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Marile Dealuri
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Traducere din limba engleză de
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oa mna er a pe sfâ r șite. remea era ploioasă și rece, iar Fred stătea mai mult înăuntru, cu
țesătorii. Clac, clac! făcea ghergheful, sfrr, sfrr! făcea
roata de tors. ily și Bumbușor se grăbeau.
— rebuie să terminăm la timp, zise Bumbușor.
-am promis domnului ucșoară.
— Ce faceți? întrebă Fred.
— iște pături, răspunse ily.
— Pentru cine? întrebă Fred.
— Pentru șoarecii de câmp de pe Marile Dealuri,
răspunse Bumbușor. ocmai au descoperit că toate
păturile lor au fost mâncate de molii și nu au timp să
facă altele înainte să dea frigul. unt prea ocupați să-și
adune provizii pentru iarnă. Dăm și noi o mână de
ajutor.
— Pot să dau și eu o mână de ajutor? întrebă Fred.
— Ce frumos din partea ta, Fred, dar deocamdată
nu, spuse ily. De ce nu-ți găsești o carte de citit până
termin eu de tors lâna asta?
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Fred se duse în bibliotecă. Pe un raft, pitită între
cărți despre vopsele și țesături, găsi o carte groasă numită Exploratori temerari ai Desișului în vremurile de
demult. e așeză confortabil și începu să dea paginile.
„ obilul Heracle Zimbrișor”, citi el, „se hotârî să
cucerească cea mai înaltă culme a Marilor Dealuri,
întrucât acolo sus, din cunoștințele sale, avea să des
copere aur. Porni la drum de unul singur, luându-și
în ranița cea bună toate cele necesare pentru a su
praviețui în anevoioasa călătorie...”
Fred rămase fermecat. Zgomotul roții de tors
deveni freamătul din aripile vulturilor, huruitul războiului de țesut deveni sunetul pietrelor ce se rostogoleau la vale, iar picăturile de ploaie de pe fereastră,
bijuteriile din adâncul unei peșteri uitate. Oare chiar
se găsește aur pe dealurile de dincolo de Desișul de
Muri? se întrebă el.
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Dintr-odată se auzi o ușă trântită. Era mama lui,
care venise să-l ia acasă, la ceai.
— per că nu v-a dat prea multe bătăi de cap, zise
doamna enupăr.
— A fost atât de liniștit, încât aproape că am uitat
că e aici, răspunse ily. Puteți să-l trimiteți și mâine,
dacă vreți.
ily și Bumbușor munceau din greu când Fred
sosi în dimineața următoare. e așeză din nou la fereastră să citească despre nobilul Heracle Zimbrișor și
curajoasele sale aventuri în căutare de aur.
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Dimineața zbură iute și, când domnul ucșoară
veni să-l ia pe Fred, Bumbușor și ily aproape că terminaseră țesătura.
— Îmi pare rău că nu ne-a ieșit cum trebuie culoarea galbenă, zise Bumbușor. Am folosit ultimii licheni ai
bunicului corombar și nu reușim cu nicio altă vopsea.
— u contează, zise domnul ucșoară. mportant
e să aibă pături. O să le ducem pe dealuri mâine.
— Dealuri, repetă Fred. Chiar vă duceți pe Marile
Dealuri?
— Da, spuse domnul ucșoară. De ce?
— Pot să vin și eu? întrebă Fred nerăbdător. ă rog,
spuneți da.
— O, nu prea cred, răspunse domnul ucșoară. E
prea departe. a trebui să stăm acolo peste noapte.
— O să fiu foarte cuminte, îl rugă Fred.
— ă vedem dacă e de acord mama ta, se înduplecă
domnul ucșoară. Haide, șoricuțule, e timpul să mergem acasă.
pre surprinderea lui Fred, mama lui chiar fu de
acord.
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— O să-i prindă bine să iasă la aer curat, zise ea.
Fred o luă la fugă pe scări, să-și facă bagajul. tia
exact de ce va avea nevoie. obilul Heracle Zimbrișor
făcuse în cartea lui o listă cu cele absolut necesare:
sfoară, un fluier, alimente, chibrituri, vase pentru gătit,
un așternut impermeabil și câteva pături, o lingură, o
sticlă de apă și o trusă de prim ajutor.
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