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Maimuţica şi veveriţa

Demult, într-o pădure îndepărtată, se porni o ploaie torenţială. 
Parcă cerul s-a rupt în două. Speriată de tunete şi fulgere, o maimuţă 
căuta să se adăpostească sub un copac mai stufos. Găsi acolo o 
tufă de brusturi cu frunze mari, care o puteau proteja cât de cât de 
furia naturii. Când să intre la adăpost, doi ochi curioşi o priveau din 
întuneric. Era o veveriţă zgribulită, care se ascundea şi ea de ploaie.

Maimuţica era bucuroasă că a găsit companie, ca să treacă 
mai uşor timpul, până se opreşte urgia. Din vorbă în vorbă, maimuţa 
zise:

— Veveriţo, n-ar fi mai bine să ne facem mâine un adăpost?
— Ce idee bună! zise veveriţa. Eu am să-ţi aduc crenguţe şi 

tu le împleteşti să faci o căsuţă.
A doua zi dimineaţa, un soare puternic încălzi pădurea şi cele 

două prietene, amorţite de frig, începură să zburde 
bucuroase prin copaci. S-au întâlnit pe la amiază 
într-un alun şi maimuţa întrebă:



— Veveriţo, ne apucăm de construit căsuţa?
— Nici nu m-am dezmorţit bine, răspunse ea, să ne mai jucăm 

puţin!
Şi, ţuşti! în alt copac. Începură să se hârjonească şi să se alerge 

prin toată pădurea. Târziu, când prinse a se întuneca, s-a lăsat frigul 
şi ploaia s-a pornit să cadă. Prietenele jucăuşe s-au întâlnit la locul 
ştiut, sub tufa de brusturi.

— Din cauza ta stăm plouate şi zgribulite aici! zise maimuţa 
cu reproş. N-ai vrut să ne facem casă!

— Promit că mâine o să te ajut! răspunse veveriţa.
Dar, în zori, când soarele strălucea şi încălzea natura, au uitat 

amândouă şi de ploaie şi de frig. Goana prin copaci a reînceput şi 
nimeni şi nimic nu le putea opri din zbenguială. Şi probabil că aşa 
fac şi în ziua de azi: ziua se joacă neobosite, iar seara îşi promit că 
odată şi-odată tot vor face o căsuţă împreună.



Negustorul şi vecinul său

Demult, într-o ţară îndepărtată, un negustor de stofe se 
pregătea să plece într-o călătorie. Toată munca lui de o viaţă era un 
cufăr plin cu aur, pe care-l ţinea în casă. Negustorul locuia singur 
aşa că îl rugă pe vecinul său, un om cumsecade, să îl ajute.

— N-aş vrea să car aurul după mine, din cauza hoţilor, dar 
nici să-l las în casa nepăzită nu e o idee bună. Ţine-l la tine până mă 
întorc şi am să te răsplătesc cum se cuvine.

— Mergi fără grijă, îi spuse vecinul. O să am grijă de el ca 
şi cum ar fi al meu.

Negustorul plecă liniştit, îşi rezolvă treburile şi peste o lună 
se întoarse acasă. Cum ajunse, merse direct la vecin.



— Bine te-am găsit, vecine! Te-aş ruga să-mi 
înapoiezi cufărul cu aur.

Vecinul avea o faţă posomorâtă şi zise cu glas 
vinovat:

— Din păcate aurul tău a dispărut. Am pus 
cufărul în pivniţă şi şoarecii au mâncat aurul.

Negustorul, auzind asemenea neghiobie, zise supărat:
— Eu ştiam că şoarecii mănâncă brânză, nu aur!
— Da, dar brânza tocmai se terminase când ai plecat tu în 

călătorie. Or fi crezut că e caşcaval, zise vecinul cu neruşinare.
Văzând că nu e chip să-şi recupereze aurul, negustorul plecă 

de acolo hotărât să-i dea o lecţie vecinului său. În următoarea 
noapte îşi trimise servitorii să-l răpească pe fiul cel mic al vecinului 
mincinos şi să-l ascundă.

Dis-de-dimineaţă apăru şi vecinul său, smulgându-şi părul 
din cap de disperare.


