
Astronomul

O gheruță întoarse rotița unui telescop imens și un ghemotoc 
mic de blană cenușie începu să privească atent prin tubul de fier 
prevăzut cu multe lentile. Acum, imaginea cerului înstelat era 
cum nu se poate mai clară. 

— Incredibil, murmură șoricelul. 
În fiecare noapte, șoricelul studia cerul. Cel mai tare îl fascina 

Luna. Mai întâi stătea suspendată pe cer, grăsuță și rotundă.  
Apoi, devenea din ce în ce mai subțire, până rămânea o semilună. 
În noaptea ce a urmat a dispărut cu totul. 

Șoricelul notă cu atenție fiecare mic detaliu al observațiilor sale. 







Toți șoriceii din oraș se întâlneau în mod regulat 
într-un loc secret. Acolo erau cutii și cartoane 
îngrămădite unele peste altele până la tavan, iar 
conținutul lor făcea din locul acela un adevărat 
paradis pentru șoricei. Șoricelul porni la drum, să-și 
întâlnească tovarășii. 





Le arătă și celorlalți, cu mândrie, tot ce descoperise 
el prin telescop.

— Luna este o minge uriașă de piatră!
Cu ochii sclipind de entuziasm și cu vocea plină de 

emoție, le povesti tot ce știa. 
— Lumina Soarelui face Luna să strălucească și...
Șoricelul se întrerupse în mijlocul propoziției. Văzu 

că nimeni nu îl asculta. Ceilalți șoricei nu mai voiau să 
audă nimic, deoarece credeau cu totul altceva.







Povestea roții de cașcaval

Pentru șoricei nu există nimic mai grozav pe lume decât brânza. 
Picantă sau nu, cremoasă sau tare și cu găuri. Viața unui șoricel se 
învârte în jurul brânzei. Așadar, pentru șoricei, treaba era clară ca 
bună ziua – Luna era făcută din brânză. Altfel cum s-ar fi putut 
explica? Luna este o minge rotundă și are în ea găuri. Uneori este 
galbenă ca Gouda, apoi albă precum Camembert-ul sau chiar 
portocalie ca Leicester-ul. Iar acum, așa, din senin, era o minge 
de piatră?



Șoricelul a tot încercat să-i convingă, iar și iar, prezentându-le 
în fiecare zi descoperirile lui, dar totul era în zadar.

Într-o noapte, șoricelul stătea abătut pe o cutie de parmezan. Era 
singur. Ceilalţi camarazi șoricei plecaseră de mult acasă. Razele 
palide ale lunii își făcură loc prin ochiul minuscul al ferestrei de 
la pivniţă, răspândindu-și lumina peste notiţele din jurul lui. Și, 
deodată, în semiîntunericul din încăpere, iată că găsi ceva. Cineva 
îi trimisese o scrisoare. Nu una de dimensiuni normale, așa cum 
ar scrie oamenii, ci o scrisoare pe măsura unui șoricel. O deschise 
repede. În plic găsi un bilet de intrare. 

— Smithsonian?!
Șoricelul nu reuși să descifreze mai departe.  Dar sub cuvântul 

acela tipărit era și un mesaj scris de o lăbuţă: „Ai dreptate! Vino 
să mă vizitezi”. 








