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Trăiau odată la o băbuţă:
O găinuşă pestriţă, 
Un cocoş vioi,
O căpriţă,
Şi-un răţoi...
Mult se mai muncea băbuţa să 

le dea zilnic de mâncare; şi cum făcea, 
şi cum dregea, le împărţea tărâţa aşa:

Un căuş pentru răţoi,
Alt căuş pentru căpriţă,
Un căuş cocoşelului vioi
Altul pentru găina pestriţă.
Şi iaca toţi erau mulţumiţi de cât le dădea băbuţa, afară de răţoi. Mânca 

răţoiul: Hlip, hlip, tărâţa lui, şi venea în goană la tărâţa căpriţei. Făcea: hlip, hlip, 
până o termina şi fugea de făcea la fel: hlip, hlip până termina şi tărâţa lui.

Dac-a văzut băbuţa lăcomia răţoiului, a împărţit tărâţa aşa:
Un căuş pentru cocoşelul vioi,
Un căuş pentru pestriţă,
Alt căuş pentru căpriţă,
Şi alt căuş pentru răţoi.
Dar nici acum n-a ieşit băbuţa la socoteală: că răţoiul rămânea el la urmă, 

dar tot făcea: hlip, hlip şi gata cu tărâţa lui. Fugea apoi la cocoşel: mânca; la 
găinuşă: mânca; la căpriţă: mânca, iar la 
urmă mai striga:

— Mi-e foame, băbuţă!
Hai, mai dă-mi tărâţă!
Dar băbuţa nu mai avea... Atunci răţoiul 

RåÆoiul
Al. Rupea şi T. Constantinescu
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se supăra şi măcăia:
— Dacă n-ai mâncare
Plec în lumea mare!
Azi aşa, mâine aşa, până într-o 

zi s-a supărat rău de tot băbuţa şi i-a 
zis:

— Eu atâta am. Mai mult nu pot 
să-ţi dau... Dacă nu-ţi place, apoi drum 
bun!

Şi răţoiul a plecat.
Ce-a gândit el: „ Eu am rude în baltă. Acolo am să mă duc. Şi o să mă pun 

pe trai!...“
Şi-a pornit la drum să-şi găsească rudele din baltă, raţele sălbatice. Şi umbla 

răţoiul: tipa, tipa, lipa, lipa... şi-a umblat o zi, a umblat două, şi a umblat şi trei, 
a umblat şi nouă, dar la baltă tot n-a ajuns...

După ce-a mers şi-a tot mers atâta, iată că a întâlnit în cale un râu... S-a 
uitat răţoiul la dreapta, s-a uitat la stânga, s-a uitat înaine, s-a uitat înapoi, dar nu 
ştia încotro s-o apuce... A întrebat o broască:

— Matale nu ştii pe unde vine balta, locuinţa rudelor mele?
— Ba ştiu, dar e cale lungă până acolo!
— Apoi, eu sunt obosit şi lihnit de foame, ce să mă fac?
— Caută de mâncare singur! Doar nu vrei să-ţi dau eu în cioc!
Dar iată că un somn tocmai trecea pe acolo. Cum îl văzu, broasca o luă la 

fugă. Iar răţoiul, zărindu-l pe somn, îl şi întrebă:
— Mai e mult, rogu-te, până la balta unde locuiesc rudele mele?
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— Nu-i chiar aproape, dar eu într-acolo mă călătoresc. Haide cu mine. 
Au plecat cei doi şi au mers pe ape o zi, două, trei, că sărăcuţul de 

răţoi abia mai putea să înoate, aşa era de obosit şi de flămând. „Tare 
mai era bună tărâţa babei!“, se gândea el şi, plici, ploci înota mai 

departe.
Au mers ei ce-au mers, până ce au ajuns aproape de baltă. 

A zis somnul:
— Apoi, eu mă întorc!... Ai să găseşti pe careva să te 

ducă la rudele tale...
Răţoiul nici n-a mai avut vreme să răspundă, că somnul 

a şi plecat şi l-a lăsat singur. S-a uitat el încoace, s-a uitat încolo, dar nu era în 
juru-i decât papură şi stuf. Nici urmă de rude. Şi-i era foame!...

Cum înota el pe luciul apei, numai ce vede o floare de nufăr dormind pe 
frunzele ei mari. În juru-i roiau fel de fel de musculiţe... Prinse răţoiul una, prinse 
şi două, dar să se sature nici gând. Deodată văzu un şarpe de apă, lung, lung ca 
un fir de trestie.

— Matale nu ştii unde-s rudele mele? întrebă răţoiul.
— Ba cum de nu! Într-acolo pornesc şi eu! Haide cu mine!
Au mers ei cale de o zi şi peste rudele răţoiului tot n-au dat... S-au oprit 

apoi şarpele a zis:
— Eu rămân aici... Ia-te după ştiuca asta şi-o să-ţi arate ea drumul...
Şi s-a rugat răţoiul de ştiucă să-l ducă la rudele lui. 
— Te duc, a spus ştiuca, dar de-o fi să întâlnim nişte babiţe în drum eu te 
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las şi fug, că doar nu m-oi lăsa înghiţită de ele, de dragul tău.
Şi-au pornit... Au mai făcut cale de-o zi şi răţoiul nostru de-abia mai plutea 

pe apă de flămând şi ostenit ce era.
Făcea ce făcea şi tot la tărâţa babei se gândea!...
Deodată au ieşit pe mal câteva babiţe. Cum le-a văzut ştiuca huş-bubuc! 

s-a şi lăsat în fundul apei... Dacă a văzut răţoiul una ca asta, a ieşit pe mal şi le-a 
întrebat pe babiţe:

— Vă rog frumos, nu ştiţi unde-s rudele mele?... Că nu mai pot de foame 
şi de somn.

Când îl văzură babiţele aşa de prăpădit, pufniră în râs:
— Dar cine-s rudele tale?

— Raţele sălbatice!
— Uite-le, sunt colea!
Şi-a pornit răţoiul spre ele. Cum le-a văzut a şi strigat:
— Bine v-am găsit, dragele mele rude, bine v-am găsit!
S-au uitat raţele mirate una la alta, apoi l-au privit pe răţoi:
— Dar cine eşti? au întrebat ele.
— Cum cine sunt? Ruda voastră.
Şi le-a povestit răţoiul ce-a păţit până să le găsească. Când a terminat de 
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vorbit, s-au pornit raţele pe un râs, şi râzi, şi râzi, că nu mai ştia răţoiul ce să 
creadă.

— Tu eşti ruda noastră? Fugi de-aici măi răţoiule şi vezi-ţi de drum.
Şi, râzând într-una, raţele sălbatice bătură din aripi luându-şi zborul... 

Râdeau şi babiţele de aşa întâmplare... Iar răţoiul să cadă jos de flămând, nu 
alta... şi iar se gândea la căuşul cu tărâţa babei:

„Apoi, eu mă întorc acasă!“ hotărî el şi tipa, tipa, lipa, lipa mai pe apă, mai 
pe uscat, a plecat răţoiul nostru înapoi la băbuţă şi iar a venit băbuţa cu patru 
căuşe de tărâţă:

Unul pentru pestriţă,
Unul pentru cocoşel,
Altul pentru căpriţă,
Şi altul pentru  răţoi...
Şi de atunci n-a mai mâncat răţoiul decât din căuşul lui.
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În grădină, la bunici,

Doi bondari şi-un licurici

S-au oprit din zbor, hai-hui,

Pe o floare de gutui.

      

Spre gutuiul maiestuos,

Se târa încet, pe jos,

Lacomă şi lipicioasă,

Chiar omida pofticioasă. 

Şi-n inele îmbrăcată,

Galbenă, păroasă toată,

Lighioana amintită

Rodea frunze ca smintită.

—Vai, cu frunzele mâncate,

Mi-or cădea florile toate

Şi gutui cu puf gălbui

N-am să pot da nimănui.

Se văita gutuiul, iată,

În livada-nmiresmată.

Şi bondarii-ntr-o clipită,

Pe omida parazită,

Au prins-o cu străşnicie

Şi-au zburat-o în câmpie,

Înspre lanul plin cu ciori;

Iar gutuiul plin cu flori,

Scutură iute-n grădină 

Din mireasma lui cea fină.

Lidia Batali
În gutui
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M-a crescut mama în poală

Din leagăn şi pân’ la şcoală.

Zile-ntregi şi nopţi la rândul

Mi-a vegheat somnul şi gândul.

M-a învăţat să gânguresc,

Să spun mama, să zâmbesc,

M-a învăţat apoi, prin casă

Primii paşi până la masă.

M-a învăţat ca să nu mint,

M-a învăţat să nu m-alint.

Să nu ştiu ce este frica,

Toate m-a-nvăţat mămica.

Mamă bună, mamă dragă,

Te-aş iubi o viaţă-ntreagă.

Pentru tot ce ai făcut,

Pentru că tu m-ai crescut.

Nina Casian
Mama
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Jos, lângă pat, se afla un covor, pe care dormea un căţeluş.
Deodată căţeluşul auzi:
— Miau…!
Îşi înălţă capul şi, somnoros, privi în jur. Dar nu văzu pe nimeni. „Poate că 

am visat“ – îşi zise el şi se culcă din nou.
Dar iarăşi auzi:
— Miau…!
— Cine-i acolo?
Căţeluşul se ridică 

şi începu să alerge şi să 
caute prin odaie.

Sub pat – nimeni. Sub masă 
– nimeni. Se urcă pe pervaz. Şi, prin 
curte văzu cum se plimbă ţanţoş un cocoş.

„Iată cine nu m-a lăsat să dorm“ – se gândi căţelul şi fugi în curte.
— Dumneata ai spus „miau“? îl întrebă pe cocoş.
— Nu, eu nu obişnuiesc…şi cocoşul bătu din aripi şi strigă:
— Cucurigu!...
— Şi altceva nu mai ştii să strigi?
— Îmi pare rău, dar nu mai ştiu… răspunse cocoşul.
Căţelul se scărpină cu o lăbuţă după ureche – apoi plecă spre casă.
Dar chiar când să treacă pragul auzi:
— Miau!...
„Aha, aici trebuie să fie!“ – îşi zise căţeluşul şi începu să zgârie pământul 

cu lăbuţele şi să facă groapă. Zgârie, zgârie pământul şi, deodată, din groapă ieşi 
un şoricel cenuşiu.

Căţeluşul îl întrebă aspru:

Cine a spus Miau?
Vladimir Suteev
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— Tu ai spus „miau“?
— Chiţ, chiţ – făcu şoricelul 

neliniştit. A spus cineva aşa?
— Da, am auzit „miau“…
— Aproape? se sperie şori-şori-

celul. Mi-e frică... chiţ, chiţ, chiţ...
Şi şoricelul se făcu nevăzut 

sub prag.
„Hm! Ce poveste încurcată!“ 

îşi zise căţeluşul şi se scărpină cu o lăbuţă după ureche. 
Dar de lângă cuşca dulăului auzi:

— Miau!...
Căţeluşul ocoli în fugă cuşca, dar nu văzu pe nimeni. Auzi însă un zgomot 

care venea din cuşcă. „Acum nu mai scapi tu!“ îşi zise căţeluşul şi se apropie 
tiptil. Dar, în întâmpinare îi ieşi un dulău mare şi lăţos zornăindu-şi lanţul.

— Mrrr... mormăi dulăul – ceea ce pe limba lui ar fi putut să însemne: „Ce 
vrei potaie? De ce nu-mi respecţi liniştea?“

— Eu... dădu înapoi căţelul... Eu... am vrut să aflu... să aflu dacă dumnea-
voastră...

— Mrrr!...
— ...dacă dumneavoastră aţi binevoit să spuneţi 

„miau“... îndrăzni căţeluşul şi ca să pară cât mai cuviin-
cios, îşi băgă coada între picioare.

— Eu? se burzului dulăul. Poate nu ştii cu cine 
vorbeşti! Să vezi că... Mrrr!...

Înspăimântat, căţeluşul o luă la fugă şi se ascunse în 
grădină, sub o tufă.

Dar şi aici auzi...
— Miau!...
Căţeluşul îşi scoase uşurel botul de sub 

tufă. Chiar în faţa sa, legănându-se pe o floare, 
văzu o albină.
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„Aşa, va să zică... Tu eşti aceea care ai spus 
«miau!»“ – şi căţeluşul se repezi la albină s-o 
muşte.

— Bzz... bâzâi albina 
şi-l înţepă pe căţeluş chiar în 
vârful botului. Căţeluşul începu 
să urle şi să fugă – dar albina 
după el:

— Bzzz... – te înţep! Bzzz... 
– te înţep!

Alergând, căţeluşul ajunse la marginea iazului şi se aruncă în apă. Când 
ieşi din iaz, ud leoarcă, nu mai văzu albina. Îşi luase zborul.

Dar, după o vreme, iarăşi auzi:
— Miau!...
— Tu ai spus „miau“? întrebă căţelul pe un peşte care trecea prin apă.
Peştele nu-i răspunse, dădu din coadă şi dispăru în adânc.
— Oac! Oac! Oac! zise o broască, făcând să tremure frunza de nufăr pe 

care şedea. Ce căţeluş prost! Încă n-a aflat că peştii nu vorbesc!
— Atunci poate că tu ai spus „miau“? o întrebă căţeluşul pe broască.
— Oac! Oac! Oac! Ce nepriceput eşti! Broaştele doar orăcăie. Şi 

broasca sări în apă.
Căţeluşul ajunse acasă obosit, ud, cu botul um-

flat. Se aşeză pe covoraş şi-şi spuse:
— Şi totuşi a spus cineva „miau“. Dar cine? Cine 

a spus?
Dar deodată auzi:
— Miau!...
Căţeluşul sări ca ars. Pe pervaz se tolănea o pisică pufoasă 

şi vărgată.
— Miau! mai făcu o dată pisica.
— Ham, ham, ham – începu să latre subţirel căţeluşul, dar 

amintindu-şi de mârâiturile dulăului îşi îngroşă şi el glasul: Mrrr, şi se 
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aruncă asupra pisicii. Pisica se feri, începu să sâsâie – sss! – şi să scuipe. Îl zgârie 
pe căţeluş şi sări pe fereastră.

Căţeluşul era obosit, ud, înţepat, zgâriat – dar ce e drept, e drept: acum ştia 
cine a spus „miau“.


