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Povești  
din lumea animalelor 

 
 

Cuvânt înainte 
 
 

După ce a debutat, remarcându-se în 
domeniul atât de sensibil și dificil al poeziei, 
autorul și-a încercat pana și în cel al prozei dând 
la iveală primul volum al romanului „Trandafirii 
nu mor niciodată”. 

Cum inspirația nu-i dă pace, abordează și 
genul scurt: povestirea. 

Omul care a copilărit la țară nu s-a 
desprins cu totul de lumea satului, sufletul 
rămânându-i acolo. La anii senectuții își 
amintește cu nostalgie de acel univers mirific, 
care nu avea nimic tainic pentru el. Așa se explică 
finul observator al microuniversului celor „Din 
lumea celor care nu cuvântă”. 

Imaginația nu-i lipsește, astfel că poate 
crea întâmplări interesante din lumea animalelor, 
cu dialoguri savuroase, pline de umor. În ele 
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predomină lucidul. De altfel, el însuși 
mărturisește, în prefața volumului de poezii 
„Lumea celor mici”- „… în suflet am rămas tot 
un copil”. 

Personaje precum: Grivei, Broscuța, 
Șoricelul, coana Vulpe, motan Dănilă, Iepurilă, 
etc. sunt bine surprinse cu toate trăsăturile lor 
caracteristice, manifestându-se cu toate atributele 
și manifestările umane. În „La Ursul Negru”, de 
exemplu, personajul principal, Ursul, întreprinză-
tor, încropește o afacere de tip familial, care în 
final se dovedește nerentabilă. Recunoaștem, 
desigur, în ea lumea zilelor noastre. De aceea, le 
va fi ușor copiilor să înțeleagă niște situații din 
lumea reală, dar, pentru că lucidul nu lipsește, le 
va face plăcere să o descopere prin lectură. 

 
Lectură plăcută, dragi copii! 

 
Profesor de limba și Literatura Română 

Filofteia Șerban 
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Grivei și motanul Dănilă 
 
 
 

Grivei prinsese mare ciudă pe motanul 
Dănilă. Cum îl vedea, cum îl alerga, dar nu reușea 
niciodată să-l prindă că motanul se cățăra repede 
într-un pom sau intra în casă. Aici era marea lui 
supărare că el nu avea voie să treacă pragul casei. 
Dănilă are voie în casă, ba uneori și doarme acolo 
iar eu stau tot timpul afară, chiar și când e frig 
sau, mai rău, când e ger.  Prin cușca mea bate 
vântul de mă fac tot covrig, iar leneșul doarme în 
casă tolănit după sobă. În plus îmi mai face și în 
ciudă, dar tot îl prind eu într-o zi și va fi vai de 
blana lui. Dănilă, văzând că Grivei îl pândește tot 
timpul îi propuse un târg: 
 - Grivei, hai să nu ne mai dușmănim și să 
ne împăcăm, că voi fi recunoscător! 
 - Mie să-mi spui ce-mi dai, ca să ne 
împăcăm! 
 - Când fac rost de mâncare îți dau și ție. 
 - Așa da! 
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 Nu trecu mult timp și Dănilă îi aduse un 
șoricel. Grivei îl luă, îl mirosi, apoi îi spuse lui 
Dănilă: 
 - Fugi cu el de-aici, eu nu mănânc 
asemenea scârboșenie, mănâncă-l tu! 
 După ce îl mâncă, Dănilă îi promise că îi 
aduce altceva mai bun în schimb. Intră în cotețul 
păsărilor și fură un ou pe care-l aduse lui Grivei. 
La început a crezut că e ceva de joacă și îl tot 
rostogoli cu lăbuțele până s-a spart. 
Așa da, ce frumos miroase și hap, hap! îl înghiți. 
Acum deveniseră cei mai buni prieteni. Dănilă 
fura mereu ouă și le aducea lui Grivei până când 
stăpâna, măturând curtea casei, descoperi găocile 
de la ouă în spatele cotețului. 
 - Aha, deci tu mănânci ouăle, lasă că îți 
arăt eu ție! Și, după ce luă o mătură îi trase o 
chelfăneală zdravănă.  

Grivei îl găsi vinovat pe motan Dănilă și 
începu să alerge după el, să-l prindă și să se 
răzbune. 

- Eu ți-am adus oul să te joci cu el, nu să-l 
mănânci, flămândule! Ție, oricât ți-ar da stăpâna 
să mănânci, tot ai mai mânca. Mare mâncău ești!  

Nu au trecut decât două zile și lângă cușca 
lui Grivei apăru un ou. Nu știa Grivei de unde a 
apărut, dar îl bănui pe Dănilă că l-a adus. Îi era 
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teamă să-l ia dar, după ce se uită în stânga, se uită 
în dreapta și nevăzând pe nimeni își înfipse colții 
în el și rămase fără doi dinți. Cineva îl păcălise, îi 
pusese un ou din lemn. Se gândi Grivei: ori 
stăpâna, ori motan Dănilă. De durere ridică capul 
spre cer și începu să urle, când îl văzu pe Dănilă 
în mărul de lângă casă, râdea de se prăpădea. 

- Lasă că nu îmi scapi tu! Și se culcă sub 
măr. A stat Dănilă până târziu în noapte. 
Auzindu-l pe Grivei cum sforăie, s-a dat jos din 
măr încetișor, ca să nu-l trezească. Surpriză însă, 
Grivei se prefăcea că doarme și l-a prins pe 
Dănilă zmotocindu-l bine. Din toată scărmăneala 
a ieșit Dănilă cu un ochi umflat și cu coada 
șifonată rău. După ce-a scăpat, s-a refugiat pe 
acoperișul de la bucătărie și a început să-și lingă 
rănile. Avea un singur gând: cum să facă să i-o 
plătească lui Grivei, să-l țină minte. Tot stând, la 
un moment dat, din bucătărie venea un miros de 
carne proaspătă. Coborând și uitându-se pe geam, 
stăpâna avea pe masă un ciolan. Pândi până ieși 
aceasta din bucătărie și fură ciolanul. După ce s-a 
ospătat bine ciugulind toată carnea, îi aruncă osul 
lui Grivei. Acesta, tare bucuros, luă osul, îl prinse 
între lăbuțe și începu să roadă pe el. Nu a trecut 
mult timp și din bucătărie ieși stăpâna necăjită că 



 10 

i-a dispărut ciolanul. Tare mirată a fost când l-a 
văzut pe Grivei. 

– A, tot nu te-ai învățat minte! Și intră 
repede în casă ieșind cu mătura.  

- I-a tras o bătută zdravănă, de două zile 
Grivei n-a mai ieșit din coteț. Din când în când 
scotea capul afară la aer, îl dureau și dinții din 
gură. În schimb, Dănilă trecea țanțoș prin fața 
cotețului, se uita la Grivei și zâmbea victorios pe 
sub mustață. De atunci Grivei și motan Dănilă au 
stricat prietenia pentru totdeauna. Astfel a apărut 
și zicala: 

„Se are ca și câinele cu pisica.”. 
 
 
 


