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POVESTEA A DOI PUI DE TIGRU 
NUMIÞI NINIGRA ªI ALIGRU

CAPCANA

Se zice cã atunci când plouã, 
din ºapte boabe se fac nouã.

Se zice cã atunci când ninge,
ursoaica labele îºi linge.
Se zice cã, pe timp de moinã,
ºi vrãbiile joacã oinã.
Se zice cã, pe timp de soare,
nu e nici ploaie, nici ninsoare.
...Vã rog sã mã iertaþi, cãci toate-acestea
n-au legãturã cu povestea.
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Deci, Ninigra-ºi cãuta în junglã-un adãpost,
iar ultimele ei cuvinte-au fost:
„Nu mai ºtiu nimigru
despre Aligru, despre Aligru...“

Aþipise. Zorile au gãsit-o dormind ºi tresãrind 
în somn, visând cã iar maimuþele o prind
– De ce tresari? auzi ea prin somn buimacã.
Bea puþin lãptic ºi o sã-þi treacã.
Ninigra se trezi ºi o vãzu lângã ea
pe fiinþa care vorbea.
Avea un cap rotund, ochii înguºti ºi verzi,
o coadã – ºi semãna cu Ninigra la mers.
– Îmi pare bine cã te-am prins aici.
Aici, tigriºorii sunt transformaþi în pisici.
– În pisici? se mirã Ninigra. La ce bun?

– Asta nu ºtiu ºi nici n-am voie sã spun.
Împãrãteasa noastrã, Miorlana din dinastia Miau
pedepseºte crunt pe-acei ce altã treabã n-au
decât sã-ntrebe-ntruna. ªi eu am fost tigruþã.
Dar nu gãseºti cã acum sunt mult mai drãguþã?
Sunt gingaºã, am blanã moale, precum vezi,
visez smântânã ºi miorlãi în fa diez
ºi dacã-am sã fiu cuminte de tot
ºi n-am sã pun întrebãri ºi n-am sã fac bot,
am sa devin frumoasã coz
ºi-o sã mã decoreze cu o fundiþã roz.
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