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ÎȘ I  SERBEAZĂ ZIUA



— Uraaaa! strigă micul Bondărel și se aruncă în pat lângă mama și tata 
Bondărescu. Azi e ziua mea! Azi e ziua mea!
— Așa e! La mulți ani bondărești, scumpete! îi spune mama.
Tata Bondărescu îl îmbrățișează cu mult drag. 
— Vai! zice deodată mama Bondărescu. Mi-am amintit că nu mai am deloc pu-
dră de polen pentru tort!
— Aoleuuu, strigă și tata Bondărescu. Eu am uitat de invitații!
— Poftiiim?! întreabă îngrozit Bondărel. Păi, asta înseamnă că nu vine nimeni la 
ziua mea, nu-i așa?
— Vai, vai! spune mama zâmbind. Și unde s-a mai pomenit petrecere fără invi-
tați?
— În cazul ăsta, zumzăi ofensat micul bondar, va trebui să pornesc eu însumi 
să-i invit pe toți.





Îndreptându-se spre casa lui Omiduță, pe câmpia cu păpădie, Bondărel 
dă nas în nas cu albinuța Bâz și cu viespea Viorela. Bâz se chinuie să taie o 
tulpină de păpădie. 
— Da’ ce faci tu așa devreme pe-aici? se miră Bâz, ascunzând repede ceva 
la spate.
— E ziua mea, le explică Bondărel. Veniți la petrecere?
Viorela se grăbește să-i răspundă. 
— Știi, suntem pedepsiți... n-avem voie să ieșim din casă.
— Așa e, confirmă Bâz. Motiv pentru care ar trebui s-o ștergem repede 
acasă!
Și se îndepărtează împreună, în grabă.



Bondărel e nedumerit, știind că Bâz și Viorela sunt 
mereu primii când e vorba despre tort. 



Libelula Lili picotește pe lacul cu nuferi. 
— Hei, Lili! strigă Bondărel. Trezește-te! Azi e ziua mea!
— Ooooooo, cască Lili și clipește din genele ei lungi. Sunt cam obosită de ieri. 
Am prins șaptesprezece gâze.
— Dar vii azi la ziua mea, nu-i așa? întreabă Bondărel îngrijorat. Va fi petrecere 
mare!
— Sigur, dacă nu mă ia somnul, răspunde Lili și închide ochii. 

Micul bondar e tare năucit. Cum e posibil 
să adormi și să ratezi o petrecere?!




