
Ianuarie
26 Marele salt
Câteva broaște se jucau lângă o groapă, când două dintre ele 
căzură înăuntru. Încercară din greu să iasă, dar fără succes. 
Cuvintele descuranjante ale prietenilor o speriară atât de tare pe 
una dintre ele, că muri de frică. Cealaltă fiind surdă, crezu că e 
încurajată și acest lucru îi dădu putere și speranță și făcu un efort 
extraordinar să iasă din groapă. Într-un final, printr-un mare salt, 
reuși să se salveze.

27 Regulile întrecerii
Au fost odată doi cai, Rolly și Polly, care se luară 
la întrecere. Rolly râdea de viteza cu care aleargă 
Polly, dar, în ciuda insultelor, Polly nu își mări ritmul 
și continuă să alerge mai încet. La scurt timp, Rolly 
începu să obosească și abia mai putea să alerge. 
Atunci mări Polly viteza și îl întrecu. Rolly pierdu 
întrecerea și se simți rușinat.

28  Văicăreli și pozne
Un țânțar i-a spus absurdități unei iguane și aceasta s-a 
supărat. Văzând-o supărată pe iguană, pitonul s-a ascuns 
într-o vizuină. Iepurele, speriat, a fugit din vizuină. S-a 
produs agitație mare în junglă, crengile unui copac s-au 
rupt, omorând unul dintre puii nou-născuți ai bufniței. 
Bufnița, mâhnită, a încetat să mai țipe, iar soarele, care 
se baza pe apelul ei de trezire, nu a mai răsărit a doua zi. 
Leul a chemat toate animalele, și întrebându-le, a aflat că 
toată confuzia a pornit de la țânțar. După ce misterul a fost 
rezolvat, bufnița își reluă cântatul și soarele răsări. Țânțarul 
fugi speriat și rușinat, dar încă se vaită pe la urechile 
oamenilor și pentru asta e plesnit și în zilele noastre.
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29 Puiul de tigru
Un tigru îi spuse odată unui magician:
– Te-am văzut cum scoți un iepure din pălărie, scoate-mi și 
mie un pui de acolo.
Magicianul se gândi repede la un plan să scape.
– Pot să îți scot un pui din pălărie, dar am nevoie de o lună 
să fac asta și în timpul ăsta tu trebuie să urmezi o dietă 
numai cu lapte și orez, îi spuse magicianul tigrului. 
Tigrul se învoi și se întoarse după o lună, dar dieta cu 
lapte și orez îl slăbise foarte mult. Magicianul făcu câteva 
trucuri și scoase din pălărie un pisoi. Acesta mieună, tigrul 
se înfurie și vru să ragă, dar vocea lui slabă scoase doar un 
„Miau!”

31  Curiozitatea unei muște
O muscă zbura curioasă în jurul unei pânze de păianjen, 
dar se temea să se așeze. Curiozitatea muștei fu încurajată 
de păianjen, care o invită pe pânză, dar aceasta nu căzu în 
capcana întinsă. 

– Nu, mulțumesc, nu vreau să mă așez pe pânză, spuse musca 
și zbură.
După o vreme, văzu mai multe muște stând pe o bucată 
de hârtie mai mare și se decise să se așeze și ea. În ciuda 
avertismentului unui cărăbuș, musca ateriză și se trezi prinsă 
de hârtie, la fel ca celelalte. Hârtia avea scopul de a prinde 
muștele. Iată cum, din curiozitate, musca a ajuns prizonieră.

30  Prins în propria capcană
O vulpe și un măgar deciseră să meargă împreună să 
vâneze. Totul merse bine până când le ieși în cale un leu. 
Dându-și seama de pericol, vulpea se gândi repede la un 
plan și zise:
– Dacă îmi cruți viața, îl aduc pe măgar la vizuina ta și îl poți 
mânca la cină.
Leul se învoi. Vulpea îl păcăli pe măgar, aducându-l la 
vizuina leului. Măgarul era prins în capcană.
– Foarte bine ai făcut, vicleanul meu camarad. Acum te voi 
mânca pe tine, iar pe măgar la cină, zise leul și se năpusti 
asupra vulpii.
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Cuprins
Poveştile lunii:

1. Iepurele și țestoasa
2. Specialistul cu focul
3. Ajutor reciproc
4. Vizita la doctor
5. Avantajul celui mai bătrân
6. Cum să spui același lucru în două 
moduri diferite
7. Iepurele Brer și păpușa de smoală
8. Corbul și lebăda
9. Răspunsul diplomatic
10. Prietenii șobolani
11. Cum să păcălești un crocodil
12. Pe jumătate educat
13. Șobolanul viclean
14. Șoarecii deștepți și 
dragonul nesăbuit

15. Tigrul și ciocănitoarea
16. E ușor să-ți faci prieteni
17. Băieții și câinele
18. Măgarul nemulțumit
19. Fata broască
20. Desaga cu sare
21. Uriașul și iepurele
22. Vulpea și strugurii
23. Prostia lui Roger
24. Lecția lui Ginger
25. Păunul și țestoasa
26. Mândrie de mamă
27. „Remorcherul de război”
28. Pasărea și liliacul
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01 Iepurele și țestoasa
Un iepure întâlni pe drum o țestoasă care mergea la piață și începu să glumească pe seama mersului 
ei încet. Țestoasa, bine–crescută, îi răspunse:
– Chiar dacă am picioarele scurte, tot te pot întrece în cursă.
– O pot întrece într-o secundă, se gândi iepurele mândru și acceptă provocarea râzând.
A doua zi, unchiul elefant, care era judecătorul junglei, dădu startul cursei:
– Pe locuri, fiți gata, start!
Când parcursese deja jumătate din distanță, iepurele se opri și se uită după țestoasă, care era cu mult 
în urmă. Văzând așa, își zise:
– Aș putea să dorm puțin. Alerg repede și pot să termin cursa asta foarte ușor, și se așeză sub un 
copac și adormi.
Când țestoasa ajunse în dreptul lui, iepurele încă dormea.
Iepurele se trezi târziu și realiză că întrecerea luase sfârșit, țestoasa ajungând la linia de final și 
câștigând cursa. Iepurele a fost înfrânt de țestoasă, care a fost perseverentă și hotărâtă să câștige.
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