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ocoțată drept pe creștetul globului pământesc,
se găsește o întindere de gheață ce pare fără
sfârșit. De fapt, dacă în aceste locuri nu ar fi
atât de frig, această lume a „zăpezii și ghețurilor veșnice”
nici nu ar exista; la fel, munții falnici care se ridică
deasupra mării. Cum se poate una ca asta? Cât se poate
de simplu. Sub această întindere uriașă, nu se găsește nici
măcar o stâncă. Doar apa. Apa Oceanului Arctic. Iar acest
ținut uriaș nu este altceva decât o bucată de gheață, uriașă
ce-i drept, care plutește pe apa oceanului. Dacă oceanului
i se spune Arctic, cum să se numească oare acest ținut?
Sigurrrr... Arctica. Iar drept în mijlocul Arcticii, ce spui că
se află? Bravooo! Polul Nord. Ei bine, acum că am lămurit
toate astea, să ne îmbrăcăm gros, chiar foarte gros, pentru
că aici e mult, mult mai frig decât este iarna pe la noi, și să
ne furișăm în poveste...
În această lume albă, venise pe lume un pui de urs, alb
ca lumea în care trăia, ce primise numele de Fulg-de-nea,
datorită blăniței lui atât de albe. Mama ursoaică îl sorbea
din priviri și era tare mândră de frumusețea ei de pui. Cu
blândețe, a început să-i explice puiului ei tainele lumii în
care trăiau, dar și cum să se ferească de primejdiile ce
puteau apărea acolo unde te așteptai mai puțin. Fulg-de-
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nea își asculta atent mama și nu se sfia să întrebe atunci
când nu înțelegea câte ceva... Toate bune și frumoase,
ursulețul era fericit, stând toată ziua lângă mama lui, dar
ceva tot îi lipsea. Iar acel ceva se numea prieten. Un prieten
cu care să se joace toată ziua și cu care să mai facă, din
când în când, și câte o trăsnaie, așa cum mai fac și copiii
câte o dată, fără a supăra însă pe nimeni. Cum să te superi
pe un copil care face o boacănă?! Și părinții au fost odată
copii care au făcut trăsnăi, nu-i așa?
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Acum, pentru că l-am cunoscut pe ursulețul Fulg-denea, să-l cunoaștem și pe cel care îi va deveni, ceva mai
târziu, un bun prieten, puiul de pinguin Cipi. Ei, dar
pentru asta avem de făcut un drum lung tare, adică exact
în cealaltă parte a Pământului. Pentru a înțelege mai bine,
ia-ți repede mingea și ține-o puțin în mână. Bun! Acum să
ne imaginăm că mingea ta este globul pământesc. Privește,
ți-am făcut și un desen. Dacă Arctica, după cum spuneam,
stă cocoțată pe creștetul Pământului, lumea în care trăiesc
pinguinii se află exact dedesubtul lui. Ei, de data asta se
schimbă treabă. Dacă Arctica plutește pe apa oceanului,
aici întâlnim o întindere mare, foarte mare de pământ,
numită continent, înconjurată de un ocean care se numește
Oceanul Antarctic. Iar continentul se numește... ai ghicit!
Antarctica. Bravo! Antarctica este cel mai friguros loc de

pe Pământ. E adevărat, și la Polul Nord este frig de ne
clănțăne dinții, dar frig ca la Polul Sud... Brrr, îmi vine sămi pun paltonul pe mine doar când mă gândesc. Ei, și în
lumea asta înghețată, trăiesc pinguinii. Să nu uit, ține
minte, pinguinii trăiesc doar aici, jos, în Antarctica, nu sus,
în Arctica. Doar în desenele animate pinguinii trăiesc în
țara urșilor polari, că, de... în povești totul e posibil.
Într-o bună zi, dintr-un ou ținut la căldura pufului
moale, a ieșit un micuț pinguin, care a primit numele Cipi.
După ce a ieșit din ou, Cipi a trebuit să mai stea ceva timp
la adăpostul pufului cu care mama sa îl învelea grijulie,
pentru a-l feri de frigul de afară. Doar tatăl se încumeta cu
greu să-i părăsească, pentru a merge la prins pește.
Mama stătea ca o statuie, ținând de cald puiului. Abia
când a mai crescut și când cumplitele furtuni de la Polul
Sud au fost alungate de razele de soare ale primăverii, Cipi
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