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Ningea. Fulgi grei de zăpadă se prelingeau din înaltul 
cerului, îmbrăcând oraşul într-un veşmânt alb – şi acoper-
indu-i fără deosebire atât pe trecătorii grăbiţi, cât şi casele, 
copacii, drumurile, maşinile, tomberoanele de gunoi de la 
capătul străzilor…

De fapt, Nikita şi Nastea vedeau doar vârfurile aco-
perite de zăpadă ale copacilor precum şi ferestrele de la 
ultimele etaje ale blocurilor de vis-à-vis. Era deja a treia zi 
de când zăceau la pat cu temperatură şi asta nu era cel mai 
rău lucru care li se întâmplase. Ei nu mai aveau voie să 
iasă afară, să se joace şi să desfăşoare activităţile preferate. 
Nu mai rămăsese decât camera şi zăpada de afară. Aveau 
dureri de cap, le ţiuiau urechile iar siropul de coacăze nu 
era bun la gust.
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- Nastea, ei…Nastea – strigă Nikita
- Sunt aici.
- Dormi?
- Nu….
Nikita oftă.
- Nici eu nu pot dormi…probabil că toţi copii se joacă afară.
Copiii vorbeau în şoaptă fără motiv.
- Nastea..ei, Nastea…!
- Ce s-a întâmplat?
- Crezi că există oameni care nu se îmbolnăvesc niciodată?
- Cred că oricine se poate  îmbolnăvi….
- Nu-i adevărat…. Sunt oameni care nu se îmbolnăvesc!– şopti Ni-

kita.
- Bine….dacă aşa vrei tu…
- Nu se îmbolnăvesc niciodată…Numai că ei nu sunt adevăraţi.
- Dar cum sunt?
- Ei se găsesc în magazinele de confecţii…Ghici cine sunt?
- Manechini! ghici veselă Nastea…Mai pot fi şi sculpturile….
- Aşa e!Ei sunt din piatră sau fier şi nu pot avea guturai….
Copiii începură să râdă tare.
Dacă stăm să ne gândim şi manechinii sunt uneori bolnavi – spuse 

Nastea chichotind …Pot să piardă câte o mână şi atunci ei trebuie să se 
trateze…trebuie să şi-o lipească…

- Vai…dar îi ţii minte pe cei de la centrul comercial care nu aveau 
capete?…

- Aha…desigur, când eram mică mi-era frică de ei…
Mama intră în cameră, le măsură temperatura, le dădu medicamen-

tele şi le citi o nouă poveste….
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Aventurile  
porcuşorului de zăpadă

A fost odată un băieţel pe nume Alex care locuia într-un aparta-
ment de două camere la etajul întâi al unui bloc cu multe etaje. Era 
un băiat silitor şi inteligent. Spre deosebire de alţi copii de vârsta 
lui, el nu alerga şi nu sărea niciodată, nu juca fotbal şi nu mergea 
pe bicicletă. Nu ca nu şi-ar fi dorit toate acestea… Numai că el din 
naştere avea picioarele betege, nu putea deloc merge.

Părinţii îl iubeau foarte mult şi le era milă de el… dar ce puteau 
face?

În timp ce părinţii lui erau la serviciu, Alex făcea lecţii cu o 
profesoară. Seara, toată familia ieşea la o plimbare în aer curat. 
Alex era dus pe braţe şi aşezat pe câte o bancă.
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A venit iarna cu geruri mari şi plimbările afară se răriră. Saşa 
rămânea zile întregi la geam, urmărindu-i pe alţi copii cum se joacă.

Într-o zi viscoli, şi se depuse multă zăpadă pufoasă şi sticloasă. 
După terminarea şcolii, copiii se repeziră în curte să facă bulgări, 
să se bată cu zăpadă şi să construiască cazemate. Ei se distrau atât 
de bine, încât Saşa şi-a dorit să fie printre ei. Când se întoarseră 
părinţii lui, îl îmbrăcară şi-l duseră afară.

Pentru început, Saşa stătu doar pe bancă dar apoi ceru să fie 
lăsat jos, în zăpadă: vroia şi el să facă un om de zăpadă... dar nu 
reuşea să adune prea multă zăpadă stând pe loc.

- Hai să te ajut! îi propuse tatăl său…
- Nu vreau… – refuză Saşa – Dacă nu reuşesc să fac un om de 

zăpadă, voi modela un porcuşor de zăpadă.
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Băiatul începu să adune zăpada, să o bătătorească şi să-i dea 
forma dorită cu ajutorul mănuşilor. Curând era gata trupul… Res-
tul s-a construit de la sine: râtul – o cutie de conserve, urechile – 
două bucăţi de triunghiuri dintr-o cutie, ochii – doi cărbuni, picio-
arele – două beţe, coada – un cordon vechi dintr-o saltea… şi astfel 
apăru un minunat purceluş de zăpadă.

- O să-i spun Shok – spuse Saşa, simţindu-se cu adevărat fericit. 
Băiatul se jucă cu porcuşorul până seara târziu, la ora culcării.

Seara, curtea se goli. În lumina felinarelor, se vedea cum cad 
fulgi mari şi grei de zăpadă… Când în casă toţi membrii familiei se 
culcară, cel mai mare şi mai greu om de zăpadă, se opri, se mişcă 
uitându-se în stânga şi în dreapta. Apoi, începu să gesticuleze, 
tropăi pe loc, făcu un pas, apoi altul. După toate acestea, mândru 
de sine, se opri, se uită în toate părţile şi fluieră încet.

Imediat, ca la o comandă, apărură alţi oameni asemenea lui. 
Aceştia se zgribuliră, se mişcară şi în final, se adunară în jurul 
tovarăşului lor cel mai mare.

- Aşadar, - începu el ceremonios - sunt bucuros să vă întâmpin 
în această frumoasă noapte de iarnă.

Oamenii de zăpadă au salutat pe rând:
- Şi noi suntem bucuroşi, foarte bucuroşi!
- Linişte, linişte, vă rog să păstraţi liniştea… Acum, cât timp 

toată lumea doarme, am putea să profităm de asta şi să ne distrăm. 
Şi pentru ca nimeni să nu se piardă, vă cer să vă încolonaţi.

Oamenii de zăpadă se încolonară.
- Începeţi numărătoarea…
- Unu, doi, trei…
Cu totul ieşiră la număr unsprezece oameni…
- Iar acum – continuă cel mai mare dintre oamenii de zăpadă – 

acum ne putem împrăştia… dar va rog să nu ieşiţi din curte…
Oamenii de zăpadă chicotiră şi se împrăștiară care încotro. Cei 

nu foarte mari se plimbau doi câte doi, cei mijlocii se alergau unii 
pe alţii, iar cei mai mici dintre ei se dădeau pe un derdeluş.
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Deodată, în colţul curţii, lângă băncuța măturată de zăpadă, s-a 
auzit un zgomot, iar apoi două grohăituri. Se însufleţise porcuşorul 
de zăpadă. El sări pe picioarele lui din beţe, dădu din codiţa lui din 
cordon, şi începu să miroasă şi să împrăștie zăpada cu râtul lui de 
conservă.

- Cine ne tulbură aici liniştea? întrebă supărat marele om de 
zăpadă.

Porcuşorul grohăi vesel:
- Bună ziua! Permiteţi-mi să mă prezint: Sunt porcuşorul de 

zăpadă – Shok. Am fost făcut din zăpadă de băieţelul Saşa.
Atraşi de acest dialog, se apropiară şi ceilalţi oameni de zăpadă.
- Ce arătare! – comentă unul dintre ei – În loc să fi făcut un om 

de zăpada sau, în cel mai rău caz, un Moş Crăciun, … acest băieţel 
prostuţ a făcut o creatură, un monstru.

- Să nu îndrăznești să-l jigneşti pe băieţel… îl apără porcuşorul 
împingându-l cu râtul în zăpadă… Cel împins se dezechilibră şi 
căzu pe spate. Măturoiul îi căzu din mână iar găleata de pe cap 
zbură departe.

Oamenii de zăpadă au înţepenit, întâi de uimire, apoi după 
ce s-au dezmeticit, l-au ridicat pe cel căzut şi s-au repezit asupra 
porcuşorului.

- Îţi arătam noi ţie… porc necivilizat, de zăpadă. – se năpustiră 
ei – Pleacă imediat de aici şi să nu mai îndrăzneşti să te apropii de 
noi.

- Bine, bine… am să plec… Oricum nu aveam chef să mă îm-
prietenesc cu astfel de personaje proaste şi arţăgoase … Shok se 
întoarse cu spatele la adunare şi se îndreptă cu picioarele lui scurte 
spre celalalt capăt al curţii. Dar întrucât nu-i stătea în fire să ţină 
supărarea prea mult, purceluşul peste câteva minute începu din 
nou să râme zăpada, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat şi ca şi 
cum aceasta ar fi cea mai plăcută ocupaţie de pe pământ.

Dar lui Shok nu-i plăcu că acolo zăpada era murdară, găsi o 
mulţime de resturi de chibrituri, ambalaje de la bomboane, coji de 
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seminţe. „Ce porci sunt oamenii ăştia” se gândi în sinea lui Shok 
„aruncă pe unde apucă”.

În căutarea unui loc mai curat, porcuşorul nici nu băgă de 
seamă că ieşise din curte şi se trezi pe stradă. De jur împrejur, nu 
era nici ţipenie de om. Porcuşorul se îndreptă spre o intersecţie 
semaforizată de unde clipea o lumina galbenă. Pe drum, se uita 
la maldărele de zăpadă de pe marginea drumului. Dar întrucât 
zăpada prin care mergea porcuşorul era murdară de la roţile şi 
gazele de eşapament ale maşinilor, curând şi porcuşorul căpătă o 
culoare gri-murdară, cu o pată mare de grăsime pe partea dreaptă.

Dintr-o dată, de după o casă, apăru un dulău imens care se re-
pezi la Shok. Dulăul probabil că l-ar fi muşcat pe purceluş de râtul 
lui de zăpadă dar Shok se feri la timp. Câinele nu apucase să frâneze 
pe zăpada alunecoasă, şi din cauza vitezei lui mari se opri direct în 
stâlpul felinarului. Din cauza impactului îi apăru imediat un cucui.

- Cine eşti tu? – întrebă dulăul cu mirare, ştergându-şi cu laba 
fruntea lovită.

- Sunt un purceluş de zăpadă şi mă cheamă Shok. Am fost con-
struit din zăpadă de un băiat pe nume Saşa.

- A-a – răspunse câinele – Eu sunt câine de vânătoare şi mă 
numesc Jack.

Îmi cer scuze pentru că m-am repezit la tine. De fapt, te-am 
confundat cu un buldog bălos şi nesuferit, care mereu îmi încalcă 
teritoriul. Dar ce cauţi tu aici?

- Nimic deosebit… începu Shok – (de fapt, îi era ruşine să 
recunoască cearta avută cu oamenii de zăpadă) – mă plimb şi eu 
pe aici. Caut o zăpadă mai curată.

- E-ee... prietene. Această căutare nu-şi are rostul. Nu vei găsi 
nicăieri în oraş zăpadă curată. Ar trebui să mergi în pădure. Acolo 
găseşti maldăre de zăpada curată. Şi, în general, în pădure e su-
per! Tot felul de animale sălbatice. Eu şi stăpânul meu mergem des 
acolo la vânătoare – Jack deveni aproape nostalgic.

- Ce bine… dacă continui să merg în această direcţie, crezi că 
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ajung în pădure?
- Da de unde! ? Să alergi spre pădure prin tot oraşul. . – durează 

mult şi e primejdios. . chiar vrei să ajungi în pădure? …
- Vreau, bineînţeles că vreau…
- Atunci vino cu mine! Dulăul o porni spre curtea imobilului 

iar Shok îl urmă. O luară pe nişte scurtături, străduţe, se strecurară 
prin garduri sparte şi curând se treziră pe o stradă largă şi puternic 
luminată. Uitându-se de după un colţ, Shok văzu o arătare imensă 
cu ochii luminoşi şi pătrunzători, care se îndrepta spre ei cu zgo-
mot.

- Asta ce mai este? – întrebă Shok speriat.
- Asta? Este o combină de adunat zăpada… Curăţă străzile de 

zăpadă. Cu ajutorul ei poţi ajunge în pădure… Pentru asta trebuie 
să te urci pe maldărul acela mare de zăpadă şi să aștepți până 
va veni să te culeagă combina odată cu zăpada şi să te arunce în 
remorcă.
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Shok făcu aşa cum îl învăță Jack. Când maşina a fost foarte 
aproape de el, închise ochii de frică, dar nu se întâmplă nimic grav. 
Niște mâini puternice îl ridicară pe sus, îl transportară pe o bandă 
mobilă şi îl aruncară în mijlocul troienelor de zăpadă din remorcă.

După ce combina se puse în mişcare, Shok se scutură de zăpada 
care îl acoperise parţial în remorcă şi începu să privească cu interes 
în toate părţile. Combina se puse în mişcare în oraşul adormit. 
Treceau pe lângă case, vitrine luminoase, semafoare colorate…

Într-un sfârșit ajunseră la marginea oraşului. Aici combina 
frână puternic, descărcă zăpada iar Shok se trezi într-un alt maldăr 
de zăpadă, dar de data aceasta era o zăpadă moale şi pufoasă, ab-
solut curată, nu ca aceea din oraş.
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- Ce bucurie! – Shok chicoti vesel şi înotând în zăpadă până la 
gât se îndreptă spre liziera pădurii.

Deodată cineva ţipă în urechea lui. Shok ridică privirea şi zări 
un iepuraş gata să o ia la fugă.

- Tu… tu cine eşti? – întrebă cu teamă iepuraşul.
- Eu sunt un porcuşor de zăpadă, răspunse Shok.
- De zăpadă? se miră iepurele.
- Desigur – răspunse - De ce te miri? Aşa cum există oameni 

de zăpadă şi alte figurine de zăpadă, aşa pot exista şi porcuşori 
de zăpadă. . Pe mine m-a făcut un băieţel bun şi cuminte - Shok 
începu să povestească despre Saşa, despre faptul că picioarele lui 
erau bolnăvioare, şi despre răutatea oamenilor de zăpadă care îl 
ironizaseră.

- Ce poveste tristă – comentă iepuraşul. E rău să fii bolnav. 
Când eram mic, am avut şi eu lăbuțele moi şi nu puteam alerga, 
dar bunica mea – iepuroaică bătrână - m-a îngrijit cu o mulţime de 
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leacuri, şi în final, m-a vindecat.
- Adevărat? – se miră Shok – te pomeneşti ca ar putea să-l vin-

dece şi pe băieţelul meu? ! Ce bine ar fi…
- Bineînţeles că ar putea! – exclamă iepuraşul – ea este foarte 

înţeleaptă şi bătrână… Vrei să te duc la ea?
- Bineînţeles că vreau – răspunse Shok.
- Păi atunci, să mergem, numai că nu putem apărea în halul 

ăsta în pădure…
Mi-e ruşine… Hai să te curăţ puţin. Iepuraşul începu să-l cureţe 

pe purceluş de zăpada murdară… Curând, purceluşul redeveni 
alb imaculat, ca zahărul pudră. Apoi plecară în vizită la iepuroaica 
bătrână.

Vizuina iepuroaicei se afla în scorbura unui arbore bătrân şi 
rămuros. Iepuraşul bătu cu lăbuţa în uşa vizuinii dar nu primi nici 
un răspuns. Bătu şi mai tare, dar din nou nici un răspuns…

- Dar poate că nu este acasă – presupuse Shok.
- Da de unde! … iarna ea nu părăseşte vizuina.
Atunci porcuşorul începu să lovească cu picioarele sale din 

lemn, şi curând se ivi şi capul bătrânei iepuroaice.
- Cine îndrăzneşte să facă zgomotul ăsta? – întrebă iepuroaica 

supărată – De ce nu lăsați să doarmă o bătrână? – Aaa, tu erai, 
nepoate, se bucură iepuroaica... - Dar cine este cu tine? În ultima 
vreme nu mai văd nimic, am devenit aproape oarbă… Cine e ăsta?

- El este prietenul meu, un porcuşor de zăpadă pe nume Shok. 
Am venit la tine ca să-l ajuţi … Iepuraşul îi povesti despre Saşa.

- Da – spuse bătrâna iepuroaică după ce nepotul ei termină de 
povestit. Mi-e milă de acest băieţel, dar de vindecat, din păcate, nu 
pot să-l vindec… Am o mulţime de leacuri şi plante medicinale – 
am strâns toată vara, dar ele sunt bune doar pentru boli şi afecţiuni 
iepureşti. Iar omul nu e iepure… El ar avea nevoie de altfel de 
medicamente şi leacuri, pentru oameni. Dar am o idee: vă trimit la 
prietena mea ursoaica. Ea locuieşte în partea cealaltă a pădurii sub 
un stejar bătrân. Demult, când eram amândouă micuţe, cam aşa 
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cum eşti tu acum, nepoate, ne jucam împreună, iar apoi am rămas 
prietene… Mergeţi la ea şi spuneţi-i ca eu v-am trimis. Neapărat 
să-i transmiteţi salutari din partea mea. Poate va putea să vă ajute 
cu un sfat…

Mulţumindu-i pentru ajutor, Shok şi iepuraşul o porniră către 
ursoaică. Bârlogul ursoaicei se afla sub rădăcinile unui imens ste-
jar bătrân. Shok se apropie de deschizătura mică şi acoperită de 
zăpadă a bârlogului din care ieşeau aburi şi întrebă în şoaptă:

- Putem să vă deranjăm puţin, bunicuţă ursoaică? – nu primi 
nici un răspuns.

Atunci porcuşorul își vârî capul în bârlog şi repetă tare de 
această dată:

- Ursoaico! Iepuraşul se dădu repede la o parte întrucât din 
vizuină apăru imediat capul mare şi lăţos al ursoaicei. Ea avea o 
privire înţeleaptă şi blândă. - Cine mă deranjează? – întrebă aceas-
ta ameninţător.

- Scuzaţi-ne, vă rugăm. Suntem porcuşorul de zăpadă şi 
iepuraşul. Ne-a trimis bătrâna iepuroaică să ne daţi un sfat. 
Iepuroaica vă transmite şi salutări şi urări de sănătate.

- A, iepuroaica… Deci trăieşte încă buna mea prietenă urecheată. 
Cu ce vă pot fi de folos?

După ce ascultă cu atenţie povestea lui Shok, ursoaica se gândi 
puţin şi apoi spuse:

- Nu ştiu ce să vă zic… Mă tem că nici medicamentele urşilor 
nu ar fi de folos în acest caz… Doar Soarele Strălucitor i-ar mai 
putea fi de folos băiatului. Deoarece noi, toate vieţuitoarele – şi 
plantele, şi animalele şi oamenii – suntem copiii lui.

- Păi şi cum pot ajunge eu la Soarele Strălucitor?! El se află foarte 
departe de noi, tocmai pe cer, - se mâhni Shok.

- Da, probabil că nu va fi uşor. Pentru aceasta va trebui să te 
îndrepţi întâi în împărăţia frigului şi să te sfătuieşti cu Mama Iarnă. 
Aceasta este foarte puternică, uită-te puţin de câtă zăpadă dispune, 
oriunde vrea ea. S-ar putea să te ajute. Drumul până la ea va fi lung 
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şi greu, dar eu văd că tu eşti un purceluş curajos şi perseverent. 
Cred că îl iubeşti foarte mult pe prietenul tău, Saşa. Îţi doresc mult 
succes. Numai bine!

- Îţi mulţumim, bunicuţa ursoaică! Shok şi iepuraşul îşi 
continuară drumul.

La marginea pădurii, cei doi prieteni fură nevoiţi să îşi ia rămas 
bun.

- Rămâi cu bine, Shok. Eu nu voi putea să mă ţin după tine – 
constată cu părere de rău iepuraşul.

- Nu fi trist, urecheatule! – îi răspunse Shok – Poate noi doi ne 
vom mai întâlni. Dar acum eu trebuie să îmi continui drumul pen-
tru a încerca să-l ajut pe Saşa.

Purceluşul porni din nou la drum în timp ce prietenul său îi 
făcu semn de rămas bun cu lăbuţa mult timp.

Shok călători mult... Mama Iarnă locuia foarte departe, tocmai 
în nord. Shok traversă câmpiile şi râurile îngheţate, pădurile şi 
munţii, înfruntă vijelii şi furtuni puternice, dar continuă neconten-
it să meargă spre nord, în împărăția frigului şi a îngheţului veşnic. 
Într-un sfârşit ajunse.

Mama Iarnă era întinsă pe un pat moale de zăpadă în mijlocul 
imensităţii albe. Ea se odihnea, dar chiar şi în somn, la fiecare 
răsuflare a ei, nori albi de zăpadă se strângeau ameninţător. Aceşti 
nori erau împinşi către ţări şi oraşe de un vânt rece şi tăios care îi 
transforma în vijelii şi ninsori.

Deşi Shok însuşi era din zăpadă, i se făcu şi lui frig în aceasta 
imensitate pustie albă, şi de aceea, nu mai stătu mult pe gânduri şi 
începu să strige:

- Mamă Iarnă! mamă Iarnă, trezeşte-te!
Mama Iarnă deschise ochii, se întinse lent, se ridică şi văzându-l 

pe Shok, surâse.
- Ce minunăţie! - zise ea – ce purceluş neobişnuit! Niciodată nu 

am văzut un animăluț aşa simpatic şi caraghios. Cum ai ajuns tu 
aici?
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Shok se bucură de primirea călduroasă a Mamei Ierni şi încura-
jat de atitudinea ei, îi povesti de îndată despre el, despre băiețelul 
Saşa, despre picioarele lui bolnave, despre iepuraş, despre bătrâna 
iepuroaică, despre ursoaică. Pe măsură ce povestea, faţa mamei 
Ierni devenea din ce în ce mai luminoasă şi mai încântată.

Când iepuraşul termină, Mama Iarnă îi spuse:
- Cât de minunat şi de curajos eşti… Sunt foarte mulţumită. 

Chiar aş putea spune că sunt mândră de tine… Parcă nici nu îmi 
vine a crede că o grămadă de zăpadă rece se poate transforma într-
un prieten aşa de devotat, cu o inimă atât de generoasă şi de caldă. 
Am să te ajut cu siguranţă, dar pentru asta va trebui să depăşeşti 
două încercări foarte grele… Mi-e puţin frică: ai să faci faţă?

- Dacă trebuie, sigur o să mă descurc! - răspunse fără să clipească 
Shok.

- Atunci, să mergem! – Mama Iarnă îl duse la un imens lac 
îngheţat care avea o pojghiţă de gheaţa transparentă deasupra, pe 
care o sparse spunându-i porcuşorului:

- Ţine-te bine! Apoi luă porcuşorul de coada lui de cordon şi îl 
băgă cu capul în apa îngheţată. Îl scoase cu respiraţia tăiată.

- Auu-au-uu!! – strigă Shok… auu, e foarte frig!
- Poate că te-ai răzgândit? – îl întrebă Iarna.
- Nu, nici vorbă… am să rezist. – răspunse Shok.
Mama Iarnă îl mai băgă de câteva ori în deschizătura din lacul 

îngheţat şi de fiecare dată după ce îl scotea de acolo, sufla peste el 
ger. După un timp, porcuşorul se acoperi de o pojghiţa de gheaţă 
şi începu să semene cu un cosmonaut în costum de scafandru.

După aceea, Mama Iarnă îi făcu lui Shok o navă cosmică din 
gheaţă, Îl băgă în ea şi îi spuse apoi:

- Nu m-ai dezamăgit. Ai trecut cu bine de prima încercare – 
gerul. Acum poţi zbura către Soarele Strălucitor. Acolo te aşteaptă 
proba căldurii.

Racheta şi costumul de scafandru din gheaţa te vor ajuta să 
suporţi căldura, dar doar pentru cinci minute… aşa că va trebui să 
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te grăbeşti şi să-i povesteşti Soarelui totul de cum ajungi… Ei, şi 
acum…

Apoi Iarna puse racheta pe rampa de lansare, si suflă cu putere 
în ea: „Unu, doi, trei… start”. Racheta zbură spre cer, trecu prin 
nori şi ajunse departe. Shok zbură vreme îndelungată şi pe măsură 
ce se apropia de ţinta sa, devenea tot mai cald. Întâi racheta a în-
ceput să se dezgheţe puţin câte puţin, apoi, pe măsură ce se apropia 
se transforma într-o stropitoare. Chiar şi Shok începu să simtă că i 
se topeşte costumul de scafandru şi că pe nesimţite, căldura dog-
oritoare ajunse până la el. Shok se încruntă de la lumina orbitoare 
a Soarelui şi îi strigă:

- Soare Strălucitor! Te rog, nu mai arde atât de tare… ascultă-
mă, te rog…

Soarele Strălucitor privi spre porcuşor cu uimire:
- De unde ai venit, aşa înfrigurat?
- Eu sunt porcuşorul de zăpadă, Shok. Am fost făcut din zăpadă 

de băieţelul Saşa. El este un băieţel foarte bun dar din naştere are 
picioarele betege, el nu poate merge deloc. Nu ai putea tu să-l ajuţi 
tu, Soare Strălucitor?

- Eu pot orice… - îi răspunse Soarele Strălucitor – Toată viaţa 
de pe Pământ depinde de mine. . Aş putea să-l ajut şi pe băieţelul 
tău. Dar asta nu va fi uşor şi voi avea nevoie de ajutorul tău pentru 
asta. Constat că eşti un prieten devotat şi curajos, dar îl iubeşti atât 
de mult pe băiat încât să faci totul pentru el? Te rog să te gândeşti 
bine.

- La ce să mă gândesc atât? ! - întrebă grăbit Shok. Racheta era 
deja aproape în întregime topită iar costumul de scafandru înce-
puse şi el să curgă. – Saşa m-a creat, dacă nu ar fi fost el, eu nu aş fi 
existat. . Sunt gata să fac orice pentru el.

- Bine – îi răspunse atunci Soarele Strălucitor – Îţi promit că 
băieţelul va fi sănătos. . iar acum, rămâi cu bine, viteaz purceluş de 
zăpadă.

După aceasta, se făcu şi mai cald. Mai întâi se topi costumul 



de scafandru, apoi şi Shok se transformă într-un norişor uşor. Un 
vânt cald sudic îl învălui, ducându-l peste mări, peste câmpii, pes-
te oraşe mari şi mici… Ajunse în final, şi acasă la Saşa.

Într-o zi însorită de primăvară, mama îl scoase pe Saşa afara, 
pe bancă, la aer curat. Ea intră apoi pentru câteva minute înapoi în 
casă.

Deodată, pe cer apăru un norişor alb. Norişorul acoperea 
Soarele şi din el curgeau mici şi vesele picături de ploaie. Ploaia 
era foarte caldă, si deşi dură doar câteva minute, îl udă leoarcă 
pe Saşa. Spre sfârşitul ploii, cu ultimele picături de ploaie căzură 
şi patru beţe, un cordon vechi, doi cărbuni, o cutie veche de con-
serve, şi doua triunghiuri din carton. Saşa îşi aminti imediat de 
porcuşorul de zăpadă pe care-l făcuse înainte de Anul Nou şi care 
dispăruse în mod misterios din curte a doua zi.
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- Mamă, uite ce avem aici! strigă el. El se întinse spre obiectele 
căzute. Mama când văzu că băiețelul ei e ud, se grăbi să-l ia pe 
braţe şi să-l ducă acasă… Atunci se întâmplă minunea… Saşa se 
ridică de pe bancă şi făcu câţiva paşi nesiguri…

- Mamă!… Pot merge! strigă el, sărind, gesticulând fericit şi 
alergând prin curte. Mama lui începu să plângă de fericire.

În oraş se vorbi mult timp despre minunea întâmplată, despre 
ploicica vindecătoare. Dar doar Saşa ştia cu adevărat cine îl ajutase. 
De aceea, cum veni iarna şi începu ninsoarea, Saşa se îmbrăcă şi se 
duse în curte. Încropi repede un porcuşor de zăpadă, din patru 
beţe pentru picioare, un cordon pentru codiţă, două triunghiuri 
din carton pentru urechi, o conservă pentru rât. După ce îl termină, 
băiatul îl mângâie şi îl salută:

- Bună, Shok!
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Copii!
Dacă doriţi să ne împărtăşiţi din impresi-

ile şi sugestiile voastre, despre cărţile citite, sau 

dacă doriţi să ne povestiţi voi ceva despre familia 

voastră, poveștile sau întâmplările trăite de voi, 

scrieţi-ne nouă, Nastea, şi Nikita, pe adresa: 

123242, Moscova, 46, 

nastya-nikita@foma.ru

Ne vom strădui să vă răspundem.

Pe curând

NASTEA ŞI NIkITA


