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Planul
Furnicuței
Această carte îi aparţine
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Furnicuței îi plăcea să citească.
Deseori furnicile îi spuneau:
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 - Furnicile nu citesc. Furnicile
trebuie să se hrănească.
Furnicile adună hrana necesară.
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Furnicuța citea toată ziulica, citea și
iar citea neîncetat.
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Celelalte furnici adunau mâncare
pentru iarnă și o duceau în magazia
subterană.
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Mama și tatăl ei s-au supărat foc,
iar Furnicuța s-a simțit tare rău.
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Toamna, când cad frunzele,
furnicile duc hrana în subteran.
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Regina vrea hrană ca să umple
magazia, astfel că toate furnicile
trebuie să muncească mult.
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Furnicuța le spune despre un loc
despre care a citit.

 - De un restaurant avem nevoie, un
loc unde oamenii se duc să
mănânce. Așa spune în cărțile pe
care le citesc.



Furnicile mărșăluiesc în șir indian. 
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Mărșăluiesc spre soarele care apune.
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Iar Furnicuța spune:
 - Uite, aici e unul!
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Furnicile mărșăluiesc în șir indian,
cărând un burger și o chiflă.
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Când se întorc, Regina se bucură.
Magaziile sunt pline. 
Se aud urale.



15

Furnicuța primește îmbrățișări de la
mama și de la tata.
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Surioara sa o ia de mână. 
 - Acum cred că înțeleg.
Cât de mult îți place ție să citești... mă
faci și pe mine curioasă.                         
 Ia să arunc o privire!




