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Jill BAR K lEM

Poveste de toamnă
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 o toamnă frumoasă. Murele erau 
coapte, nucile erau gata, iar șoarecii din Desișul de 
Muri erau extrem de ocupați. În fiecare dimineață 
ieșeau pe câmp să adune semințe, fructe de pădure și 
rădăcini, pe care le duceau în Magazia din Buștean 
și le puneau la păstrare cu grijă pentru iarna care 
urma să vină. În Magazia din Buștean era cald și 
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înăuntru mirosea frumos a gem de mure și a pâine 
lăsată la dospit, iar încăperile erau deja aproape pline 
de provizii.

lordul Chițofor, care locuia în Palatul din Bătrânul 
stejar, ieșise afară devreme, cu cea mai mică dintre 
fiicele sale, Crinuța. 

— stai lângă mine și ai grijă să nu te rătăcești, îi 
spuse el, în timp ce mergeau pe lângă rugii de mure. 
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Crinuța culegea fructele care se aflau cel mai 
aproape de pământ, în timp ce tatăl ei agăța 
ramurile mai înalte cu bastonul și le trăgea în jos.



Coșul era aproape plin, când apăru și bătrâna 
doamnă licăriș.

— vă căutam, zise ea. se apropie vremea rea, o 
simt în oase. trebuie să terminăm cu recolta înainte 
să înceapă ploile. 

lordul Chițofor o trimise pe Crinuța înapoi la 
Palat, iar el se duse la Magazia din Buștean, ca să 
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