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�Spune-mi
mãmico...�

-�Cum este Dumnezeu?� o întrebã Sami pe mãmica sa, într-o zi.
-�Dumnezeu e ca un pãstor, dragul meu,� rãspunse mama.

Deschizând Biblia ea îi citi:�El îºi va paºte turma ca un Pãstor, va
lua mieii în braþe, îi va duce  la inima Lui� (Isaia 40.11).

Spune-mi Sami, tu ºtii ce este un pãstor?�
-�Un pãstor este un om bun.�
-�De ce spui cã este un om bun?� zâmbi mama.
-�Pentru cã are grijã de oiþe ºi le iubeºte mult.�
-�Da Sami, ai dreptate. În fiecare zi, pãstorul îºi duce turma de

oiþe lângã un pârâiaº ºi le lasã sã pascã pe pajiºte.�
-�ªi dacã vine vreun urs?� întrebã Sami.
-�Nici o grijã, pentru cã Pãstorul este curajos ºi le va apãra de

orice rãu. Când vine noaptea, el îºi numãrã toate oiþele ºi apoi le
adãposteºte într-un loc sigur. Pe fiecare oiþã o cunoaºte pe nume ºi
doreºte ca fiecare sã fie în siguranþã.

Dumnezeu asemenea Pãstorului ne iubeºte, ne pãzeºte de rãu
ºi ne ºtie pe fiecare pe nume. Tu Sami, eºti un mieluºel pe care
Domnul tare mult îl mai iubeºte !�

-�Adevãrat? Ce fericit sunt, mãmico! Sã ºtii cã am sã fiu un
mieluºel cuminte !...

                                             Voi ce fel de
                                         mieluºei sunteþi ?

totuºi  aºa  de  nechibzuit  încât  sã-ºi  piardã  tot.  Sã  fim  înþelepþi  ca  ºerpii.  Cel  mai
bun  lucru  este  sã  strângi  fânul  când  strãluceºte  soarele ;  cum  stã  albina  liniºtitã
toatã  iarna  ºi  nu  lucreazã  decât  atunci  când  poate  sã  aibã  folos  ºi  plãcere  din  ce
face.  Dumnezeu  trimite  când  ploaie,  când  soare ;  dacã  ei  sunt  aºa  de  proºti  ºi
merg  prin  ploaie,  treaba  lor ;  noi  însã  nu  vom  porni  decãt  pe  vreme  bunã.  Din
partea  mea,  mie  îmi  place  mai  mult  credinþa  care  se  împacã  cu  pãstrarea
lucrurilor  bune  pe  care  ni  le  aduc  binecuvântãrile  lui  Dumnezeu ;  care  om  cu
mintea  întregã  îºi  poate  închipui  cã  Dumnezeu  nu  vrea  sã  pãstrãm  din  dragoste
faþã  de  El,  ce  ne-a  dat  El  din  bunurile  acestei  vieþi ?  Avraam  ºi  Solomon  s-au
îmbogãþit,  cu  toate  cã  au  fost  oameni  religioºi,  iar  Iov  spune  cã  un  om  bun  va
aduna  aurul  ca  praful ;  nu  sunt  aºa  pelerinii  care  merg  înaintea  noastrã,  ci  aºa
cum  i-ai  zugrãvit.�

- Lacomul:�Eu  cred  cã  suntem  de  aceeaºi  pãrere  ºi  nu  mai  meritã  sã  mai
vorbim  de  asta.�

- Iubitorul -de -bani:�Adevãrat,  sã  nu  mai  vorbim  de  asta,  cãci  cine  nu  crede
nici  în  Scripturã  nici  în  mintea  sãnãtoasã- ºi  vedeþi  cã  amândouã  sunt  de  partea
noastrã - nu  cunoaºte  nici  adevãrata  libertate  nici  propria  lui  siguranþã.�

- Profitorul:�Fraþilor,  dupã  cum  vãd,  mergem  cu  toþii  în  acelaºi  pelerinaj  ºi
pentru  ajutorul  nostru  al  fiecãruia,  daþi-mi  voie  sã  vã  pun  o  întrebare :  Închipuiþi-
vã  cã  un  om,  fie  preot,  fie  un  negustor,  ar  avea  prilejul  sã  dobândeascã  bunuri
materiale  ale  acestei  lumi  ºi  totuºi  sã  nu  le  poatã  dobândi  decât  dacã  s-ar  arãta,
mãcar  de  ochii  lumii,  foarte  plin  de  râvnã  pentru  unele  puncte  din  religie  cu  care
altã  datã  nu-ºi  bãtea  capul � nu  poate  el  sã  se  foloseascã  de  acest  mijloc  ca  sã-
ºi  ajungã  þinta  ºi  totuºi  sã  rãmânã  om  cinstit ?�

- Iubitorul -de -bani:�Înþeleg  foarte  bine  întrebarea ºi  cu  învoirea  dumnealor,
voi  încerca  sã  dau  rãspuns.  Mai  întâi,  sã  rãspund  la  întrebarea  cu  privire  la  un
preot.  Sã  ne  închipuit  cã  un  preot,  un  om  vrednic,  dar având  un  venit  mic,  a  ochit
unul  mai  mare,  mai  gras  ºi  mai  bun.  ªi  are  prilejul  sã-l  capete,  numai  dacã  îºi
va  mãri  cunoºtinþele,  va  predica  mai  des,  mai  cu  râvnã  ºi  dacã  aºa  vor  cere
credincioºii  lui,  îºi  va  schimba  unele  din  pãrerile  sale.  Din  partea  mea,  eu  nu  vãd
de  ce  n-ar  face-o,  ba  încã  mai  mult  decât  am  spus,  ºi  totuºi  sã  rãmânã  om
cinstit. Cãci : 1. Dorinþa  dupã  un  venit  mai  mare  este  dreaptã  (nu  se  poate  spune
cã  nu)  de  vreme  ce  Dumnezeu  i-l  pune  în  faþã ;  prin  urmare,  îi  este  îngãduit  sã-
l  ia  dacã  poate,  fãrã  sã-ºi  facã  probleme  de  conºtiinþã.

2. Afarã  de  asta,  dorinþa  sa  dupã  acel  venit  îl  face  mai  învãþat,  îl  face  un
predicator  mai  plin  de  râvnã,  mai  bun ;  da,  îl  face  sã-ºi  îmbunãtãþeascã  darurile,
lucru  care  este  dupã  voia  lui  Dumnezeu.

3. În  ce  priveºte  faptul  cã  se  dã  dupã  ascultãtorii  sãi,  ºi  ca  sã-i  slujeascã,
pãrãseºte  unele  din  pãrerile  sale,  aceasta  dovedeºte
:  a) cã  se  poate  lepãda  de  sine ;  b) cã  are  o
purtare  blândã  ºi  atrãgãtoare ;  c) cã  e  cu  atât  mai
vrednic  pentru  slujba  preoþeascã.

4. Din  aceasta  înþeleg  cã  un  preot  care
schimbã  o  parohie  micã  pe  una  mai  mare  nu
trebuie  din  aceastã  pricinã  sã  fie  privit  ca  un  om
lacom,  ci  mai  degrabã  sã  fie  socotit  ca  unul  care
i  se  dã  de  a  face  bine,  pentru  cã  el  îºi
îmbunãtãþeºte  darurile  ºi  se  face  mai  harnic.�

Acestea fiind spuse toþi cei patru furã de acord
sã continue împreunã cãlãtoria.

Sfârºitul
episodului 19

COLÞUL
 GRÃDINARILOR!
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INTÂMPLÃRILE
PELERINULUI ÎN
CÃLÃTORIA SA

adaptare dupã John Bunyan

Episodul 19

Creºtinul  întâlneºte  pe  Plin  de
Nãdejde,  noul  sãu  tovarãº  de

drum.

� Alianþa �
de Seni Burciu - Cãlineºti, Prahova

În lumea asta mare,
Cu multe pãsãri ºi animale,
Cu gâze mici, cu fluturi ºi furnici,
Se întovãrãºirã cu grãbire,
Sperând cã vor prietenie,
Un ºoricel ºi o pisicã...

Dupã ce Profitorul s-a despãrþit de Creºtin ºi Plin de Nãdejde, el fu ajuns
din urmã de alþi trei cãlãtori.El le-a  fãcut  o  plecãciune  pânã  la  pãmânt  ºi  ei
deasemenea  l-au  salutat.  Numele  acestora  erau :  Pritenul-Lumii,  Iubitorul  de
bani  ºi  Lacomul,  oameni  cu  care  Profitorul  se  cunoscuse  mai  înainte,  cãci
în  copilãrie  fuseserã  camarazi  de  ºcoalã ;  umblaserã  la  ºcoala  unuia  Zgârie-
Brânzã,  învãþãtor  în  Dragoste-de-Câºtig,  un  târg  din  judeþul  Lãcomiei.  Acest
învãþãtor  i-a  învãþat  meºteºugul  de  a  strânge  avere,  fie  prin  înºelãciune,
linguºire  ºi  minciunã,  fie  fãcând  pe  evlavioºii.  Toþi  prinseserã  foarte  mult  din
meºteºugul  învãþãtorului  lor,  aºa  cã  fiecare  din  ei  ar  fi  putut  sã  deschidã
la  rândul  lui  o  ºcoalã.

Dupã  ce  s-au  salutat,  cum  am  spus,  Iubitorul -de- bani  spuse  Profitorului
:

- �Cine  sunt  aceia  dinaintea  noastrã ?�, cãci Creºtinul ºi Plin-de-Nãdejde
se  mai  zãreau  încã.

- Profitorul:�Sunt  doi  oameni  dintr-o  þarã  depãrtatã  ºi  au  plecat  în
pelerinaj.�

- Iubitorul -de -bani :�De  ce  nu  ne-au  aºteptat  ºi  pe  noi  ca  sã  ne
bucurãm  de  tovãrãºia  lor ?  ªi  ei,  ºi  noi,  ºi  dumneata,  cred,  mergem  într-
acelaº  loc.�

- Profitorul :�Aºa  este; dar  oamenii  dinaintea  noastrã  þin  aºa  de  mult  la
pãrerile  lor  ºi  pun  atât  de  puþin  preþ  pe  pãrerile  altora,  încât  un  om,  oricât
de  evlavios  ar  fi,  dacã  nu  este  de  aceeaºi  pãrere  cu  ei  în  toate  nu-l
primesc  în  tovãrãºia  lor.�

- Lacomul:�Asta-i  rãu ;  noi  ºtim  de  unii  care  osândesc  pe  toþi  afarã  de
ei  înºiºi.  În  ce  au  ei  pãreri  deosebite  de  ale  noastre ?�

- Profitorul:�Ei,  în  încãpãþânarea  lor,  socotesc  cã  trebuie  sã-ºi   urmeze
cãlãtoria  pe  orice  fel  de  vreme,  pe  când  eu  aºtept  vântul  ºi  curentul  favorabil.
Pentru  Dumnezeu  ei  pun  în  joc  totul,  pe  când  eu  caut  ca  oricum,  sã-mi  pun
viaþa  ºi  averea  la  adãpost.  Ei  þin  la  pãrerile  lor  chiar  dacã  toatã  lumea  le-ar
fi  împotrivã,  dar  eu  sunt  pentru  Credinþã  numai  atât  cât  îmi  îngãduie  împrejurãrile
ºi  buna  mea  stare.  Ei  sunt  pentru  Credinþã  chiar  când  este  îmbrãcatã  în
zdrenþe  ºi  acoperitã  de  dispreþ,  dar  eu  sunt  pentru  ea  numai  când  umblã  în
pantofi  de  argint,  în  lumina  soarelui  ºi  în  mijlocul  mulþimii�

- Prietenul-Lumii:�Sã  rãmâi  la  pãrerile  dumitale,  domnule,  cãci  în  ce  mã
priveºte,  eu  socotesc  nebun  pe  acela  care,  fiind  liber  sã  pãstreze  ce  are,  este

ªedinþã fac ei împreunã,
Þara la cale cu s-o punã.
Se gândesc, se rãzgândesc,
Reciproc se sfãtuiesc
Cum sã facã dumnealor
Ca sã scape de Azor.

-Ce nu ºtiþi cine-i Azor?
E un câine �cu motor�,
dã de furcã tuturor.
Când nu doarme, latrã-ntruna
ªi aleargã bãtãtura,
speriind gãinile.

Într-o zi, liniºte mare
În ogradã se lãsã.
-�A uitat Azor sã latre?�,
Pisicuþa întreabã.
-�Nicidecum, e la plimbare !�,
o gãinã anunþã.

Zvonul strãbãtu ograda.
Cu mirare, în rumoare veselã,
Toate pãsãrile din cotloane ieºirã
Ah, ce bucurie mare,
Sã te poþi plimba agale,
Fãrã teamã de Azor,
�fiorosul cu motor� !...



SAMI  - Nr.4 Aprilie 1999SAMI  - Nr.4 Aprilie 199916 5

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

B

10

12

Sã ne jucãm cu cifra 7

Ziua ºaptea este
numitã de evrei Sabat
(odihnã). În asirianã. ªabattu
înseamnã desãvârºire.
Completând jocul, vei
descoperi pe vertical simbolul
cifrei 7 în Biblie.

1.Domnul Isus ne-a învãþat sã  iertãm greºiþilor noºtri de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ori câte 7.(Matei18.21,22)
2.Cele ºapte sfeºnice din Apoc.1.20 reprezintã 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _
3.Dacã animalele au intrat perechi în corabie, din cele  _ _ _ _ _ _ _ _ au intrat

câte 7 perechi.
4.În viziunea de pe insula Patmos, Ioan L-a vãzut pe Isus în mijlocul a 7 _ _  _

_ _ _ _ _ (Apoc.1.13)
5.Fiul Sunamitei a strãnutat de 7 ori ºi s-a trezit dupã ce Profetul _  _ _ _ _ _ se

rugase Domnului.
6.În biserica primarã au fost aleºi 7 _ _ _ _ _ _ _ printre care ªtefan, plin de

credinþã ºi de duhul sfânt.
7.7 seri ºi _ _ _ _ _ _ au format zilele creaþiunii.
8.Isus a hrãnit a doua oarã o mulþime în mod miraculos, cu 7 _ _ _ _ ºi câþiva

peºti.
9.Domnul rosteºte un blestem împotriva celor care nu-L ascultã, ºi anume cã

vor fugi  pe 7 drumuri de _ _ _ _ lor.(Deut.28.25).
10.Dupã ce s-a scãldat de 7 ori în apa acestui râu, Naaman s-a vindecat de

lepra lui.
11.Dupã ce oºtirea lui Iosua,condusã de 7 preoþi, purtând 7 trâmbiþe, au înconjurat

cetatea de 7 ori î timpul celei de a 7-a zile, zidurile acestei cetãþi s-au prãbuºit.
12.A fãcut contract pe 7 ani cu Laban, pentru Rahela.

Unii au chef de plimbare,
Alþii au chef de... mâncare:
Drãguþa de pisicuþã
Îºi întinse o lãbuþã,
Iute ºoricelu-l prinse,
ªi în gheare, tare-l strânse.

-�Au, mã doare.. Ce-þi veni?�
ºoricelul o-ntrebã.
�Ai uitat de alianþã?�
-�Mã jigneºti, mãi, nãtãfleaþã
nicidecum nu am uitat.
De Azor cã am scãpat,
cred cã e necugetat
Ca sã mai pãstrãm un pact.�...
Prin urmare ºoricelul fu mâncat!

Morala: Spune-mi cu cine te însoþeºti,
            ca sã-þi spun cine eºti
            Chiar oamenii, la o adicã
            Pot fi ºoarece ºi pisicã!

joc oferit de IRINA TONCU, din cartea sa -�Stã scris�, Bucureºti

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

�DOMNUL este locul meu
de adãpost !�

(Psalm 91.9)
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Indicaþii:
Rezolvaþi  testul de mai sus, bifând
rãspunsul sau rãspunsurile corecte .
Atenþie! Pot exista ºi întrebãri  -
capcanã . Studiaþi cu atenþie
capitolele 7 - 9 din  Geneza, înainte
de a trece  la  rezolvarea  grilei.
(Rãspunsurile corecte le puteþi afla
în numãrul urmãtor al  revistei).

Rãspunsurile corecte la
testul nr. III din luna Martie:

1) B

2) C

3) C

4) C

5) capcanã

6) A,B,C

7) B

8) A,B,C

9) B

10) A,C

TEST - GRILÃ

NR.3

COLÞUL

PRIMARILOR

1.Cine a închis uºa corabiei dupã ce
�pasagerii� au urcat la bord?

a)Noe; b)Dumnezeu; c)îngerul
Domnului.

2.Ce vârstã avea Noe atunci când s-
a revãrsat potopul pe pãmânt?

a)593; b)693; c)700 ani

3.Cât timp a durat ploaia potopului?

a)42 zile/nopþi; b) 40 de luni; c)40 zile/
nopþi.

4.Cât timp pãmântul a rãmas înecat
complet sub apele potopului?

a)150 de zile; b)175 zile/nopþi; c)150
de luni.

5.Care a fost prima vieþuitoare
eliberatã din corabie?

a)un porumbel; b)un corb; c)un ani-
mal.

6.Unde s-a oprit în final arca lui Noe,
dupã retragerea apelor?

a)pe vârful munþilor Moria;

b)pe munþii Gram;

c)pe muntele Canaan.

7.Cât timp a durat de la izbucnirea
potopului ºi pânã la uscare deplinã a
pãmântului?

a) doi ani ºi 2 luni;

b) un an ºi 10 zile;

c)doi ani ºi 17 zile.

8.Ce a fãcut Noe dupã ce a coborât din
corabie?

a)ºi-a înãlþat un adãpost;

b)a fãcut un altar;

c)a adus jertfe din animalele curate.

9.Cum se numeºte primul viticultor
menþionat de Biblie?

a)Ham; b)Canaan; c)Iafet.

10.Câþi ani a trãit Noe?

a)969 ani; b)950 ani; c)835 ani

( II )( II )( II )( II )( II )

Parabola celor zece fecioare  (I)

Povestitor: Zece fecioare vesele, frumoase,
                Cuprinse-n febra aprigului zor
                Pornirã dimineaþa zgomotoase,
                Spre târgul mare din cetatea lor:

Fecioara 1:�-Hei  fetelor uitaþivã-n vitrinã !
                 Ce candele drãguþe ºi uºoare...
                 Sã cumpãrãm ºi noi !
                S-avem luminã, atunci când noapte vine pe cãrare !

Fecioara 2:�-Da, însã vezi, mã simt îngrijoratã...
                 Am bani puþini... Sã-i dau pe lãmpi ºi oale?
                Dar eu doresc sã-mi iau ºi îngheþatã
                ªi aº mai vrea rochiþã ºi sandale !�

Fecioara 3:�-A, nu-i nimic ! Nu-þi face griji ! Ehei..!
                Am o idee trãsnet ! De-o splendoare !
                Vom cumpãra doar candelã...!
                Ulei, vom lua pe sãptãmâna viitoare !

Fecioara 4:�-Mãi, eu nu cred cã e aºa de bine !
                 Noi aºteptãm pe Mire sã soseascã
                ªi dacã sãptãmâna asta vine,
                În întunerec, cum sã ne gãseascã?�

Fecioara 5:�-Eu, candelã îmi cumpãr chiar acum !
               Ceva ulei, e-n ea... Se-ajunge frate..!
                Eu vreau, ºi biscuiþi sã am pe drum...
                Sã-ºi ia ulei rezervã, cine poate !
                                 (va urma)

de Jercan Alex. Dãnuþ, Feteºti

COLÞUL
 JUNIORILOR
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Dacã-ascult

Dacã marea Sa iubire

Tuturor o cânt ºi-o spun,

Cât privesc nemãrginire,

Totu-i nou ºi totu-i bun.

de Benone Burtescu

(publicatã cu permisiunea autorului)

Dacã-ascult ce zice Domnul,

Dacã-i dau inima mea,

Totu-i nou, frumos e totul,

Ca o floare, ca o stea.

Dacã zilnic pentru Domnul

Gândul nepãtat mi-l þin,

Totu-i nou, frumos e totul,

Ca un cer de slavã plin.

�Cerurile spun ......lui Dumnezeu,

ºi........lor  vesteºte..........mâinilor Lui.�

(Psalm 19.1)

Ajutã-mã  sã  completez  versetul !* *

Psalm

de Ileana Nicolae,
 Slobozia

Priveºte Doamne la mine,

Munþii sunt ca niºte pietricele

Lãudaþi pe Dumnezeu !
Cântaþi-I ºi aduceþi-I slavã.

Binecuvântaþi pe Domnul, cãci este bun.
Când mã depãrtez de Tine simt cã mor.

Fãrã Tine îmi este foarte greu,
Suspinul meu ajunge la Domnul.

Eu nu sunt vrednic de Tine.
Glasul Tãu mereu mã cheamã,

Blândeþea Ta mã mângâie.

pentru Tine.
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JOCURI
Construieºte zidul ºi acoperiºul casei alãturate completând de la sãgeatã în sensul
invers acelor de ceasornic cu ajutorul definiþiilor.

M A R I A I R O O A M

A M E O P E S T E R A

R E B V R M A I M I O

O V E W X U M I D O N

I A C O V R U T P A R

X V A Y D R E E U S A

M P I S U S L R S I S

N O I M A R D O H E U

S A R A O O R I R D X

R R O R O Y Z I V U W

X Y Z I O A N P O U X

G ã s e º t e
c u v i n t e l e
urmãtoare: Isus,
Maria, Rebeca,
Iacov, Estera,
Samuel, Sara,
Mardoheu, Rut,
Ioan, Iov.

de  Alexandra
Mihãilescu, Slobozia

1.Grãdina unde au stat primii
oameni, împreunã cu
Dumnezeu.
2.A fost rãpit la cer cu un car
de foc.
3.A furat dreptul de întâi
nãscut.
4.Împãrat care a dorit sã
blesteme poporul Israel.
5.Vãrul Esterei.
6.Fiu al lui David.
7.Primul om .
8.Un elev al lui Eli.

de Roxana Dobre, Slobozia

✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲

JJJJJJJJJJ

perfect sãnãtos.Starea de crizã trecuse ºi nimic logic nu o putea explica.
Bucuroasã, familia Baldwin s-a gândit atunci sã-ºi continue vacanþa,
întorcându-se în campingul Montanei. Când sã porneascã la drum, pãmântul
a început sã se cutremure cu putere. Dupã ce cutremurul s-a oprit, familia
Baldwin ºi-a continuat drumul. Când au ajuns în
locul unde începea drumul de intrare în camping... nu
l-au mai gãsit! Mai exact, uriaºul munte fusese rupt
în douã de cutremur, ºi acoperise sub stânci
întregul camping. Pânã ºi lacul dispãruse!... Erau
ºocaþi ºi întristaþi pentru oamenii de acolo care nu
putuserã fi salvaþi. Dãcã Trixie nu s-ar fi purtat aºa
de ciudat, chiar ºi ei ar fi fost acum înmormântaþi
sub acele imense stânci. Infiorãtor e gândul morþii nãpraznice!... Atunci au
înþeles mai bine ca oricând, cât de minunat este Dumnezeu care i-a iubit ºi
i-a salvat într-un mod atât de unic. Asemenea lui Noe ºi familiei lui, i-au
mulþumit Domnului chiar acolo, in acel loc dezolant, cu asigurarea în suflet
cã toþi copiii Sãi sunt salvaþi în vreme de nevoie.

Este minunat sã ai un asemenea Dumnezeu, nu credeþi?!...
*******************************************************

A

4

7

B

REBUS

Completând rebusul, pe verticala A-B vei afla cine este Cel cãruia
ar trebui sã-I acorzi cel mai mult timp din viaþa ta.

1) Numele adevãrat al lui Belºaþar;
2)Soþul lui Bat-ªeba;
3)Muntele pe care Moise a primit �Tabele Legii�;
4)Soacra lui Rut;
5)Soþul lui Naomi;
6)Tatãl lui Ioan Botezãtorul;
7)Veriºoara lui Mardoheu;
8)Fratele cel mare al lui Iosif.

 de Octavian Crãciun, Slobozia
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Uneºte prin linii numele acelor  eroi ai credinþei de declaraþiile
corespunzãtoare fiecãruia.

�Dumnezeu m-a salvat�

✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲

joc oferit de IRINA TONCU,  Bucureºti, din cartea sa -�Stã scris�

de Rosa Hartwell

Familiei Baldwin îi plac excursiile la munte. Intr-
o zi însoritã de varã, ei ºi-au încãrcat camionul cu toate
accesoriile necesare unei campãri, nu l-au uitat nici pe
Trixie, cãþeluºul lor, ºi au plecat cu toþii spre munþii
Montana. Fiecare excursie era un bun prilej sã admire
frumuseþea naturii create de Isus pentru oameni. Porniþi
la drum, se bucurau din plin de vacanþa care abia
începea. Când au ajuns în camping ºi-au instalat voioºi
cortul. Copiii au pornit mici drumeþii de cunoaºtere a
împrejurimilor. Erau încântaþi sã strãbatã pãdurea ºi
sã înnoate în lacul din apropierea campingului. Micul
Trixie îi însoþea fericit peste tot. Într-o dimineaþã, în
timp ce serveau micul dejun, copiii au observat cã Trixie
se purta ciudat, se rotea nervos în jurul cozii. Apoi se
rostogoli cu lãbuþele în sus, cerând parcã ajutor imediat.
Domnul Baldwin îºi întrebã soþia ce credea despre acest
lucru. Ea  îi rãspunse ridicând din umeri a nedumerire.
Într-un minut Trixie îºi reveni la normal. Incidentul ar fi
trecut fãrã multe comentarii din partea familiei, dacã
Trixie nu ar fi repetat scena ºi în urmãtoarea zi. Atunci
domnul Baldwin hotãrî cã era necesar sã meargã
imediat cu Trixie la un medic veterinar, chiar dacã
aceasta însemna sã-ºi strice vacanþa. Copiii nu s-au
supãrat, erau chiar îngrijoraþi pentru Trixie, partenerul
lor de joacã. Aºa cã ºi-au srâns tabãra ºi au plecat
spre cel mai apropiat oraº. Doctorul veterinar a fost
surprins sã descopere în
urma consultului cã Trixie
era

Trixie

divaD
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Coloraþi-ne !


