1.RANDUNICA

La streașina casei noastre se afla un cuib de rândunele. În fiecare an, după ce ieșeau mugurii din găoacele lor, cuibul prindea viață: sosea stăpâna lui, o rândunică drăguță.
      -Ce mult mi-ar plăcea să știu mai multe din viața acestei rândunici! i-am spus mamei într-o seară.
     Mama mi-a zâmbit blând și a început să-mi povestească tot felul de lucruri interesante despre rândunele. Fascinat de cuvintele mamei, am adormit.
     Deodată, chiar la fereastră, am auzit un ciripit vesel. Era rândunica! Am fost extrem de fericit, dar uimirea mea a crescut fără măsură când am auzit-o vorbind cu grai omenesc:
     -Bună prietene! Aș vrea să-ți spun povestea mea: în fiecare an, toamna, când cad pete ruginii peste frunze și copaci, noi ne pregătim de plecare. Trebuie să facem ”călătoria cea lungă” până în țările calde. Dar aici, pe plaiurile românești, ne învățăm puii să zboare, ne antrenăm și noi pentru ca, pe la sfârșitul lui septembrie să ne luăm rămas bun de la cuiburile noastre dragi.
     Placăm toate în stoluri, rânduite după vârstă. De sus Europa parcă este o hartă vie. Apoi trecem în zbor peste mări nesfârșite și, dacă găsim în calea noastră vreun vapor, ne odihnim pe catargul acestuia, după care ne continuăm zborul. Trecem și pe deasupra piramidelor și-n zborul nostru vedem multe minunății, dar nicăieri nu este așa frumos ca aici. Oricât de frumoase ar fi locurile pe care le colindăm an de an, dorul de casă și de cuiburile noastre ne mistuie. Primăvara sosim nerăbdătoare la cuiburile noastre.
    Rândunica se întoarse, își întinse aripile și-și luă zborul. Am tresărit.
    -Ce s-a întâmplat? zâmbește mama. Dormeai așa frumos!
		2. VULPEA
Vacanța de vară mi-am petrecut-o, în mare parte, alături de bunici. Satul bunicilor mei este mărginit de o pădure și chiar acolo au ei gospodăria. Nimeni nu le strică liniștea, afară doar de cumătra vulpe care mai dă din când în când o raită pe la găini.

  Într-o seară, în timp ce stăteam cu bunicii de vorbă pe terasă, auzim mare larmă la cotețul găinilor. Mergem cu toții acolo și constatăm uimiți că vulpea intrase în cotețul găinilor. Bunicul închide iute ușa, apoi încearcă să scoată vulpea.
  Speriată, cumătra parcă nici nu știa ce se întâmplă. S-a strecurat cu șiretenie printr-o spărtură a gardului și a pornit spre pădure. Am profitat de această întâmplare și am privit-o cu atenție. Roșcata avea un corp de mărime mijlocie și o coadă lungă, stufoasă, întocmai ca în povestea lui Creangă. Capul micuț, cu ochi ageri, în permanență mișcare, atenți și curioși și două urechi ascuțite, ațintite în sus, pregătite să surprindă și cea mai mică mișcare. Picioarele zvelte se terminau cu gheare ascuțite.
  -Ce facem, bunicule? Cum o alungăm? am întrebat eu.
  -Stai liniștit, nepoate, are Azor ac de cumătra vulpe. Să mai poftească dumneaei prin gospodărie...
  Bunicul l-a eliberat pe Azor din lanț. Liber, câinele a fugărit-o până i-am pierdut din ochi.
  De atunci vulpea n-a mai călcat niciodată prin cotețul găinilor.

	3.PISICA
Animalul meu preferat este pisica mea. Ea se numește Pissy și este, cred eu, cea mai frumoasă pisică pe care am văzut-o vreodată. Blana sa moale și curată este gri, iar picioarele parcă îi sunt încălțate în ghetuțe albe, imaculate. Coada și urechile i de termină, deasemenea, cu o pată de blăniță albă. Ochii migdalați au culoarea azurie a cerului senin de vară.
    Pe Pissy am găsit-o încă de astă iarnă abandonată, în fața porții casei noastre. Nu știu nici astăzi cine a avut sufletul să lase o ființă mică și lipsită de apărare în voia unei sorți potrivnice. În noaptea dinaintea găsirii lui Pissy, afară se înregistraseră cele mai scăzute temperaturi de peste iarnă. De frig, Pissy avea mustățile pline de promoroacă, ochii lipiți și tremura încontinuu. N-am putut să las afară acest mic pui aflat în primele sale săptămâni de viață. Am luat-o, am dus-o în casă, i-am construit un culcuș cald dintr-o cutie goală de margarină. Săraca Pissy! Timp de vreo trei zile am crezut că nu va supraviețui! Nici veterinarul satului nu i-a dat prea multe șanse! Dormea aproape tot timpul, abia avea putere să-și ridice capul pe marginea pătucului, iar mieunatul său suna stins și lipsit de viață. Îi puneam într-o seringă puțin lăptic călduț și așa încercam s-o hrănesc. Eram foarte supărat. La școală numai la ea mă gândeam și imediat ce veneam acasă mă îngrijeam de ea. Nu credeam că va supraviețui, dar după trei sau patru zile (care mie mi s-au părut ani) Pissy a deschis ochii, s-a ridicat în piciorușe și a încercat să iasă din patul improvizat. M-am bucurat nespus! A reușit să mănânce singură puțin lăptic, apoi s-a culcat din nou.Am înțeles că Pissy este o luptătoare care a învins soarta vitregă căreia îi fusese hărăzită.
     Iată cum, din greșeala unui om fără suflet, eu m-am ales cu cea mai bună prietenă. Suntem împreună mereu, stă cuminte pe pervazul ferestrei când îmi fac temele, iar când mă vede citind vreo carte se cuibărește lângă mine și toarce ușor, cu ochii pe jumătate închiși.
   O ador pe Pissy, îmi place s-o alint și s-o am prin preajmă și nu mi-aș putea imagina alt animal care să-i ia locul.
    

