un loc nou. Căci Ziggi era o exploratoare i, în plus, nu văzuse niciodată un

bazin! Zaza o ajuta să se ridice ori de câte ori se împiedica.

Când au ajuns în sfâr it la bazin, au găsit o grămadă de păianjeni adunaţi în tufişurile şi

în pomii din apropierea apei. Părea o adevărată petrecere! i toată lumea vorbea cu

încântare despre cele mai bune locuri de ţesut pânze pentru a  prinde ţânţarii gălăgioşi.

Toată lumea trebăluia de zor, a a că Ziggi a început i ea să î i ţeasă pânza.

A aruncat un firi or-ancoră pe creanga pe care stătea, apoi a zburat prin aer până a reu it

să prindă pânza de o altă creangă i-a luat avânt i a sărit din nou,

făcând cu grijă un triunghi şi ţesând o roată frumu ică înăuntru.

� ș ! Ș

�

� ș

ș

� ș

ș

ș

Ș

ș ș ș

ș ș

! Ș ș

ș

Didi A. Devapriya

33

Capitol :ul 2 Să fii diferit



34



Pasul următor ar fi fost să �easă o spirală lipicioasă chiar în centrul pânzei! Însă ceilalţi

păianjeni le terminaseră deja pe ale lor şi se relaxau, aşteptând ca ţânţarii să se lipească în

ele! L ngă Zaza, un păianjen cu picioare lungi îşi lua deja cina!

Ziggi continua să �easă cu răbdare. Desigur, dura mai mult, dar era expertă în �esutul

pânzelor, așa că nu îşi făcea griji absolut deloc.

Și tocmai când lucra cu mai mult elan, un păianjen tinerel din copacul de alături strigă către

ea: "Hei, ţesătoare lentă, ce e în neregulă cu tine? De ce î�i ia atât de mult să ţeşi o pânză?

Până termini tu nu o să mai rămână niciun �ân�ar!”

Ziggi a simţit cum îi arde fa�a şi cum se înroșește toată, dar nu a plecat urechea la ce spunea

păianjenul răutăcios, continuând să ţeasă. Însă sora ei, Zaza, l-a apostrofat rapid pe

nesuferit, supărată: "Las-o în pace! E sora mea şi ţese pânze minunate, doar că îi ia pu�in

mai mult timp, atâta tot!“

Până să își termine Zaza vorba, un păianjen lunguie� de pe tufişul de sub ea a şoptit: "Shhh!

Nu vedeţi că are doar şase picioare? Biata fiinţă!". Ceilalţi păianjeni au început să-şi scuture

capetele zgomotos, cu fe�e triste și preocupate, iar asta a făcut-o pe Ziggi şi mai nefericită.

Avea doar şase picioare, adevărat, dar �esuse pânze toată viaţa ei, exact ca şi ceilalţi.

Mama îi spunea mereu că face cele mai frumoase pânze din familie,

tocmai pentru că are multă răbdare şi nu se dă bătută niciodată.

”Tocmai munca depusă pentru fiecare pânză le face atât de frumoase și nimeni nu

muncește mai mult decât Ziggi a mea la pânzele ei!” i-a răsunat în urechi vocea mamei.

Însă păianjenul răutacios a început să râdă ascu�it: "Ce, cum, doar şase picioare?

Cine a auzit de un păianjen cu şase picioare?

Toţi păianjenii au opt picioare și toată lumea ştie asta!"

â
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Câţiva dintre prietenii lui au început i ei să râdă. Ziggi nu mai ştia ce o necăje te mai tare,

să audă râsetele zgomotoase sau şoaptele de milă. Atunci Zaza a strigat către ea "Hei, Ziggi!

Nu-i asculta! Arată-le ce poţi face!", a a că a continuat să lucreze.

Întunericul se lăsase precum o mantie deasupra pădurii, ascunzând-o din ce în ce mai mult

pe Ziggi şi jumătatea ei de pânză de ceilalţi păianjeni. Obosise i sim ea că vrea să plângă, că

nu mai are niciun rost să termine pânza, că nu îi mai e foame deloc i până şi bâzâitul

ţânţarilor o supăra. Era ca şi cum i ei i-ar fi spus:

"Nu ne poţi prinde, nu ne po i atinge, nu e ti în stare nici măcar să ţe i o pânză!".

De triste e, din ochi ori au început să îi curgă lacrimi transparente, care se

rostogoleau şi se lipeau de pânză precum nişte cristale mici de sticlă

Apăruse luna pe cer şi pânza făcută de Ziggi era tot doar pe jumătate terminată

Dintr-o dată a simţit pânza vibrând sub picioarele ei. Privind în sus,

a văzut o bufniţă mare care tocmai se aşeza comod pe creanga groasă de deasupra.

Cu ochii ei aurii, o privea insistent pe Ziggi.

"Cu ce bijuterii minunate ţi-ai decorat pânza? a întrebat-o.

Nu am văzut niciodată ceva atât de frumos! Se face târziu, nu ţi-e foame?"

"Nu sunt bijuterii, sunt lacrimi , i-a răspuns Ziggi. i nu mi-e foame pentru că sunt tristă

"Ooo-ooo" a spus bufniţa. "Dar de ce un păianjen atât de încântător e a a de trist?“

"To i păianjenii de aici cred că nu pot ţese o pânză pentru că am doar şase picioare",

i-a optit Ziggi.

ș ș

ș

ș �

ș

ș

� ș ș

� ș

.

.

”

” ”Ș ."

ș

�

ș

37



38



” ș

ș ” �

Ș

” � � ” �

” � !“

Ș ,

” ” �

ș

ș

�

!“

ș

Da, poate că ai doar şase picioare, dar pânza ta e încântătoare i e oricum

deja pe jumătate terminată, deci îmi dau seama

că tii chiar foarte multe lucruri despre ţesut , a zis bufni a.

Ziggi se simţea puţin mai bine.

" i mama mea spune mereu că pânzele mele sunt cele mai frumoase

din familie, tocmai pentru că muncesc mult la ele".

Mama ta e o păienjeni ă foarte în eleaptă , i-a răspuns bufni a.

Cu atât mai mult cred că po i termina pânza asta grozavă

Vorbele acestea i-au dat iar poftă de lucru. i-a continuat treaba neobosită în timp ce

bufniţa o privea, lasând din când în când să îi scape câte un ooooo! plin de admira ie.

Iar asta o făcea pe Ziggi să se simtă bine pe dinăuntru i să amestece cu

i mai mare bucurie pânza sub cele şase picioare ale sale.

Bufni a o aştepta răbdătoare, încurajând-o:

"Aproape ai terminat, încă puţin, vaaai, abia aştept să o văd terminată

Când luna a poposit deasupra copacilor, razele ei au luminat o minunată

pânză spiralată, decorată cu pietricele luminoase. Bufniţa misterioasă, care nici măcar

nu se prezentase, a zâmbit larg, iar Ziggi strălucea de bucurie.

Creanga s-a mişcat din nou, făcând pânza acum terminată să vibreze,

iar bufniţa i-a întins aripile şi a zburat pe cerul nopţii, către stele.
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Ponei micuţ şi roşuul

A fost o dată un ponei micuţ şi roşu, galopând, galopând, galopând hei,

galopând, galopând, galopând ho.

Acest micuţ ponei adora să alerge liber pe câmpuri toată ziua, galopând,

galopând, galopând hei, galopând, galopând,  galopând ho.

În fiecare dimineaţă, când se trezea în grajdul lui, sforăia şi î i

ridica sus de tot, în aer, copitele.

Nu îi placea deloc să fie ţinut închis.

Fermierul îi aducea fân proaspăt pentru micul dejun,

dar chiar şi atunci când mânca, micuţul ponei nu se putea opri din sărit

şi lovit cu copitele în toate păr ile.

În cele din urmă, fermierul îi deschidea uşa grajdului şi îl lăsa să alerge afară

i odată ajuns pe câmpuri, putea să cutreiere tot locul, până la lăsatul serii.

Galopând, galopând, galopând ho, galopând, galopând, galopând hei.
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În cea mai mare parte a anului, micuţului ponei roşu îi plăcea tare mult să stea afară

Însă de-a lungul zilelor însorite de vară iarba de pe câmpuri

se făcea maronie, iar nisipul fierbinte îi irita pielea.

În nop ile foarte călduroase usturimile nu îl lăsau să adoarmă, se sucea şi se întorcea,

sărea şi lovea, făcând foarte mult zgomot.

Ceilalţi ponei începuseră să se plângă, nemul umi i.

"Dacă micuţul ponei roşu ar putea sta liniştit îşi spuneau unul altuia,

dacă micuţul ponei roşu ar dormi!

Atunci i noi, to i ceilal i, am putea să dormim i

să ne odihnim i cu to ii am fi mult mai ferici i!
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Când nimeni nu mai credea, ajutorul a venit chiar de la cel mai neobi nuit prieten:

peria care locuia pe raftul din grajd, tocmai aceea cu care fermierul

obi nuia să perie poneii la sfârşitul fiecărei zile.

Peria ştia că fermierul ar fi dorit să îl cure e de nisip i să îl îngrijească

i pe micuţul ponei roşu, la fel ca i pe ceilalţi călu i.

Însă îi era teamă să se apropie de grajdul lui,

pentru că micu ul ponei sărea, lovea i se zbuciuma mult.

Într-o noapte, în care micu ul ponei ro u iar nu închisese un ochi,

peria a decis să-i vorbească. S-a aplecat către marginea raftului şi i-a şoptit:

"Micuţule ponei roşu, ascultă-mă bine, eu tiu solu ia pentru tine, dacă poţi sta liniştit la

sfârşitul zilei, atunci când fermierul trece pe lângă grajdul tău, el nu se va mai teme că-l

love ti cu copitele, va intra, te va cură a i te va îngriji".

La început micuţul ponei roşu făcea atât de mult zgomot,

lovind i întorcându-se întruna încât nici nu a auzit cuvintele periei.

Aşa că peria a vorbit mai tare:

"Micuţule ponei roşu, ascultă bine, eu tiu solu ia pentru tine,

dacă poţi sta liniştit la sfârşitul zilei, atunci când fermierul trece pe lângă grajdul tău,

el nu se va mai teme că-l love ti cu copitele, va intra, te va cură a i te va îngriji".
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De această dată poneiul a auzit-o şi a fost foarte bucuros.

Era grozav de ostenit i avea mare nevoie să poată dormi în fiecare noapte.

La sfârşitul zilei următoare s-a întors devreme de pe câmpuri şi a încercat din răsputeri să

stea liniştit în grajd. Îi era foarte greu să îşi ţină cele patru copite nemişcate.

Copitelor le plăcea atât de mult să sară să lovească şi să alerge.

A încercat chiar să le vorbească:

"Vă rog, vă rog, staţi liniştite, măcar un pic, staţi liniştite!"

Curând a auzit fermierul trecând pe langă grajdul lui.

i ce surpriză a avut acesta când l-a văzut pe ponei stând atât de liniştit!

A intrat i a început să îl perie i să îl cure e de nisipul aspru de pe spate,

de pe gât şi de pe copite. În sus i în jos, într-o parte i în cealaltă!

Se simţea atât de bine micuţul ponei roşu, îi plăcea mult să fie îngrijit

i periat, să aibă pielea curată
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După ce fermierul a terminat cu periatul, micuţul ponei roşu

s-a sim it în sfâr it din nou bine.

În noaptea aceea a dormit mai lini tit i mai senin ca niciodată.

Ceilalţi ponei din grajd se bucurau că nu se mai zbuciuma

i nu îi mai trezea în miezul nop ii.

Recunoscători, i-au mulţumit periei pentru ajutor.

i astfel, de atunci micuţul ponei roşu a învă at ce are de făcut.

Se întorcea mereu devreme de la alergatul de pe câmpuri.

Aştepta liniştit până ce fermierul venea să îl perie şi după periat se simţea a a de bine.

Era mult mai fericit acum şi în fiecare noapte se putea odihni mai

bine decât se odihnise vreodată.

Iar diminea a se putea trezi devreme, odihnit i senin,

i putea alerga liber pe câmpuri ziua întreagă

Galopând, galopând, galopând ho, galopând, galopând, galopând hei.

Desigur, i peria era grozav de încântată să fie de folos,

căci nu există nimic care să îi placă mai mult unei perii decât

să îngrijească şi să cure e to i poneii din grajd.
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Cum şi-a căpătat culorile domnişoara cărăbuş

Cu mult timp în urmă, domnişoara cărăbuş locuia într-un inut

îndepărtat i avea o singură culoare, maro.

Mergea încet prin pădure, văzându-şi de treburile

ei şi nederanjând pe nimeni.

În pădurea aceasta trăia însă i o domnişoară şobolan,

căreia îi plăcea să necăjească creaturile mici i insectele care trăiau acolo.

Domnişoara şobolan credea că este mai bună decât celelalte fiin e,

pentru că se mişca mult mai rapid decât ele i cel mai tare o încânta

să râdă de domnişoara cărăbuş.

Mai mult, se i împrietenise cu un grup de animale micu e, care o urmau

peste tot i împreună cu care făcea tot felul de glume răut cioase.

Dar tot în această pădure, sus, în vârful copacilor, trăia un papagal.

Era viu colorat, frumos i foarte în elept.

Papagalul acesta avea puteri magice!

�

ș

ș

ș

�

ș

ș �

ș

ș �

ă

Susan Perrow

51

Capitol :ul 2 Să fii diferit



52



De mult timp o privea pe domnişoara şobolan i o vedea

fiind răutăcioasă cu domnişoara cărăbuş,

aşa că s-a gândit că este timpul să o înve e o lec ie.

A mers la ea i i-a spus că, din vârful copacilor înal i, el a văzut cum se poartă

"O batjocore ti mereu pe domnişoara cărăbuş şi pe celelalte animale,

purtându-te de parcă ai fi mai bună decât oricine altcineva.

Dar eu cred că ar trebui să facem un concurs ca lucrurile să fie foarte clare,

o dată pentru totdeauna," i-a spus papagalul.

"O să organizez o întrecere între tine i domnişoara cărăbuş i oricare

dintre voi va câ tiga, va primi ve minte noi i

va putea alege orice model, orice culoare."

Domnişoara şobolan a fost tare încântată de acest lucru.

Era o şansă să le dovedească tuturor cât de rapidă era şi cât de

uşoară ar fi fost pentru ea cursa.

Avea picioare mari i puternice, cu care se putea mi ca repede, pe când,

domnişoara cărăbuş putea doar să se târască pe picioarele ei sub iri i lipicioase.

În ziua următoare, animalele s-au întâlnit la smochinul cel mare,

iar papagalul a arătat către un buştean bătrân din josul cărării.

"Oricare ajunge prima acolo, va câ tiga haina cea nouă", le-a spus.
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Apoi a dat semnalul şi întrecerea a început.

Rapidă precum un fulger, domnişoara şobolan alerga

gândindu-se la cum va arăta în haina nouă, la ce culori şi ce model va alege.

De câte ori privea în urmă nu o vedea pe domnişoara cărăbuş,

dar asta nu o deranja, crezând că sigur nici nu a trecut măcar de linia de start.

Însă când domnişoara şobolan a ajuns în sfâr it la bu teanul cel bătrân,

a văzut-o pe domnişoara cărăbuş stând la celalalt capăt al cărării.

"Ce ţi-a luat atâta timp? Te-am a teptat mult!", i-a spus aceasta.

Domnişoara şobolan era uluită.

"Nu se poate, cum ai ajuns aici atât de repede?", a ţipat.

"Oh, dar tu nu ştiai că eu pot zbura?" a întrebat-o domnişoara cărăbuş în şoaptă

"Tu zbori? Nu ştiam că po i zbura", a răspuns nedumerită domnişoara şobolan.

Nici nu s-a dezmeticit bine, când pe bu tean a aterizat i papagalul.

"Sunt multe lucruri pe care nu le tii, domnişoară şobolan! , i-a spus acesta.

Dacă ai petrece timpul încercând să cunoşti celelalte animale, ai învă a multe.

Dar tu mereu le judeci, a a că s-ar putea să nu afli niciodată cum sunt cu adevărat.

Nu ai auzit că nu trebuie să judeci niciodată o carte după copertă
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Domnişoara şobolan a plecat bombănind prin pădure.

Cât despre domni oara cărăbuş, premiul pe care l-a ales a fost

o haină colorată în albastru şi verde,

pentru că îi plăceau albastrul cerului şi verdele frunzelor după ploaie.

A mai ales i să aib aripi care strălucesc, aurii precum

soarele când se oglinde te în apa râului.

i a a a rămas.

Chiar i în zilele noastre, cărăbuşii poartă ve minte colorate,

pe când hăinu ele şobolanilor sunt doar maro sau gri.
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Povestea lui Roco

În adâncul oceanului, într-un loc numit Valea Fericirii,

trăiau în armonie i pace diferite vie uitoare marine: pe ti, stelu e de mare,

călu i de mare, chiar i dragoni de mare

Era o adevărată plăcere să îi vezi pe to i jucându-se împreună

Într-o zi, tot căutând o căsu ă potrivită în acel loc minunat a ajuns

caracati a Brumă împreună cu puiul ei, Roco.

Cercetând cu aten ie, fără a-i deranja pe locuitorii inutului, cei doi au găsit

o micu ă pe teră i au considerat că este tocmai bună pentru a fi căsu a lor.

Roco era mereu vesel i dornic să î i facă noi prieteni, a a că,

după ce a ajutat-o pe mama lui să aranjeze noua căsu ă,

a pornit să cerceteze de-a fir a păr împrejurimile.

A înotat în stânga i în dreapta, în sus i în jos, apoi a început să se joace cu tentaculele

lui, agă ându-se de diferite pietre sau de plante de pe fundul oceanului.

Tot plimbându-se de colo colo, Roco a văzut un banc

de pe ti ori colora i, care zburdau veseli.

S-a dus către ei i, zâmbindu-le, le-a vorbit:
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Bună! Numele meu e Roco. Mă pot juca cu voi?

La început pe ti orii l-au privit tare mira i, pentru că îndrăznise

să le întrerupă jocul i nimeni nu mai făcuse acest lucru până atunci.

Nu tim cine e ti i nici nu vrem să te cunoa tem.

Ară i atât de ciudat! , i-au răspuns.

Noi avem corpul acoperit cu solzi frumos colora i i avem aripioare

speciale care ne ajută să înot m repede i bine.

Tu ară i foarte diferit i sigur nici măcar nu ai auzit de jocul nostru

Nu contează cum arăt, a spus Roco încrezător.

Sigur pot în elege jocul vostru.

Important e să ne cunoa tem i să petrecem pu in timp împreună

Dar pe ti orii nici nu au vrut să audă cuvintele lui.

I-au întors spatele i au continuat să se joace.

Roco a plecat îngândurat i pu in trist mai departe.

Nu se îndepărtase prea mult când, dintr-o parte, a auzit sunete stranii,

o zarvă i un zumzet cum nu mai auzise niciodată.

S-a îndreptat către locul acela i a văzut câ iva călu i de mare

care făceau întrecere de alergat.

ă
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Bună Pot alerga cu voi? i-a întrebat Roco plin de speran ă

Călu ii de mare s-au întors către el i după ce au făcut cuno tin ă

l-au primit cu bucurie să alerge împreună. Apoi s-a dat startul.

Pe locuri, fi i gata, start! a strigat un călu de mare. i to i au început să alerge.

Dar dintr-o dată nimic nu mai era la fel: călu ii de mare cădeau unul câte unul

peste alge, unii peste al ii, peste al i pe ti ori.

Era un adevărat haos.

Stop! Stop! a strigat călu ul de mare care era i conducătorul jocului.

Roco, nu po i alerga cu noi! Bra ele tale sunt prea lungi i ne love ti cu ele.

Îmi pare tare rău! a răspuns Roco.

Vă rog, mai da i-mi o ansă

O să îmi controlez mai bine tentaculele i nu o să vă mai lovesc

Dar era prea târziu. Pleacă! Ne-ai rănit destul!

i-a spus un călu de mare care se lovise zdravăn de un coral i era pu in ame it.
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Cu capul plecat i cu ochii în lacrimi, Roco a pornit către casă, unde îl a tepta mama lui.

Nu dorise să rănească pe nimeni, ci doar să i facă prieteni noi.

Cum mergea foarte abătut, Roco s-a ciocnit de o bătrână broască estoasă

Ce faci micu ule? Te sim i bine? l-a întrebat estoasa.

Arăt atât de diferit! s-a plâns Roco.

Nu am corpul acoperit cu solzi, iar în loc de aripioare am tentacule lungi,

pe care nu le pot controla prea bine i-i lovesc pe cei din jurul meu.

Nimeni nu vrea să îmi fie prieten

În eleg! a dat din cap cu blânde e estoasa.

Uneori e tare greu să î i faci prieteni.

Dar eram atât de bucuros când am ajuns în acest loc special numit Valea Fericirii

Mama mi-a spus că aici o să fie cea mai bună căsu ă pentru noi!

Bătrâna estoasă l-a îndemnat să mai aibă pu ină răbdare i i-a spus

că ea tie foarte multe pove ti.

i-au luat rămas bun, iar Roco a continuat drumul către casă

Zilele treceau, iar el i le petrecea mai mult singur, lucrând în grădina.

Din când în când o vizita pe bătrâna broască estoasă care-l încânta

i-l făcea să râdă cu pove tile ei amuzante
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Într-o diminea ă, când Roco ie ise din căsu ă i î i întindea

încă somnoros tentaculele, a observat trecând chiar pe deasupra lui o umbră mare,

care se îndrepta către bancul de pe ti ori colora i

Roco i-a dat seama imediat: era rechinul Zipi, cea mai fioroasă făptură din ocean.

Toate vie uitoarele marine se temeau de el.

Din grădina lui, Roco vedea pe ti orii, călu ii de mare, toate vietă ile

adâncului cum înotau grăbite care încotro, ascunzându-se pe unde apucau.

Curajos, Roco nu a stat pe gânduri. S-a îndreptat cu grijă către rechin i

când acesta nu a fost atent, l-a acoperit cu cerneală.

Dintr-o dată trezindu-se în întuneric, fioroasa făptură a început să se agite

i să înoate din ce în ce mai repede sperând să iasă la lumină, dar Roco îl urmărea

i îl acoperea mereu cu cerneală până l-a dus într-un loc îndepărtat,

de unde rechinului i-ar fi fost foarte greu să se întoarcă

Apoi Roco i-a întins tentaculele precum ni te aripi i s-a

lăsat purtat de curent înapoi către casă.

Era a a de mul umit că îi salvase pe to i de pericol încât sim ea că întreg oceanul e al lui.

Ajuns în Valea Fericirii, Roco a fost primit de toată lumea cu mare bucurie.

Pe ti orii ie iseră din micile refugii în care se ascunseseră

i băteau recunoscători din aripioare.

Iar călu ii de mare s-au apropiat de el, l-au îmbră i at i i-au mul umit pentru iste imea

i curajul de care a dat dovadă pentru a-l îndepărta pe înfrico ătorul Zipi.
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Broscuţele şi găleata cu smântână

Într-o primăvară, două broscuţe verzi şi înfometate căutau ceva de mâncare într-un

hambar. În dimineaţa aceea fermierul hrănise păsările, mulsese vacile, apoi pusese

grijuliu deoparte o găleată plină cu smântână.

Broscuţele au văzut găleata şi erau tare curioase să tie ce e înăuntru.

Au sărit cât de sus au putut i au aterizat cu zgomot în interior.

Era atât de cremoasă şi de delicioasă!

Broscuţele erau încântate şi au mâncat întruna, până când i-au umplut burticile.

Erau gata de plecare, dar când au încercat să iasă, pere ii de metal

ai găle ii erau mult prea alunecoşi.

S-au străduit minute în ir, însă de câte ori î i luau avânt să sară afară,

cădeau înapoi în smântână

"O, nu! E imposibil! O să murim aici! Ce am făcut?

Nu o să mai ieşim niciodată! O, nu! , se tânguia una dintre ele.

A început să plutească pe spate, neajutorată şi lipsită de orice speranţă

Însă a doua broscuţă nu s-a lăsat bătută "Nu putem să ne oprim!

Hai să continuăm, sigur vom găsi drumul afară până la urmă!", i-a spus.

ș

ș

ș

�

�

ș ș

.

”

.

.

69

Capitol :ul 3 Dep ind obstacoleăş

Didi A. Devapriya



70



Dar prima broscuţă era mult prea ocupată să se gândească la situaţia

teribilă în care se afla, a a că nu o mai asculta.

În timpul acesta, a doua broscuţă a înotat întruna,

cercetând peste tot, sigură că va găsi o cale de ieşire.

Curând a observat ceva ciudat, nu îşi mai putea mişca picioarele!

Oare îmi pierd puterile? s-a întrebat îngrijorată dar apoi i-a făcut iar curaj.

Trebuie să lovesc i să mă mi c din ce în ce mai repede, până ies de aici!

Nu mă dau eu bătută cu una cu două

i pe măsură ce lovea mai repede, mai tare, smântâna se îngroşa mai mult şi,

ca prin magie, s-a transformat în unt!

Prima broscuţă, care încă plutea pe spate plângându-se şi gândindu-se

la grozăvia în care se afla, a fost surprinsă să î i vadă prietena sărind

peste marginea găle ii!

i-a dat seama că nici ea nu mai plutea, ci stătea bine a ezată pe suprafaţa

fină şi tare a untului.

A a că i-a luat avânt i a sărit i ea afară.

Nu mai aveau de ce să se teamă, a a că au răsuflat u urate i s-au îmbră i at.
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Mama Iepure și Focul cel Mare

A fost odată ca niciodată o Mamă Iepure care trăia într-o gaură în pământ,

pe un câmp verde, plin de iarbă.

Mămica ace sta avea mulţi copilaşi iepuraşi zglobii i sprinteni.

Toată ziua se jucau şi săreau prin iarba înaltă care cre tea

de-a lungul marginii casei lor.

Într-o zi, Mama Iepure a trebuit să plece într-o scurtă călătorie, la sora ei.

A pregătit iepura ii de cu seară, iar diminea a i-a sărutat încet pe frunte

i i-a lasat să doarmă îmbrăţişaţi în căsu a lor.

A mers întâi către iarba înaltă, pe o potecă prăfuită

din apropierea câmpului, apoi s-a îndepărtat până când nu s-a mai văzut.
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Cât timp Mama Iepure a fost plecată, un tufiş a luat foc în apropiere.

La început a fost doar o scânteie firavă însă apoi focul a crescut

din ce în ce mai mare, hrănit de vântul cald de vară

Nu a trecut mult timp până ce focul cel mic s-a transformat

într-o vâlvătaie înaltă i puternică

i pentru că vântul sufla tare în ziua aceea, l-a îndreptat i către câmpul verde,

plin de iarbă, unde se afla căsu a iepura ilor.
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La amiază, Mama Iepure s-a întors din călătorie.

Din depărtare a văzut speriată că focul ajunsese înaintea ei.

Pe drum iarba era acum uscată şi pârjolită i nimeni nu se vedea nicăieri.

Pământul foarte fierbinte îi ardea lăbu ele i nu o lăsa să se apropie de casă.

"Oare ce-or face iepura ii mei? se întreba.

Oare încă dorm în siguranţă în căsuţa noastră îmbră i a i, a a cum i-am lăsat?".

Mama Iepure a trebuit să aştepte răcoarea serii pentru a putea pă i

iar pe pământ i pentru a putea înainta.

Sub strălucirea stelelor şi-a croit cu grijă drum către căsu ă.

Când a ajuns i-a găsit a a cum îi lăsase i a răsuflat u urată i foarte bucuroasă

că în tot timpul acesta iepura ii ei fuseseră în siguran ă
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Ostenită Mama Iepure s-a alăturat iepuraşilor şi au dormit

împreună până în dimineaţa următoare.

Când s-au trezit, iepura ii i-au văzut vechiul loc de joacă

odată verde i prietenos, acum negru i uscat.

S-au întristat la început, însă pe măsură ce zilele treceau, fire noi i

proaspete de iarbă apăreau ca prin minune.

La început erau mici i firave, dar apoi au crescut mai multe i din ce în ce mai înalte,

în scurtă vreme câmpul fiind iar acoperit cu iarbă

Ca şi înainte, iepuraşii opăiau iar ziua întreagă, se jucau veseli în iarbă

i alergau de colo colo, la marginea căsuţei lor.
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Născut să fie rege

A fost o dată un copil care se născuse să fie rege.

Încă de când era un băie el toţi îl numeau Micu ul Prinţ

i i-au oferit chiar i o coroană aurie, pe care să o poarte pe cap.

Ca i celorlal i băieţei i feti e, Micuţului Prinţ îi plăcea să exploreze, să se caţere,

să alerge, să sară i să aibă tot felul de aventuri.

Se juca de diminea ă până seara în grădinile şi pădurile palatului,

împreună cu prietenii săi.

Coroana lui strălucea în bătaia soarelui i copiilor le plăcea

să privească la lumina aurie.
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Într-o zi caldă de vară în timp ce Micuţul Prinţ se juca împreună cu prietenii

săi în apropierea zidului palatului, un băiat mai mare a alunecat i, din căzătură,

l-a lovit a a de tare pe Micu ul Prin încât acesta a căzut de pe marginea zidului

izbindu-se de pietrele de dedesubt.

Întins pe spate, Micu ul Prin nu putea nici să se mi te, nici să se ridice.

Îl dureau foarte tare i mâinile, i picioarele, era plin de zgârieturi i vânătăi,

iar copiii coborâseră i se adunaseră în jurul lui, îngrijora i.
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Micuţului Prinţ i-au venit în ajutor câ iva oameni care lucrau în palat.

L-au ridicat cu grijă i l-au purtat pe bra e până în dormitorul lui,

în cea mai îndepărtată încăpere din palat.

Acolo doctorii i-au legat mâinile şi picioarele cu bandaje rezistente şi

foarte multă vreme nu s-a putut mi ca.

A trebuit să stea întins în pat i să a tepte ca oasele lui

i toate celelalte răni să se vindece.

Însă cu cât vremea trecea, cu atât Micu ul Prin nu mai dorea să iasă din încăpere.

Petrecuse atât de mult timp în pat încât, de i oasele lui erau vindecate i

toate vânătăile dispăruseră, uitase cum să meargă din nou.

Dorea să rămână întins în a ternuturile moi şi nu mai conta cât de mult

îl rugau mama şi tatăl lui să se ridice.

Nu voia să facă niciun pas.
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Nimeni nu tia cum să îl ajute. Însă într-o diminea ă,

bunicii Micu ului Prin i-a trecut prin minte un gând.

A luat oglinda ei cea mare, a mers în camera copilului şi s-a aşezat pe patul lui.

Apoi a îndreptat oglinda către chipul acestuia.

„Ai fost născut să fii rege!", i-a spus ea.“

Por i pe cap o coroană aurie, căreia îi place să strălucească în lumina soarelui.

Dar uită-te la ea acum! Atunci Micuţul Prinţ s-a uitat în oglindă

şi a fost foarte uimit să vadă cum coroana lui, altădată aurie i luminoasă

arăta acum, în întunericul încăperii, tocită şi întunecată
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Trebuie să fiu cărat afară a strigat, aşa coroana mea va străluci

în lumina soarelui din nou!".

"Nu, nu trebuie să fii cărat," i-a răspuns bunica în eleaptă

"Trebuie să mergi singur afară, iar dacă îmi întinzi mâna, am să te ajut să mergi."

Micuţul Prinţ i-a întins mâna şi bunica l-a ajutat să îşi mişte

încet picioarele din pat către podea.

Împreună au plecat din camera întunecată, au pă it cu grijă de-a lungul

holurilor palatului, apoi au ie it în grădină în lumina soarelui.
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A durat multe săptămâni până când Micuţul Prinţ a putut să alerge, să sară,

să se ca ăre i să aibă tot soiul de aventuri, a a cum făcea înainte.

Dar în fiecare zi toţi prietenii săi veneau

să-i ţină mâinile, pentru a-l sprijini să meargă.

Cu cât se mişca mai mult prin grădină,

cu atât coroana îi strălucea mai tare în lumina soarelui.

După acest timp, el a început să trăiască din nou cu poftă i cu

bucurie fiecare zi, a a cum făcuse şi înainte.

Dintr-un colţ al grădinii palatului, bunica îl privea râzând

i jucându-se împreună cu prietenii săi.

Era atât de mândră de nepotul ei, Micuţul Prinţ, care ştia acum

că fusese născut pentru a fi Rege!
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