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AFR ICA

Mama struţ se mândrea cu cei zece pui proaspăt ieşiţi din găoace. Cât era ziua de lungă 
îi dichisea şi îi cocoloşea şi le spunea cât de desăvârşiţi sunt.
— Poate că acum sunteţi doar nişte mogâldeţe de puf, le zicea ea, însă luaţi aminte, sunteţi 

o mândreţe de struţi şi când o să vă faceţi mari o să aveţi pene minunate şi o să fiţi iuţi ca vântul.
Într-o dimineaţă, mama struţ se duse să caute ceva mâncare pentru puii ei. Nu stătuse ple-

cată multă vreme, însă când se întoarse, puii ia-i de unde nu-s. Mama struţ alergă înnebunită 
încoace şi-ncolo fâlfâidu-şi aripile şi strigându-şi cei zece puişori rătăciţi, însă nici urmă de ei. Nu 
mică-i fu spaima când zări urmele labelor leoaicei alături de urmele picioruşelor lor.

— Vai, nu! se văită ea. Bieţii mei puişori! 
Mama struţ se luă după urme până la vizuina leoaicei şi acolo îşi văzu puişorii cuibăriţi între 

labele felinei. Neînfricată, făcu un pas în faţă.
— Dă-mi puişorii înapoi! strigă. 
Leoaica se uită ţintă la ea şi rânji. 
— Ce vrei să spui? toarse ea încetişor. Puii mei sunt tot ce am. 
Şi îi adulmecă pe cei zece puişori pufoşi cu botul ei mustăcios. Mama struţ rămase înmărmu-

rită auzind asemenea vorbe. 
— Aceia nu sunt puii tăi, îi spuse ea cuprinsă de mânie. Sunt pui de struţ – şi sunt ai mei!
— Curând o să-ţi dai seama că te înşeli, mârâi leoaica. Oricine poate să vadă limpede că 

sunt zece pui de leu. Dacă nu mă crezi, cheamă-le pe celelalte animale şi întreabă-le.
Mama struţ îşi fâlfâi aripile neputincioasă. „Nu pot să-mi salvez bieţii puişori de una singură“, 

se gândi ea, şi dădu fuga degrabă să le aducă pe celelalte animale. Le găsi pe zebră şi pe anti-
lopă, pe antilopa gnu, pe girafă şi pe babuin, care îi ascultară păsul şi se învoiră să se întâlnească 
mai târziu la vizuina leoaicei. Curând li se alătură şi mangusta. Când auzi ce necaz dăduse peste 
mama struţ, rămase o clipă pe gânduri. 

CEI ZECE PUIŞORI DE STRUŢ

POVESTE  
DIN KENYA

africa
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— Cred că pot să te ajut, îi spuse aceasta, însă mai întâi trebuie să faci numaidecât ceva. 
— Fără doar şi poate, zise mama struţ. Fac orice numai ca să-mi capăt înapoi bieţii puişori.
— Lângă vizuina leoaicei se află un muşuroi înalt, zise mangusta. Sapă un tunel pe sub el, cu 

intrarea în faţă şi cu ieşirea în spate, şi pe urmă aşteaptă-le pe celelalte animale. 
Mama struţ găsi muşuroiul şi făcu întocmai cum o învăţase mangusta. Celelalte animale 

sosiră curând şi se aşezară lângă vizuina leoaicei.
— Iată, zise mama struţ, uitaţi-vă la puişorii aceştia mititei, cu ciocurile lor frumoase şi gru-

majii lor lungi. Spuneţi-i leoaicei ai cui sunt!
Animalele se holbară la cei zece puişori pufoşi şi apoi la leoaică. Aceasta se ridică lenevoasă. 

Îşi scoase ghearele şi căscă, dezvelindu-şi colţii albi şi ascuţiţi. Zebra dădu din copite neliniştită. 
— Păi, după mine… este limpede ca lumina zilei că sunt pui de leu, zise aceasta din urmă.
— Da, negreşit, se bâlbâi antilopa. Cu siguranţă nu sunt pui de struţ.
— Pui de leu, fără îndoială, mormăi antilopa gnu. 
Girafa şi babuinul încuviinţară. Mamei struţ nu-i veni să-şi creadă urechilor. Atunci mangusta 

se băgă în vorbă:
— Ce prostie! strigă aceasta. Cine a mai pomenit o mamă cu blană şi nişte pui cu pene?
Leoaica se uită ţintă la mangustă şi mârâi înfuriată, însă mangusta se dădu mai aproape.
— Cu toţii ştim că aceia sunt puişori de pasăre, nu pui de leu, şi că sunt ai mamei struţ, zise 

ea. Leoaica e o hoaţă! adăugă mangusta, apoi se răsuci şi dădu să fugă spre muşuroi. 
Leoaica scoase un răget de furie şi se năpusti pe urmele ei, însă mica vietate se vârî în tunel. 

Numaidecât, mama struţ se năpusti în vizuină şi îşi strânse puişorii. Totuşi, leoaica nu mişcă ni-
ciun fir de mustaţă. Rămăsese cu ochii la muşuroi, nebăgând de seamă că mangusta o zbughise 
prin gaura din spate. Toate animalele se făcură nevăzute. Mama struţ îşi duse puişorii acasă şi 
niciodată nu se săturară să audă povestea despre ziua când o lăsaseră pe leoaică să se zgâ-
iască într-o gaură pustie. 
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AFR ICA

Într-o dimineaţă, un vânător leneş stătea la umbra unui copac şi privea o turmă de gazele 
care păşteau în preajmă. Nu se ostenise să vâneze în ziua aceea, însă în scurtă vreme zări o 
mamă ghepard apropiindu-se de turmă. 
Vânătorul urmări animalul furişându-se prin iarbă, cu ochii ţintă la o tânără gazelă care se 

îndepărtase de turmă. Dintr-odată, felina ţâşni, alergând atât de iute încât labele abia-i mai 
atingeau pământul. Până să apuce gazela să o ia la fugă, se şi năpusti asupra ei. Mama ghepard 
îşi târî prada la umbră, unde o aşteptau trei pui înfometaţi.

„De-aş avea şi eu un animal care să vâneze aşa pentru mine!“ se gândi vânătorul. 
Ce văzuse îi dădu o idee. Ştia că gheparzii nu atacă niciodată oamenii, aşadar se hotărî să 

fure un pui şi să-l dreseze. Vânătorul aşteptă până când mama ghepard se duse să se adape 
dintr-un ochi de apă şi îşi încercă norocul. Se apropie de locul umbrit unde şedeau puii şi, co-
borându-şi privirea, îi cercetă pe rând. „Pe care să-l aleg?“ se întrebă el. Nefiind în stare să se 
hotărască, îi fură pe toţi trei.

Când se întoarse şi văzu că puii ei dispăruseră, mama ghepard, deznădăjduită, izbucni în 
plâns. Plânse noaptea întreagă şi a doua zi, până când lacrimile îi lăsară pete negre în josul 
fălcilor. Un bătrân care cunoştea obiceiurile animalelor veni s-o întrebe ce s-a întâmplat. Când 
auzi fapta, se duse degrabă să le spună bătrânilor satului.

— Vânătorul acesta nu doar a furat, spuseră bătrânii furioşi, ci mai mult, a încălcat tradiţiile 
tribului nostru şi ne-a acoperit de ocară. Un vânător nu trebuie să se folosească decât de forţă 
şi dibăcie. 

Aşa că îl alungară din sat.
După aceasta, bătrânul luă cei trei pui de ghepard furaţi şi îi înapoie mamei lor. Şi din ziua 

aceea, petele lacrimilor ei apar pe fălcile fiecărui ghepard, ca să le amintească vânătorilor că 
trebuie să respecte tradiţia.

DE CE ARE  
GHEPARDUL  
FĂLCILE UDE DE LACRIMI

POVESTE ZULUŞĂ
AFRICA


