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Jill BAR K lEM

Copiii lui Poppy
Traducere din limba engleză de
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Era începutul verii. Afară, pomii erau plini 
de frunze și soarele strălucea în apa pârâului. Roata 
morii se învârtea în umbra răcoroasă de la mal, iar la 
moară Rumeguș scumpie era ocupat nevoie mare, căci 
măcina porumbul pentru șoarecii din Desișul de Muri. 

Poppy era sus, la etaj, și încerca să culce bebelușii, 
dar de fiecare dată când închideau ochii, zdrăngănitul 
morii zgâlțâia podelele și-i trezea din nou. 

Deschise ușa care dădea spre scări și un nor de praf 
de făină se ridică în fața ei.

— Rumeguș, te rog să termini cât mai repede.  
trebuie să culc bebelușii. 

— Mă străduiesc cât pot! strigă el. 
Bebelușii încă nu adormiseră când doi vizitatori  

băgară capul de după ușă.
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— știai că până la bucătăria ta sunt nouăzeci și 
două de trepte? spuse Crinuța cu răsuflarea întretăiată.

— nu înțeleg cum te descurci cu copiii, zise lady 
Chițofor și-i dădu un pupic lui Poppy. 

— E foarte greu, răspunse ea.
Părea că mai are puțin și începe să plângă.
— Ce drăguți sunt, spuse lady Chițofor. uite, ea 

seamănă leit cu Rumeguș. 
— Ea e năsturica. și aceea e Pufuleț, iar cel mic 

este Părăluță.



— Abia aștept ziua numirii, spuse Crinuța. Când e?
— Mai sunt doar două zile, răspunse lady Chițo for.
În sfârșit, roțile morii se opriră și bebelușii adormi-

ră. Musafirii ieșiră din cameră în vârful picioarelor, iar 
Poppy se așeză să se odihnească. Era sfârșită.

Rumeguș puse mălaiul în saci și se duse la Magazia 
din Buștean. Îl găsi pe domnul nucșoară la ușa atelie-
rului său, finisând un șoarece din lemn pe rotițe.
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Fred, care trebuia să dea o mână de ajutor, desco-
perise că era mult mai distractiv să se joace în resturi-
le de lemn. 

— salutare, Rumeguș, spuse domnul nucșoară. 
Ce mai fac micuții tăi?

— Fac multă gălăgie, râse Rumeguș, dar sunt 
foarte amuzanți. Poppy nu e prea veselă totuși. Moara 
nu e un loc foarte potrivit în care să locuim. E zgo-
motoasă, plină de praf și de umezeală și sunt mult 
prea multe scări.

— Haideți să stați cu noi, se oferi Fred. Mama 
adoră copiii mici.

— Mulțumesc, Fred, dar cred că mama ta are 
destule pe cap cu voi patru.
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— Mă întreb ce-am putea face s-o ajutăm pe Poppy, 
zise domnul nucșoară grijuliu. 

Rumeguș se întoarse mai târziu, în aceeași zi, să ia 
niște lemn ca să repare ceva la moară. 

— vino cu mine, îi spuse domnul nucșoară. 
Rumeguș și Fred îl urmară către o căsuță dintr-un 

arbust de gherghin lângă Magazia din Buștean. 


