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Bună, dragă cititor! Tu o cunoști pe 
fetița Atitudine? Încă nu? Atunci dă-mi 
voie să ți-o prezint.

Ea este Eda și numele ei în limba turcă 
înseamnă Atitudine.

Cine i-a ales numele?

Ei bine, cred că și l-a ales singură, fiind 
predestinat pentru ea.
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Dar înainte să-ți povestesc mai multe 
despre Eda, tu știi ce înseamnă 
Atitudine? 

Atitudinea este felul de a fi, de a se 
comporta al unui om, iar aceasta poate fi 
pozitivă sau negativă.

Atitudinea se referă și la afirmarea cu 
hotărâre a unui punct de vedere, adică, 
să-ți susții o idee cu tărie. 
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Hai să revenim la Eda, care este o fetiță 
dintr-un oraș de la malul mării, unde 
locuiește cu mama, tata și pisica lor 
neagră, Alba Lăbuță.
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Hai să revenim la Eda, care este o fetiță 
dintr-un oraș de la malul mării, unde 
locuiește cu mama, tata și pisica lor 
neagră, Alba Lăbuță.

Pisica face parte din familie de pe 
vremea când era un ghemotoc mic și 
negru. În ziua în care Eda a găsit-o 
împreună cu părinții ei pe o stradă de 
lângă casa lor, ploua cu stropi mărunți.

Bietul animal abia dacă mai avea voce. 
În brațele fetiței, ea a spus cu un glas 
stins o singură dată „Miau” și a fost 
dragoste la prima vedere sau, mai bine 
zis, la primul mieunat.

Eda i-a rugat pe părinții ei să o salveze și 
să o păstreze. Părinții fetiței au fost de 
acord cu condiția să aibă grijă de ea, să îi 
dea să mănânce și să se joace împreună.

— Uraaaa! a strigat Eda. 
Voi fi mereu lângă ea să o ajut.
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După ce au făcut o vizită la veterinar 
pentru un control, dar și ca să știe cum 
și cu ce să o hrănească pe pisică, fetița 
Atitudine a trebuit să ia o decizie 
importantă: să-i aleagă numele.

S-a gândit și răzgândit câteva momente 
bune și, în cele din urmă, a hotărât:

— O va chema „Alba”.
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Când i-a dat numele pisicii, Eda nu o 
cunoscuse încă pe prietena ei de la 
grădiniță, Alba, o fetiță cu părul galben 
ca razele soarelui. 

Imediat după prima întâlnire a fetelor a 
vrut să-i schimbe numele pisicii.
 
Cum putea pisica neagră ca o pană de corb 
să poarte numele prietenei ei blonde? 
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