




Oamenii se nasc atât de mici,
ca să îi poată da Dumnezeu
cu lipici -
pe toţi,
nu doar pe aceia mai înfipţi
sau mai hoţi

Un strop pe guriţă, pe năsuc,
şi pe frunte,
să nu ştie la părinţi
să se-ncrunte

Un strop pe mânuţe, pe burtică
şi pe picioare,
să nu cadă din cer
când învaţă să zboare

Dar, poate că oamenii se nasc,
de fapt,
mici si drăgălaşi,
pentru ca, din braţe, să nu mai poţi
să îi laşi



Luna mai, vestit florar,
Când apare-n calendar,
În zăvoi aduce floare 
Şi pe cer aduce soare.
De sub harnica găină, 
Puişori ies la lumină. 
Unul gri, cu gât golaş,
Altul galben şi poznaş.
Fiecare se agită
Cum să prindă o omidă,
Iară ea, ţanţoşa doamnă,
Îi sustine şi-i îndeamnă
Cum să facă, cum să dreagă,
Să înghită omida-ntreagă;
Dar pe ciocul lor micuţ, 
Nu intră niciun grăunţ,
Că ei nu sunt pui de struţ,
Să înghită dintr-odată
Şi să pape-omida toată.
Ei sunt puişori de mai
Şi mănâncă doar mălai.



Într-un oraş, nici mic, nici mare,
Cu străzi înguste, ziduri vechi,
În care, zilnic, la plimbare
Vezi batrânei, perechi-perechi,
Au hotărât ca să se mute
Şi să trăiască printre ei,
Dintr-un sătuc de lângă munte,
O familie de …şoricei!

Trei şoricei de catifea
Cu blănuri gri şi pieptănate,
Cu ochişorii de cafea
Şi cu codiţele pe spate.
Trei şoricei păşesc tiptil
Pe străzile întunecate:
Un tată, o mamă şi-un copil,
O casă să-şi găsească, poate…

Deodată, tatăl se opreşte
Şi, cu emoţie în glas
Îşi drege vocea, apoi rosteşte:
„Haideţi să facem un popas!
Demult, într-o străveche librărie.
Am mirosit aroma de hârtie.
Şi-acum, când străbăteam poteca
Gândeam ce casă bună-ar fi…biblioteca!”

O, cât de bucuroşi au fost cei trei!
S-au prins îndată de lăbuţe
Şi-au tras un dans de şoricei
Printre pachete, genţi şi bocceluţe.
Mai fericit decât oricare
A fost chiar cel mai mititel
Un şoricuţ cu suflet mare
Şi ochelari - pe nume Ronţonel.



Cu greu şi-au dus al lor bagaj
Într-un turn vechi, cam în derivă,
Până la ultimul etaj
Şi-acum au domiciliul în arhivă.
Găseai acolo sute de volume,
Vrafuri de cărţi…Romane poliţiste,
Cărţi de copii, de aventuri, albume,
Versuri şi proză şi reviste.
„Chiţ-chiţ! Priveşte ce ospăţ!”
Se minuna mămica şoricică.
„E un adevărat răsfăţ!”
Răspunse tatăl, crănţănind o cărticică. 
Lui Ronţonel i-au meşterit culcuş
Pe rafturile de poveşti şi basme,
Vegheat de chipul unui sipriduş,
Să-l apere de praf şi de fantasme.
Au adormit în casa de hârtie,
Plutind pe vise de îndestulare,
Din beznă că-s pândiţi, fără să ştie,
De sute de priviri cercetătoare.
Flif-fluf!… pe Ronţonel îl deşteptă un gâdilat.
Deschise ochii, şi-l văzu în ceaţă,
Pe spiriduş, deasupra-i aplecat,
Şi-atunci şopti confuz: „Deja e dimineaţă?…”



„Întrebi de-i dimineaţă? Ba nu, e miez de noapte!
Însă te-aş invita să îmi cunoşti nişte amici.”
Îl ia de braţ şi-l duce la o carte:
„Iată-i pe Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici.
El Peter Pan e. Mowgli, Frumoasa Adormită,
Cenuşăreasa şi Fram, ursul polar,
Pinocchio, Făt- Frumos, mica sirenă rătăcită,
Nume cu toate literele din abecedar.”

Poveste de poveste, zi de zi,
Cu mulţi eroi de basm el s-a-mprietenit,
Şi prinseră cu toţi a-l îndrăgi,
Până şi Micky Mouse cel vestit.
Din noaptea-aceea Ronţi n-a îndrăznit
Vreo carte de poveşti să roadă,
Ci le-a îngrijit cu drag şi le-a păzit,
Fiindu-le tovarăş viaţa-ntreagă. 

Pe mama şi pe şoricelul tată
I-a învăţat să  guste, din hârtie,
Doar facturi, cifre, ordine de plată,
Dar nicidecum poveşti şi poezie.
Ei însă, uneori, se ascundeau de Ronţonel,
Pitiţi pe-un raft, mai pe la spate,
Şi se mai delectau rozând niţel
Vreo delicioasă carte de bucate.

Dacă vreodată, năpraznica ploaie.
Te va surprinde, copil drag,
Şi te va aresta-n odaie,
Iar tu vei spune: „Acum ce să mai fac?”
Să-ţi aminteşti că micul Ronţonel
Îţi recomandă să citeşti,
Fie că eşti fetiţă sau eşti băieţel,
Câte o carte bună de poveşti.



Îmi place grădiniţa! De curând,
De când cu profesoara nouă de pian,
Rămân mereu cu cântecul în gând
Şi fredonez voioasă, plină de elan.

Un pian numai al meu eu mi-aş dori,
Să-nvăţ să cânt şi eu o partitură.
Precis talentul mi l-aş dovedi
Tot exersând mereu la claviatură!

Acum, aproape de serbare,
Doar la aplauze visez.
Să-i las pe toţi muţi de mirare
Când eu la pian interpretez!



Ce sunt copiii,
nişte bulgări mari de zăpadă
ce se rostogolesc pe stradă
şi-ntr-un ceas sau hai să spunem în două
îi vezi că au crescut 
până la etajul nouă?

Ce altceva sunt copiii
decât nişte gânduri care aleargă
prin lumea întreagă
după nişte vise
care rămân veşnic
cu uşile deschise?

Ce sunt copiii,
zâmbete largi
între două puncte cardinale
sau zboruri line
către zările veşnic senine?
Deşi n-au aripioare
ei pot totuşi să zboare
din braţe 
de la mama la tata,
la unul sau altul dintre bunici
ori, uneori, de la unchi la mătuşici.

Ce sunt copiii,
albine care zboară
din zori până-n seară
prin curte, pe stradă 
ori chiar prin odaie
neţinând cont dacă e 
soare sau ploaie,
ce strâng din miezul clipelor 
nectar
aducându-l părinţilor
cu bucurie în dar?



Ce sunt copiii
cei care pictează pereţii
culeg toţi scaieţii
adună toate vânătăile
şi, cu toate acestea,
la mămici şi tătici
împart cu generozitate pupici?

Ce altceva sunt copiii
decât clipe de iubire
cu drag împărţite
spre a fi reprimite
în zilele în care
afară nu-i soare
şi tristeţile
pun lacrimi în obraji?

Sau, poate, dorinţa noastră firească
de-a ne vedea iarăşi pe noi crescând
precum un copac ce se umple de ramuri
ce ne bat vesele-n geamuri
ce-n primăveri pline de candoare
se umplu de floare
şi-n toamne, frumos dichisite,
ne dau fructe-aurite?
Ce altceva sunt copiii
decât bucuriile toate
la un loc adunate
adunări, împărţiri
înmulţiri şi scăderi
spre ziua de mâine
dinspre ziua de ieri?

Căutând răspunsuri,
vom afla câte ceva,
nu multe însă
deoarece 
la uşa copilăriei e-un lacăt pentru care
doar Domnul şi copiii
mai au descuietoare.



Nero este un căţel
Nici mare, nici mititel.
Negru, creţ şi curăţel
Te-ai juca cu el niţel.

Are ochii mari, căprui
Nasul umed, breton şui
Poate lua urma oricui
Nici n-ai spune că e pui.

Iarna-i creşte blana deasă
Şi cu mult mai călduroasă
Chiar decât o geacă groasă. 

El e foarte fericit
În bagaj n-are nimic.
Şi la munte dacă merge,
Prin troieni poate s-alerge.

Vara, însă-i transpirat
Şi mereu cam bosumflat. 
Când simte că i-a  ajuns
Se tratează cu un tuns.

“Cum vă tund, stimat client?”
Întreabă frizeru’-atent.
“Scurt de tot, ca nu mai pot!”,
Zice Nero stând comod
Cu oglinda bot în bot.
“Vă rog, foarfecele ascuţite,
Să nu-mi scurteze-urechile ciulite!”



Micul arici locuia în păduricea de la marginea râului de când se ştia el. Şi 
nu se ştia de mult. Doar de când deschisese ochişorii ca două boabe de piper 
într-o noapte şi văzuse cerul înstelat şi un botic catifelat mângâindu-l pe căpşor. 
Apoi adormise şi când se trezise, boticul catifelat nu mai era lângă el. Nu ştia 
ce se întâmplase cu boticul care îl mângâiase şi nici de ce era singur-singurel 
în pădurea mare. Totul i se păruse înspăimântător. Zumzetul albinelor din 
luminişuri, bu-hu-hu-l nocturn al huhurezului, susurul când domol, când rapid al 
apei, vâjâitul vântului care foşnea frunzele de stejar, cioca-boc-ul ciocănitorii care 
întreba copacii de sănătate, pic-pic-pic-ul ploii de care se adăpostea sub frunze 
mari de brusture. Însă în timp pădurea îi devenise familiară şi nu se mai speria 
decât rareori, când, prin tufişuri, se furişa câte o vulpe cafenie, amuşinând după 
o pradă uşoară. Atunci se făcea ghem de frică şi nu se mai apropia nimeni de el. 
Învăţase unde sunt cele mai gustoase furnici şi ciuperci, dormea mai toată ziua şi 
ieşea doar seara la plimbare şi îşi făcuse şi câţiva prieteni. Printre ei se număra 
o veveriţă roşcată cu care mai stătea la taclale la apusul soarelui, un bursuc cam 
posac cu care se certase odată pe nişte ouă de sitar, doi iepuri de câmp şi un jder 
atât de bătrân că abia se mai mişca şi se hrănea doar cu rădăcini şi ciuperci.



Vara fusese frumoasă şi caldă, cu seri liniştite în care animalele se adunau 
pe malul râului pentru a se bucura de răcoarea apei. Dar odată cu venirea 
toamnei, serile deveneau din ce în ce mai friguroase şi fiecare animal începea să 
se retragă în căsuţa lui, la căldură. Numai ariciul nu avea nicio căsuţă pentru 
că nu-l învăţase nimeni cum s-o construiască. Nu se aventurase prea adânc în 
pădure şi nu mai întâlnise niciun alt animăluţ cu spini ca el, aşa că nu ştia ce 
fac animăluţele cu spini iarna şi nici dacă îi va ţine cald cojocelul de ace. Se 
certă singur că fusese aşa de nepăsător şi porni la drum să-şi întrebe prietenii 
ce să facă, deoarece deja veniseră primele ninsori slabe şi ariciul nu mai avea 
frunze de brusturi sub care să se ascundă. Iar pe deasupra,  îi era din ce în ce 
mai greu să-şi găsească de mâncare. 

Primul la care ajunse fu bursucul posac care îşi făcea curăţenia de toamnă în 
hruba de sub pământ în care locuia.

- Bună, nene bursuc, spuse ariciul. Mi-a spus veveriţa roşcată că acuşi vine 
iarna. Eu nu ştiu ce-i aia iarnă dar trebuie să fie tare rea dacă toate animalele 
se pregătesc să se ascundă de ea. Poţi să mă înveţi să-mi sap şi eu o vizuină ca a 
ta să mă ascund în ea?

- Arici mici şi naiv, tu nu poţi să sapi în pământ aşa de adânc ca mine. Ar 
trebui să aduni nişte frunze să te cuibăreşti în ele, deşi când va veni zăpada cea 
mare, o să te îngroape sub ea.

- Atunci nu poţi să mă primeşti la tine? O să fiu tare cuminte şi o să mănânc 
doar puţin, se rugă de el micuţul arici.

- O, nu, nu poţi să vii cu mine sub pământ. Mi-am construit o hrubă în care 
încap numai eu, şi m-ai înţepa cu ţepii tăi. Îmi pare rău.



Ariciul îi mulţumi şi plecă mai departe la veveriţă, prietena lui din copac.
- Veveriţă dragă, o strigă el. Coboară, te rog, din scorbura ta să te întreb 

ceva, că nu ajung până acolo.
Veveriţa ieşi pe pe o creangă şi strigă la arici:
- N-am timp, n-am timp, acuşi vine iarna cea grea şi eu n-am adunat destule 

provizii. Mai trebuie să strâng câteva nuci şi câteva ghinde şi poate nişte alune 
dacă mai găsesc.

- Veveriţă, dragă, eu n-am unde să mă adăpostesc de iarna cea grea.  Nu vrei 
să mă primeşti la tine? 

- Vai, vai, spuse veveriţa, te-aş primi dar nu te poţi urca aici sus. Nu ai 
gheare să te caţeri. Iar la mine e strâmt rău, am o scorbură mică şi înghesuită 
şi, în plus, e plină de nuci şi de ghinde.

Ariciul îi mulţumi şi ei şi plecă mai departe, să-şi caute ceilalţi doi prieteni, 
iepurii de câmp.

- Bună, iepuraşilor, le spuse el când îi văzu. Ronţăiau de zor la scoarţa unui 
copac. Mâncarea se găsea din ce în ce mai greu pentru toate animalele. Voi 
unde vă ascundeţi de iarnă? îi întrebă el.

- O să stăm cu mama noastră într-un bârlog săpat sub malul râului. Un pic 
mai la deal de aici. Mama a muncit toată vara la bârlog, aşa că avem unde sta.

- Oh, ce rău îmi pare că n-am şi eu o mămică să-mi sape un bârlog, se întristă 
micuţul arici. Oare nu pot veni să stau cu voi?

- Nu, că noi suntem mulţi şi pufoşi şi o să ne înţepi cu acele tale.



Micul arici era din ce în ce mai deznădăjduit. Le mulţumi celor doi iepuraşi 
şi plecă la jderul bătrân care locuia undeva mai adânc în pădure, într-un loc 
în care micul arici nu se aventurase niciodată. Bătrânul jder era ultima lui 
şansă. Se grăbi printre frunzele moarte şi acele de pin care acopereau deja 
pământul moale al pădurii, ocoli conurile mari de brad care îl zgâriau pe burtică 
şi băltoacele noroioase care îl pândeau din urmele lăsate de un animal mare cu 
labe grele. Tot căutând ascunzătoarea jderului, ariciul se afundă tot mai mult 
în pădure până nu mai ştiu încotro s-o ia şi care era drumul de întoarcere. Dar, 
până la urmă, îi trecu lui prin minte, de ce m-aş mai întoarce? Prietenii mei au 
cu toţii căsuţele lor şi mămicile lor, iar eu nu am pe nimeni care să mă înveţe ce 
să fac, se gândi el, şi îşi continuă drumul prin pădure, tot sperând că va da peste 
jderul bătrân şi aproape surd care îl va sfătui ce să facă.

Tot mergând el aşa, pe frunze şi crenguţe uscate care trosneau uşor când 
călca pe ele, ajunse la gura unei peşteri. Oare ce-o fi asta? se întrebă el. 
Dinăuntru se auzeau nişte sforăituri ciudate şi spre el venea un abur cald, 
ademenitor. O să intru doar puţin, să văd cine locuieşte aici, îşi spuse el, în 
sinea lui, înarmat cu un curaj neaşteptat. Intră tiptil în peşteră şi merse şi 
merse până dădu de nişte animale mari şi blănoase pe care nu le mai văzuse 
niciodată. Acestea dormeau la căldura peşterii şi scoteau acele sforăituri ciudate 
pe care le auzise la intrare. Sunau cam aşa: morrrrr, morrrrr, morrrrr. Ariciul 
se uită la acele animale şi la tot locul din jurul lor şi se hotărî: avea să rămână 
şi el acolo peste iarnă. Era o peşteră mare şi cu siguranţă putea să adăpostească 
şi un arici mic ca el, chiar şi aşa, plin de ace. Se ghemui într-un colţ să nu atingă 
pe nimeni cu ţepii lui şi închise ochişorii ca două boabe de piper. Era atât de 
obosit după mersul prin pădure că nu se mai gândi ce se va întâmpla când se vor 
trezi locuitorii de drept ai peşterii. Ce nu ştia, însă, ariciul nostru, era faptul că 
şi el era un animăluţ care hibernează, la fel ca urşii din peşteră, şi că, până la 
primăvară, era vreme lungă de dormit pentru toţi.



Pe o frunză cam pestriţă,
Stă cuminte-o gărgăriţă,
Întrebându-se curioasă
Cum s-ajungă sus pe casă.

Şi-o porneşte binişor,
Peste curte, în lin zbor.
De pe frunză pe tulpină,
De pe floare pe-o cortină.

Înc-un salt şi-i pe fereastră
Apoi fâl, spre zare-albastră.
De pe-acoperiş ar vrea
Să admire lumea sa.



O, ce mici sunt toate acum!
Uite un oval în drum.
Cred că-i frunza mea pestriţă,
Colo, jos, în poieniţă!

Şi-un cerc galben, la apus,
Soarele-i atât de sus!
Tot un cerc e şi fântâna.
Oare pot s-o ating cu mâna?

Un dreptunghi fereastra pare,
Uite cum luceşte-n soare!
Un dreptunghi e şi băncuţa,
Şi măsuţa şi căruţa.

Leagănul e un pătrat,
De-un fir parcă-i suspendat.
Iar maşina-i un trapez
Care s-a oprit din mers.

E-un triunghi în depărtare.
Mă-ntreb: ce să fie oare?
Cred că-i un acoperiş,
Acolo, în luminiş.

Uite cum, aşa, din zbor,
Învăţ lumea formelor.
Acum ştiu ce-i un triunghi,
Un trapez, pătrat, dreptunghi.
In cerc, încet, mă-nvârtesc
Şi spre frunză o pornesc.



Era o zi frumoasă, cândva, demult şi lucrurile de abia începeau să prindă  
formă. Existau copaci, bineînţeles, era şi marea cea albastră şi nisipul cel cald 
şi steluţele de mare şi crabii cei verzui şi neastâmpăraţi şi pinii cu conurile lor 
mari ca şi nişte copăcei în miniatură.

Era şi un băieţel care iubea nespus marea şi care şi-ar fi dorit să poată privi 
tot timpul marea ca să poată admira vieţuitoarele ce trăiau acolo. 

Băieţelul acesta avea… câţi ani vreţi voi să aibă şi mai avea mulţi fraţi şi 
surori. Îl chema Vlad, iar într-o zi Vlad îşi întrebă fraţii şi surorile:

- Dragi fraţi şi surori, vouă nu vă e dragă marea? Nu aţi vrea să o vedeţi tot 
timpul, să vedeţi delfinii ce înoată jucăuşi? Să vedeţi pescăruşii care pescuiesc 
peştişori şi îi duc apoi la puii lor să-i hranească?  Nu aţi vrea să vedeţi balenele 
cele frumoase, cu alb si negru, numite orci, care se hârjonesc cu puii de focă? 
Nu vă pare rău atunci când trebuie să mergem la culcare şi trebuie să părăsim 
plaja şi marea, prietena noastra ? 

- Ba da şi noi am vrea să putem sta tot timpul să ne jucăm cu marea, să o 
privim, să o admirăm, răspunseră fraţii şi surorile lui. 

- Dar ce am putea face, frate drag? 



- Cred că am o idee, răspunse acesta. Cred că putem cere zânei cele bune să 
ne transforme în ceva… ceva care să stea tot timpul deasupra mării.

- Dar dacă vom pluti deasupra apei, atunci putem sa ne udăm şi ştii că 
mama a spus că dacă vom sta uzi putem răci, face febră astfel că va trebui să 
stăm în casă şi nu vom mai putea vedea marea. Nu ştiu dacă e cea mai bună 
idee, spuse Nora, una din multele surioare ale lui Vlad. 

- Atunci să o rugăm pe zână să ne prefacă în ceva care să stea sus de tot 
astfel încât să nu ne udăm, răspunse Vlad. E zână şi cu siguranţă are ea o idee.

Copiii o chemară pe zâna cea bună şi-i spuseră dorinţa lor. şi, ce să vezi? Zâna 
îi transformă pe copii în… stele! Cei mari erau stele mari, strălucitoare, cei mici 
erau steluţe mici şi vesele, iar cu toţii străluceau de-ţi luau ochii.

Copiii au fost fericiţi o vreme, admirând marea şi multitudinea de vieţuitoare 
ce trăiau în ea. Dar zilele treceau şi, uşor, uşor, deveneau trişti. Curând şi-
au dat seama că ceea ce îi întrista era lipsa părinţilor lor care rămăseseră pe 
plaja cea cu nisip călduţ. Erau zile când îi auzeau cum vorbeau între ei şi cum 
se întrebau unde sunt copiii şi ce or face aceştia. Erau bine? Erau sănătoşi? Oare 
mâncaseră? Aveau hăinuţe cu care să se îmbrace? Aveau jucării cu care să se joace? 

Şi atunci inimile copiilor s-au înmuiat şi au chemat-o pe zâna cea bună pentru 
a o ruga sa-i transforme şi pe părinţii lor în ceva care să stea sus pe cer alături 
de ei.  Zâna le-a îndeplinit dorinţa, numai că nu era suficient loc pe cer astfel 
încât să încapă amândoi pentru că, am uitat să vă spun că zâna îl transformase 
pe tata în mândrul Soare, iar pe mama în frumoasa Lună. 



Micuţii au trebuit să aleagă acum, cât şi cu cine să stea. Grea alegere! Ar fi 
vrut să stea cu amândoi, pentru că pe amandoi îi iubeau în egală măsură. 

Tot gândindu-se şi gândindu-se ei cum să facă, lui Vlad îi veni o idee:  să 
împartă ziua în două: ziua să stea cu tati pentru că el era tare priceput la 
jocurile pe plajă, la înot şi la pescuit, iar seara să stea cu Mami pentru că ea era 
tare pricepută la spus poveşti, dar mai ales la ţinut în braţe atunci când îi culca.  
Asa că şi-a luat inima în dinţi şi i-a spus zânei ideea lui şi astfel ziua a fost 
împărţită în două. 

Iar pentru că uneori se face frig acolo sus, iar steluţelor le este frig, 
Mami a croşetat pentru copiii ei norii cei pufoşi ca să le ţină de cald, aşa ca 
plăpumioarele pe care le aveau pe Pământ. De aceea uneori nu vedem steluţele, 
pentru că sunt acoperite de plăpumioarele lor.

Când fac curat, copiii-steluţe scutură plăpumioarele cele pufoase şi atunci cad 
stropi de ploaie din cer, iar când copiilor-steluţe le e dor să facă o baie în marea 
cea albastră coboară pe toboganul – curcubeu. 

Aceasta, dragii mei, e povestea Soarelui şi a Lunii, a Norilor, a Picăturilor de 
Ploaie şi a Curcubeului.



Azi sunt tare  bucuroasă,
Spre plajă am plecat voioasă,
Îmi iau găleata, formele, lopata
Şi imediat castelul este gata!

Alături eu un turn îi pun
Şi-n el aşez ca paznic bun
Un pescăruş ce ziua toată zboară,
Să aibă unde se-odihni pe seară.

În jurul lor, apoi, un zid ridic
Din cel mai fin si auriu nisip,
Iar dintr-o scoică lucioasă
Fântână fac cu-apă răcoroasă.

Le decorez apoi pe toate
Cu pietricele multe, colorate;
Creez chiar şi o oază de verdeaţă
Din alge ce-au rămas pe mal de dimineaţă.

Iar turnului, ca mai frumos să fie,
Far din staniol îi fac, de fantezie,
Şi de la cupa mea cu îngheţată
Îi pun şi-un steag micuţ, murdar de ciocolată.

Şi, iată cum, c-unelte mici, de jucărie,
Am reuşit să fac o-ntreagă împărăţie!



Buburuza mica, mica
Rosie si cochetica, 
S-a urcat pe-o floricica 
Si o intreaba neincetat:
Nu stii, iarna a plecat?

Nu vreau vant, turturi si ger,
Soare mic, zambind stingher.
Vreau culori si veselie:
Primavara vreau sa fie,
Iara branduse…o mie!

Vreau din nou ciresii-n floare
In culori de sarbatoare.
Primavara, vrei sa vii?
Am fost cuminte, sa stii!



A fost o dată ca niciodată o gărgăriţă drăguţă 
care se numea BuBu (de la Buburuza, bineînţeles!). 
Lui BuBu îi plăcea la nebunie să se joace într-o 
poieniţă luminoasă din marginea pădurii.

Într-o zi de vară călduroasă, poate un pic prea 
calduroasă, când jocul era mai în toi, deodată 
poiana fu cuprinsă de o mare agitaţie. Mai întâi, 
fără să dea de veste, câteva furnicuţe şi-au strâns 
jucăriile repede în ghiozdane şi au zbughit-o spre 
casă. Fluturaşii zburau panicaţi care încotro, 
lăcustele se ridicau spre văzduh, iar ţânţarii, 
albinele, bondarii şi gândăceii se îndreptau în grabă 
spre adăposturi. Toată lumea striga:

- Repede, grăbiţi-vă, vine! Haideţi spre căsuţe, 
fugiţi, adăpostiţi-vă, vine, vine!

BuBu s-a oprit mai întâi, ţinând mingiuţa în 
braţe şi uitându-se mirată împrejur, iar apoi a 
început să i se facă frică:

 - Să mă grăbesc? Vine? Cine vine? Cine vine?
Văzând că nimeni nu-i răspunde, BuBu opreşte 

din fugă o furnică: 
- Spune-mi, te rog, cine vine? Cine?
- Cum cine, BuBu? Îi răspunse furnicuţa. Ploaia! 

Ploaia vine! Fugi, grăbeşte-te, adăposteşte-te!
- Ploaia? Cine e ploaia? Ce se întâmplă? Ce e 

aceea ploaie? Dar furnicuţa intrase deja în muşuroi.
- Vai, vai, ce mă fac?! a început să plângă 

sărmana gărgăriţă. Nu ştiu ce e aceea ploaie şi nici 
ce ar putea să mi se întample! Unde să merg?! Mi-e 
atât de frică şi s-a pornit şi vântul...Aproape că nu 
mai pot zbura!

În timp ce BuBu plângea speriată, se apropie 
de ea Fly, vărul ei mai mare, un fluture frumos, 
albastru:

- Ce s-a întâmplat, copilă? De ce stai aici şi 
plângi, în loc să te fereşti de ploaie?

Cu lacrimi mari cat bulinele de pe hainuta ei 
rosie, gărgăriţa îi răspunde:

- Dar eu nu ştiu ce e aia o ploaie şi de ce trebuie 
sa mă feresc! Sunt tare îngrijorată!



Fluturaşul zâmbeşte amuzat şi-i spune:
- Hai, BuBu, cu mine! Cum să te sperii de ploaie?! O să te 

lămuresc eu, dar mai întâi trebuie să ne adăpostim!
Şi uite-aşa au pornit împreună spre o frunză mare de 

brusture, sub care mai erau trei furnici care croşetau, o 
lăcustă visătoare, două albine ce beau ceai cu miere şi 
un gândac de Colorado care citea ziarul. Fiecare aştepta 
calm … ploaia!

- Eeeei, şi-acum, dragă BuBu, să-ţi spun ce se 
întâmplă şi ce e aceea ploaie!

- Da, te rog! Sunt foarte curioasă!
- Ei bine, atunci când doi nori prieteni se întâlnesc, se 

bucură şi se îmbrăţişează. şi pentru că ei sunt făcuţi din 
apă şi pentru că se îmbrăţişează strâns, încep să cadă pe 
pământ picături mari de apă. Apa aceea e apă curată şi 
bună pentru băut, pentru spălat, pentru hrănit plăntuţe…

- Adică e un lucru bun, nu-i aşa?! îl întrerupse, 
bucuroasă, gărgăriţa. 

- Da, drăguţă! Sigur!
- Ooof, ce m-am speriat! Heeii, dar ce e cu lumina 

care a brăzdat cerul? Vai ce zgomot puternic! Acum 
mi-e iar frică!” zice BuBu, lipindu-se strâns de fluturaş. 
Acesta o mângâie pe antenuţe şi-i spune:

- Iar te sperii degeaba! Acum a fost un fulger însoţit de tunet!
- Un ce?
- Când cei doi norişori îşi dau mâna, în semn de 

prietenie, apare pe cer o lumină ca o rază lungă.  
Acela e fulgerul. Iar când norişorii se salută zicând 
“BUUUNĂĂĂ! BUUUNĂĂĂ!”, se aude un zgomot 
puternic. Acela e tunetul.

- Aaa…doar atât?! şi eu, care mi-am imaginat că se 
întâmplă cine ştie ce…Îţi mulţumesc mult, Fly. Eşti 
foarte înţelept! Acum mă simt mult mai bine. Şi uite, 
nici nu mai curge apa din cer… Asta înseamnă ca s-a 
oprit ploaia, nu-i aşa?!

- Păi, da!
- Atunci mă pot întoarce la joacă?
- Sigur! zice Fly zâmbind. E foarte bine să faci 

mişcare după ploaie! Aerul e mai curat şi iarba proaspăt 
udată miroase minunat. Floricelele sunt învigorate şi, 
iată, zâmbesc din nou la soare!

- Îţi mulţumesc încă o dată, dragă fluturaşule! O zi bună!
- O zi bună şi ţie, BuBu!
Gărgăriţa noastră s-a întors la joacă iar când a 

ajuns acasă, spre seară, le-a povestit părinţilor prin ce 
aventură a trecut şi câte a învăţat în ziua aceea!

Şi-am încălecat pe-o şa şi v-am spus povestea aşa!






