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HELEN BEATRIX POTTER s-a nãscut
la 28 iunie 1866 în Kensington,
Londra.
Scriitoare, desenatoare, om
de ºtiinþã, a devenit cunoscutã
prin poveºtile scrise pentru
copii, poveºti având ca eroi principali animale. A crescut într-un mediu propice unor
astfel de înclinaþii, cãci pãrinþii ei iubeau viaþa artisticã, erau interesaþi de naturã ºi apreciau viaþa la þarã.
De mic copil, Beatrix a avut numeroase animale favorite, pe care le-a observat îndeaproape ºi le-a îndrãgit. Vacanþele de varã le petrecea departe de
Londra, în Lake District, Scoþia. Acolo ºi-a dezvoltat
dragostea pentru naturã, care a devenit subiect al picturilor sale încã de la o vârstã fragedã. A studiat în particular, cu guvernante, pânã la 18 ani, iar apoi s-a
dovedit a fi o studentã eminentã în istorie, literaturã,
limbi strãine º.a.
A publicat 23 de cãrþi, cele mai cunoscute între
1902-1922.
A decedat la 22 decembrie 1943, în locuinþa sa din
Near Sawrey, Lancashire, din cauza unei pneumonii,
dar având ºi afecþiuni cardiace.
Cãrþile sale sunt astãzi traduse în mai multe limbi,
au fost ecranizate sau adaptate pentru muzicã, balet,
animaþie. „Povestea lui Peter Iepuraºul“ a stat la baza
unui serial de televiziune.
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POVESTEA LUI
PETER IEPURAªUL

Au fost odatã patru iepuraºi, pe numele lor Rica,
Iepurica, Codiþã-de-Bumbãcel ºi Peter.
Locuiau împreunã cu
mama lor într-o vizuinã de
la rãdãcina unui brad falnic.

Dragii mei, le spuse
mama Iepure într-o dimineaþã, puteþi merge pe
câmp sau pe poteci, dar nu
care cumva sã intraþi în grãdina domnului McGregor.
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Beatrix Potter
Tatãl vostru
a avut parte de
o nenorocire acolo: a fost pus
în plãcinta doamnei McGregor.
Acum duceþivã ºi nu intraþi
în bucluc! Eu
am plecat.

Mama Iepure
îºi luã coºul ºi umbrela ºti o por ni
prin pãdure pânã
la brutar. Cumpãrã o pâine neagrã ºi patru colaci
cu afine.
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Peter Iepuraşul şi alte povestiri
Rica, Iepurica
ºi Codiþã-de-Bumbãcel erau niºte
iepuraºi cuminþi,
aºa cã o luarã împreunã pe potecã
sã culeagã mure.

Însã Peter,
care era foar te
neascultãtor, o
zbughi drept
spre grãdina
domnului McGrower ºi se
strecurã pe sub
poartã!
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Întâi ºi întâi
mâncã niºte lãptuci ºi niscaiva
fasole verde.
Pe urmã se
ospãtã cu câteva
ridichi.

Apoi, simþindu-se un pic
cam rãu, cãutã
niºte pãtrunjel.
Dar chiar la capãtul rãsadului
de castraveþi
dãdu nas în nas
cu cine altul
decât domnul
McGregor!
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Peter Iepuraşul şi alte povestiri

Domnul
McGregor era
în genunchi, cu
mâinile afundate în pãmânt,
plantând verze
noi, însã de
cum îl zãri pe
Peter, sãri în
sus ºi fugi dupã
el cu grebla în
mânã, strigând:

Opreºte-te, hoþule!
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