U

B `iatul ]i capra

n b`ie\el avea o capr`. Într-o zi, pe când a dus capra la p`scut pe o
paji]te, aceasta a fugit în p`dure. B`iatul ar fi vrut s` se duc` acas`, dar
nu se putea întoarce f`r` capr`. B`ie\elul î]i zise: „Nu pot s` m` duc acas`. Capra
mea a fugit în p`dure ]i nu vrea s` mai vin` acas`”. }i începu s` plâng`.
Un iepure trecu pe acolo ]i îl întreb`:
— De ce plângi, b`ie\elule?
B`iatul îi r`spunse:
— Plâng pentru c` am o capr` care a fugit în p`dure ]i nu mai vrea s` se întoarc`
acas`.
Iepurele spuse:
— Nu mai plânge, b`ie\elule. Eu pot s-o fac pe capr` s` se întoarc` acas`.
}i iepurele fugi în p`dure dup` capr`. Dar capra nici gând n-avea s` se întoarc`
acas`. Iepurele începu s` plâng`.
O veveri\` trecu ]i ea pe acolo ]i îl întreb`:
— De ce plângi, iepura]ule?
Iepurele îi r`spunse:
— Plâng pentru c` plânge b`ie\elul ]i el plânge pentru c` are o capr` care nu
vrea s` se întoarc` acas`.
Veveri\a îi spuse:
— Nu mai plânge, b`ie\elule. Eu pot s-o fac pe capr` s` se întoarc` acas`. }i se
duse repede în p`dure, dup` capr`. Dar capra nici gând s` se întoarc` acas`. Atunci
veveri\a începu ]i ea s` plâng`.
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O vulpe trecu ]i ea pe acolo ]i o întreb`:
— De ce plângi, micu\` veveri\`?
— Plâng pentru c` plânge iepurele, zise ea. }i iepurele plânge pentru c` plânge
b`ie\elul. }i b`ie\elul plânge pentru c` are o capr` care nu vrea s` se mai întoarc`
acas`.
— Nu mai plânge, b`ie\elule, zise vulpea. Eu pot s-o fac pe capr` s` se întoarc`
acas`.
}i se duse repede în p`dure, dup` capr`. Dar capra nici gând s` se întoarc` acas`.
Atunci vulpea începu ]i ea s` plâng`.
O albin` trecu ]i ea pe acolo în zbor ]i întreb`:
— De ce plângi, vulpi\o?
Vulpea îi r`spunse:
— Plâng pentru c` plânge veveri\a. }i ea plânge pentru c` plânge iepurele. }i
iepurele plânge pentru c` plânge b`ie\elul. }i b`ie\elul plânge pentru c` are o capr`
care nu vrea s` se întoarc` acas`.
Atunci albina spuse:
— Nu mai plânge, b`ie\elule. Eu pot s-o fac pe capr` s` se întoarc` acas`.
Vulpea spuse atunci râzând:
— Eu nu pot s-o fac pe capr` s` se întoarc` acas` ]i poate s-o fac` s` se întoarc`
acas` o albinu\` a]a cum e]ti tu? ]i râse în continuare.
Albina se duse-n zbor spre p`dure ]i începu s` zumz`ie.
Capra î]i spuse:
— Albina poate s` în\epe. O s` fug de aici. }i capra fugi acas`.
Atunci b`ie\elul râse ]i îi spuse albinei:
— Î\i mul\umesc, albinu\o!

G hicitori

Lungi urechi, picioare lungi,
Doar cu pu]ca îl ajungi!

Tu] ghidu], coad` ro]cat`,
Peste cetini aruncat`.

Are-un ac micu\ ]i fin,
Zboar` lin din floare-n floare,
Acul este cu venin,
Iar polenu-i pe picioare.

Are-o coad` înfoiat`,
Hoa\` este ]i ]ireat`;
Dar e vai de coada ei,
Când d` peste ea Grivei.

(veveri\a)

(iepurele)

(vulpea)

(albina)
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} oricelul

dup` Esop

e poveste]te c` ar fi tr`it odat` un ]oricel, care era tare neascult`tor.
Degeaba îi spuneau p`rin\ii lui s` nu se mai plimbe prin casa omului, chiar
pe sub ochii pisicii, doar de dragul de a gusta din laptele ei, c` ]oricelul f`cea tot
ce ]tia el mai bine. Cum vedea castronul plin cu lapte al pisicii, hop ]i el!
Azi a]a, mâine-a]a, pân` într-o bun` zi când pisica îl prinse de codi\`!
— Mam`! Tat`! a început s` strige ]oricelul cât îl \inea gura.
Îndat` ce l-au auzit strigând, p`rin\ii s-au ]i repezit afar` din g`urica ce le slujea
drept ad`post ]i s-au îndreptat glon\ c`tre pisic`.
Cum i-a v`zut, pisica i-a dat drumul ]oricelului ]i s-a repezit la cei doi ]oareci
mai mari, gândindu-se c`, dac` îi va prinde, va mânca pe s`turate.
}oricelul cel mic a alergat cât l-au \inut picioarele ]i a intrat în g`urica s`pat` în
peretele casei de c`tre p`rin\ii lui. A intrat acolo ]i a a]teptat, sim\ind c` inima-i bate
s`-i sparg` pieptul.
Când au ajuns ]i p`rin\ii lui la ad`post, al`turi de el, i-au spus ]oricelului:
— De-acum încolo s` ne-ascul\i ]i s` nu mai dai târcoale castronului în care se
afl` laptele pisicii! Ai v`zut ce era s` p`\e]ti? Înc` un pic ]i te înh`\a pisica!
— De-acum înainte o s` fiu ascult`tor, a f`g`duit ]oricelul, c`zând pe gânduri.
— Ei, ce-i cu tine? La ce te gânde]ti? l-a întrebat tat`l s`u.
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— Când m-a\i auzit strigând, a\i venit numaidecât în ajutorul meu, dar pisica

putea s` v` prind`!
— Tot ce am vrut a fost s` scapi tu cu bine. Nici nu ne-am mai gândit c` pisica
ne-ar putea înh`\a, i-a r`spuns mama lui.
În\elegând cât de mult îl iubeau p`rin\ii lui, ]oricelul nu a mai ie]it nicicând din
cuvântul lor.

P roverbe

Cine nu vrea s` asculte sfaturile nim`nui va înv`\a pe pielea lui.
Vai de copilul acela care nu ascult` de p`rin\i.
Vorba dulce mult aduce.
Paza bun` trece primejdia rea.
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L egenda M`r\i]or ului
– folclor –

fost odat` o femeie b`trân`, b`trân` ]i pe cât era de înc`rcat` de ani, pe
atât era de rea.
Feciorul ei, c`ci uitasem s` v` spun, dragi copii, c` baba avea un fecior, s-a
însurat cu o fat` frumoas` ]i blând`.
Era blajin` ]i frumoas` fata, nimic de zis, numai c` baba nu o putea suferi.
Tocmai de aceea o punea la tot felul de munci care mai de care mai grele.
A]a se face c` într-o zi de iarn`, baba i-a poruncit nurorii sale s`-i spele o
c`ma]`.
A plecat fata la un izvor din munte ]i a început s` spele c`ma]a soacrei, numai
c` degeaba o tot cl`tea în apa rece a izvorului, c` tot neagr` r`mânea.
}i a început biata fat` s` plâng` cu lacrimi fierbin\i ]i cum plângea ea a]a, iat`
c` se apropie de ea un fecior înalt ]i frumos ]i o întreab` cu glas blând:
— De ce plângi, fat` frumoas`? Ce necaz \i s-a întâmplat?
I-a povestit fata totul ]i feciorul a privit-o cu bun`tate, i-a întins dou` flori, una
alb` ]i una ro]ie, ]i i-a spus:
— Mie-mi zice M`r\i]or ]i am s`-\i vin în ajutor. Ia florile-astea ]i pune-\i-le-n
p`r. Apoi mai cl`te]te o dat` c`ma]a. Vei vedea c` are s` fie alb` ca neaua.
Dup` ce a rostit aceste cuvinte, feciorul a pornit pe c`rare ]i s-a f`cut nev`zut
printre brazi.
Ar fi vrut fata s`-i mul\umeasc`, dar era atât de uimit`, încât nu a fost în stare
s` scoat` nici m`car un cuvânt.
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F`r` a mai sta pe gânduri, a cl`tit c`ma]a înc` o dat` în apa izvorului ]i s-a
întâmplat întocmai precum a spus frumosul fecior. S-a f`cut c`ma]a alb`, alb` ca
neaua, de nici nu ai fi zis c` fusese murdar` vreodat`.
Fata s-a întors acas` ]i tare s-a mai mirat baba, soacra ei, când a v`zut-o cu
florile-n p`r.
Gândindu-se c` iarna trecuse, baba cea rea a ie]it cu oile la p`scut, numai c`
s-a ab`tut asupra ei un ger n`prasnic ]i baba a înghe\at cu oi cu tot ]i dup` o vreme
atât ea, cât ]i mioarele ei s-au pref`cut în stane de piatr`, care pot fi v`zute ]i ast`zi
în mun\i.
De atunci, din vremurile de demult, a r`mas obiceiul ca b`ie\ii s` le d`ruiasc`
fetelor m`r\i]oare înso\ite nu de o floare alb` ]i una ro]ie, ci de un ]nur împletit
din dou` fire de m`tase, unul alb ]i unul ro]u.
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B og`ta]ul

– din folclorul olandez –

e spune c` odat` demult, tare demult, ar fi tr`it într-un port din Olanda

un negustor peste m`sur` de bogat, dar pe cât era de bogat, pe atât era

de nemul\umit. V` întreba\i de ce, dragi copii? Am s` v` spun îndat`! Pentru c` nu

g`sise cel mai de pre\ lucru din lume.
Se tot fr`mânta ]i se tot gândea care s` fie lucrul acela, dar nu se putea hot`rî.
S` fie o bijuterie? O statuet` din filde] sau jad? Un cal de soi? O sabie din o\elul cel
mai bun?
Ei, ce s` mai lungesc eu vorba! Într-o bun` zi s-a hot`rât omul nostru s` se
îmbarce pe o corabie ]i s` plece în lume, pentru a g`si lucrul cel mai de pre\.
}i-a luat el cele de trebuin\` ]i s-a îmbarcat pe o corabie mare ]i frumoas`, cu
pânze mari ]i albe ca neaua.
Au ridicat marinarii ancora, dar dup` numai trei zile s-a stârnit o furtun`
nemaiv`zut`.
Negustorul nostru a în`l\at ochii spre cer ]i a împreunat mâinile a rug`ciune,
tr`gând n`dejde c` se va petrece o minune.
Corabia a fost luat` de furtun` ]i purtat` pe mare de parc` ar fi fost o biat`
coaj` de nuc` ]i nu ]tiu cum s-a f`cut, dar bog`ta]ul nostru, care ie]ise pe punte
pentru c` nu putea sta locului, a c`zut în mare. A strigat el dup` ajutor, dar cei de
pe corabie nu îl auzeau din cauza vântului care urla de mama focului.
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— Vai mie! a spus bog`ta]ul încet, ca pentru sine. Am s` mor! Mi-a sosit
ceasul!
Nici nu rostise el bine aceste cuvinte când iat` c` furtuna s-a oprit ca prin
minune.
S-a uitat negustorul în toate p`r\ile, în vreme ce d`dea de zor din mâini ]i din
picioare, ca s` nu se duc` la fund.
Ei, dragi copii, cum s-a uitat el a]a, a v`zut o corabie mic` ]i a început s` strige
dup` ajutor.
Cei de pe corabie i-au auzit strig`tele ]i cât ai clipi bog`ta]ul era pe punte.
Unul dintre marinari, un b`rbat vânjos, a spus îndat` ce l-a v`zut:
— Te iau în grija mea. N-o s` duci lips` de nimic!
A]a a ]i fost. Marinarul i-a dat un rând de haine, zicând:
— Schimb`-te, s` nu cumva s` r`ce]ti!
Bog`ta]ul era de-a dreptul uimit. Nu ceruse niciodat` ajutorul nim`nui, dar
nici nu ajutase pe nimeni. Cu alte cuvinte, nu avea prieteni ]i acum iat` c` acel
marinar necunoscut îl ajuta...
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