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Be Atr ix Potter

Povestea 

veveriței  
Nutkin 

Traducere din engleză de Angela Brașoveanu 
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e ste o poveste despre o coadă, 
o coadă ce aparținea unei mici veverițe roșcate 
pe nume Nutkin. ea avea un frate pe nume 
twinkleberry și o mulțime de verișori minunați 
care locuiau în copacii de pe malul unui lac. 
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În mijlocul lacului era o insulă acoperită 
de copaci și tufișuri de alun; iar între acești 
copaci creștea un stejar scorburos în care 
locuia o bufniță pe nume Bătrâna Brown. 
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Într-o toamnă, când alunele erau coapte, 
iar frunzele alunișului erau vopsite deja în 
auriu, Nutkin, twinkleberry și celelalte 
veverițe au ieșit din pădure și au coborât 
spre malul lacului. 
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Au făcut niște plute din nuielușe și au vâslit 
până la insula Bufniței pentru a culege alune. 

toate veverițele aveau câte un săculeț și o 
vâslă lungă și, pentru a naviga mai ușor, și-au 
răsfirat cozile în vânt. 

Luaseră, desigur, și un mic dar pentru 
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Bătrâna Brown: trei șoareci grași, pe care i-au 
așezat frumos pe pragul casei ei. 

Apoi twinkleberry și celelalte veverițe au 
făcut o adâncă plecăciune și au zis cât se poate 
de politicos:

 „Distinsă doamnă Brown, ne puteți oferi 



10

amabila Dumneavoastră permisiune de a strânge 
nuci de pe insula ce Vă aparține?”

Însă Nutkin era absolut lipsită de maniere. 
ea sălta de pe un picior pe altul ca o vișinică 
roșie, cântând: 

„Ghici ghicitoarea mea, rot-tot-tote!
Un omuleț mititel în palton roșu de tot!
În mână un baston și în piept o pietricea,
Dacă-mi ghicești ghicitoarea, îți dau o para!”

ei bine, ghicitoarea e la fel de veche ca și 
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dealurile din jur; doamna Brown n-o băgă 
deloc în seamă pe Nutkin. Doar închise ochii 
în mod demonstrativ și adormi. 

Veverițele și-au umplut sacii cu alune și au 
vâslit, pe înserate, înapoi spre casă. 


