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Melcușorul pr imește de ziua lui de 
la Moșumelc un teanc de cărți. A învățat să citească și 
e topit după cărți, dar topit așa, de-adevăratelea, căci 
stă nemișcat cu orele și citește, până când simte că i se 
înmoaie cochilia și trebuie să ia o pastilă de calciu ca 
să-și revină.

De când a plecat mama peste șosea, Melcușorul și 
Moșumelc au rămas singuri și Moșumelc se dă peste 
cap ca Melcușorului să nu-i lipsească nimic. Îi cumpără 
tot ce-i poftește inima. Din fericire, Melcușorul e copil 
bun și cuminte și nu vrea decât să stea cât e ziua de 
lungă și să citească.

Acuma, nici să se facă prea deștept nu-i bine, se gân-
dește Moșumelc. Fiindcă bătrânul cel mai mult și-ar 
dori ca Melcușorul să nu plece și el peste șosea când s-o 
face mare. Și-ar dori să rămână în livadă, pentru că ei 
sunt melci de livadă și aici e casa lor.





Moșumelc îi ia mereu câte două cărți și râde pe 
seama lui când îl vede atât de nerăbdător, încât își 
bagă un ochi într-una și un ochi în cealaltă! Dar 
acum Melcușorul e trist de câteva zile, așa că buni - 
cul i-a luat nu două, ci zece cărți! Iar el nimic...



Moșumelc a făcut un platou cu bunătăți: resturi 
de caise și piersici și chiar și o coajă de pepene-galben, 
să miroasă frumos a vară de ziua Melcușorului. L-a 
chemat și pe Miriapodul Centiped, prietenul lui din 
tinerețe, care umblă în baston pentru că e beteag de 
cinci picioare, de când a luptat în război.


