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Traducere din limba engleză de

E r a o dimine ață geroasă. Aerul era tare
Ș

și rece și totul strălucea în soarele de iarnă. oriceii
care se grăbeau pe cărare și-au ridicat gulerele și și-au
suflat în lăbuțe, încercâd să se încălzească.
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— Sărbători fericite! zise Rumeguș Scumpie gâfâind și trecu repede, repede cu pași mici pe lângă
domnul ucșoară și copiii din familia enupăr, ținând
în mână un coș enorm, acoperit. Domnul ucșoară și
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copiii erau și ei ocupați, târau după ei crengi bogate de
ilice și lăstari de iederă și vâsc spre Palatul din Stejarul
Bătrân. Când au ajuns la porțile Palatului, au lăsat
toate crengile jos, una peste alta, iar Fred a sunat din
clopoțel.
ordul Chițofor și fiica sa, Crinuța, au deschis ușa.
— Am ajuns, spuse domnul ucșoară, ștergându-se
de sudoare pe față, vreți să le ducem înăuntru?
— Da, vă rog, zise ordul Chițofor. Mai întâi o să
împodobim scările.
Copiii traseră conștiincioși crengile pe podelele
lustruite ale palatului și alunecară ca pe ghețuș până
în Sala Mare.
— Sunteți pregătiți pentru seara asta? întrebă ordul Chițofor.
Crinuța și Fred se uitară unul la celălalt. În seara
aceea, după lăsarea întunericului, toți șoarecii aveau
să se adune în jurul unui foc mare pentru sărbătorile
solstițiului, care celebrau miezul iernii. Se organiza
un mare spectacol, iar Crinuța și Fred voiau să recite
o poezie.
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— Aproape, zise Crinuța, dar tot mai avem de repetat și avem nevoie și de costume potrivite.
— Despre astea, mai bine vorbești cu mama, spuse
tatăl ei. ar de repetat, puteți repeta oriunde vreți.
Arina, Melisa și Scai se întoarseră în pădure cu
domnul ucșoară, iar Crinuța și Fred se retraseră
într-un colț al sălii și începură să recite versurile.
— Când zilele sunt scurte toate și nopțile înghețate...,
începu Crinuța, învelindu-se într-o mantie imaginară.
— Când frigul s-a întețit și anul a îmbătrânit...,
continuă Fred.
— Aveți grijă, voi de-acolo, îi întrerupse opârliță,
care trecu repede pe lângă ei cu niște sticle.
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— -avem nicio șansă, oftă Crinuța. u putem
repeta aici. Hai s-o întrebăm pe mama ce să facem.
ady Chițofor era în bucătărie, ocupată să facă
biscuiți cu chimen. Se sprijini în sucitor și stătu
s-asculte necazurile Crinuței.
— Ce-ar fi să vă duceți în pod să vedeți dacă nu
găsiți ceva de îmbrăcat, zise ea. i puteți să repetați
acolo sus.
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