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Prima casă a fost construită într-un loc foarte îndepărtat, în 

Orient, cu mult, mult timp în urmă de doi prieteni, Kiandru-

Lalim și Kincha Lali-Dam. În vremurile acelea, oamenii 

încă trăiau în peșteri și nu știau ce este o casă. 

Într-o zi, Kindru-Lalim îi spuse prietenului său: 

„Of, Lali, m-am săturat să trăiesc într-o peșteră întunecată. De 

ce nu ne construim noi o casă în pădure?“  

„Este o idee fantastică, Kiandru!“ exclamă el. „Hai să 

mergem să ne întrebăm prietenii – păsările, insectele și 

reptilele - cum să construim o casă!“



 

 
 

 

Cei doi prieteni au ieșit din peșteră și au mers în pădure. 

Primul animal pe care l-au întâlnit a fost un elefant care 

stătea sub un copac, fluturându-și urechile.  

„Ne poți spune cum să construim o casă? O casă foarte 

rezistentă!“ l-au întrebat ei pe elefant.  

„Tăiați trunchiuri de copac ca să puteți face stâlpi de 

susținere la fel de puternici ca picioarele mele!“ 



 

 
 

 

Cei doi prieteni au doborât doi copaci pe care să îi transforme în stâlpi. 

Pe acolo trecea, din întâmplare, un șarpe ce le-a dat și el un sfat: 

„Puneți stâlpi la fel de lungi și de subțiri ca mine,“ șuieră el. 

Kindru-Lalim și Kincha Lali-Dam au tăiat și câteva bețe de bambus din 

apropiere. 



 

 
 

 

Pe când se întorceau cu bețele de bambus, au auzit un muget 

zgomotos. Era o creatură mare, o bivoliță, care trăiește prin 

zonele acelea și care trăgea de carcasa unui animal.  

„Ne poți spune cum să construim o casă, te rugăm?“ întrebă 

Kincha. 



 

 
 

 

„Sunt mult prea tristă să discut acum…“ răspunse 

bivolița. „Dar o să vă ajut. Vedeți voi, un tigru l-a ucis pe 

soțul meu. Ați putea să construiți o boltă pentru acoperiș 

din coastele lui ...“ adăugă ea arătând către scheletul de 

lângă ei. Kincha și Kiandru i-au mulțumit pentru sfat și au 

început să construiască o arcadă din oase și bețele de 

bambus, dar curând i-a ajuns oboseala. 

 



 

 
 

 

Au lăsat jos bețele și au mers până la râu să bea niște 

apă.  

Din fericire, un pește i-a văzut și a venit și el în ajutorul 

lor:  

„Am văzut că ați început să construiți o casă! Uitați-vă 

bine la solzii de pe spatele meu. Culegeți suficiente 

frunze, pe care să le puneți pe acoperiș, unele peste 

altele, exact cum sunt solzii mei. Ele vă vor proteja de 

soare și de ploaie“, spuse peștele după care se depărtă 

de mal. 

 



 

 
 

 

Acum, cei doi prieteni au auzit toate sfaturile de care aveau 

nevoie și au muncit din greu pentru a construi o casă. Când, 

în sfârșit, au terminat lucrul, au chemat toate creaturile 

pădurii să o vadă.  

„Ce minunăție de casă ați construit!“ exclama mulțimea. „Și 

acum este a voastră, puteți locui în ea!“ 



 

 
 

„Nu este doar a noastră, ci și a voastră, pentru că ne-ați 

ajutat să o construim!“ au răspuns cei doi prieteni, plângând 

de fericire. Soarele strălucea pe cer, sufla un vânt ușor, iar 

copacii se mișcau încet, când Kiandru și Kincha au pășit în 

noua lor casă.  

Aceasta este povestea construirii primei case în nordul 

îndepărtat al Indiei, cunoscut astăzi drept Arunachal 

Pradesh. 

 



Tribul Singpho 

 

Singpho este un trib ce locuiește în Lohit și Changlang, 

localități din Arunachal Pradesh. Tribul este împărțit în 

grupuri mai mici, fiecare condus de către un șef numit Gam. 

Spre deosebire de alte triburi ce locuiesc în zona deluroasă și 

se ocupă cu agricultură, Singpho cultivă ceai. 

Femeile Singpho poartă fuste deschise la culoare din lână 

și jachete negre, cu decorațiuni argintii, în special în 

timpul festivalului Munao Poi.  

Bărbații poartă pantaloni lungă, largi și colorați cu sau fără 

un tricou alb și își acoperă capul cu turbane. 

Casele oamenilor din tribul Singpho au de obicei cu două 

etaje și sunt confecționate din bambus. Au o formă ovală 

și etajul cel mai apropiat de pământ este pentru a depozita 

mâncarea, iar sus locuiește familia. 
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