
Cârtiţa şi Şoricelul 

Cred că ştiţi povestea greieraşului care toată vara a 

cântat în loc să adune provizii pentru vremea rece, iar 

când a venit iarnă s-a dus la furnică cea harnică să-i ceară 

de mâncare. Ei, camaşa a păţit un şoricel drăguţ de câmp. 

Toată vara, iar apoi toamna, nu s-a gândit o clipă să-şi 

găsească un adăpost în care să-şi adune provizii pentru 

zilele geroase ale iernii.





Abia când ploile reci ale toamnei au început 

să spele crengile copacilor de ultimele frunze 

şoricelul nostru a început să se întrebe,zgribulit, 

ce este de făcut. Dar era prea târziu. Spicele pline 

de grăunţe fuseseră culese de mult, pământul 

îngheţat era prea tare pentru a-şi sapă un adăpost. 

Iar apoi a venit viscolul.





Afară s-a făcut din ce în ce mai frig, fulgi mari 

şi grei de omăt au acoperit încet, încet, pământul. 

Toate vieţuitoarele stăteau la căldură în căsuţelelor, 

numai şoricelul nostru tremură de frig pe câmp, 

fiind şi el acoperit de zăpadă.





Două bufniţe care moţăiau pe o creangă l-au 

văzut cum dispare în troienele de nea, dar nu 

aveau cum să-l ajute. 

Doar când au văzut un pisoi care ieşise să se 

zbenguie afară, au început să strige: 

– Buhuhu, buhuhu, pisoiule, caută în zăpadă şi 

vei găsi un şoricel îngheţat.





Pisoiul nu a mai stat pe gânduri şi a început să 

sape grăbit în zăpadă până l-a găsit. L-a luat şi l-a 

strâns în braţe, încălzindu-l cu blăniţa lui.





Încet, încet şoricelul şi-a revenit. Şi uite aşa, 

şoricelulşi pisoiul au devenit buni prieteni. 

– Te voi duce să stai la o prietenă de-a mea, 

cârtiţa. Nu te pot duce la mine acasă. Ce ar spune 

stăpână mea dacă ne-ar vedea? În loc să prind 

şoricei, eu mă împrietenesc cu ei.





Cârtiţa l-a primit bucuroasă pe şoricel la ea 

în casă. Pe lângă două păsărele, acum avea şi un 

şoricel care să-i ţină de urât în nopţile luni de 

iarnă. 

În zilele mai calde, pisoiul venea şi îl scotea pe 

şoricel la joacă. Cârtiţa l-a învăţat să gătească, iar 

şoricelul a devenit un bucătar iscusit.





Într-o zi, cârtiţa a plecat până la pădure de 

unde a adus un brăduţ pe care l-au împodobit cu 

globuri, steluţe şi ghirlande frumos colorate. 

A două zi, de dimineaţă, cineva a bătut la uşa 

cârtiţei.



Şoricelul a dat fugă să deschidă şi ce să vezi? Asta zic 

şi eu surpriză. Pisoiaşul îi făcuse şoricelului un brăduţ în 

întregime din caşcaval.


