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Jill BAR K lEM

Poveste de iarnă
Traducere din limba engleză de

l Av ini A BR A niștE

DE sișu l DE M u R i
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Er a mijlocul iernii. soarele tocmai 
apusese și era foarte, foarte frig. un vânt în
ghe țat sufla dinspre răsărit și vântul acesta 
promitea să aducă zăpadă. 
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Adânc, în rădăcinile întunecate ale De si
șului de Muri, apăreau lumini minuscule pe 
măsură ce lămpile se aprindeau la ferestre.

și mai multe luminițe se puteau vedea 



ieșind din Magazia din Buștean, mișcânduse cu gra
bă pe lângă desiș și dispărând în vizuini ascunse în ră
dăcinile încâlcite. șoarecii mirosiseră zăpada în aer și 
dădeau fuga spre casă, unde aveau să ia masa de seară 
lângă foc și să mănânce ceva fierbinte.

Domnul nucșoară, custodele Magaziei din Buștean, 
era ultimul care pleca acasă. Până a ajuns el la Căsuța de 
scorțișoară, primii fulgi începuseră deja să cadă. 

— tu ești, dragă? întrebă doamna nucșoară când îl 
auzi intrând pe ușa din față. 

În aer pluteau mirosuri delicioase, care veneau din 
bucătărie. Doamna nucșoară își petrecuse toată după
amiaza făcând plăcinte, prăjituri și budincă pentru zilele 
friguroase ce aveau să vină. trase două fotolii în fața 
focului și aduse masa de seară pe o tavă.

Din carpenul de alături se auzea multă zarvă. Copiii 
familiei ienupăr nu mai văzuseră zăpadă niciodată.

— ninge! Chiar ninGE! chițăiră cei doi băieți, 
Fred și scai. 

Au alergat după surorile lor Arina și Melisa prin bu
cătărie cu lăbuțele pline de zăpadă adunată de pe pervaz.
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— E ora mesei! strigă doamna ienupăr cu hotărâre, 
în timp ce punea cu polonicul supă fierbinte de castane 
în patru castronele mici. 
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După cină, îi trimise la culcare, dar copiii erau mult 
prea bucuroși ca să poată adormi. Când au văzut că 
părinții au treabă jos și nui pericol săi vadă, se dă dură 


