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Se dedică familiei mele





«Unu, doi, trei, patru, cinci – 
Mergem să-ntâlnim amici! 

Șase, șapte, opt, nouă, zece – 

La veselie nimeni nu ne-ntrece!»

     Ellie se ducea spre pădure și compunea cântecelul. În urma ei, 
bucuros venea câinele ei credincios Cuzia.

- Am crescut mult morcov în acest an, Cuzia! – a exclamat fetița. – 
Vom avea cu ce servi prietenii noștri! Ei toată iarna sunt 
înfometați, iar noi avem destule legume! Dar tu ai văzut cât 
pătrunjel și spanac a crescut în seră? Eu am strâns tot – nu am 
lăsat nimic! Noi cu tine vom mai crește!

Cuzia asculta și privea spre un copac înzăpezit. 
Lui i s-a părut că vede într-o scorbură neagră pe 
cienva – un animăluț pufos cu o blăniță 
asemănătaore exact cu a sa. Cuzia visa să 
întâlnească pe cineva asemănător cu el și să se 
joace împreună. Ce îi va spune? Poate că îl va 
întreba ce îi place să manânce și cât de des se 
duce la plimbare. Atunci ei ar putea să se 
plimbe și să ia prânzul împreună. Și Cuzia i-ar 
fi arătat sera. Apoi ei ar fi putut...



«Ce bine ar fi!» - s-a gândit Cuzia. Îngândurat fiind, el nu a observat 
cum Ellie a deschis coșul și dintr-odată în fața fetei s-a format un 
rând de ființe de toate culorile, mărimile – mari, mici, cu cozi lungi 
sau mici, iar unele aveau chiar și ciucuri pe urechi. «Dar acesta este 
acela, din scorbura neagră! Trebuie să mă apropii și să-l întreb tot la 
ce m-am gândit, până nu am uitat!»

- Dragii mei! Cât de dor mi-a fost! – se bucura Ellie la 
vederea prietenilor. – Hai luați mai repede! Asta este 
pentru tine Mama-veveriță. Să îți hrănești bine puii tăi. 
Luați, luați, aici este mult! Eu mai încolo o să vă mai 
aduc! Mi-a mai rămas încă sfeclă dulce! Și păstârnacul 
va crește acuș! El arată ca un morcov, dar la gust este ca 
și pătrunjelul, vă închipuiți? Cuzia, vină mai repede aici 
– să facem cunoștință...



La toate acestea dintr-o parte asista domnul Elan

- Eu i-am spus că în curând îi vor crește altele, dar el se încăpățânează. Lidia 
le știa mereu pe toate, pentru că ea citește mult. De asemenea ea era și 
prietenoasă și se străduia să îi ajute pe toți în momentele grele. Când luna 
trecută domnul Elan prima dată și-a lăsat coarnele, Lidia ia dus de mâncare și 
ei au luat prânzul împreună. Domnul Elan o aștepta pe Ellie pentru a o 
plimba pe spatele său, cum făcea de obicei. Dar el retrăia deoarece fără 
coarne nimeni nu l-ar recunoaște.



- Domnul Elan, ce de bine că sunteți deja aici! Pentru 
tine – mere alese din sera mea – cele mai proaspete, abia 
de pe ram! Privește, ia!

- Acesta este soiul meu preferat – Pepin Saffron – a exclamat 
Domnul Elan. El mirosea merele și se minuna de aroma lor 
extraordinară. – Ah! Ele îmi amintesc de patria mea – îndepărtatul 
Caucaz. Acolo creștea o livadă întreagă de mere Pepin! Noi în 
copilărie obișnuiam să mergem în această livadă să mâncăm mere și 
să ne tăvălim pe iarbă. Mulțumesc Ellie! Hai să luăm masa 
împreună! Și după eu vă voi plimba pe toți pe spatele meu!



- Ce mere gustoase! – s-a auzit din mulțimea de animale 
o voce fină. 

- Micuțul Roșcovănel! Vino mai repede la mine! Cât de 
mare ai crescut!
     Veverelul Roșcovănel bucuros a sărit la Ellie pe umăr. Ei nu s-au 
văzut din primăvara trecută – Roșcovănel fusese în ospeție la bunica 
sa din pădurea vecină. El i-a povestit Elliei cum a învățat alfabetul în 
școala pădurească. Iar vecina-bufniță chiar i-a cadonat lui Roșcovănel 
cărți mici cu imagini ale plantelor. Acum Roșcovănel vrea să cultiveze                

pătrunjel, mere, struguri, ca să o ajute pe Ellie să 
hrănească pădurea!

De îndată ce se va topi zăpada, Ellie i-a 
promis că îi va arăta lui Roșcovănel livada 
sa și îl va învăța să sădeasca căpșuni.

- Căpșuna! – a exclamat Roșcovănel. – 
Aceasta este regina fructelor de pădure!



De îndată ce se va topi zăpada, Ellie i-a promis că îi va 
arăta lui Roșcovănel livada sa și îl va învăța să sădeasca 
căpșuni.

- Te voi aștepta Ellie! – i-a strigat la despărțire Domnul Elan. Ne vom 
plimba și îți voi arăta coliba mea nouă! Lidia a așternut-o cu paie 
călduroase! Vom putea toți împreună să bem acolo ceai de brad!

- Cip-cirip! Ellie, Cuzia! Drum bun vouă! – 
ciripiseră păsările pădurii. 

- Ellie, să reveniți! Chițăiau 
șoriceii suri.

- Pe curând, Ellie și Cuzia! – 
prietenește i-au strigat iepurașii și 
veverițele.

Roșcovănel și Lidia 
încă mult timp le 
făcură din mănă în 
urma lor, stând pe 
cel mai înalt delușor 
din pădure.



- Amice, eu o să mă mai întorc! – și-a luat rămas bun Cuzia de la noul 
său prieten. El tot timpul a fost ocupat cu discuția lor și nu bagase de 
seamă când s-a înnoptat.

Cuzia pentru prima dată a realizat, cât de importantă în viața lui este 
prietenia – Ellie, Prietenul Roșcat, celelalte vețuitoare ale pădurii. Ei mereu 
se simt bine împreună, pentru că ei se susțin unul pe celălalt, servesc ceai 
împreună, își construiesc unul altuia colibe, discută despre toate. Iată și 
Prietenul tot i-a spus lui Cuzia azi, că dacă nu ar fi fost întâlnirea cu Cuzia, el 
nu s-ar fi gândit la aceea că cineva undeva ar avea nevoie de el. «Ce noroc 
am avut» - s-a gândit Cuzia în drum spre casă, ascultându-i povestirile Ellei 
despre păstârnac și merișoare.

Sfârșit


