Vrăjitoarea
Trosc-Pleosc
în Pădurea Alandala
Amuzanta poveste a vrăjitoarei rătăcite în camera
Anișoarei

Poveste pentru................................

www:SapteAniDeAcasa.ro
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Azi, la noi în pădure,
Printre fragi și printre mure,
Se vorbea așa șoptit
Că-n poiană a sosit
Un musafir nepoftit.
Se făcea că iar ploua
Iar prin ploaie se zărea
O urâtă vrăjitoare
Vai, vai, vai! Ce arătare!
Udă toată amar de ea,
Pe o mătură zbura,
Cu părul făcut vâlvoi
Și în brațe c-un cotoi,
Negru tot ca un tăciune,
Ce-a-nceput să miaune.
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-Of! Zburlito, ți-am mai spus
Să nu zbori așa de sus!
Apoi ”Pleosc!” s-a auzit
Și un țipăt ascuțit.
Măturica s-a-ncruntat
Și așa a replicat:
- Tu, vrăjitoare rea,
Cum poate fi vina mea
Când la meteo spunea
Că vine furtuna mare...?
Numai fraierii o să zboare!
Uite! Coada mi-am pârlit
Când fulgerul ne-a lovit!
Într-o baltă de noroi
Se zărea al ei pisoi.
Tăciune a mieunat
Și-n copac s-a așezat.
Mai încolo, în tufiș,
Cu ochii privea cruciș,
Cea mai crunta vrăjitoare,
Cea mai cea și cea mai tare:
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-Of! Ce zi nenorocită!
O să fac amigdalită!
Și părul își aranja
Cu bagheta-l descâlcea.
-Hai, repede, Măturică
Și tu pocită pisică!
Întarziem la coafor
-Hai! Hai! Hai! Am chef să zbor!
Apoi soarele-a ieșit,
Curcubeul s-a ivit,
Cum în jur ei s-au uitat,
Tare mult s-au minunat.
-Vai! Ți-am spus doar la plecare
Să iei harta vorbitoare!
Ce poienița ciudată!
Și-o cărare-ntortocheată
Iar în jur viețuitoare
Stranii, care mai de care.
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Lângă tufa cea țepoasă
Stă o zână-așa frumoasă.
Lângă ea, un iepuraș,
Care pare drăgălaș.
Însa are opt picioare
Și o pălărie mare!
Mai sus, într-un copac,
Un șarpe făcut colac.
El părea obișnuit
Până ce a glăsuit:
-Cum ați ajuns pe la noi?
Va fi vai și amar de voi!
Chiar nu știți unde ați venit?
Cu blestem v-ați pricopsit!
-Ia taci, șarpe blestemat!
Vrăjitoare a-ngânat,
Repede s-a ridicat,
Rochia și-a scuturat,
Și pe mătură a urcat.
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-Stop! Stop! Ia mai stați un pic!
Că nu ne-ați lăsat nimic.
Prin pădurea Pădurea Alandala,
De vrei să îți găsești calea,
Trebuie neapărat
Să faci ceva ciudat.
-Ia lasăți-mă în pace!
Eu o iau pe unde-mi place!
Drumul este așa ușor,
Eu mă duc la coafor.
-Prea bine! E vrerea ta.
Ia vezi daca poți zbura.
De zburat au tot zburat,
Dar ce lucru minunat:
Ori pe unde-o apucau
În poieniță ajungeau.
După ce au obosit
Și vrun ceas s-au ciondănit,
S-au oprit pe un buștean
Lâng-un fir de leuștean.
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Ca din iarba a răsărit,
Iepurașul cel pocit:
-După cum v-am anunțat,
Căutăm ceva ciudat.
Zâna noastră, Minunata,
Vrea să-și de-a oaspeții gata
Vezi tu, dragă vrăjitoare,
Faima ta e foarte mare.
Se vorbește pe aici
Că poți face tot ce zici
Doar bagheta s-o ridici.
-Tu, măi iepure pocit,
Haide, zi c-am obosit!
Ce sa fac? Mai repejor!
Am și de cantat la cor...
Toată ziua mi-am pierdut
Cine asta ar-fi crezut?
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Între timp, în poieniță,
Ajunsese și-o fetiță.
-Haide, tu, măi vrăjitoare,
Să faci un tort foarte mare
Și copaci de turtă dulce
Și baloane-n cer să urce
Și alei cu levănțică
Și o fântână foarte mică.
Este ziua ei, să știi,
Și-a dorit, ca jucării,
Iepurașul cel pocit
Și un șarpe amețit
Și-o zâna minunată
Din pădurea fermecată.
Eu dorinț-am împlinit
Dar cum tu ai poposit
Fix la noi in poienița
Ia încânt-o pe fetiță!
Haide! Bate din picioare
Și aprinde o lumânare!
După vraja minunată
Poți pleca acasă-ndată.
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Iar când ziua s-a sfârșit,
Jucăriile au obosit
Și pe jos au poposit,
Așa cum au nimerit.
-Of! Of! Of! Măi Anișoara
Iar ai camera alandala?
Se văita iarăși mămica
În timp ce-și privea pitica.
Ea, jos, pe covor dormea
Și Tăciune o păzea.
Măi încolo, răsturnate,
Sau pe rafturi înșirate,
Erau zeci de jucării,
Baloane și farfurii!
-Hai! La tine in culcuș
C-a venit noaptea acuș.
Ia uite-o pe vrăjitoare!
O căută sora mai mare.
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