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 Luna mea
O poveste scrisă și ilustrată de Frank Wowra

Se lăsase seara, iar Mihăiță se juca în camera lui. Mama apăru la ușă și îi spuse:

— Mihăiță, gata, la culcare!

— Oh, nu, mami, vreau să mă mai joc, puțin de tot. Te rog!

— … și nu uita să te speli pe dinți. Auzi, Mihăiță? continuă mama.

Fără tragere de inimă, Mihăiță dispăru în baie și se spălă pe dinți.

— Bună, Gusti, vrei să te joci cu mine? o întrebă băiețelul pe rățușca lui de cauciuc.

Dar rățușca era prea obosită și nu avea chef de joacă. În cele din urmă, Mihăiță se băgă în 

pat. Razele lunii străluceau  prin fereastră.

— Bună, lună, ai vrea să te joci cu mine?

— Și de-a ce să ne jucăm? șopti luna, aruncând o rază strălucitoare pe fața lui Mihăiță.

— Sunt convins că ai putea să mă iei în spinare și să ne prefacem că ești căluțul meu. Vrei? 

Și apoi vei fi corabia mea! Am naviga liniștiți pe mare și ne-am lăsa în voia valurilor. Și apoi 

vom pluti pe cerul nopții. Sus de tot, dar încet, ca să nu mă ia amețeala! Dacă vei avea chef, ne 

vom juca apoi de-a v-ați ascunselea. Mai întâi mă cauți tu, apoi te caut eu, ce zici?

În acel moment, Mihăiță îi arătă lunii ursulețul său.

— Ia uite, lună! Ursul Beni este obosit. I se închid deja ochii.

— Atunci strecurați-vă lângă mine și pregătiți-vă un culcuș sub acoperișul meu, răspunse 

luna.

— Hmmm. Ce cald și bine e aici, spuse Mihăiță încântat.

— Și acum? întrebă luna.

— Sttt! Ursul Beni a adormit. Tu nu ești obosită, lună? întrebă Mihăiță.

— Ba da, îi răspunse luna, hai la culcare.

Noap
te b

ună, Mihăiță! – Noapte bună, lună!



O poveste de Katrin M. Schwarz

Cu ilustrații de Sibylle Hein

Se așternuse deja seara și bunicul iepure se așeză lângă iepurași ca să le spună o poveste. Se 

făcea că vulpea și iepurele trăiau într-un ținut în care își spuneau „Noapte bună“.

— Unde este țara aceasta în care nu trebuie să ne fie frică de vulpe, bunicule? întrebă curios 

iepurașul Ureche-Lungă.

Însă bunicul iepure schiță doar un zâmbet plin de mister. Înainte de a adormi, Ureche-Lungă 

se gândi în sinea lui: „Mâine o să plec în căutarea acestui ținut.“

— Hai la joacă, strigară iepurașii în dimineața următoare.

Însă Ureche-Lungă nici nu voia să audă.

— Mai bine plec în căutarea ținutului în care vulpea și iepurele își spun „Noapte bună“, spuse el.

— Așa ceva nu există decât în povești, au râs de el ceilalți iepurași, însă Ureche-Lungă 

pornise deja la drum, țopăind.

Ajuns într-un luminiș, dădu peste o căprioară care păștea în iarba deasă. Ce frumos este 

pe-aici, își spuse Ureche-Lungă, după care întrebă:

— Aici este locul în care vulpea și iepurele își spun „Noapte bună“?

Căprioara începu să râdă:

— Nu există un astfel de loc. Mai bine ai grijă să nu te mănânce vulpea.

Țopăind mai departe, Ureche-Lungă se împiedică de un mușuroi de cârtiță. Se strecură cu 

grijă acolo și ajunse într-o mică vizuină.

Când vulpea și iepurele 
își spun „Noapte bună“
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