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CAPITOLUL IV

A ºa trecu noaptea celor douã cãpºuni nãzdrãvane... 
Când se luminã de ziuã, Cãpºunica deschise pleoapele. O razã fugarã
de soare îl necãjea pe Cãpºunici ºi-i gâdila nãsucul. Sora lui îl privi cu

multã duioºie cum încearcã sã se trezeascã dintr-un somn atât de dulce.
O ciocãnitoare cicãlitoare îi dãdu deºteptarea. ªi lui Cãpºunici, dar ºi întregii
pãduri! 

Peste câteva clipe, toate prinserã viaþã. 
– Bunã dimineaþa! foºni Copacul. Ei, cum aþi dormit? 
– Buunã dimineaaaþaa! cãscã somnoros Cãpºunici. A fost o noapte pe

cinste!
– Mã bucur s-aud asta! ªi-acum repede la spãlat, uitaþi acolo niºte boabe de

rouã. Hai, c-aveþi multe de fãcut! 
– Zãããu?! fãcu ochii mari Cãpºunici. Parcã noi nu ºtim…
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– Frãþiorul meu e morocãnos în dimineaþa asta.
Sã-þi spun un secret, Copacule! Nu-i place sã se
spele pe mutriºoarã. 

– Cum aºa? Vai, ce greºealã! Atunci nu-i de
mirare cã eºti aºa de pricãjit, îl mustrã
Copacul. 

– Eu, pricãjit?! Unde ziceai cã sunt
boabele de rouã? 

– Aici suntem! rãspunserã ele în cor.
– Unde? Cã nu-mi dau seama…
– Aici, aici! se-auzirã de pretutindeni

glãscioarele lor de cristal. Vino sã ne
prinzi! 

ªi Cãpºunici, împins de curiozitate,
începu sã þopãie prin iarbã în cãutarea
picãturilor de rouã. Dar acestea, având chef
de joacã, se ascundeau ºi se rostogoleau de
pe un fir de iarbã pe altul ºi de fiecare datã
când Cãpºunici întindea mâinile sã le prindã,
ele se ascundeau iar.

– „Cãpºunici nu ne prinde / cã n-are un dinte“,
îl necãjeau boabele de rouã ºi se rostogoleau mai departe. 
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Cãpºunica rãmase în urmã, prãpãdindu-se de râs. Era tare caraghios
frãþiorul ei! 

– Acuºi vã prind! Acuºi, acuºi! se îndârjea el.
– Uite, îi spuse Copacul Cãpºunicãi, boabele de rouã îl învaþã sã se joace.

E curios ºi întãrâtat frãþiorul tãu, dar nu-i nimic, þopãiala face bine la sãnãtate. 
– Atunci, o iau ºi eu din loc! Mi-ar prinde ºi mie bine sã culeg boabe de

rouã. Cãpºunici, aºteaptã-mã! strigã ea. 
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Îl ajunse din urmã, cãci era mai mare ºi þopãia mai repede. 
– Surioarã, îi zise acesta, roua zice cã n-am dinþi. 
– Pãi, sigur cã n-ai… Cãpºunile n-au dinþi. Vor doar sã te necãjeascã. 
Pânã la urmã gãsirã câteva boabe mai cuminþi între petalele unui trandafir

sãlbatic. Le adunarã în cãuºul palmei lor ºi-ºi clãtirã faþa. 
– Brrr! Ce reci sunt! se-nfiorã Cãpºunici.
– Roua aceasta este fermecatã, le spuse Trandafirul Sãlbatic. Cine se spalã

cu ea prinde puteri pentru tot restul zilei. 
– Aºa carevasãzicã, se minunã Cãpºunica. Eu mã simt deja mai bine.
– ªi eu! Dar apoi, privindu-se cu mai multã atenþie în limpezimea de cleºtar

a unei picãturi, Cãpºunici se fãcu mai alb decât era. Vai, spuse el, surioarã, am
pojar! ªi te-am molipsit ºi pe tine! 

– Ei, cum aºa? Ce tot îndrugi acolo?
– Uite, uite, bobul de rouã nu minte! ºi întinse palmele cãtre ea.
Într-adevãr, Cãpºunica vãzu în picãtura care clipocea în cãuºul palmelor

prichindelului niºte puncte mici, negre, care o acopereau. 
– Ce nenorocire! Am încurcat-o de-a binelea!
– Ba n-aþi încurcat-o deloc, micuþilor, îi liniºti Trandafirul Sãlbatic. Aþi fãcut

pistrui de la soare. E normal, toate cãpºunile fac pistrui. 
– Vorbeºti serios?!

– Cum altfel?
– Hai înapoi, sã-i arãtãm Copacului isprava Soarelui, zise

Cãpºunica. Pe urmã ne luãm rãmas-bun ºi mergem mai departe. 
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Copacul îi aºtepta cu o altã surprizã plãcutã. Îi felicitã pentru podoaba lor
de pe mutriþe ºi le spuse:

– Sunteþi tare simpatici aºa, mãi pistruiaþilor! ªi-acum o sã vã fac cunoºtinþã
cu Greieraº-Trubaduraº…


