


Degeţica

Trăia odată o femeie care rămăsese văduvă. Copii nu avea şi tare mult 
se necăjea din cauza singurătăţii apăsătoare.

Într-o zi, o bătrânică îi bătu în poartă şi-i ceru o cană cu apă. Femeia 
o pofti cu drag în casă şi o ospătă cu ce avea mai bun, bucuroasă că are cu 
cine schimba o vorbă. La plecare bătrânica îi spuse:

— Pentru bunătatea pe care mi-ai arătat-o, îţi dăruiesc aceste seminţe 
fermecate. Să le sădeşti şi să le îngrijeşti cu dragoste, căci ele îţi vor îndeplini 
dorinţa.

Femeia nu a înţeles prea bine vorbele bătrânei, dar a plantat imediat 
seminţele într-un ghiveci pe care l-a pus în fereastră, la lumină şi căldură. 
În scurt timp a răsărit o floare frumoasă, pe care femeia o uda şi o mângâia 
zilnic. Când petalele florii s-au deschis, femeia a rămas împietrită de uimire. 
În mijlocul florii stătea o fetiţă drăgălaşă, de mărimea unui deget. Femeia i-a 
pus numele Degeţica şi, în culmea fericirii, s-a 
apucat să-i pregătească hăinuţe pe măsură şi 
un loc al ei. I-a croşetat o rochiţă de dantelă 
şi i-a făcut un pătuţ din nuieluşe de alun, 
peste care a pus o salteluţă umplută cu puf 
de porumbel. Apoi a montat un leagăn 
dintr-o coajă de nucă şi toate le-a pus 
pe masă, ca să nu o piardă din vedere.

Zilnic Degeţica se plimba pe 
o petală de lalea într-o farfurie cu 
apă, îi cânta femeii sau se legăna în 
coaja de nucă.



Într-o noapte, când femeia a uitat fereastra deschisă, o broască a sărit 
direct pe masa unde dormea Degeţica. Cucerită de făptura aceea delicată, 
broasca gândi: „Ea trebuie să fie nevasta fiului meu iubit!“ Trebuie să 
spunem că fiul ei era un broscoi urât şi bubos, pe care nimeni nu-l voia de 
soţ. Atentă să nu o trezească pe fetiţă, broasca luă pătuţul din alun şi fugi la 
râul mlăştinos unde-şi avea locuinţa.

— Uite, ea va fi soţia ta! îi zise broasca fiului său.
Când a văzut acea fiinţă drăgălaşă, broscoiul a amuţit de emoţie şi din 

verde s-a făcut roşu.



— Hai! Ce stai aşa? Trebuie să pregătim camera în care veţi sta, mai 
zise broasca.

Când Degeţica s-a trezit şi s-a văzut în mijlocul apei, lacrimi mari au 
început să-i curgă pe obraji. Vedea că nu are cum să plece de acolo. În acest 
timp apăru şi broasca, de mână cu fiul ei pocit.

— Nu mai plânge, frumuşico, zise broasca mamă. Uite, el e viitorul 
tău soţ şi împreună o să duceţi o viaţă minunată.

— Oac-oac! zise şi broscoiul, fâstâcindu-se.
Apoi broasca luă pătuţul fetiţei să-l ducă în camera lor şi o lăsă pe 

Degeţica singură pe o frunză de nufăr. Peştişorilor din râu, care asistaseră la 
toată discuţia, li s-a făcut milă de soarta ce-o aştepta pe fiinţa aceea gingaşă. 
Împreună cu o broască ţestoasă au ros lujerul frunzei, iar aceasta începu să 
alunece în josul apei, departe de broscoiul cel slut.

Un fluture multicolor, vrăjit de 
frumuseţea ei, i s-a alăturat pe frunză şi 
împreună au plutit până au ieşit din acea 
ţară.



În acest timp, un cărăbuş o vede şi se îndrăgosteşte pe loc de ea. Şi nici 
una, nici două, se repede pe frunză şi o ia pe Degeţica, apoi zboară cu ea în 
pădure. Vestea s-a dus repede şi toţi cărăbuşii au venit s-o vadă. Domnişoarele 
cărăbuşe, invidioase pe frumuseţea ei, îi găseau numai defecte: că e prea 
slabă, că nu are antene, că e prea palidă… Dintr-o dată cărăbuşul se întrebă 
ce-o fi văzut aşa frumos la ea şi o alungă din copac.

Degeţica plecă bucuroasă, căci nu voia să fie soţia cărăbuşului. Îşi 
găsi adăpost sub o frunză mare, ferită de ploi şi de arşiţa soarelui. Acolo îşi 
împleti un pat din iarbă, iar păsărelele îi aduceau seminţe şi îi cântau din zori 
şi până-n seară.

Însă traiul acesta nu ţinu decât două anotimpuri. A venit iarna şi frunzele 
s-au uscat, păsările au plecat, iar Degeţica a rămas singură, dârdâind de frig. 



A plecat din pădure şi a ajuns într-o mirişte de grâu secerat, prin care înainta 
cu greu. Pe înserat, sfârşită de oboseală şi aproape îngheţată de frig, a bătut 
la uşa unei vizuini. Acolo îşi avea locuinţa un şoarece bătrân şi milos, care 
o primi bucuros pe Degeţica, o ospătă şi îi făcu un ceai fierbinte ca să se 
încălzească. Apoi au stat de vorbă şi Degeţica i-a povestit cum a fost furată 
şi acum nu mai ştie să ajungă la mama ei.

— Poţi să stai la mine până la primăvară, zise şoarecele, impresionat 
de povestea fetiţei. Dar cel mai bine ar fi să-ţi găsesc un 
soţ, ca să scapi de griji.

Degeţica nu l-a contrazis, căci şoarecele a fost 
prea bun cu ea. Într-o seară, şoarecele îi spuse:

— Mâine vine în vizită vecinul meu, sobolul. Ca 
să-l cucereşti, poţi să-i pregăteşti o prăjitură gustoasă, 


