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Sus de tot, în înzăpeziții munți Himalaya, trăia 

frumosul ursuleț Bablu. Acesta avea o blană lungă, 

neagră și strălucitoare, pe care nu se vedea nici 

măcar un fir alb. Bablu era un urs tare poznaș, 

iubit de toată lumea, mai ales de mama sa. El se 

ținea totuși întruna de năzbâtii.  
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De dimineața până seara, Bablu sărea, se juca și 

alerga prin pădure în timp ce mama sa îl striga: 

- Bablu, fiule, nu fi așa năzdrăvan!  

- Oprește-te puțin! Odihneste-te! 

- O, nu! Bablu, te vei răni! Fiule, ai grijă! 

- Bablu, e târziu, e noapte! Mergi la culcare, fiule! 

 



4 
 

 

 
 

 

Mama încerca întruna să îl domolească, dar energicul Bablu 

născocea noi lucruri, neauzind un cuvânt dintre cele spuse de 

mama sa.  

Această poveste este întocmai despre o asemenea noapte. 

Mama era tare obosită. Și cine oare ar fi putut s-o 

învinovățească? Ea își petrecuse întreaga zi fugind după 

Bablu și mustrându-l. Dar Bablu era prea entuziasmat să 

doarmă. Mintea îi era plină de întrebări:  

- Unde doarme oare soarele noaptea?  

- Cine este mama lunii?  

- Noaptea, când mie nu mi-e somn, de ce mamei îi este 

somn?  

- De ce? Unde? Când? Cum?  
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Toate aceste întrebări roiau în mintea lui Bablu până 

amețea. Pur și simplu nu mai putea sta locului, așa că s-a 

furișat afară din bârlog și a stat în aerul rece al nopții. 

Sunete ciudate înțesau noaptea: vântul vâjâia prin copaci. 

Pădurea era puternic luminată de luna plină ce atârna 

aproape de pământ.  

Întrebările continuau să fâlfâie în mintea lui Bablu precum 

fluturii neosteniți.  
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Bablu a visat dintotdeauna să facă ceva, orice i-ar determina 

pe ceilalţi să îl remarce și să exclame: „Vai! Datorită lui 

Bablu urșii himalayeni au devenit celebrii în întreaga lume!”  

Dar oare ce ar putea face un pui de urs atât de special încât să 

devină celebru peste tot în lume? 
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Pierdut în gânduri, Bablu observă un cedru înalt care se legăna 

în briza nopții. De fiecare dată când cedrul se mișca, părea că 

cele mai înalte crengi ale sale atingeau luna.  

Deodată, lui Bablu îi veni o idee extraordinară! Cu ochi 

strălucitori și plin de entuziasm, ursulețului îi venea să 

danseze! 

Dar el știa că la cel mai mic zgomot mama lui s-ar fi trezit și l-

ar fi trimis direct la somn.  

Dacă ar fi aflat planul lui Bablu, ea s-ar fi supărat pe el, iar 

visul lui ar fi rămas nerealizat.  
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Probabil vă întrebați ce idee îi venise lui Bablu privind 

copacul. Ce credea el că ar fi putut să îl facă celebru? Ei 

bine, o să vă povestesc imediat.  

 
El fusese întotdeauna priceput la cățărat. Acum, el 

plănuia să se cațăre pe acel cedru înalt. Când vântul va 

legăna cedrul și va atinge luna, el va putea să sară într-o 

secundă direct pe ea! 
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Știa că astfel el ar fi Primul Urs pe lună! Toată lumea 

ar fi uimită. Toți urșii din pădure ar fi geloși, mai ales 

Sona-Mona care râde tot timpul de Bablu și de visurile 

sale. Oamenii de știință despre care îi povestise mama 

l-ar  vedea dansând pe lună prin telescoapele lor mari și 

puternice.   
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Ziarele ar scrie despre el și i-ar publica poza. Toată lumea 

ar vrea să îi ia interviul și să îi pună tot soiul de întrebări. 

Bablu urma să răspundă stând pe lună. El spera că astfel 

va găsi răspunsul și la unele dintre propriile întrebări.   
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Ce bine ar fi fost dacă ar fi existat pe atunci un copil 

inteligent cum ești tu care să îi clarifice anumite 

lucruri lui Bablu! De exemplu, ar fi putut să îi 

explice că, indiferent cât de înalt este un copac, el nu 

poate atinge luna! Doar PARE de aici de jos că 

ramurile sale se întind până la cer. Dar, din păcate, 

nu era nimeni ca tine care să îi bage mințile în cap lui 

Bablu.  
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Până la urmă, Bablu a tras tare aer in piept și s-a 

îndreptat spre pădure. Bătea o briză rece, dar Bablu era 

prea prins în propriile gânduri pentru a simți frigul. De 

asemenea, blana groasă de urs era ca o armură ce îl 

proteja împotriva vântului înghețat.  
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Bablu a început să alerge cât îl țineau picioarele-i 

butucănoase. El a fugit din ce în ce mai repede până 

când a ajuns la copacul său. S-a uitat în sus la copac… 

Da! Da! Presupunerea lui era corectă. Copacul era înalt 

până la cer. 
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Fără să mai piardă vremea, Bablu începu să se 

cațăre în copac. Mai sus, mai sus, tot mai sus.  

Copacul era imens. Cu cât ajungea mai sus, cu 

atât începea să fie mai frig. El observă, de 

asemenea, că ramurile copacilor deveneau din 

ce în ce mai subțiri.  
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Se întrebă: „Oare devin crengile mai subțiri sau devin eu mai 

gras?”. Dar, adevărul este că lui Bablu nu îi prea păsa. El 

continua să urce: mai sus, mai sus, tot mai sus.  

Într-un final, a ajuns în vârf. Fericirea, dar și răcoarea și 

înălțimea îi dădeau amețeli. El se gândi: „A venit momentul 

ca totul să se schimbe.” Visurile lui erau la o depărtare de o 

lungă săritură.  

Dar, firește, știți ce s-a întâmplat, nu-i așa? 
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Când a ajuns in vârful vârfului și și-a ridicat privirea 

pentru a face săritura finală a descoperit că… luna 

era la fel de îndepărtată cum fusese și când el se afla 

pe pământ. Ea era în continuare foarte-foarte-foarte 

departe.  

De abia atunci și-a dat Bablu seama cât de nătâng 

fusese. El a înțeles câtă dreptate avusese mama sa 

când spusese: „Bablu, tu te arunci cu capul înainte și 

abia apoi te gândești la consecințe!” Bablu a priceput 

că cel mai bine ar fi să coboare încet, încetișor din copac și 

să se furișeze înapoi în peștera lui înainte ca cineva să afle ce 

a făcut.  

DAR… 

Când era pe punctul de a coborî, auzi un sunet ciudat. 
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Pâr! 

Pâr! 

Pââââr! 

Trosc! 

Trosc! 

Troooosc! 

Trooooosssssc!
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Ce zgomote ciudate erau acestea? Da! Ați ghicit! Erau 

trosniturile crengilor subțiri și fragile din vârful cedrului care 

se îndoiau și se rupeau sub greutatea lui Bablu. Iar apoi 

VÂJ 

VÂJ  

VÂJ 

BUUUUF!
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Iar de jur împrejur era liniște. Niciun foșnet, niciun sunet 

nu se auzea. Brusc, mama lui Bablu se trezi dintr-un 

somn adânc.  

- Bablu?! strigă ea și se uită în jur.  

Dar Bablu nu era acolo.  

- Bablu?! Bablu?! 

- Bablu, fiule, unde ești? 

- B…AAAA…BLUUUUUUUU!!!! 

Vocea începu să îi tremure, iar ochii i se umplură de lacrimi. Pufăind 

și gâfâind, tremurând din cap până-n picioare, Mama Urs alergă prin 

pădure țipând și strigându-și mult iubitul fiu.  

BABLU….!!!” 

Dar Bablu stătea întins pe pământul rece și umed al pădurii. Nu privea 

în sus, nu se foia. Ochii îi erau închiși. Era perfect nemișcat. Tăcut.  

 

„Bablu….o! nu!…” 

Mama fugi spre corpul țeapăn al ursulețului. Îl întoarse. 

O! Nu! 

O rană adâncă îi sfâșiase pieptul. Sângele lui înroși treptat covorul 

pădurii.  

Iar Bablu zăcea nemișcat. Neclintit.  



20 
 

 

 
 

 

 

 

 

- Bablu, ce s-a întâmplat, fiule? Vocea mamei 

tremura și lacrimile se prelingeau.  

Să fie acesta tristul sfârșit al poveștii lui Bablu?  

Citiți mai departe și veți afla! 
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Mama s-a aplecat deasupra fiului ei, oftând. 

Deodată a simțit o gâdilătură în labă. Ce se 

întâmpla? Un fir argintiu dansa în palma ei. Un fir 

lung ce părea să atârne din cer.  

Uitându-se în sus, ea văzu luna și realiză că firul 

cel lung era de fapt o rază de lună. Se uită în sus și 

văzu luna zâmbindu-i și făcându-i cu ochiul. Părea 

să îi spună:  

- Grăbește-te! 
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Mama înțelese imediat ce voia luna ca ea să facă. Luă 

de pe jos repede un ac de cedru și trecu raza de lună 

prin el. Apoi repede, repede începu să coase pieptul 

sfâșiat al lui Bablu. Când făcu ultima cusătură, Bablu 

își deschise ochii.  
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- Mamă? Mămico? Îmi pare rău… Copacul acela… luna… am 

crezut… dar apoi… îmi pare tare, tare, tare rău, mămico! 

Dar ochii mamei erau plini de lacrimi de fericire. Ea își 

îmbrățișă fiul și spuse: 

- Ești bine, fiul meu! Ești bine! Totul va fi bine acum! 
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Toți urșii din pădure se strânseseră să vadă ce se întâmplă. 

Când au văzut V-ul strălucitor de pe pieptul lui Bablu, au fost 

foarte surprinși. Ei nu știau că este vorba despre o rază de 

lună. Toți au început să strige: 

- Vai! Bablu! 

Iar unele fete drăguțe au început să chicotească: 

- Ești cu siguranță cel mai arătos urs din pădure, Bablu! 
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Dar ce a făcut Sona-Mona? A stat tăcută. Ce ar fi putut 

spune? Până la urmă visul lui Bablu de a deveni celebru se 

îndeplinise. Iar când ceilalți urși au auzit cum ajunsese Bablu 

sa aibă acel V pe piept, au început să țipe că și ei și-ar dori 

unul la fel. Mama s-a uitat la lună și aceasta i-a zâmbit și a 

dat din cap aprobator.  
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Așa că mama a trecut raze de lună prin multe ace de cedru 

și a cusut V-uri argintii și strălucitoare pe piepturile 

celorlalți urși. Pe cât devenea coada de lungă, pe atât cosea 

mama mai repede și mai din greu. Bablu râdea și bătea din 

lăbuțe în timp ce își spunea iar și iar povestea. 

Până când și-a dat seama că nu îi mulțumise lunii. S-a uitat 

în sus, dar… 

O! Nu! 
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- Mamă! Oprește-te! Privește ce a pățit luna! 

Când au ridicat privirea, au văzut că din lună nu rămăsese 

decât o felie subțire, subțire în locul cercului de dinainte. Toți 

urșii s-au simțit atunci vinovați.  

- Am luat atâtea raze de lună că aceasta a rămas mică și 

plăpândă, s-au văitat ei.  

Dar luna a zâmbit din nou și le-a zis:  

- Nu-i nimic, prieteni! În doar câteva zile voi fi din nou 

neștirbită. Priviți doar magia mea! 
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Și, negreșit, peste câteva săptămâni, luna a devenit din 

nou mare și rotundă. Și atunci a sosit clipa ca Mama Urs 

să coasă mai multe V-uri pe mai multe piepturi de urs.   

Chiar și azi, dacă te uiți la cer și vezi că luna este foarte 

subțire, poți fi sigur că, undeva sus, pe înzăpeziții munți 

Himalaya, mama lui Bablu mai coase alte V-uri pe 

piepturile urșilor.  

Iar atunci când luna devine treptat un mare și rotund O, 

atunci poți fi sigur că mama o lasă pe lună să se 

odihnească. 
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Vrei să știi ce s-a întâmplat cu Bablu? El a devenit cu 

adevărat celebru, fiind primul urs cu un V strălucitor pe piept. 

Dacă nu ar fi fost aventura lui, marele urs din Himalaya ar fi 

avut în continuare o blană neagră, simplă.  

Data viitoare când vei merge la grădina zoologică sau când 

vei privi într-o carte, să îți amintești să cauți ursul himalayan. 

Atunci te vei convinge că această poveste este adevărată. 
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Bhabhloo Bear’s Adventure (English)
Bhabhloo Bear’s life is full of twists and turns and he moves 
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