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Un băiat obraznic şi prietenul 
său au pornit dis‑de‑dimineaţă 
spre un parc de distracţii. Au ajuns 
în apropierea lui, şi l‑au văzut pe 
îngrijitorul parcului care cânta şi dansa 
în vreme ce mătura. Locul era aşa de curat 
încât celor doi băieţi obraznici li s‑a părut amuzant să afle 
cum de măturătorul muncea aşa de voios, cu noaptea‑n 
cap. Au decis să se distreze pe seama lui. Dar bărbatului 
nici că‑i păsa, şi continua să cânte şi să danseze în timp ce 

mătura. Când cei doi prieteni au văzut că 
acestuia nu‑i păsa şi îşi vedea de treaba lui în 

continuare la fel de vesel ca înainte, au început să 
arunce bucăţele de hârtie pe jos. În acel moment, 
mai mulţi vizitatori au intrat în parc. Văzându‑i 
pe cei doi aruncând cu bucăţele de hârtie, şi‑au 

închipuit că era una dintre activităţile din parcul de 
distracţii. Aşa că li s‑au alăturat imediat şi au început 
să facă acelaşi lucru. Dintr‑odată, parcul s‑a 
umplut de gunoaie şi arăta ca vai 
de el, iar măturătorul nu mai 
putea face faţă.

„Ei bine, au spus 
autorităţile parcului,  
ce se petrece 
aici?“

Fericitul îngrijitor al parcului
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Fiecare căuta câte ceva.  
S‑a dovedit că, în cursul acelei zile, toată lumea 
scăpase diferite obiecte, dar parcul era aşa 
de plin de gunoi, încât de fiecare dată când cineva 
scăpa ceva pe jos era aproape imposibil să mai găsească acel 
lucru. Atunci, cu toţii au decis să cureţe parcul pentru a‑şi 
găsi lucrurile. Măturătorul i‑a încurajat şi fiecare a măturat 
cântând şi dansând de zor. Asta s‑a transformat într‑una 
dintre activităţile preferate ale parcului. Toată 
lumea se distra în vreme ce făcea curat, în 
timp ce obrăznicuţii au învăţat că 
nu trebuie să arunce gunoaie la 
întâmplare.
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Era odată un 
băiat care se purta 
întotdeauna urât cu 
ceilalţi. Văzând asta, 

Zâna cea mare din acel 
ţinut a hotărât să‑l 

pedepsească. 
Zâna supărată 
i‑a spus care 
era greşeala 

Un monstru
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lui şi apoi l‑a transformat într‑un monstru. Băiatul îşi 
putea recăpăta înfăţişarea numai dacă reuşea să bage 
spaima în cineva. Acesta s‑a gândit că era o sarcină 
uşoară şi a încercat să‑i sperie pe alţii. Dar în scurt 
timp a realizat că sarcina de a‑i speria pe copiii 
din cartierul lui era una dificilă. Şi‑a irosit o 
groază de vreme ca să‑i sperie, dar totul era 
în zadar. În curând s‑a săturat, aşa că s‑a hotărât să caute 
o pradă uşoară: un băiat care era cunoscut drept un fraier. 
L‑a urmărit de mai multe ori şi a observat că acesta făcea 
întotdeauna fapte bune. Îi ajuta pe cei aflaţi în nevoie, se 
juca cu copiii internaţi la spital şi îi asculta pe cei mari. În 
cele din urmă, băiatul‑monstru s‑a hotărât să‑l sperie pe 

cel bun. Şi‑a dat seama că tot ceea ce făcea băiatul acela 
era extraordinar. Şi dacă el îi făcea vreun rău, avea 
să fie răspunzător de faptul că acesta nu ar mai fi fost 
în stare să îi ajute pe ceilalţi. Aşa că şi‑a zis să‑l lase‑n 
pace. Brusc, şi‑a făcut apariţia Zâna care i‑a spus 

băiatului‑monstru că era mulţumită de hotărârea lui. 
Şi l‑a răsplătit redându‑i vechea sa înfăţişare. Din 

acea zi, acesta a devenit bun şi s‑a împrietenit la 
cataramă cu băiatul pe care avusese de gând să‑l 

sperie.


