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Era vară. Furnicile din Furnicopolis 
adunau hrană. 

Doar Furni cel Leneș stătea întins pe spate 
pe un bolovan și se bucura de soare. 



Mama și surorile lui adunau 
hrană cu sârg, dar el doar  

privea, fluiera și aștepta ca ele 
să termine de lucru. 



Când sosea timpul mesei, Furni cel Leneș 
sărea repede și se arunca la masă primul.



Furni cel Leneș întotdeauna se plângea când îi 
dădeau de lucru. Era atât de leneș încât îl 
lovea plânsul de lene.

În loc să lucreze, Furni cel Leneș povestea tot 
timpul. Când era timpul să plece acasă, 
munca sa rămânea neterminată.  



Într-o zi, mama l-a găsit tolănit pe un 
bolovan, după cum îi era obiceiul. 



Mama s-a supărat și l-a pedepsit.

I-a spus să umple repede un sac de 
mâncare, altminteri nu va primi de 
mâncare. 
Furni cel Leneș a bombănit, dar s-a pus pe 
treabă. Se temea că va rămâne fără mâncare.



Până la capătul zilei, sacul lui s-a umplut. 
Mama a fost foarte fericită să vadă că fiul ei a 
muncit atât de mult.  



Mama a pregătit o masă specială pentru a-și 
răsplăti fiul. 
Lui Furni i-a plăcut mâncarea și a savurat-o 
împreună cu celelalte furnici.  



Dimineața următoare, Furni cel 
Leneș s-a trezit primul și a pregătit 
micul dejun pentru mama.  



Toate furnicile au fost mirate de schimbarea 
lui Furni cel Leneș. El mergea pe la fiecare și 
se oferea să ajute pe oricine avea nevoie. 



Bătrânii din Furnicopolis au celebrat 
schimbarea lui Furni cel Leneș.  



Furni cel ne-Leneș a înțeles importanța 
muncii alături de ceilalți. 

Când muncim cot la cot, e pace, bucurie și 
armonie.  






	the-lazy-ant_en_20191210
	the-lazy-ant_interior_



