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Ziua recoltei

Tobele s-au făcut auzite dis-de-dimineaţă: bum! bum! bum! 
Ursuleţul bătea cu toată puterea lui, ca să se audă în toate 
colţurile pădurii. Era 1 septembrie, ziua recoltei. În fiecare 

an se adunau toţi, cu mic, cu mare, de la furnică până la rândunică, să culeagă 
roadele pământului, ale pomilor şi… ale albinelor. 

Curând poieniţa a răsunat de hărmălaie, chiote şi saluturi politicoase. 
Era ziua preferată a tuturor, când se regăseau, povesteau, munceau împreună, 
glumeau şi se întreceau în hărnicie. În această zi nimeni nu trăgea chiulul, 
ci îşi punea în evidenţă talentul şi aptitudinile. S-au strâns ariciul şi şoriceii, 
iepuraşul şi greierele, bursucul şi furnicile, ţestoasa şi cârtiţa, pe lângă 
toţi ceilalţi pe care nu i-am amintit. În fiecare an se trăgea la sorţi câte un 
coordonator care să îi supravegheze şi să îi organizeze pe toţi, astfel încât să 
nu existe nicio neînţelegere. În acest an veni rândul ciocănitorii, iar ea îşi luă 
de îndată rolul foarte în serios.

— Ursuleţule, tu ai să te ocupi de miere, la asta te pricepi cel mai bine. 
Dar fii cu băgare de seamă! îl sfătui ciocănitoarea.

— Stai liniştită, am totul sub control! o asigură ursuleţul.
Trecuse de mult vremea în care ursuleţul fura mierea albinelor. În 

ultimul timp, pofticiosul le convingea cu vorba bună şi cu argumente logice.
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— Hărnicuţelor, a venit vremea să facem ordine în stup şi să conservăm 
mierea!

— La ce te-ai gândit, pofticiosule? întrebă regina albinelor. 
— Ca să aveţi mai mult spaţiu în căsuţa voastră, propun să punem 

mierea în borcane. Vă opriţi cât aveţi nevoie până la primăvară, iar prietenii 
mei, păianjenii, vor sigila borcanele cu pânza lor. În acest fel mierea va ţine 
mai mult timp şi îşi va păstra toate proprietăţile. Ce rămâne îmi daţi mie, 
pentru efortul depus şi ideea originală.

Albinele nu au avut  nimic de obiectat, astfel că au deschis cu drag uşa 
stupului, mulţumind pentru ajutor. Broaştele au adus coşul cu borcane, care 
au fost în prealabil spălate în lac, iar acum străluceau ca nişte diamante.

În poieniţă, ciocănitoarea împărţea mai departe sarcinile.
— Furnicilor, voi adunaţi cât de multe seminţe puteţi. Nu se ştie cât 

de grea va fi iarna sau cât va dura. Mai bine să avem decât să ducem lipsă!
— Noi le adunăm pe toate, dar avem o cerinţă. Greierii să ne ajute la 

cărat!
— Dar ei nu se pricep decât la cântat, spuse ciocănitoarea.
— Păi ce, au încercat vreodată să care, să vadă dacă se pricep? Nu s-a 

născut nimeni învăţat, dar dacă ai voinţă reuşeşti să faci tot ce-ţi propui, nu-i 
aşa greieraşilor?

În faţa mulţimii şi a furnicilor hotărâte, greierii au acceptat solicitarea. 
Doar nu voiau să pară nişte neputincioşi! Totuşi ultimul cuvânt îl avu un 
greiere boem:

— Va trebui să ne lăsăm chitarele acasă, azi nu vom cânta!
Ciocănitoarea răsuflă uşurată că s-a găsit o cale de compromis, fără a 

se ajunge la discuţii şi resentimente, aşa încât continuă cu indicaţiile:
— Cârtiţă dragă, tu vei scormoni după napi şi trufe. Bufniţa are o 

reţetă nouă de tocană, o va găti pentru petrecerea de diseară.
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— De scormonit scormonesc cu drag, dar cine le aduce? Mie mi-a 
cam slăbit vederea în ultimul timp şi mi-e teamă să nu rătăcesc drumul.

— Am să le car eu, se oferi mistreţul. Mi-am cumpărat un căruţ nou de 
la prietenul castor şi abia aştept să-l folosesc!

Iepurele Ronţăilă nu mai avea răbdare, se agita şi dădea din urechi. 
Ciocănitoarea nu apucă să îl întrebe ceva, căci el spuse precipitat:

— Te rog, te rog doamnă Ciocănitoare, lasă-mă pe mine să culeg 
ciupercile! Îmi doresc atât de mult!

— Te-aş lăsa, dar tu ştii care sunt ciupercile comestibile şi care sunt 
otrăvitoare? Nu vrem să avem vreo surpriză şi nici n-aş vrea să păţeşti ceva.

— Eu le culeg pe toate şi le alegeţi voi pe cele care sunt bune! strigă 
iepuraşul.

— Îţi admir entuziasmul, dar trebuie să muncim organizat şi cu cap. 
Cine cunoaşte ciupercile şi vrea să meargă cu el?

— Merg eu, zise monoton ariciul. Dar să nu-mi ieşi din cuvânt şi să nu 
mă grăbeşti. Eu am ritmul meu!

Plecară împreună, iepuraşul mergând respectuos în urma ariciului. 
Ciocănitoarea îşi consultă carneţelul în care avea notate toate sarcinile şi 
toţi participanţii.

— Cam asta ar fi tot. Mai rămân 
de cules alunele şi nucile. Se oferă 
cineva? întrebă ea, uitându-se direct 
la veveriţă.

— Dar eu voiam să fac altceva, 
se smiorcăi veveriţa. În fiecare an fac 
acelaşi lucru şi m-am plictisit. Vreau 
să fac ceva mai important.

— Veveriţă dragă, ajutorul tău 
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este de nepreţuit, îi spuse blând ciocănitoarea. Nimeni altcineva nu s-ar 
putea căţăra pe crengi cu atâta dibăcie, să facă ce faci tu. Fără tine nu ştiu ce 
m-aş face, fructele ar rămâne pur şi simplu neculese.

Dintr-o dată veveriţa se simţi mult mai bine, se simţi importantă cu 
adevărat. „Nimeni nu mi-a mai spus aşa cuvinte frumoase. Eu, o vietate 
atât de mică, să am un rol atât de important în această mare familie!“ repeta 
încântată veveriţa. Dar nu se culcă pe-o ureche la auzul laudelor, ci din trei 
sărituri ajunse în vârful celui mai înalt nuc.

La sol deja erau aduse primele coşuri cu provizii. Era un du-te vino 
organizat, pe o parte veneau cei cu roadele, pe cealaltă parte plecau. Broasca 
ţestoasă cântărea produsele şi le punea pe sortimente, iar ciocănitoarea nota 
cu grijă totul în carneţelul ei. Timpul se scurgea pe nesimţite, grămezile cu 
provizii creşteau şi toată pădurea răsuna de voie bună. 

Bufniţa se apucase deja să gătească tocana din napi şi trufe pentru 
petrecerea de seară. Mirosul îmbietor al trufelor gătite se răspândi în toată 
pădurea, făcând pofticioşii să vină şi cu coşurile doar pe jumătate umplute. 

— Mai e mult până e gata? suspină mistreţul, salivând de poftă.
— Cam până termini treaba, îi răspunse bufniţa.
— Păi, am cam terminat, ăsta e ultimul transport.
— Da? Eu tocmai am auzit cârtiţa strigându-te, cred că a mai adunat 

ceva.
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— Măcar să gust? oftă el.
— Niciun strop! Vom mânca toţi împreună, puţin mai târziu.
Văzând că nu e niciun chip să o înduplece, mistreţul plecă bosumflat să 

încarce ultimul transport, o puse şi pe cârtiţă în vârful căruţului şi se îndreptă 
în grabă spre poieniţă. Voia să fie primul când se împart porţiile cu mâncare. 

Soarele deja asfinţea şi cântecul de încheiere a zilei recoltei se auzea 
pe toate cărările:

    Ce păcat, ce păcat,
    Ziua iar s-a terminat.
    Dar cămara este plină,  
    Iarna poate-acum să vină!
A fost o recoltă bogată, cea mai bogată de până atunci. Şi a fost o 

petrecere zgomotoasă şi reuşită, care a ţinut până în zorii zilei. Iar mierla 
a fost solista petrecerii, întrucât greierilor nu le-a mai ars de cântat, atât de 
obosiţi erau. Concluzia a fost una singură:

    Toţi cei care au muncit,
    S-au pus iar pe chefuit
    Şi se văd cu drag şi spor
    Tocmai anul viitor!
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Povestea 
iepuraşului fricos 

A fost odată un iepuraş, pe nume Nălucă, căruia îi era cel mai 
frică de propria lui umbră. De duşmanii lui binecunoscuţi, 
lupii, vulpile, bufniţele sau chiar şi vânătorii, învăţase încă 

de mic să se ferească. Dar de umbra lui, acea arătare care îl urmărea cu 
atâta stăruinţă, nu reuşise să scape cu niciun chip. Şi-atunci, de cum răsărea 
soarele şi umbra se iţea, iepuraşul o lua la fugă şi fugea, fugea mâncând 
pământul, doar-doar o scăpa. Însă dihania era la fel de rapidă ca şi el, ba 
uneori i-o lua şi înainte. Şi avea nişte urechi lungi, şi labe imense. „Oare de 
ce mă urmăreşte arătarea asta? se întreba Nălucă. Eu nu am făcut niciun rău, 
nimănui!“ 

Într-o zi deosebit de călduroasă, 
când iepuraşul era gata să leşine din 
pricina efortului după o jumătate de zi 
de alergat, găsi adăpost la umbra unei 
sălcii pletoase care-şi îndoia crengile 
până la pământ. Frunzişul era atât de 
des încât abia de se zăreau câteva raze 
de lumină, iar pe jos, de jur împrejur, 
pământul era căptuşit cu muşchi verde 
şi pufos. Iepuraşul simţi imediat un 
sentiment de ocrotire şi de siguranţă, 
ferit de ochii duşmanilor, de vânt şi 
ploaie, dar mai ales de soare şi arşiţă. 
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Încet, cu inima bătându-i nebuneşte, Nălucă dădu uşor câteva ramuri la o 
parte, să vadă dacă mai e urmărit. Nici urmă de dihanie! „Am scăpat!“ strigă 
bucuros iepuraşul. Făcuse o mare descoperire: dacă nu e soare, nu e urmărit 
de dihanie. 

„De azi înainte aici va fi casa mea“, hotărî pe loc iepuraşul. Apoi se 
apucă de curăţenie şi de amenajarea micii locuinţe umbroase. Improviză o 
mătură dintr-o creangă cu multe ramuri, adună frunzele uscate, îşi făcu un 
pat moale şi călduros din muşchi, şi ciopli cu dinţii lui o scară până la prima 
ramură a salciei, unde decupă în frunziş o fereastră prin care să poată vedea 
afară tot ce se întâmplă. Apoi adormi obosit, dar mulţumit, până dimineaţa.

Îl treziră ciripiturile vrăbiilor care se hârjoneau prin frunziş. „Vai de 
mine!“ sări ca ars Nălucă, mergând direct la fereastră. Dar răsuflă uşurat, 
văzând că soarele nu răsărise încă, prin urmare nici dihania care se ţinea 
scai de el nu avea cum să fie prin preajmă. Îşi propusese bietul iepuraş să nu 
mai iasă din adăpost decât dimineaţa 
devreme, până să răsară soarele, sau 
târziu, după scăpătatul lui. După ce se 
spălă pe ochi şi pe urechi, Nălucă ieşi 
pe câmp şi umplu un coşuleţ cu iarbă 
proaspătă, stropită cu roua dimineţii, 
ca să-i ajungă pentru toată ziua. 
Apoi culese floricele roşii, albastre şi 
galbene cu care să-şi înfrumuseţeze 
căsuţa. Iepuraşului îi plăceau foarte 
mult florile şi le-ar fi cules pe toate, 
dar soarele deja se ridica grăbit pe 
cer, aşa că Nălucă intră numaidecât la 
adăpost. Îşi luă micul dejun, îşi aranjă 


