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Grădina
bunicului
Această carte îi aparţine





Ascunsă în oraș printre case
și cărămizi și asfalt, se află

grădina bunicului.



Alin își vizitează bunicul o dată pe
săptămână. 
El iubește frunzele și florile și copacii.
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Alin ajută la stropit plantele.



El ajută la pregătirea pământului.
Lucrează cu bunicul ziua întreagă.



Când termină treaba, se
bucură împreună de

roadele culese.



Într-o zi, bunicul stătea cu para în
mână. Nu o mânca.
- Ce s-a întâmplat? îl întrebă Alin.



- Grădina mea moare,
răspunse bunicul.

- De ce? întrebă Alin.

- Uită-te mai de aproape, îl
îndemnă bunicul.
 Dăunătorii distrug plantele.





- Avem nevoie de buburuze, zise
bunicul. Ele vor mânca insectele care
atacă plantele. Fără buburuze, grădina
va muri.



- O să adun câteva buburuze, decise
Alin.



Toată săptămâna, Alin a adunat
buburuze.



A găsit o buburuză pe terenul de sport.
 



Încă două la magazin.
 



Trei în parc.
 



Și patru în spatele televizorului.
 



După o săptămână, Alin l-a vizitat pe
bunicul. I-a dus borcanul cu cele 10
buburuze.

- Te-ai descurcat foarte bine. Grozav! a
zis bunicul, impresionat.



Bunicul era foarte bucuros.
 



Buburuzelor le era tare foame!
 



Ele au mâncat insectele dăunătoare. 



Grădina a înflorit din nou.



Din acea zi, grădina
bunicului a crescut și a
crescut și a tot crescut.






