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A fost odată un pui de elefant pe nume Trompi. Mammy, 
mama lui, era cea mai blândă şi mai iubitoare mămică 

din lume, dar elefănţelul crescuse foarte alintat de bunica şi mătuşa 
lui şi din această cauză era foarte plângăcios. Când dorea ceva 
începea să plângă, iar femelele trebuiau să ghicească dacă îi este 
cald, dacă îi este foame sau sete, sau dacă pur şi simplu vrea să se 
joace. Pe scurt, plângea din orice. 



Însă lui Mammy nu-i convenea că puiul ei, căruia îi venise 
vremea să meargă la grădiniţă, este un smiorcăit.  Aşa că într-o zi, 
ferm dar cu blândeţe, îi spuse:

— A venit vremea să mergi la grădiniţă. Acolo o să-ţi faci 
prieteni noi şi o să înveţi multe lucruri interesante şi poate nu o 
să mai fii plângăcios. Uite ghiozdanul cu cele necesare, hai să 
cunoaştem colegii şi pe doamna educatoare.

Dar el nu voia cu niciun chip să se desprindă de mama lui 
şi de culcuşul cald de acasă. Aşa că începu să plângă în hohote,     
doar-doar s-o facă pe mama lui să renunţe la idee. Dar Mammy 
rămase neînduplecată, ştiind că e spre binele lui. Merseră deci spre 
poiana unde era amenajată grădiniţa.



Educatoare era Doamna Bufniţă şi toate animalele o îndrăgeau 
şi o respectau pentru cunoştinţele, răbdarea şi dăruirea cu care 
îi învăţa pe cei mici. Mammy o chemă deoparte şi  îi povesti că 
Trompi este mai sensibil şi mai smiorcăit decât ar trebui şi o rugă 
să aibă mai multă răbdare cu el. 



 În acest timp, Trompi, curios, intră în poieniţă să-şi cunoască 
noii colegi. Însă când văzură ditamai elefantul în mijlocul lor, 
animăluţele fugiră speriate care încotro.  Atât i-a trebuit lui Trompi, 
a început să plângă amarnic, strigându-i mamei lui:

— Nu vreau la grădiniţă! Toţi se sperie de mine!
Doamna Bufniţă veni repede să calmeze lucrurile, dar 

grădiniţa era deja pustie. 
— Nu mai plânge Trompi, colegii nu 

s-au speriat de tine ci doar au fost surprinşi. 
Mâine dimineaţă îţi voi face cunoştinţă cu 

ei şi ne vom juca împreună.


