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Hei, copile! Da, tu! Vrei să
asculţi o poveste? Îţi voi spune
o poveste foarte amuzantă!
Mai întâi trebuie să-ţi
spun că această poveste este
specială pentru că tu ai un rol
important în ea. Tu va trebui să
reţii anumite cuvinte.
Ești de acord? Foarte bine. Reţine că va trebui să repeţi
anumite cuvinte!
Să începem!

A

fost odată ca
niciodată un răţoi pufos pe nume BumRăţuscă.
Atunci când se enerva,
BumRaţuşcă exploda!
Adevărul este că el nu
exploda de-adevăratelea.
De fapt, se zburlea atât
de tare încât săreau penele
de pe el.
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Puf, puf, puf... şi dintro dată totul în jur se umplea
de pene!
După ce enervarea îi
trecea, BumRăţuşcă se trezea
gol-puşcă !
Pfai, pfa, pfa !
Trebuia să fugă şi să se
ascundă până când îi creşteau penele la loc.
Noroc că penele lui
BumRăţuşcă creşteau de la o
zi la alta.
Ai înţeles, cred, că fuga
era sportul preferat al lui
BumRăţuşcă.
Copiii râdeau adesea
de el.
Ha, ha, ha! râdeau ei.
BumRăţuşcă a rămas iarăşi
fără pene!
Ha, ha, ha, uite cum
fuge ca un caraghios!
Mac, mac! comenta
BumRăţuşcă. Uite, scârţ! Nu
mai pot eu de râsul vostru,
spunea el şi se enerva din nou.
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Într-o zi, BumRăţuşcă l-a întâlnit pe porcuşorul Slăninuţă.
Slăninuţă se ghiftuia zilnic cu tot felul de bunătăţi. Nu-i
prea păsa de ceea ce spun ceilalţi. El mânca multe lucruri
nesănătoase. De ce? Pentru că erau foarte gustoase! Era fericit
mai ales după ce mânca. Atunci stătea cu burta în sus şi
grohăia mulţumit:
Groh, groh, spunea el, viaţa e frumoasă chiar şi atunci
când... hâc, mă scuzaţi... accident... voiam doar să spun că
viaţa e frumoasă !
BumRăţuşcă se tăvălea pe jos de râs:
– Serios? Accident? Asta e o catastrofă, nu accident! Ţi
s-a rupt slăninuţa,... Slăninuţă! râdea BumRăţuşcă.
Dar pentru că nimeni nu era prin preajmă, Slăninuţă
scăpă cu obrazul curat, deşi cam... roşu la culoare.
Totuşi, Slăninuţă nu era total fericit.
Ceilalţi copii râdeau uneori şi de el.
La fel ca şi de BumRăţuşcă.
De ce? Tu ce crezi ?
Am să-ţi spun. Pentru că Slăninuţă nu putea să meargă
la ora de sport. Se mişca foarte greu!
Slăninuţă şi BumRăţuşcă s-au împrietenit. Împreună se
distrau de minune. Pe BumRăţuşcă îl amuzau grohăielile lui
Slăninuţă. Uneori încerca să-l imite, dar în loc de groh, groh,
îi ieşea moc, moc! Nici mac, nici groh! Moc !
Până la urmă, era doar o răţuşcă!
Slăninuţă îl admira pe BumRăţuşcă pentru viteza cu care
alerga. Mai ales atunci când rămâneau penele în urma lui!
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