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Dedic această carte mamei, Constantina și bunicii mele, Gela.
Mamei, pentru că a știut să își păstreze inima de
copil și, astfel, să vadă întâi de toate binele din orice om.
Bunicii, pentru educația practică si spiritul organizat
pe care mi le-a insuflat.
Mutumesc pentru susținere și imagini,
domnișoarei Cristina-Ştefania Dragomir.
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Nu spun care pădure! Sssst...e SECRET!

eparte, dar nu foarte departe, există o
pădure ferită de ochii oamenilor, unde
locuiesc o mulțime de animale
împreună cu puii lor. Au ales să trăiască în
acest loc unde oamenii nu le pot vedea ori
auzi fiindcă au un dar deosebit: pot vorbi atât
între ele, cât şi cu oamenii.
O poveste veche spune că un iepuraș a
salvat o domniță aflată într-o mare primejdie
şi, astfel, urechi lungi şi prietenii săi au primit
darul vorbirii.
Eeeee, și povestea mai spune că ar putea
vorbi și cu oamenii. Despre aceasta nu știu ce
să vă zic! În ce mă privește, eu nu prea cred.
Dar, cu siguranță, o să încerc să aflu!
Știți de ce au venit să locuiască în această
pădure? Pentru a nu-i găsi oamenii și să-i
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ducă la circ ori să-i facă vedete la televizor!
Vor doar să trăiască liniștiți și să-și crească
puii frumos, pentru a deveni fiinţe harnice,
corecte și curajoase. Și, nu în ultimul rând,
politicoase și învățate.
Dar puii lor sunt precum copiii noștri:
promit multe, însă fac o mulțime de prostii.
Iar după ce-și primesc pedeapsa pentru
neascultare, o vreme se cumințesc.
Am pus niște camere de filmat în pădure
să vedem dacă prostiile micilor animăluțe
seamănă cu ale puilor de om.
Aaaaaaaaaa, știuuuu! Vă mirați cum am
aflat eu de această pădure dacă nu știe nimeni
de ea. Și ați vrea să vă spun și vouă.
Poate că într-o zi o să vă spun cum am
descoperit adevărul despre pădure și
animalele care o locuiesc. Însă niciodată, dar
niciodată nu o să vă spun unde se află, orice
mi-ați da. Un secret e un secret, iar eu am
promis că îl voi păstra!
Bine, de fapt mă au la mână cu ceva; dacă
nu păstrez secretul, îmi voi pierde darul
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vorbirii. Deși nu știu dacă e adevărat, nu
vreau să risc. Pentru că îmi place mult să spun
glume, ghicitori și povești!
Cum ne-am înțeles? Prin semne. Nu au
vrut să vorbească cu mine. De aceea eu cred
că, de fapt, nu pot vorbi și cu oamenii. Sau
poate mă pun la încercare! Așteaptă să vadă
că sunt un om serios, de cuvânt. Adică, vor să
vadă în ce măsură știu să păstrez un secret!Iar
eu vreau să le arăt că pot avea încredere în
mine.

a
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