
În ţara afinelor





Într-o bună dimineaţă, Catrinel a plecat să culeagă fructe de pădure. A luat două 
coşuleţe, unul  pentru afine şi  unul  pentru zmeură.  Era ziua mamei şi  vroia să-i 
aducă fructele în dar. Dar unde erau afinele? Catrinel a căutat în toata  pădurea, dar 
nu a găsit nici fir de afină. S-a asezat pe un trunchi de copac şi a inceput să plângă. 

Deodată a auzit  „cioc cioc”  în pantofior  şi  o voce „Nu fi  tristă, Catrinel”. Era un 
bătrinel cât un măr de mare care i-a spus:

„Sunt Regele Afin şi am să-ţi arăt unde cresc afinele”

Cu ochii mari de mirare, Catrinel a rămas fără de lacrimi şi fără de cuvinte. Atunci 
Regele Afin i-a atins pantofiorii cu o baghetă mică cât o mărgică şi Catrinel s-a făcut 
cât Regel Afin de mititcă! Era acum în ţara afinelor unde iarba era cât o pădure de 
înaltă şi florile erau cât coroana regelui de mari. Coşuleţele deveniseră însă prea 
grele  şi  Regele  Afin  a  chemat două veveriţe  în  ajutor.  Acestea  s-au înhămat la 
coşuleţe şi au dispărut iute printre flori. În curind se plimbau cu toţii printre ferigi 
înalte ca palmierii.  Catrinel era fermecată de ceea ce vedea, totul părea aşa de 
diferit în această lume. Nuca era mare cât o plăcinta. Cât despre păianjan, Catrinel 
nu prea ştia ce sa zică, părea prietenos, dar cam mare pentru un copil mic şi un pic 
sperios.





„Am ajuns!” a spus Regele Afin când au intrat într-o pădure cu mulţi pomi încărcaţi 
de fructe.

„Uite, mere albastre!” a exclamat Catrinel cu mirare.

„Ha, ha, ha, nu sunt mere, ci  afine!” a raspuns Regele Afin. „Vino acum să faci 
cunoştinţă cu băieţii mei”.

Şapte băieţandri jucau fotbal cu afine şi au venit fugind la Catrinel. Hăinuţele le erau 
ude şi albăstrui de la sucul de afine. Regele Afin le-a spus povestea lui Catrinel şi i-a 
rugat pe copii să o ajute să umple coşuleţele. Copiii s-au căţărat iute în copaci să 
culeagă afine. Când coşul albastru a fost plin, au fugit cu toţii înapoi la joacă.

Au construit apoi o bărcuţă din coajă de copac cu pânză dintr-o frunză şi au plecat 
cu ea pe lacul plini de nuferi uriaşi. Catrinel a uitat cu totul de afine şi fragi până 
când un băieţel şi-a amintit că Domniţa Fraga îi aşteaptă cu fructe proaspete. Au 
sărit repede din bărcuţă, iar băieţeii s-au pieptănat, s-au spălat pe dinţi si pe mâini 
de sucul de afine. Opt şoricei îi aşteptau, gata de galop prin pădurea de afine şi 
plante aromate către ţara fragilor.

Domniţa  Fraga  îi  aştepta  în  luminiş,  împreună  cu  cele  cinci  fetiţe  ale  sale.  Ele 
ştergeau frăguţele de ultimul fir  de praf,  iar  pe cele mai roşii  şi  strălucitoare le 
puneau in coşuleţ.





Fetiţele tare s-au mai bucurat când au văzut-o pe Catrinel. Domniţa Fraga i-a atras 
atenţia însă că frăguţele sunt tare delicate şi aşa trebuie să fie şi ea. Dar fetiţele 
i-au  umplut  iute  cosuleţul  cel  roşu.  Iar  când  au  vazut  două  gărgăriţe  zburând 
pofticios au inceput sa cânte „Gărgăriţă-riţă, zboară-n altă poieniţă”.

Când au terminat de cules frăguţele, au chemat-o pe Catrinel la joacă. S-au dat 
huţa pe o pânză de păianjen, au cântat şi dansat cu un greieraş foarte talentat.

Dupa joacă, Domniţa Fraga i-a chemat pe toţi la o masă delicioasă. Au venit cu mic 
cu mare, albinuţe, fluturaşi, furnicuţe, greieraşi. Au mâncat cu mare poftă frăguţele 
proaspete şi parfumate. După ce s-au săturat, Catrinel a mulţumit frumos şi şi-a 
luat rămas bun. Coşuleţul era aşa de plin încit au trebuit să-l încarce într-un car tras 
de cei opt şoricei. Si deşi înaintau mai greu, tot au trecut ca o vijelie pe lânga un 
melc verde de ciudă că nu se poate lua la întrecere cu ei. 

Regele Afin îi aştepta în ţara afinelor şi a poruncit celor opt soricei să o duca pe 
Catrinel înapoi la locul unde s-au întilnit. Baieţeii au incercat să-l înduplece pe Rege 
să îi mai lase sa se joace încă un joc, dar Regele Afin le-a spus că e târziu şi mămica 
lui Catrinel va fi îngrijorată. Atunci şi-au luat rămas bun si au rugat-o cu toţii pe 
Catrinel sa mai vină şi alta dată în vizită.





Când s-a trezit înapoi în pădure, Catrinel a crezut că toata povestea aceasta a fost 
doar un vis. Dar când a vazut cele două coşuleţe pline cu afine si fragi a ştiut că s-a 
întilnit cu adevărat cu Regele Afin si Domniţa Fraga.

Înapoi acasă a desenat o felicitare de ziua mamei pe care a pus-o lângă cele două 
coşuleţe şi un buchet de flori. 

A fost cel mai frumos cadou pe care mămica ei l-a primit vreodată!


