
Aventurile
lui Puşu şi Pufi



În sfârşit a venit iarna, iar Puşu şi Pufi sunt foarte fericiţi pentru că acesta
este anotimpul lor preferat. Lor le place să construiască oameni de zăpadă,
să se dea cu sania şi cu schiurile şi să facă îngeraşi pe zăpada proaspătă.

PUFI

PUȘU



Puşu şi Pufi s-au decis să facă un om de zăpadă. Au făcut rost de o pălărie, fular,
morcov pentru nas, cărbuni pentru ochi, dar nu aveau din ce să facă mâinile omului
de zăpadă. Așa că cei doi s-au gândit să meargă în pădure să caute crenguţe rupte.

PUFIPUȘU



Ajunşi în pădure, Puşu şi Pufi s-au pus pe căutat. Dar Puşu a auzit un zgomot venind
dintr-un tufiş şi s-a speriat foarte tare. A început să alerge şi să ţipe. Pufi nu ştia ce s-a
întâmplat, dar s-a luat după Puşu şi au alergat fără să îşi tragă respiraţia prin pădure.
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„Puşu, de ce ai alergat aşa de tare? Ce s-a întâmplat?” „Am auzit un zgomot ciudat
din tufe și am crezut că e unul dintre spiritele rele ale pădurii!” a răspuns Puşu în
timp ce de-abia răsufla. „Şi acum unde suntem? Eu am alergat după tine şi nu mai
știu din ce direcție am venit”, a zis Pufi speriată. Deja îşi imagina că nu va mai ajunge
acasă şi nu îşi va mai vedea familia.
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Pușu și Pufi și-au dat seama că nici poteca nu se mai vedea din cauza ninsorii, așa că
erau tare îngrijorați și le venea să plângă. „Pufi, vom ieşi noi din această încurcătură.
Dacă stăm aici speriaţi şi plângem, nu rezolvăm nimic. Hai să căutăm o soluţie”, a propus
Pușu. „Urmele ni se mai văd foarte puţin în zăpadă. Ar trebui să căutăm un loc înalt şi
poate de acolo vom vedea vreo casă”, a propus Pufi în timp ce își ștergea lacrimile.
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Odată ajunși în vârful dealului, Pușu și Pufi s-au uitat în toate părţile şi au văzut o
dâră de fum în depărtare. „Pufi, în direcţia aceea trebuie să mergem!” a zis Puşu
încântat că au găsit drumul spre casă. „Ce bineeeee!” a exclamat Pufi. „Dar deja s-a
înserat afară şi ne va lua mult timp să ajungem până acolo”. „Atunci, să ne
construim un adăpost din crengi şi să rămânem aici peste noapte”, a propus Puşu.
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„Nu putem rămâne aici, o să înghețăm până mâine. Am putea să ne facem
niște schiuri din bucățile acestea de lemn ca să alunecăm mai repede prin
zăpadă. Am văzut asta la Vulpoi, el are o pereche de schiuri din lemn”.
Puşu şi Pufi şi-au construit schiurile şi au pornit în grabă spre casă.
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Au avut mare noroc că au ajuns exact înainte să se lase întunericul. Apoi, au pus
mâini omului de zăpadă și cum se uitau la el, Puşu şi Pufi se gândeau: „ce aventură
pentru câteva bucăți de lemn”.
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