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Capitolul 1 
 
În  magazinul acela  se găseau jucării de tot felul. Era într-adevăr, un loc menit să încânte 

orice copil! O fetiţă, care venise să stea acolo cu mătuşa ei - proprietara magazinului  - şi cu 
micuţa ei verişoară, era nedezlipită de lângă jucării; le lua încontinuu în braţe şi, pe una o 
admira, pe alta o mângâia, pe alta o dădăcea. Tot timpul liber şi-l petrecea acolo, în magazin. 

S-a întâmplat astfel că, într-o seară, ea începu să-l colinde de la un capăt la celălalt, după 
ce magazinul fusese închis şi locul era deja pustiu. Se opri în faţa păpuşii ei preferate, o micuţă 
domnişoară marionetă, care atunci când îi era atins resortul, dansa veselă împreună cu 
partenerul ei, un gentleman în toată puterea cuvântului. 

Amândoi erau îmbrăcaţi nespus de elegant. Micuţa păpuşă purta o rochie frumoasă de 
mătase albă, brodată cu trandafiri roz, în timp ce partenerul ei avea o haină de catifea albastră, 
ciorapi albi de mătase, până la genunchi şi pantofi cu catarame cu diamante. Hainele lor erau 
de foarte mare clasă! Şi dansau aşa de vesel. 

— Pare să le şi placă să danseze unul cu celălalt, îi spuse fetiţa odată mătuşii ei. 
— Eşti un copil cu o imaginaţie tare bogată, Molly, îi răspunse femeia, râzând. 
— Dar cred că am dreptate, replică fetiţa. 
Numai că, în acea seară, cei doi nu se mai aflau la locul lor obişnuit. Micuţa platformă pe 

care dansau era acolo, dar păpuşile dispăruseră! 
Fetiţa se uită de jur-împrejur prin magazin, mirată. 
„Unde ar putea fi?” îşi zise ea. 
În cele din urmă o văzu pe micuţa păpuşă stând pe tejgheaua din dreapta, sprijinită cu 

spatele de Arca lui Noe. 
— Ce amuzant! exclamă fetiţa cu voce tare. Cum ai ajuns acolo? 
— Pe jos, bineînţeles, răspunse micuţa păpuşă, cu o voce subţirică şi drăgălaşă. 
Fetiţa rămase pur şi simplu cu gura căscată de uluită de era, auzind acest răspuns. 
— Pari destul de surprinsă, spuse păpuşa. De ce?  
— Vai, nu mi-aş fi imaginat că poţi vorbi! exclamă ea, revenindu-şi puţin din surpriză. Sau 

că oricare altă păpuşă ar fi în stare de aşa ceva, adăugă ea. 
— Viaţa e plină de surprize, remarcă micuţa păpuşă. Mai ales în magazinul de jucării. 
— Mi-ar plăcea dacă mi-ai povesti despre asta, îi zise fetiţa, devenind un pic mai 

îndrăzneaţă. Dacă păpuşile pot merge şi pot vorbi, de ce copiii nu ştiu nimic despre acest lucru? 
— Pentru că, deşi ei au avut de-a face cu multe jucării, habar n-au deloc de obiceiurile lor, 

răspunse ea. Acesta e motivul. 
— În acelaşi timp, continuă ea, vorbind la modul general, lucrurile stau cam aşa, numai 

când nu sunt oameni de faţă ne putem mişca şi putem vorbi în voie, neştiinţa copiilor în ce 
priveşte obiceiurile noastre se poate scuza, oarecum. 

 — Dar cât timp o să mai poţi sta de vorbă cu mine? 



— Asta nu pot să-ţi spun. Ce pot să-ţi spun e că puterea noastră de a sta de vorbă cu un 
om, putere pe care oricare dintre noi, păpuşile, o are o singură dată în viaţă, durează, de regulă, 
de la două la trei săptămâni. 

Fetiţa bătu din palme. 
— Atunci înseamnă că o să poţi sta de vorbă cu mine în fiecare zi, cât am să mai stau aici!, 

exclamă ea, încântată. Mai stau aici, la mătuşa şi verişoara mea, încă douăsprezece zile. 
Făcu o pauză, apoi adăugă: 
— Ce mult mi-ar plăcea dacă mi-ai spune poveşti cu jucării, câte o poveste în fiecare zi. N-

ai putea face asta? 
Micuţa păpuşă părea a nu fi chiar aşa de sigură. 
— Înainte de a încerca orice lucru de acest gen, trebuie să-i spun lui Moş Crăciun, 

părintelui nostru drag şi bun. Atâta timp cât el are grijă de noi, n-aş vrea să fac nimic fără a-i cere 
sfatul şi îngăduinţa. 

Fetiţa oftă, plină de nerăbdare. 
— Sper că va spune da, zise ea. Aş vrea aşa de mult să aud poveşti depre păpuşi, spuse 

chiar de o păpuşă. 
— O să fac tot ce îmi stă în putinţă să-ţi fac pe plac, îi zise păpuşa. Vino aici, mâine, la 

aceeaşi oră – dar singură – pentru că nu pot vorbi cu mai mult de o fiinţă omenească odată, şi 
până atunci, am să văd ce pot face. 

— Mulţumesc, spuse fetiţa recunoscătoare. Transmite-i, te rog, lui Moş Crăciun, toată 
dragostea mea. Şi spune-i, că, dacă o să fie de acord,  o să am grijă ca mătuşa să-l pună chiar în 
vârful bradului, la Crăciun. 

Dădu să plece, apoi se opri şi se întoarse. 
— Aş vrea să te mai rog un singur lucru, înainte să plec, spuse ea. Ţie şi partenerului tău de 

dans, nu-i aşa că vă place să dansaţi împreună? 
Obrăjorii îmbujoraţi ai păpuşii, părură a se  îmbujora parcă şi mai tare. 
— Probabil că ne place, răspunse ea. 
— Aşa mă gândeam şi eu, spuse noua ei prietenă, cu oarecare satisfacţie. Noapte bună! O 

să revin mâine la aceeaşi oră. 
În seara următoare fetiţa se întoarse la Arca lui Noe, unde o găsi pe păpuşă, stând în 

aceeaşi poziţie. 
— Ei, bine, spuse ea, plină de nerăbdare. 
— I-am cerut voie lui Moş Crăciun, spuse păpuşa. Şi e de părere că aş putea, fără nici un 

fel de probleme, să-ţi spun nişte poveşti cu jucării. O să ţi le spun pe cele mai interesante pe 
care mi le aduc aminte. 

— Asta va fi tare drăguţ, spuse fetiţa. Hai, nu începi odată? 
—  O să încep, fu de acord păpuşa şi începu povestea: 
 

IEPURELE ŞI ŞOARECELE 
 
Iepurele alb şi şoricelul brun erau amândoi foarte talentaţi, fiecare în felul lui.  
Talentul iepurelui consta în precizia şi forţa cu care bătea la tobă, în timp ce se sprijinea pe 

picioarele din spate. Talentul şoricelului, în repeziciunea şi graţia cu care se învârtea încolo şi 
încoace, deasupra tejghelei. 

Stând de vorbă despre acest lucru, au ajuns la concluzia că, dacă s-ar fi plimbat dintr-o 
parte în alta a tejghelei, împreună, ca nişte artişti ambulanţi, ar fi putut strânge nişte bani 



frumoşi. Iepurele urma să-şi arate talentul muzical, în timp ce şoarecele şi-ar fi arătat graţia în 
mişcare.  

Profiturile urmau sa fie împărţite în mod egal. Aşa era înţelegerea cel puţin, după cum 
pricepuse fiecare. Dar nu era o înţelegere scrisă, ceea ce reprezenta o mare greşeală. 

Motivul pentru care cei doi parteneri n-au procedat aşa cum se procedează de regulă în 
afaceri a fost următorul: iepurele avea încredere în şoarece, iar şoarecele spera să-l poată păcăli 
pe iepure. Bineînţeles că nimic din toate acestea nu a fost exprimate în mod deschis, dar fiecare 
dintre cei doi, era perfect conştient de propriul său punct de vedere. 

Cei doi au pornit la drum, în cei mai amiabili termeni cu putinţă, oprindu-se în locurile în 
care credeau ei că profitul are fi fost mai mare: în faţa caselor păpuşilor, în faţa curselor de cai, 
în faţa magazinelor. Apoi iepurele anunţa cu voce tare: 

„Eu sunt un iepure de viţă veche din Ţara Galilor iar Şoarecele e de cel mai ales neam din 
nordul Irlandei. Nu avem taxe fixe pentru spectacol. Ne încredem în generozitatea 
dumneavoastră.” 

Acestea fiind zise, iepurele bătea la tobă cât putea de tare în timp ce şoarecele sărea în sus 
şi-n jos, în modul cel zglobiu cu putinţă. 

Probabil datorită faptului că li se dusese vestea până departe, peste mări şi ţări, că erau  
doi artişti de viţă nobilă, ce dădeau spectacole pentru ajutorarea altora, succesul lor întrecu 
toate aşteptările. Era ceva nemaipomenit şi în scurt timp, cei doi câştigară o sumă frumuşică. 

Şoarecele era cel care strângea banii. Din motive numai de el ştiute, îl convinse pe Iepure 
să-l lase să se ocupe el singur de acest lucru. Şi partenerul său, care-şi simţea încheieturile cam 
înţepenite, după ce stătuse nemişcat, sprijinindu-se pe picioarele din spate, pe toată durata 
spectacolului, fu chiar încântat să-l lase pe Şoarece să se ocupe de treaba asta. Deşi, cu 
siguranţă că ar fi făcut orice să poată afla toate dedesubturile acelei afaceri. Pentru că aşa cum 
e lesne de înţeles, după cele spuse mai înainte, Şoarecele se purta faţă de el în modul cel mai 
necinstit cu putinţă, în ciuda tuturor vorbelor şi discursurilor sale mieroase. 

Iată cum complota împotriva prietenului său: de îndată ce se strânse o sumă îndeajuns de 
frumuşică, Şoarecele sugeră că aceasta ar fi trebuit investită. Iepurele nu avu nici un fel de 
obiecţie, având mare încredere în Şoarece, ca fiind foarte priceput în afaceri. 

De fiecare dată când acest mic ticălos se întorcea, după ce lipsise un timp destul de 
îndelungat, se apuca să-i îndruge câte o poveste bine trasă din condei, relatându-i cu câtă 
pricepere investise banii şi ce profit urmau să aibă, de pe urma unei asemenea investiţii. Dar 
totul era cât se poate de departe de adevăr. Şoarecele nu investea nici un ban. Dimpotrivă îi 
strângea pe toţi pentru el şi interesele sale. 

Nu departe de acolo, într-un grajd, dintre cele mai alese, locuia un cal. Acolo îşi dorea 
Şoarecele să-şi petreacă viaţa în continuare, de îndată ce ar fi strâns o sumă frumuşică, 
altminteri putea să fie scos de tot din magazinul cu jucării. Dar pentru a-şi duce la îndeplinire 
planul, urma să-i plătească calului o sumă mare de bani, pentru dreptul de a închiria spaţiul, 
pentru că locul în care dorea Şoarecele să se mute şi să-şi găsească un colţişor drăguţ şi 
confortabil, taman pe placul lui, era în proprietatea calului. 

Calul, nu era nici el tocmai aşa de cinstit, nefiind, nici pe departe, ceea ce intenţionase 
natura să facă din el. Era la fel de lacom ca şi Şoarecele şi nici că se putea găsi vreun alt tovarăş 
de potlogării mai bun ca el. La Cal dădea fuga micul şmecher, de fiecare dată când pretindea că 
se duce să investească bani, şi în grajdul lui se ascundea. După ce trecu jumătate de an, Calul şi 
Şoarecele îşi făcură socotelile şi realizară că strânseseră suficienţi bani pentru a-şi duce planul la 



îndeplinire şi plănuiră ca Iepurele să fie ucis, pentru a nu fi nevoiţi să-i mai dea nici un fel de 
explicaţii plicticoase. 

Acum, când venise vremea ca banii care fuseseră investiţi să se fi înmulţit suficient de 
mult, Iepurele începu să vorbească despre ceea ce intenţiona el să facă cu partea lui. 

— Cred, zise el, că după ce-mi voi fi satisfăcut toate poftele, o să înfiinţez o bursă pentru 
iepurii care cântă la tobe. Pentru că era din fire bun şi generos şi devotat în mod sincer artei 
sale. 

— O idee excelentă, spuse Şoarecele. O să-ţi urmez exemplul şi o să înfiinţez o bursă 
pentru încurajarea chiţăitului melodios printre şoareci. Nimic nu înseamnă prea mult atunci 
când e vorba să încurajezi pasiunea pentru muzică a altora, indiferent de unde s-a născut 
fiecare. 

— Când o să ne fie plătite primele drepturi băneşti? întrebă Iepurele. 
— Banii trebuie să fi fost plătiţi deja, răspunse micul ticălos, dar afacerile merg prost acum. 

Ţi-aş explica pe îndelete cum stau lucrurile, dar mă îndoiesc că ai înţelege toate amănuntele. 
— Foarte bine. N-am să te bat la cap, îi răspunse prietenul său cu simplitate. Am totală 

încrederea în judecata ta şi îţi las totul în seamă. 
Dar din când în când, aşa cum era şi normal, tot îl mai întreba câte ceva, ceea ce pe 

Şoarece începu să-l cam deranjeze. Aşa că se sfătui cu tovarăşul său de ticăloşii, Calul, şi 
ajunseră la concluzia că, apropiindu-se jumătatea anului şi fiind deja strânşi suficienţi bani 
pentru ceea ce-şi doreau, era cel mai bine ca ducerea la îndeplinire a planului lor să nu mai 
sufere nici un fel de amânare, şi să-l omoare pe Iepure de îndată ce ar fi avut prilejul, şi anume, 
chiar în acea zi. 

— Cui să-i încredinţăm săvârşirea faptei? întrebă Calul. Mă tem, că ar fi un risc mult prea 
mare pentru oricare dintre noi doi, să îşi asume răspunderea. Dacă am fi descoperiţi, atunci s-ar 
duce totul de râpă, pe loc, toate planurile noastre. Am pierde toţi banii şi poate şi viaţa. 

Şoarecele se gândi un moment, apoi spuse: 
— Cred că ştiu cine-i cel mai potrivit pentru treaba asta. E Străjerul, care stă tot timpul în 

cutia lui de lemn. E un tip care ar face orice, pentru a-şi mai alunga un pic plictiseala ce-i 
caracterizează viaţa şi pentru a câştiga un ban. Chiar el mi-a spus asta de curând. E plin de 
îndrăzneală şi lipsit de scrupule. Să-l lăsăm pe el să comită fapta asta. 

— Foarte bine, zise Calul. Cred că ideea ta e bună. Te ocupi tu de treaba asta astfel încât 
totul să fie dus la îndeplinire fără greşeală? 

— Lasă totul în seama mea, îi spuse celălalt. Nu e nevoie să-ţi baţi tu capul cu asta. Zilele 
Iepurelui sunt numărate. 

— Bine, necheză Calul. Atunci toate bunătătile, porumb, ovăz, morcovi, mere şi toate 
celelalte îmi vor prisosi. O să ne facem cont la negustorul de fructe şi la cel de porumb. 

— Şi la  cel de brânză, spuse Şoarecele. Ei, trebuie să plec. Nu trebuie să pierdem nici un 
minut, dacă vrem să ne ducem planul la îndeplinire. 

Apoi se grăbi să se ducă la Străjer. 
— Străjere, spuse el, ai fi dispus să rişti un pic, pentru a câştiga ceva bani? 
— Pentru bani, sunt gata să fac orice, spuse ticălosul. 
— Atunci, ascultă, spuse Şoarecele. E vorba de o sumă de bani, pe care ar trebui să o 

împart în mod egal, împreună cu Iepurele. Dar se pare că cel mai bine ar fi să o iau eu singur pe 
toată. Numai că asta e ceva mai dificil atâta timp cât trăieşte el. Aşa că am venit la tine să te 
întreb dacă ai fi dispus să-l omori, şi eu te-aş răsplăti cu aur curat, pe săturate. 



— Dacă e vorba pe aşa, mă învoiesc, zise banditul. Numai că nu cumva să încerci să nu te 
ţii de cuvânt, că te trimit pe lumea cealaltă şi pe tine şi pe prietenul tău. 

— Nu-ţi fie teamă. Fii sigur că vei fi răsplătit pe măsură, spuse Şoarecele. Acum în ce 
priveşte detaliile complotului, continuă el, eu o să-i propun Iepurelui să dăm un spectacol 
special pentru tine, chiar la tine acasă. Trebuie să mai adaug că ţi-am propus asta, pentru a-ţi 
mai alunga plictiseala de fiecare zi. După ce o să încheiem spectacolul, eu o să-i deschid calea 
Iepurelui, întorcându-mă cu spatele la tine. După ce o să facem câţiva paşi, eu o să remarc cu 
voce tare Prietenul ăsta al nostru, străjerul, e un tip deştept. Ştie cum să mânuiască baioneta. 
Asta va fi pentru tine semnalul să ieşi repede din cutia ta şi, prefăcându-te că te împiedici, să-i 
înfigi Iepurelui baioneta în spate. Asta o să fie o treabă chiar uşoară, pentru că el o să meargă pe 
picioarele din spate. A deprins obiceiul ăsta de când a început să bată la tobă. Noi amândoi, o să 
ne arătăm mai apoi foarte îndureraţi şi o să susţinem că moartea lui a fost un accident nefericit. 
Vezi că planul nu e greu deloc. 

— Atunci, dacă planul nu prezintă nici un fel de dificultate, la ce bun să mă implic, spuse 
Străjerul, cu un râs îngheţat. Când urmează să-l ducem la îndeplinire? 

— Chiar azi, peste vreo două ore, îi răspunse Şoarecele. Ei, pe curând, cred că toate or să 
meargă cum nu se poate mai bine. Şi se grăbi să se întoarcă la Cal, să-i spună că Iepurele urma 
să fie omorât de Străjer. Ceea ce îl umplu de bucurie. 

Poate că bucuria nu i-ar mai fi fost aşa de mare dacă ar fi ştiut că, în timp ce-i împărtăşea 
Calului toată tărăşenia, planul său ticălos era, exact în acel moment, aflat şi de victimă! 

Iată cum s-a putut petrece un lucru aşa de ciudat. 
În timp ce Şoarecele stătea de vorbă cu Străjerul, pierduseră amândoi din vedere cu 

desăvârşire faptul că culcuşul obişnuit al Bufniţei se afla chiar deasupra cutiei Străjerului. Dacă 
s-ar fi gândit un pic la acest lucru, tot nu i-ar fi dat importanţă, ştiind că Bufniţa avea obiceiul să 
doarmă dusă în timpul zilei. 

Numai că se întâmplă astfel încât, exact atunci când Şoarecele intră în vorbă cu Străjerul, 
Bufniţa tocmai se trezi tresărind dintr-un coşmar, cât se poate de înspăimântată. Calmându-se 
pe măsură ce începea să se trezească, era gata să se culce la loc, când îi trecu pe la ureche  
numele Iepurelui. Cunoscându-i bine pe amândoi, pe Iepure şi pe Şoarece şi recunoscând 
vocea chiţăită a Şoarecelui, Bufniţa trase cu urechea la cele ce se discutau, mai întâi încă 
somnoroasă şi  apoi uluită, ascultând în continuare cu cea mai mare atenţie. 

Aşteptă până ce află toate detaliile vicleanului complot şi apoi, rezistând, de dragul 
prieteniei, oricărei dorinţe de    a-şi închide ochii, grei de somn, îşi luă zborul şi se duse să-i dea 
de veste Iepurelui, care rămase cu gura căscată.  

— Imposibil! exclamă el, lăsând băţul să-i cadă, pe toba la care bătea cu atâta măiestrie. 
Mai degrabă mi-aş pune la îndoială propria-mi cinste decât pe cea a Şoarecelui,   prietenul şi 
tovarăşul meu la bune şi la rele. Imposibil! Probabil că ai visat sau ai inventat toată povestea 
asta. 

— Nu te grăbi să judeci aşa lucrurile, spuse Bufniţa. Nici n-am visat şi nici n-am inventat 
nimic. Dacă te îndoieşti de spusele mele, du-te degrabă la grajdul Calului şi acolo o să-l găseşti 
pe Şoarece, discutând cu tovarăşul lui de ticăloşii. Eu o să te aştept aici până te întorci, pentru că 
poate o să ai nevoie de ajutorul meu. 

— Mii de mulţumiri, spuse Iepurele şi lăsându-şi toba în grija Bufniţei, plecă în grabă. Dar 
nu trecu mult timp şi se întoarse plin de mirare şi uluire. Tot ce mi-ai spus e adevărat, exclamă 
el. Dă-mi voie să-mi cer scuze pentru că m-am îndoit de spusele tale. Neobservat de prietenul 
meu necredincios, am tras cu urechea la conversaţia dintre el şi Cal şi am auzit mai mult decât 



suficient pentru a mă convinge de adevărul spuselor tale. Şi totuşi, continuă el, mâhnit, cine ar fi 
crezut că micuţul Şoarece ar fi în stare de aşa ceva? Cine şi-ar fi putut imagina că într-o fiinţă aşa 
de mică poate zăcea atâta răutate? 

Apoi îşi veni în fire. O să-i stric eu tot planul! exclamă el, cu ochii aprinşi şi cu blăniţa-i albă, 
zbârlită toată de nervi. 

— Eu cum te pot ajuta? îl întrebă Bufniţa. O să încerc să rămâm trează atâta timp cât ai  
nevoie. 

— Aşteaptă un pic, îi spuse Iepurele. Şi bătu o dată la tobă, dus pe gânduri. Cred că am 
ajuns la o concluzie, spuse el. O să le stric planul lor murdar printr-un alt plan. Nu mă aştept ca 
Şoarecele să se întoarcă mai devreme de o jumătate de oră. Mi-a spus că o să fie ocupat până 
pe la douăsprezece şi jumătate cu banii noştri,  pe care urma să-i pună la adăpost. Asta o să ne 
ofere suficient răgaz să ducem la îndeplinire ceea ce am de gând. Şi iată ce am de gând, 
continuă el. După ce facem rost de o sticlă cu lipici, ne ducem la cutia Străjerului, în spatele 
căreia tu-ţi vei relua locul tău obişnuit. O să-i spun că mie mi-ai povestit cel mai caraghios vis pe 
care l-ai avut, cel despre care tocmai mi-ai pomenit. Cum lui îi plac poveştile la nebunie, o să fie 
cu siguranţă nerăbdător să te audă. În timp ce el o să iasă din cutie, eu o să torn lipici pe fundul 
acesteia. Când o să se întoarcă, o să-l fac să stea nemişcat, spunându-i că nu cred că e în stare 
să stea nemişcat atâta timp cât mi-ar lua mie să dau o fugă până acasă şi să mă întorc înapoi. 
Cum lui îi plac foarte tare rămăşagurile, sunt sigur că o să accepte să intre-n joc. O să te las pe 
tine să vezi că nu trişează şi eu o să mă duc să mă întâlnesc cu Şoarecele şi o să venim aici să 
dăm spectacolul pe care are de gând să mi-l sugereze el. 

Spectacol pe care o să-l scurtez, pentru că n-am nici un chef să-mi irosesc talentul pentru 
un ticălos ca Străjerul. O să mă întorc apoi cu spatele, împreună cu Şoarecele şi la semnalul pe 
care l-a convenit cu Străjerul, o să vadă, spre suprinderea lui, că n-o să se întâmple nimic. 
Pentru că între timp Străjerul va fi aşa de tare lipit de fundul cutiei lui, încât n-o să fie în stare să 
facă nici măcar un pas. După ce o să am satisfacţia să-i văd dezorientaţi, o să-i pedepsesc, 
scurtându-l de cap pe Şoarece, pentru a cărui viclenie nici o pedeapsă n-ar fi îndeajuns de 
severă şi trăgându-i Străjerului nişte lovituri peste cap, aşa de zdravene, încât să-l ia ameţeala. 
Nici Calul n-o să scape de răzbunarea mea. O să mă strecor în grajdul lui şi o să-i arunc în ochii 
lui răi  o monedă de aur care să-l orbească cu totul. Astfel că o să piardă ce are mai scump pe 
lume, orbit fiind exact de ce şi-a dorit să câştige pe nedrept. Asta e cea mai potrivită pedeapsă 
pentru el, cea care i se cuvine. 

— Planurile tale sunt foarte bune şi bine gândite, spuse Bufniţa, clipind din ochi. 
— Atunci la treabă, spuse Iepurele. 
Şi îşi procurară mai întâi lipiciul apoi se îndreptară spre cutia Străjerului. Iepurele mergând 

pe picioarele din spate, pentru a nu da nicidecum impresia că s-ar   grăbi iar Bufniţa săltând la 
dreapta lui, cu un aer grav şi demn. Odată ajunşi la cutia Străjerului, Bufniţa se aşeză în spate, iar 
Iepurele, ascunzând sticla cu lipici sub tobă, se duse drept către Străjer şi-i dădu bună ziua. 

— Bună ziua, spuse Străjerul. De ce rânjeşti aşa?  
Iepurele râdea cu toată gura. 
— Nimic important, răspunse el. E vorba doar de un vis caraghios pe care l-a avut Bufniţa 

şi pe care, din întâmplare, fiind trează, mi l-a povestit şi m-a făcut să mor de râs. 
— Spune-mi-l şi mie, îl rugă Străjerul. 
— N-aş încerca aşa ceva, răspunse iepurele. Nu sunt de acord să spun eu poveştile relatate 

de alţii. Le las lor plăcerea de a le povesti. Mai bine uite, dă o raită până la ea şi fă-o să ţi-l 
povestească. Până nu adoarme la loc. Nici că ar putea exista un prilej mai nimerit ca ăsta, 



pentru că, de regulă, Bufniţa nu prea e trează la orele la care ceilalţi sunt şi n-o întrece nimeni la 
spusul poveştilor. 

— Ei, atunci chiar asta am să şi fac, răspunse Străjerul. Tare-mi mai place să aud o poveste 
bună. Ţine-mi tu locul cât lipsesc de aici. Lasă-ţi toba jos şi ia baioneta mea. 

— În regulă, spuse Iepurele şi Străjerul o luă din loc. 
În clipa în care dispăru după colţ, Iepurele se puse pe treabă şi împrăştie lipici peste tot pe 

fundul cutiei Străjerului. Apoi ieşind afară, luă baioneta şi se puse de veghe, ascunzând mai întâi 
sticla de lipici în spatele unei cutii de cuburi. După o vreme se întoarse şi Străjerul. 

Ei, dar n-a fost deloc o poveste bună, la urma urmei, spuse el, nepoliticos. Nici n-am 
pentru ce să-ţi mulţumesc. De ce nu stai în cutie? Parcă-mi vine să-ţi înfig baioneta undeva, 
pentru că m-ai minţit. 

— N-aş fi putut să mă mişc suficient de mult, spuse Iepurele. Aş fi făcut crampe la picioare. 
— Prostii! replică Străjerul. Eu stau aici cu orele. 
— Fără să te mişti deloc? întrebă Iepurele, parcă nevenindu-i să creadă.  
— Fără să mă mişc deloc, răspunse Străjerul 
— Nu te cred, spuse Iepurele. Te provoc la un rămăşag, să stai cât poţi de mult nemişcat. 

Îţi dau un ban de aur, dacă stai nemişcat cât mă duc eu până acasă şi mă întorc. 
— S-a făcut, zise Străjerul şi imediat intră la el în cutie. Cutia asta s-a micşorat şi s-a 

murdărit toată, spuse el, fără să aibă cea mai mică idee despre ceea ce făcuse iepurele. Mai că 
te lipeşti, de rău ce s-a murdărit. N-ar fi rău dacă mi-ai curăţa-o şi mie odată. 

— O să văd, spuse Iepurele, nepăsător, temându-se să nu fie nici prea politicos, nici prea 
post crescut, pentru a nu-i da nimic de bănuit. De regulă nu obişnuiesc să mă ocup de curăţatul 
murdăriei altora, dar poate c-o s-o fac şi pe asta într-o zi, când n-o să mai fiu ocupat. Ţi-ai servit 
ţara, aşa că meriţi puţin ajutor. 

— Dacă n-o faci de bună voie, o s-o faci constrâns, răbufni el. Dacă eu mi-am servit ţara şi 
tu trebuie să mă serveşti pe mine. 

— Avem o groază de timp să ne mai gândim, răspunse Iepurele. Acum, oricum n-ai să poţi 
nici măcar să te clinteşti vreun pic s-o cureţi, dacă vrei să nu pierzi rămăşagul. Am plecat. Dar 
aşteaptă, trebuie s-o chem pe Bufniţă să vadă că nu încalci rămăşagul. 

Apoi, după ce o chemă pe Bufniţă şi-i spuse despre rămăşag, Iepurele se duse acasă la el. 
Acolo îl aşteptă pe Şoarece, care se întoarse chiar atunci, plin de o prefăcută  simpatie pentru 
viaţa plicticoasă a Străjerului.  

— Tocmai azi mi-a zis că moare de atâta plictiseală, spuse micul bandit. Şi atunci mi-a 
venit idea să facem un gest de caritate faţă de el şi să-i oferim un mic spectacol, dându-i de 
înţeles că nu aşteptăm nici un ban pentru asta.   I-am adus vorba de ceva de felul ăsta şi bietului 
om i s-a luminat toată faţa, ceea ce m-a impresionat peste poate. Să zicem că dăm acum o raită 
pe la el, că tot avem puţin timp liber. 

— Sunt gata de asta, răspunse Iepurele. Dar tocmai m-am întors de la el şi mie nu mi s-a 
plâns deloc că s-ar plictisi. De fapt era chiar îndeajuns de bine dispus, încât să pună pariu cu 
mine că e în stare să stea nemişcat până mă întorc la el. 

— Ei, a spus aşa, ca să nu-ţi faci griji pentru el, cu siguranţă, spuse Şoarecele. Îl cunosc 
bine şi ştiu că e un tip rezervat care nu-şi deschide inima oricui. Hai să mergem atunci. 

Atunci când Iepurele şi Şoarecele au ajuns acolo, lipiciul se uscase bine de tot, încât 
Străjerul era deja fixat bine de tot de cutie. Oricum, exista încă primejdia de a nu face cumva 
vreo încercare să se mişte şi să afle, astfel, mai devreme decât ar fi trebuit, în ce fel fusese tras 
pe sfoară. Pentru a evita aşa ceva, Iepurele se grăbi să-i spună: 



— Recunosc că ai câştigat pariul. Dar cred că ţi-a fost tare greu să rezişti. Arăţi frânt de 
oboseală. Dacă ar fi fost vorba de cinci minute în plus, n-ai mai fi putut să te ţii pe picioare 
deloc. 

— Da de unde, strigă Străjerul. Pentru încă un ban de aur, pun pariu că sunt în stare să stau 
cât ai zis. Dacă nu reuşesc, bineînţeles că nu trebuie să-mi dai nici un ban. 

— De acord, zise Iepurele. 
— Oh, prieteni, exclamă Şoarecele, dând din cap. Nu vă faceţi din asta un obicei! Nu e 

bine deloc. 
Spuse asta mai mult ca s-o impresioneze pe Bufniţă (pe care nu se aşteptase deloc s-o 

aibă drept spectator), arătându-i ce isteţ ştia el să fie. Spera astfel să o facă să       n-aibă nici un 
fel de bănuieli. 

— În privinţa asta, spuse Străjerul, care era de obicei bădăran şi cu prietenii şi cu 
duşmanii, mă priveşte, dacă mă ţin de rămăşaguri sau nu. Mai bine vezi de treaba ta şi nu-ţi mai 
băga nasul în treburile altora, ci dacă tot ai de gând să-mi oferi un spectacol, fă bine şi începe 
odată. 

— Precum voieşti, spuse Şoarecele. Dar nu pot să nu fiu preocupat de binele celor cu care 
am de-a face. Apoi adresându-se Iepurelui: Dragă prietene, spuse el cu o voce înceată, nu vrei 
să începi cu melodia aceea lentă, Visele unei tobe, în timp ce eu o să dansez un vals de-al meu 
Răsucitul picioarelor? 

— Foarte bine, încuviinţă Iepurele. 
Şi cei doi începură spectacolul. Dar la scurt timp Iepurele se opri. 
— Nu pot să mai continui. Am crampe la picioarele cu care ţin toba. 
— Dragă, ce păcat, exclamă Şoarecele. Hai să facem o plimbare şi o să-ţi revii. 
— Foarte bine, spuse Iepurele. O să mergem să-i aducem acestui om bun, banii de aur pe 

care i-am promis că-i dau. 
— Nu poţi să-mi dai acum pe loc ceva, întrebă Străjerul, care în lăcomia lui nu voia să 

piardă ocazia să adune cât mai mulţi bani putea. 
— N-am nici un ban la mine, spuse Iepurele şi plecă, urmându-l pe Şoarece, care o luase 

deja din loc. Nu făcură decât câţiva paşi şi Şoarecele spuse deodată cu voce tare: 
— Prietenul ăsta al nostru, Străjerul, e un tip deştept. Ştie cum să mânuiască o baionetă. 
— Ai dreptate, spuse Iepurele şi plecă mai departe. Şoarecele făcu acelaşi lucru, dar fără a 

se grăbi deloc. 
În privirea lui se putea citi  o undă de mânie şi uimire, observând că Iepurele râdea. 
— De ce râzi? întrebă Şoarecele stânjenit. 
— Nimic deosebit, îi răspunse tovarăşul său. Veselia e o obişnuinţă a minţii, ştii. 
În acel moment se auzi un  geamăt puternic din direcţia Străjerului, care în tot acest timp 

încercase disperat să iasă din cutie şi nu reuşise decât să se împotmolească încă şi mai rău. 
— Prietenul nostru, Străjerul, nu arată prea bine, spuse iepurele supărat. 
— Cred că nu-i e bine, răspunse Şoarecele nervos. Ce i s-o fi întâmplat oare? 
— TOTUL A FOST DAT ÎN VILEAG! exclamă Iepurele cu voce tare. 
Atunci pentru că Şoarecele încercă cu disperare să dea fugă, îi trase una în spate, încât îi 

opri maşinăria care-l făcea să se mişte. 
— Ştiu tot, spuse Iepurele aspru. Eşti un ticălos! Cum ai să te aperi că m-ai dezamăgit în 

asemenea fel? 



Dar Şoarecele nu-i răspunse în nici un fel. Într-un acces de furie, dezamăgire şi spaimă, se 
apucă să-l muşte pe Iepure de picioare, sperând să-l facă astfel incapabil să se răzbune pentru 
trădarea care fusese dată pe faţă. 

— Opreşte-te! strigă Iepurele sau te trimit pe lumea cealaltă fără zăbavă. Repet, ce scuză 
poţi să-mi oferi pentru că ai încălcat cu atâta viclenie, termenii înţelegerii noastre? Ai încercat 
să-mi iei banii şi viaţa. Apără-te. 

— Nu era nici un fel de înţelegere scrisă, spuse Şoarecele cu neruşinare. Fiecare din noi 
era liber să înţeleagă ce voia. 

— Ticălosul ticăloşilor, nu meriţi să mai trăieşti, strigă Iepurele cu dezgust. Clipele îţi sunt 
numărate.  

Şi fără ca Şoarecele să mai poată riposta în vreun fel, Iepurele îl reteză capul. 
— Poţi observa, îi zise Iepurele Bufniţei, cu demnitate, că îmi menţin poziţia în ochii lumii, 

de Galez de neam ales, iar Şoarecele, primind ceea ce merita pentru faptele sale, e acum doar o 
biată jucărie stricată, ce nu merită nici un fel de atenţie. Acesta e sfârşitul celor răi. În ce te 
priveşte pe tine,  îi zise el Străjerului, care tremura tot în cutia lui, cu mândria-i zdrobită, ai văzut 
prea multe pe lumea asta şi ar fi mai bine pentru tine să nu mai vezi nimic pentru o vreme. Şi 
precum spusese că avea de gând să facă, Iepurele îl bătu pe Străjer peste cap până ce acesta nu 
mai văzu nimic în faţa ochilor. 

Acum a mai rămas să mă răfuiesc cu Calul. Mă duc să-i dau şi lui după faptă şi răsplata 
cuvenită, spuse Iepurele, luându-şi toba şi pregătindu-se de plecare. Dar oprindu-se o clipă, îi 
zise Bufniţei: În ce te priveşte pe tine, prietenă dragă, dacă voi avea vreodată prilejul de a-mi 
arăta recunoştinţa pentru ajutorul dat, fii convinsă că nu voi ezita s-o fac. 
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