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 Erau odată două prietene: o broască Oachi şi o veveriţă Veve. Toată ziua 

Oachi era pe lac şi făcea tot felul de salturi, iar Veve sălta prin copaci după nuci, 

alune şi ghindă. 

 Seara, cele două prietene se întâlneau la marginea lacului şi îşi povesteau 

întâmplările de peste zi. 

- Eu azi am sărit de pe un nufăr pe altul şi când eram mai sigură că voi prinde 

o muscă care mă tot ispitea de dimineaţă, n-am fost atentă şi am căzut în 

mlaştină....spuse Oachi. 

- Ha, ha,ha!, ce distractivă eşti draga mea prietenă. Şi eu am trecut azi printr-o 

peripeţie, îi răspunse Veve. Mi-a căzut o ghindă pe jos şi am coborât după ea. N-

am mai fost atentă la ce este în jurul meu şi n-am auzit-o strecurându-se pe 

Cumătra Vulpe. Era cât pe ce să mă prindă. 

          - Vai, vai! 

 După ce îşi depănau amintirile de peste zi, îşi spuneau  „Noapte bună!” şi se 

despărţeau fericite și mulțumite. 

 Într-una dintre zile Cumătra Vulpe, invidioasă pe prietenia lor, s-a hotărât să 

le despartă. S-a dus la broscuță și i-a spus cu o voce mieroasă: 

- Vai dragă Oachi, tu o numeşti prietenă pe Veve, dar nici nu ştii ce spune ea 

despre tine... 

- Ce spune? 

- Că ea face cele mai frumoase salturi din toată pădurea, pe când tu nu reuşeşti 

să sari de pe un nufăr pe altul. 

- Chiar aşa? Spuse broscuța supărată şi plecă pe lac. 

 Apoi vulpea se duse la veveriţă şi cu voce la fel de mieroasă îi spuse: 

- Coboară, dragă surată, din pom că vreau să îţi spun ceva. 

- Nu cobor! Nu vreau să mă prinzi! 

- Bine, atunci ascultă ce vreau să îţi spun. Vai, dragă Veve, tu o numeşti 

prietenă pe Oachi dar nici nu ştii ce spune ea despre tine... 

- Ce spune? 

- Că ea face cele mai frumoase salturi din toată pădurea, pe când tu nu reuşeşti 

să sari de pe o creangă pe alta. 

- Chiar aşa? Spuse veveriţa supărată şi săltă pe altă crenguţă mai sus. 

 Seara, când s-au întâlnit, cele două prietene au început să se certe, fără să se 

asculte una pe alta.  



 Următoarele seri la marginea lacului nu s-au mai auzit poveştile celor două 

prietene. 

 După câteva zile, fiecăreia dintre ele îi era dor de prietena ei, așa că s-au 

hotărât să se ducă până la mal doar, doar, se vor întâlni.  Şi s-au întâlnit..... 

- Cât mă bucur să te văd! Îmi pare rău că am zbierat la tine, dragă Veve, dar 

Cumătra Vulpe mi-a spus că te lauzi că salturile tale sunt cele mai frumoase. 

- Mie mi-a spus că tu te lauzi, şi noi am crezut-o. Aşa ne trebuie dacă am avut 

mai multă încredere într-un duşman decât într-un prieten! 

-Ai dreptate Veve, pe viitor când cineva îmi mai spune ceva despre tine am să 

aştept să vorbesc întâi cu tine şi apoi să decid dacă e cazul să fiu supărată. 

- Şi eu voi face la fel! 

 Astfel, s-au împăcat cele două prietene, dovedind că prietenia adevărată este 

mai presus decât invidia.   

 

 

Dragă cititorule, 

- Care e momentul cel mai frumos din poveste pentru tine? 

- Ce înseamnă pentru tine prietenia? 

- Gândește-te la prietenul tău cel mai bun și desenează-l. 


