
În fiecare săptămână, Ami, Alfi, Pușu participă la câte o întrecere în pădure...

Întrecerea din pădure



De obicei, campionul este Pușu care este cel mai rapid dintre toți. Însă succesul l-a
făcut să devină foarte răutăcios și să creadă că este mai grozav decât ceilalți.

PUȘU AMI ALFI



După ultima cursă câștigată, Pușu a început să râdă de Alfi, care termină mereu pe 
ultimul loc: „Ha! Ha! Uite că ai ajuns și tu. Poate ar trebui să te întreci cu Tobias, că
doar țestoasa e mai lentă decât tine!”, i-a spus Pușu de față cu toți prietenii lor. Ceilalți
s-au amuzat, dar Alfi nu știa pe unde să se ascundă ca să nu le mai audă râsetele 
batjocoritoare.
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Vulpoiului cel Înțelept, căruia nu-i prea plăcea felul în care se comporta Pușu, i-a
venit o idee. A doua zi, a pus afișe peste tot prin pădure cu favoritul său pentru
următoarea cursă. Și cine credeți că avea poza pe afiș? Nimeni altul decât Alfi, care a
văzut primul afișul și nu i-a venit să creadă una ca asta.
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Între timp, celelalte animale i-au spus și lui Pușu despre cele întâmplate.
Imediat ce a găsit afișele s-a apucat să le rupă, strigând: „Ce glumă
proastă! Nimeni nu mă poate învinge pe mine!”

PUȘU



În ziua cursei, Alfi s-a hotărât cu greu să participe pentru că era convins că toți vor
râde de el când va pierde din nou. Dar pentru că îi promisese Vulpoiului că nu va
lipsi, a pornit către linia de start. Acolo, Vulpoiul le-a arătat în ce direcție trebuie să
alerge, după care a dat startul.
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Pușu a ajuns în preajma lacului primul, sigur de victorie. Însă din cauza ploilor din
ultimele zile, lacul se mărise și nu putea continua cursa prin apă. Pușu a făcut ochii
mari, căci apa părea cam adâncă și rece, iar el nu știa să înoate. „Bleah, cine a mai văzut
pisică înotând?!”, se gândi el.

PUȘU



În schimb, Alfi care era un bun înotător, s-a avântat în apa lacului. Viteza lui a fost
atât de mare, încât nimeni nu l-a mai putut întrece și a ajuns primul la linia de sosire
de la cascadă. „Bravo! Felicitări, Alfi!”, se auzea de la toți cei prezenți.
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Între timp, Pușu de-abia a reușit să termine cursa, după ce a fost nevoit să înconjoare 
tot lacul, ca să ajungă cu mare întârziere la capătul traseului. 

PUȘU



Alfi a învățat din propria experiență cât de tare s-a simțit umilit, atunci când toată lumea
râdea de el. De aceea i-a spus lui Pușu: „Dacă vrei, te pot învăța și pe tine să înoți!”. Pușu
care se gândea că sigur toți vor râde de el, s-a simțit mai bine când a văzut că Alfi nu este
răutăcios și i-a răspuns: „Ai câștigat pe merit și îți multumesc că vrei să mă înveți să înot”.
Cei doi și-au strâns mâna. Cel mai mulțumit era însă Vulpoiul, care s-a bucurat că Alfi și
Pușu au învățat amândoi, ce înseamnă prietenia.
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