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Poveste pe mare
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Traducere din limba engleză de
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C r inuța se tr ezi dev r eme în acea dimi
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neață de vară. e îmbrăcă repede și coborî în vârful pi
cioarelor în bucătărie. Mama se sculase deja și tocmai
punea o pelerină de ploaie și o căciulă într o gentuță.
— ite aici, spuse ea. a și mărul ăsta să l mănânci
pe drum. e vedem mai târziu să ne luăm rămas bun.
Afară, aerul era deja cald în bătaia soarelui și o bri
ză ușoară înfiora frunzele și crenguțele din Desișul de
Muri.
— Perfect, spuse Crinuța, numai bine pentru o
aventură.
Alergă pe câmp, prin iarba înaltă și apoi o luă în
jos, către pârâu. Acolo îi găsi pe Rumeguș, Poppy și
Fred, care munceau din greu, încărcând provizii în co
rabia lui Rumeguș.
— În sfârșit, ai ajuns, zise el. Începeam să mă gân
desc că vom pleca fără tine.
Fred o ajută pe Crinuța să și ducă geanta în cabină,
coborând treptele abrupte de lemn.
5

-

N

-

N

— Fii atentă aici! zise el, arătând cu degetul către
o hartă veche și îngălbenită, întinsă pe masă.
— Arată încotro ne îndreptăm? întrebă ea.
— Da, zise Rumeguș. E vechea hartă a
fabricanților de sare. Aici e desișul nostru și trebuie să
navigăm pe râul ăsta în aval, zise arătând o linie al
bastră șerpuită, până la mare!
Pe mal se adună un mic grup de șoareci care voiau
să le ureze drum bun.
— O să fie bine? întrebă doamna ucșoară
neliniștită. Rumeguș n a mai fost niciodată plecat cu
barca atât de departe.
— Fii atentă, draga mea, spuse domnul ucșoară,
dacă șoarecii marinari reușesc să vină cu sarea în
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amonte până la noi, sunt sigură că poate și Rumeguș să
meargă până acolo s o aducă.
— u pot să mi dau seama cum de am rămas fără
sare, spuse doamna ucșoară. u ni s a mai întâmplat
niciodată. Poate n ar fi trebuit să pun la saramură toate
nucile alea.
— tai liniștită, spuse domnul ucșoară. ite,
pleacă imediat.
— E toată lumea la bord? strigă Rumeguș.
Ridică vela, trase parâma și cârmi Brebenocul pe
mijlocul pârâului. Călătoria era pe punctul de a începe.
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ânticelul răcoros îi purtă iute în aval. Crinuța și
Fred stătură la copastie și făcură cu mâna până când nu
se mai văzu nimeni și apoi dădură fuga să cerceteze co
rabia.
Își aleseră fiecare câte un pat, Crinuța pe cel de sus,
Fred pe cel de jos, și și lăsară jucăriile și hainele. Apoi se
întoarseră înapoi sus să l ajute pe Rumeguș cu velele.
Poppy pregăti o masă de prânz pe care au luat o pe
punte, privind malurile și copacii pe lângă care treceau.
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— e întețește vântul, zise Rumeguș în timp
ce strângea masa, să ne asigurăm că totul e legat în
siguranță.
În momentul acela, corabia începu să se clatine
și un măr căzu și săltă pe punte.
— Pot să țin eu cârma? întrebă Fred.
— u pe vântul ăsta, prietene.
— Mergem destul de repede, zise Poppy.
— Da, o să ajungem imediat, spuse Rumeguș vesel,
trăgând cu putere de frânghii.
oată după amiaza, corabia înaintă rapid pe lângă
pâlcuri de trestie, copaci și câmpuri.
— itați vă după un loc de adăpost unde putem
ancora peste noapte, zise Rumeguș. u mi place cum
arată cerul.
— E bine aici? întrebă Poppy când ajunseră
la un cot al pârâului.
Rumeguș întoarse Brebenocul către
mal, iar Poppy aruncă o frânghie pe
după o rădăcină răsucită și făcu un
nod strâns.

