
Ami şi Alfi sunt prieteni foarte buni. Într-o zi ei au decis să meargă la 
pescuit. Amândoi ştiau un lac în apropiere casei lor, la intrarea în pădure.

Ami şi Alfi
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Era o zi frumoasă de vară, razele soarelui încălzeau minunat pământul şi florile miroseau
foarte frumos. În drum spre lac, cei doi prieteni s-au întâlnit cu Vulpoiul cel Înţelept.
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„Salut, Vulpoiule!”, au spus cei doi prieteni. „Salut”, le-a răspuns Vulpoiul cel Înţelept,
„Unde mergeţi voi aşa de grăbiţi şi zâmbitori?” „Mergem la lac să prindem peşte şi să ne
jucăm!” a spus Ami.„Să nu intraţi în lac, apa este foarte rece”, i-a avertizat Vulpoiul cel
Înţelept. „Alfi și cu mine nu o să intrăm în apă. Noi vrem doar să pescuim”. Ami şi Alfi s-
au despărţit de Vulpoiul cel Înţelept şi au mers mai departe către lac.
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Odată ajunși, Ami şi Alfi au căutat cel mai bun loc pentru pescuit. Tot învârtindu-se, nu s-
au putut decide asupra unui loc, aşa că Ami a venit cu o idee: „Alfi, hai să ne aşezăm în
locuri diferite! Poate aşa reuşim să prindem mai mult peşte. După ce unul dintre noi va
prinde un peşte, ne vom aşeza în acelaşi loc”. „Mie nu-mi prea place ideea să ne așezăm
în locuri diferite, dar hai să facem cum vrei tu.”
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După o vreme, lui Alfi i s-a părut că aude un zgomot care venea dinspre pădure. De
frică, a început să o strige pe Ami. Dar Ami nu era nicăieri. Alfi s-a gândit că s-a
întâmplat ceva şi a început să alerge în jurul lacului strigându-o pe Ami. Mai întâi a
căutat-o în tufele de lângă lac, dar fără noroc.
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Apoi, după copacii căzuţi de la ultima furtună. Nimic. Alfi era dezamăgit: „Oare unde s-a
ascuns Ami? Am căutat-o peste tot, cred că m-a lăsat singur”. Totuși, Alfi s-a gândit că
Ami nu prea face glume proaste și nu l-ar fi lăsat singur fără să spună nimic. Deodată
faţa i s-a luminat de un zâmbet: „Ştiu. Am căutat peste tot, dar nu m-am uitat şi la
mlaştina din apropiere. Sigur, Ami s-a dus să caute acolo râme”.
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Alfi a pornit cu paşi repezi spre mlaştină. Când s-a apropiat, a exclamat bucuros: „Ce
bine că te-am găsit, m-am speriat când am văzut că sunt singur!” „Nu am vrut să te
sperii, dar nu am pescuit nimic și am venit să caut râme pentru amândoi. Cum de ai știut
unde sunt?””. „Păi, te-am căutat peste tot în jurul lacului, dar după aceea mi-a venit
ideea să te caut aici”. „Da, te-ai gândit bine. Îmi pare rău că nu ţi-am spus. Hai mai bine
să pescuim împreună, nici mie nu-mi place să stau singură”.
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Ami și Alfi s-au întors bucuroşi la lac. De data aceasta, au stat împreună şi s-au distrat
toată ziua. Spre seară au plecat acasă fără niciun peşte, dar erau foarte fericiţi pentru
ziua petrecută împreună.
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