
Pufi descoperă 
importanța prieteniei



În timp ce se plimba, Pufi se gândea cât de tare i-ar plăcea să mănânce
ceva bun. Chiar atunci, a văzut un pom înalt, plin de mere coapte și
zemoase așa cum îi plăceau ei. „Cu merele astea sigur mă satur”, și-a spus
ea. Și cum se învârtea în jurul pomului a pus ochii pe cel mai frumos măr.
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Hotărâtă să nu-i scape ocazia să mănânce mărul, Pufi s-a cătărat în
pom. Dar drumul către vârf era mult mai greu decât s-a așteptat:
„Offff! Nu pot să cred că sunt așa de aproape!” Tocmai atunci, Pușu
a trecut pe-acolo și a întrebat-o: „Ai nevoie de ajutor?” „Nu, nu am
nevoie de ajutorul unui motan bleg ca tine”.„Am vrut doar să te
ajut pentru că pot să mă cațăr cu ușurință până în vârf. Dacă spui că
te descurci singură, eu am plecat”, i-a răspuns Pușu.
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După un timp, au trecut pe acolo Alfi și
Ami. „Ai nevoie de ajutor?”, a întrebat
Alfi. „N-am nevoie de ajutorul vostru.
Sunteți doi câini puricoși, care nici
măcar nu pot să se cațere în pom.”
„Poate nu ne pricepem la cățărat, dar
putem să te ajutăm să ajungi mai ușor
la crengile cu mere. Dacă ești așa
sigură că te descurci, noi ne vedem de
drum”, a spus Ami. Şi amândoi au
pornit mai departe, lăsând-o pe Pufi să
se chinuie în continuare să culeagă
mărul.
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Hotărâtă să ajungă la măr cu orice preț, Pufi și-a făcut curaj și
a sărit pe ultima cracă și cu puțin noroc a reușit să-l culeagă.
După ce și-a savurat mărul, a vrut să coboare din pom, însă
la cea mai mică mișcare craca se mișca atât de tare încât îi
era frică să mai facă vreun pas. Pufi se gândea îngrijorată că
va rămâne toată noaptea acolo: „La cât de urât m-am purtat
poate că nu o să se gândească nimeni să vină după mine”.
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Totuși, prietenii lui Pufi s-au
gândit că de vreme ce nu s-a
întors, s-ar putea ca prietena
lor să fi dat de bucluc și s-au
întors după ea. Cum i-a văzut
pe cei trei venind, Pufi le-a
strigat: „Ce bine îmi pare să vă
văd! Vă rog să mă ajutați să
cobor”.„Parcă nu aveai nevoie
de ajutorul nostru”, a spus
Pușu, încă supărat pe Pufi.
„Așa este, m-am purtat urât.
Îmi pare rău că m-am gândit
numai la mine, când erau
atâtea mere pe care le
puteam culege împreună”.
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Ami, Pușu și cu Alfi au improvizat o saltea din crengi și frunze, așa încât Pufi să
poată coborî fără să se rănească. După ce ea a aterizat în siguranță, s-au gândit
împreună cum să adune și celelalte mere. Ami a venit cu ideea ca ceilalți să se
urce pe spatele ei, astfel încât Pufi să poată aduna mere pentru fiecare.
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Cei patru prieteni au reuşit să culeagă merele și s-au așezat să le mănânce împreună.
Această aventură a învățat-o pe Pufi că prietenii adevărați sunt cei care-ți sar în ajutor și
împart cu tine, dar mai ales te iartă, atunci când recunoști că ai greșit și nu te-ai
comportat prietenește.
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