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Dragi copii,

Cartea „Calendarul în povești”, scrisă pentru voi, vine în întâmpinarea lunii în care v-ați 
născut. Și știți voi de ce? Pentru că fiecare lună a anului are magia ei.

După cum bine știți de la părinții și bunicii voștri, fiecare dintre noi s-a născut într-o anumită 
lună. Eu și nepoțica mea, Nina, ne-am născut în august. Voi? 

Dacă v-ați născut cumva în ianuarie, vulpița Ulpi și iepurașul Repi vă vor ajuta să înțelegeți 
că menirea acestei luni este de a vă arăta „ceasul bun” și „drumul bun”; dacă v-ați născut în martie, 
e posibil să primiți mărțișorul chiar de la o rândunică; dacă v-ați născut în mai, toate florile vor fi 
culese pentru voi; iar dacă v-ați născut în octombrie, s-ar putea ca bostanii pentru ziua de Halloween 
să vă fie aduși de bunicul lui Bufa. Dacă însă este luna decembrie, atunci spiridușii lui Moș 
Crăciun, cu siguranță, vă vor ajuta să aveți nu numai cea mai frumoasă zi de Crăciun, dar și cea 
mai frumoasă zi de naștere.

Și astfel, citind cartea „Calendarul în povești”, veți face cunoștință cu prietenii noștri din 
pădure, veverițele gemene Dana și Dona, Bursuca și bursucii ei cei mici, ursul Ian și ariciul Aric, 
familia bufniței Buf și cea a iepuroaicei Ana, cardinalii Car și Cara… Să aveți încredere în ei! Ei 
sunt prietenii voștri, care vă vor împărtăși tot ceea ce știu despre fiecare lună a anului. Ei vă vor 
lua într-o călătorie minunată, din ianuarie până-n decembrie, iar în ultima zi a anului vor poposi 
mai mult timp, pentru a întâmpina Anul Nou împreună cu voi. 

Oh! Cum era să uit! În paginile cărții îl veți întâlni și pe piticul Pit, care mereu îi face pe 
prietenii noștri din pădure să creadă că în viața lor se întâmplă ceva magic… ceva misterios… 
ceva ca de poveste.

Vă doresc să vă bucurați de fiecare lună și de fiecare poveste în parte!

Pentru Nina, nepoata mea



PERSONAJELE DIN  
CALENDARUL ÎN POVEȘTI

Ana, 
iepuroaica

Ica            și              Aca, 
fiicele Anei

Landru, 
măcăleandrul

Pri,  
privighetoarea

Bufo,  
fiul  

bufniţei

Buf,  
bufniţa

Bufa,  
fiica cea mare  
    a bufniţei

Bufi,  
fiica  

cea mică  
a bufniţei

René,  
din familia de  

rândunele



Dodo,  
mătușa celor 
două veveriţe

Dona și Dana,  
veveriţele gemene

Cinzi,  
cintezoiul

Mimi, 
mierla

Binuţa și Albiţa, 
albinuţele

Pit, 
piticul

Repi,  
iepurașul,  
nepotul  
lui Rapi

Uraș,  
un iepuraș

Rapi, iepurele,  
unchiul lui Repi



Bursuca

copiii  
Bursucăi

Bera Beri

Beru

Car și Cara,  
cardinalii

Ulpi, 
vulpea

Ian,  
ursul

Aric, 
ariciul



Când vulpea Ulpi a dat să iasă din casă, iepurașul Repi tocmai trecea în fugă prin fața porții 
ei.

— Repi, încotro alergi? Așteaptă-mă și pe mine! Cu atâta zăpadă în jur, ar fi bine să fim doi 
la drum.

— Am înțeles că la noapte va ninge iar, așa că mă grăbesc să-mi mai cumpăr niște legume. 
Mai am eu ceva morcovi în magazie, dar, vezi tu, Ulpi, eu merg tocmai în Centrul Pădurii și pentru 
că am auzit că ursul Ian, înainte de a-și începe hibernarea…

— O! Cred că știu ce vrei să spui. Și eu tot de aceea ies din casă. Stai numai să închid ușa și 
să-mi pun mănușile. Și eu am auzit că Ian, înainte de a se duce în cabana lui, la hibernat, a pus în 
fața ușii…

— …nici nu știi cum să-l numești, s-au auzit două voci deodată.
— Bună dimineața, Dana și Dona, și voi tot acolo mergeți? le-a întrebat Repi pe cele două 

veverițe gemene.
— Da. Și noi vrem să vedem ce este, că nu prea am înțeles ce ne-a spus cardinalul Car. Cică 

ar fi o carte uriașă cu numere. Doar noi două știm să numărăm. Nu-i așa, Dona? a întrebat-o Dana 
pe sora ei.

— Și eu știu să număr, s-a auzit Beri, bursucul, care s-a alăturat bucuros prietenilor 
lui. Și eu vreau să știu ce se întâmplă. 

 Și tot vorbind și râzând, numai ce văd ei tăblița care îi anunța că 
în curând vor ajunge în Centrul Pădurii. Înainte de a se 

despărți, s-au sfătuit cu toții să se întâlnească în fața 
cabanei ursului Ian, la amiază. Bineînțeles, după ce 
fiecare își va fi terminat 
aprovizionarea.

ESTE IANUARIE ÎN CALENDAR!



Când ceasul primăriei a bătut ora douăsprezece, toți prietenii erau deja în fața cabanei, și toți 
priveau uimiți la „cartea” cea uriașă. De fapt, nu era chiar o carte, cum 

le spusese cardinalul Car.
— Bună ziua tuturor! s-a auzit o voce groasă, necu-

noscută prin acele locuri. Mă bucur că ați venit toți 
odată la mine, a continuat vocea, că așa mă pot 

prezenta. Eu sunt prima dintre cele douăsprezece 
luni ale calendarului. Vedeți voi, prietenii mei, eu 

am menirea să fac trecerea de la un an la altul. Eu 
stau la sfârșitul de drum al anului vechi și la începutul 

de drum al anului nou. 
— Cum adică „drum”, dacă este an? a întrebat 

iepurașul Uraș, care sosise și el în ultimul moment.
— Vedeți voi? Anul trecut, voi toți ați străbătut zile, 

săptămâni, luni, până a ajunge la ziua de azi. Deci am 
putea spune că ați străbătut un drum…

— Așa mi-a spus și bunicul meu, s-a auzit Bufo.
— Eu sunt prima lună din an. Eu deschid porțile 

către toate celelalte luni ce vor urma și 
cărora le sunt un frate mai mare. Ca și 
strămoșul meu, Ianus, am două fețe: una 
este îndreptată spre anul care tocmai s-a 

încheiat, iar o alta spre noul an care le 
arată oamenilor și animalelor „ceasul 

bun” și „drumul bun”, când pleacă 


