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 Demult, în îndepărtata 
Indie trăia Raji, un vestit croitor și 
țesător, celebru pentru frumusețea  
covoarelor sale. Casa în care își 
petrecea zilele și anii, și în care își 
făurea magia, era una foarte mică, 
strâmtă, cu numai două încăperi. 
Dintre acestea, una era plină cu 
cele mai frumoase perne, țesături, 
gheme de lână și covorașe, mai 
frumoase decât orice văzuseră ochii 
omenești vreodată. 

 Raji nu era un negustor tipic. 
Lucrările lui, atârnate la intrare, 
purtau o inspirație aparte și nu erau 
de vânzare. Știa din prima să-și 
ochească cumpărătorii, chiar  
dinainte ca aceștia să-i calce pragul. 
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 Ne tako davno, u dalekoj 
Indiji živeo je Slađan, čuveni krojač 
i tkač koji je bio poznat po lepoti i 
neobičnosti svojih ćilima. Kuća u  
kojoj su mu prolazili dani i godine, 
i u kojoj je stvarao svoju magiju,  
bila je vrlo mala, uzana, sa samo 
dve prostorije, od kojih je jedna 
bila ispunjena najlepšim jastucima, 
tkaninama, vunicom i ćilimima koje 
ljudsko oko do tada nije videlo. 



Dacă îi erau pe plac, Raji îi ruga 
să-i spună o poveste. Îi plăcea să 
asculte povești despre viețile lor, 
destinele lor, strămoșii lor, culturile 
și obiceiurile lor, despre visele lor... 
Abia după ce îi asculta știa dacă 
au nevoie sau nu de covoarele lui. 
Mulți i-au oferit bogățiile lumii în 
schimbul covoarelor sale, însă fără 
niciun rezultat: singura condiție era 
ca țesătorul să asculte o poveste.

 Apoi, Raji împletea firele 
poveștilor până noaptea târziu.
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 Slađan nije bio tipičan 
trgovac, on je svoja dela stvarao 
obdaren nekim posebnim 
nadahnućem, ali ih nije prodavao. 
Kupce je birao i umeo je da ih  
proceni i pre nego što prekorače 
njegov prag. Ukoliko bi mu se 
dopali, tražio je od njih da mu 
pričaju. Voleo je da sluša o njihovim 
životima, sudbinama, precima,  
kulturama, običajima, snovima... 
Tek kada bi ih saslušao, znao je da li 
su im potrebni njegovi ćilimi. Mnogi 
su mu nudili sva blaga ovoga sveta, 
ali on nije mario. Priča je bila jedini 
uslov. 



 Într-o seară, a auzit un 
ciocănit slab la ușă. A deschis. În 
prag stăteau trei oameni. Raji i-a 
primit în casă, știa că îi așteaptă 
de-o viață. Oamenii se uitau unii la 
alții, nedumeriți și surprinși, căci  
nu se cunoșteau între ei.

 Primul om venea din Europa 
de Sud. În fața ușii lui Raji îl  
adusese pasiunea pentru călătorii 
și pentru fotografie. Și și-a depănat 
povestea. Era orfan, toată viața se 
simțise foarte singur. Călătorea în 
căutare de prieteni și de  
familie, construindu-și viața ca pe 
un puzzle, din bucăți adunate de ici 
de colo. Nimeni nu-l lua în serios, 
oamenii îi reproșau că e un spirit 
neliniștit și refuzau să-l cunoască 
mai bine. În timp ce trecea pe lângă 
atelierul țesătorului, un covor de 
culoare roșie i-a atras atenția și l-a 
făcut să se oprească în loc.  
Privindu-l, simțea cum îl învăluiește 
căldura acestei culori și dă naștere 
unui sentiment necunoscut. Pentru 
prima dată în viață simțea iubirea.
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 Slađan bi nakon toga nitima 
njihovih priča tkao do kasno u noć.

 Jedne večeri, začulo se slabo  
kuckanje na starim, trošnim,  
drvenim vratima čuvenog tkača. 
Kada je otvorio vrata, ugledao je 
troje ljudi. Slađan ih je primio u 
svoj dom, znajući da ih je oduvek 
čekao. Ljudi su se zagledali i ćutali, 
uplašeni i iznenađeni. Niko od njih 
nije poznavao onog drugog. 

 Prvi čovek je došao iz Južne 
Evrope. Do Slađanovih vrata dovela 
ga je želja za putovanjima i ljubav 
prema fotografiji. I tada je započeo 
svoju priču. Bio je siroče, celog 
života se osećao veoma usamljeno i 
kroz svoja putovanja tražio je 
prijatelje i porodicu, sastavljao 
slagalicu svog života. Niko ga nije 
shvatao ozbiljno i svi su osuđivali 
njegov nestašan duh ne želeći da 
ga upoznaju bolje. Dok je prolazio 
pored tkačeve radnje, uočio je jedan 
ćilim crvene boje koji ga je odmah 
privukao. Posmatrajući ga, osećao je 
kako ga toplina te boje preplavljuje 
nekim neobičnim osećajem. Po prvi 
put u svom životu osetio je ljubav.



 Apoi și al doilea om și-a spus 
povestea. Raji îl asculta cu atenție. 
Omul era un negustor de ceaiuri 
tămăduitoare cu care vindeca  
oamenii. Venea din Sahara și 
călătorise pe toate continentele. În 
călătoriile sale adunase cele mai 
diverse ierburi pe care nu le putea 
găsi în locurile-i natale. În fața  
atelierului lui Raji îl oprise un covor 
de culoare galbenă, care îi amintea 
de culoarea nisipului, a Saharei, a 
pietrelor de acasă.

 Al treilea om sosise cu vaporul 
din America, era o scriitoare ajunsă 
în India în căutarea unei povești 
neobișnuite pentru noua ei carte. 
Într-una din călătoriile sale auzise 
de ciudatul țesător și și-a dorit să-l 
cunoască personal. Nu spera să-l 
găsească așa de repede dar, în timp 
ce se plimba în căutarea inspirației, 
a zărit culoarea albastră pe unul din 
covoarele lui Raji. Albastrul acela 
i-a amintit de mare, de spații  
deschise, fără capăt, după care  
tânjea spiritul ei.

 Toți trei au mărturisit că 
fuseseră atrași spre ușa atelierului 
lui Raji de o forță invizibilă, aparte. 
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 Nedugo zatim, i drugi čovek 
je ispričao svoju priču. Slađan ga je 
pažljivo slušao. Bio je poznati  
trgovac čajevima, koji je imao 
posebnu energiju, te je njome lečio 
ljude i pomagao im. Došao je iz  
Sahare. Na svom putovanju  
sakupljao je najrazličitije travke 
koje u svojim krajevima nije mogao 
da pronađe. Ka Slađanu ga je vukla 
žuta boja, boja peska, Sahare,  
karija i kamena. 

 Treća osoba bila je žena, 
knjževnica koja je stigla u Indiju 
tražeći neobične priče za svoju novu 
knjigu. Tokom svojih putovanja čula 
je za čudnog tkača i poželela da 
ga upozna. Nije se nadala da će ga 
tako brzo pronaći. Videla je plavu 
boju na jednom od njegovih tepiha 
i ona ju je podsetila na more, pros-
transtvo, beskraj i sve ono za čime 
je njen duh oduvek težio. 

 Sve troje ih je neka  
posebna, neobjašnjiva sila privukla 
Slađanovim vratima. On ih je  
primio jer je znao da se nisu bez 
razloga zatekli tu. Obećao im je da 
će im istkati takve ćilime kakve do 
sada nisu videli. 



Țesătorul le-a promis tuturor că le 
va țese covoare la care nici nu visau. 
Zis și făcut. Toată noaptea a lucrat 
Raji în atelierul lui iar dimineață a 
ieșit cu covoarele și le-a dăruit celor 
trei călători.

 Toți trei au fost foarte 
surprinși. Covoarele erau toate 
la fel! S-au privit prima dată 
dezamăgiți, apoi au cerut de la 
Raji explicații. Cum e posibil să 
răsplătească trei povești atât de  
diferite cu același fel de covor?

 Raji a dat din umeri și le-a 
spus că frumusețea covoarelor nu 
stă de fapt în firele prețioase sau 
culorile speciale ci în sufletul celui 
care le privește și în alegerile pe 
care le face fiecare privitor.
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 Kada je završio, dao im je 
obećane darove. Svi su bili začuđeni. 
Ćilimi su bili isti. Razmenili su  
nekoliko razočaranih pogleda i 
zatražili objašnjenje. Pitali su se 
kako je moguće da nagradi tri  
potpuno različite priče  
istim ćilimom.

 A onda im je Slađan objasnio 
da lepotu ćilima ne čine skupocena 
tkanina ili posebne boje. Ona se 
nalazi u duši onog ko ih posmatra i 
u odlukama koje donosi  
svako od njih.



 A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi nu s-ar povesti.

 A fost odată o fetiță care avea o cutie cu carioci  
colorate. Erau acolo în cutie carioci de toate felurile,  
unele subțiri, altele groase, unele vechi, altele noi, unele abia 
dacă mai scriau, unele erau lungi, altele erau scurte.
Într-o zi cariocile subțiri le-au spus celor groase:

 Bilo jednom, jer da nije bilo – ne bi se ni pripovedalo.

 Bila jednom jedna devojčica koja je imala kutiju  
flomastera. U toj su kutiji bili raznorazni flomasteri, neki tanki, 
neki deblji, neki stari a neki novi, neki jedva da su još pisali, 
neki su bili dugački, a neki kratki.

 Jednog dana, tanki flomasteri su rekli 
debelim flomasterima:
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‒ Sunteți prea groase, nu avem loc de 
voi! Ia să plecați voi de aici, să avem noi 
mai mult loc!

 Cariocile cele groase au răspuns:

‒ Dar suntem aici dintotdeauna, aici e 
locul nostru, nu plecăm nicăieri!

 Și s-au certat, și s-au certat, până 
le-a auzit fetița și le-a spus:

‒ Toate sunteți cariocile mele iubite și vă 
prețuiesc pe fiecare în parte. Vă rog să 
nu vă mai certați.

 Și cariocile nu s-au mai certat.

18 19

‒ Previše ste debeli, nemamo mesta zbog vas! Hajde, 
gubite se odavde, baš nemamo mesta zbog vas!

Debeli flomasteri su odgovorili:

‒ Ali mi smo ovde od vajkada, tu je naše mesto, 
ne idemo mi nigde!

I tako su se svađali i svađali, sve dok ih nije čula devojčica 
i rekla im:

‒ Svi ste vi moji dragi flomasteri i svakog zasebno volim. 
Molim vas, prekinite sa svađom.

I flomasteri su prestali sa svađom.



 În altă zi cariocile care scriau 
bine le-au zis celor care deja își  
pierduseră puterea:

 ‒ Mai bine ați face loc altora, 
mai potrivite pentru colorat! Voi 
v-ați uscat, nu vedeți că nu mai 
sunteți de nici un folos?

 Cariocile care nu mai scriau 
bine s-au apărat:

 ‒ Noi suntem aici să vă arătăm 
ce vă așteaptă pe fiecare, ar trebui 
să învățați de la noi și să nu mai fiți 
așa trufașe! Nici nu ne gândim să 
plecăm!

 S-au certat ce s-au certat, 
până le-a auzit fetița și le-a spus:

 ‒ Mie mi se pare că fiecare 
sunteți valoroase: uneori desenele 
mele sunt mai frumoase cu culori 
vii, alteori cu culori mai șterse,  
depinde ce vreau să desenez.  
Vă rog mult, nu vă mai certați.

 Și cariocile iar s-au oprit  
din ceartă.

 Apoi, într-o zi, fetița a adus 
o cariocă nouă și a pus-o în cutie 
împreună cu celelalte. Cariocile mai 
vechi au strigat îndată:

 ‒ Străino, pleacă imediat 
înapoi de unde ai venit! Nu vezi că 
locul tău nu e aici cu noi? N-avem 
loc pentru tine, suntem 
deja destule!
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 Jednog drugog dana, flomas-
teri koji su pisali dobro rekli su 
flomasterima koji su izgubili snagu 
bojenja:

 ‒ Bolje bi vam bilo da naprav-
ite mesta za druge, one koji još uvek 
mogu da boje! Osušili ste se, zar ne 
vidite da više ničemu ne služite?

 Osušeni flomasteri su  
se branili:

 ‒ Mi smo tu da biste videli šta 
će dočekati svako od vas, bolje bi 
vam bilo da naučite od nas i da ne 
budete tako gordi! Nemamo ni naj-
manju nameru da odemo!

 I svađali su se i svađali, sve 
dok ih nije čula devojčica i rekla im: 

 – Meni se čini da ste svi 
podjednako važni: ponekad su 
moji crteži lepši u življim bojama, 
ponekad sa manje vedrijim, u  
zavisnosti od toga šta mi se crta. 
Molim vas, nemojte se više svađati.

 I flomasteri su prestali 
sa svađom.

 I, tako, jednog dana, devojčica 
je donela novi flomaster i stavila ga 
u kutiju zajedno sa ostalim 
flomasterima, a oni su 
odjednom povikali:

 ‒ Novajlijo, vrati se tamo 
odakle si došao! Zar ne vidiš da ti 
nije mesto ovde među nama, 
nemamo mesta i za tebe, 
previše nas je!



 Era o zi de vară. Soarele se 
înălțase pe cer și se lupta din greu 
cu norii capricioși, împânziți pe 
toată bolta cerească. Părea o luptă 
grea între căldură și frig. La ferma 
Marabu, animalele erau supărate că 
azi iar va ploua, va fi frig și soarele 
nu se va arăta pe cer prea  
mult timp. 

 Carioca cea nouă le-a răspuns:
 
 ‒ Nu am ales eu să vin aici! Nu 
am unde altundeva să mă duc.

 Și s-au tot certat până le-a 
auzit fetița și le-a zis:

 ‒ Carioca cea nouă am 
primit-o de la bunica, e un cadou 
pe care îl iubesc. Vă iubesc pe 
toate, cariocile mele dragi! Vă rog, 
încercați să vă înțelegeți.

 Și cariocile s-au împăcat și au 
locuit fericite împreună în cutia lor. 
Din când în când fetița le scotea 
din cutie pe toate și făcea desene 
nemaipomenit de frumoase.
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Novi flomaster im je odgovorio:

 ‒ Nisam ja odabrao da dođem 
ovde! Nemam kuda da odem.

 I svađali su se i svađali, dok im 
devojčica nije rekla:

 ‒ Novi flomaster sam dobila od 
bake, to mi je veoma drag poklon. 
Ja vas sve volim, dragi moji  
flomasteri! Molim vas, pokušajte da 
se sporazumete.

 Flomasteri su se pomirili i 
živeli su zajedno srećni u svojoj ku-
tiji. Devojčica ih je redom koristila i 
crtala neverovatno lepe crteže. 

 Bio je letnji dan. Sunce se 
žestoko borilo sa hirovitim oblacima 
koji su načičkali nebeski svod. 
Izgledalo je da vrućina i hladnoća 
vode tešku bitku. Životinje na farmi 
Marabu su se osećale potišteno jer 
će i danas padati kiša, biće hladno, 
a sunce će izostajati sa neba još 
dugo vremena. 



 Doar porcii erau fericiți, abia 
așteptau să se tăvălească prin  
noroi. Mereu se distrau împreună 
și se bucurau de fiecare baltă. Era o 
plăcere pentru ei să se murdărească 
deși celelalte animale nu prea  
îi înțelegeau.

 Jedino su svinje bile srećne, 
jedva su čekale da se valjaju po  
kaljuzi. Uvek su se zajedno  
zabavljale i radovale svakoj brlji. Za 
njih je prljanje bilo posebno  
zadovoljstvo, iako ih ostale životinje 
nisu razumevale po tom pitanju.



 Iepurașul Bubu, cel mai mic 
dintre toți iepurașii de la fermă, a 
auzit că rățuștele cochete vor să-i 
împiedice pe porci să iasă din cocină 
și să se distreze în noroi. Bubu și-a 
amintit cum a fost el închis în coteț 
odată și nu a putut ieși toată ziua și 
a plâns întruna. Nu voia ca și porcii 
să stea închiși și să plângă.

 S-a hotărât să vorbească  
despre asta cu cele două capre de 
la fermă, mereu pline de energie, 
dornice de aventuri și puse pe șotii. 
Indignate, caprele au declarat că 
trebuie să se implice și au făcut un 
plan împreună cu cele două cățelușe 
din curte.
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 Zeka Bubu, najmanji od svih 
zečića na farmi, je načuo da 
patkice nameravaju da spreče svinje 
da izađu iz svinjca i da se zabavljaju 
u blatu. Bubu se prisetio kako je i on 
jednom bio zatočen u svinjcu i kako 
je proveo dan plačući.  

 Rešio je da o tome  
porazgovara sa kozama, dve koze 
večito pune energije i željne  
avanture i začikivanja. Koze su se 
odazvale i počele da kuju plan, a 
pridružile su im se i dve keruše  
iz dvorišta. 



 ‒ Nu putem lăsa rațele să 
facă rău porcilor, au decis ele. Așa 
nu ajungem niciunde. Trebuie să le 
oprim dar să fim diplomate, altfel 
data viitoare când plouă o vom lua 
de la capăt.

 Și au chemat rapid toate  
animalele la ședință.
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 ‒ Se anunță o ploaie zdravănă, 
dragi prieteni, a deschis Bubu 
discuția. Hai să facem un plan cum 
să ne petrecem timpul împreună, 
vreți?

 ‒ Haideți să tricotăm 
fulare pentru la iarnă, a spus o 
oaie somnoroasă.

 ‒ Sau să spunem povești de 
groază! a tropăit calul cu nările 
fremătând. 

 ‒ Hai mai bine să facem o 
petrecere în norooooi! a propus 
Lulu, unul dintre porci.

 ‒ Nici gând! Nu! Nici 
pomeneală! au sărit cât colo rațele. 
Nu va fi nicio petrecere în noroi. 
Mai bine vă încuiem în cocină. 
Faceți mereu numai mizerie, ne 
împroșcați pe toți cu noroi și ne 
murdăriți. E oribil!

 ‒ Ne možemo dozvoliti  
patkama da naude svinjama ‒ 
rekle su. 

 ‒ Pa gde to vodi? Moramo ih 
sprečiti, ali na diplomatski način, 
inače ćemo sledeći put kad bude 
padala kiša morati sve iznova.

 I hitno su sazvale sve životinje 
na sednicu.

 ‒ Dragi prijatelji, biće jaka kiša 
‒ započeo je Bubu razgovor – hajde 
da napravimo plan kako da 
provedemo vreme zajedno, 
šta kažete?

 ‒ Hajde da štrikamo 
džempere za zimu ‒ rekla je neka 
pospana ovca.

 ‒ Ili da pričamo priče strave 
i užasa! ‒ rekao je konj, snažno 
frknuvši nozdrvama.

 ‒ Ili, još bolje, hajmo da 
napravimo žurku u blaaatu! ‒ 
predložila je svinja Lulu.

 – Ni govora! Ne! – brecnule su 
se patke. 
 ‒ Nema ništa od zabave u 
blatu. Bolje da vas zatvorimo u 
svinjac. Stalno pravite nered, sve 
nas prljate blatom. Stvarno užasno!
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 Bubu, caprele și cățelele s-au 
privit cu subînțeles. Cearta a  
început. Porcii guițau că e  
dreptul lor să se bucure de noroi, 
rațele măcăneau că au dreptul la 
curățenie. Între timp ploaia începea 
să cadă. Bubu era tot mai îngrijorat.

 ‒ Stați așa, a zis el, începe 
ploaia. Trebuie să lămurim rapid 
problema cu noroiul. Cum să facem 
ca toată lumea să fie mulțumită?

 Atunci a vorbit porcul cel  
mai înțelept:
 
 ‒ Așteptam de mult ploaia ca 
să ne tăvălim prin noroi, a spus el, 
fiindcă este distractiv. Dar să știți 
că facem asta și pentru că pielea 
noastră e sensibilă la soare iar  
noroiul e ca un fel de cremă  
de protecție.

 ‒ Aaaa, au făcut rațele, deci 
voi nu vreți cu tot dinadinsul să 
faceți mizerie prin curte? Păi atunci 
alegeți-vă o baltă și dați-vă cu 
crema voastră de protecție. Uite, 
deja se face una mare acolo 
lângă gard.

 Bubu, koze i keruše su se 
značajno pogledali. Svađa je počela. 
Svinje su groktale da je njihovo 
pravo da se raduju blatu, patke su 
gakale da imaju pravo na čistoću. U 
međuvremenu je počela kiša. Bubu 
je bio sve više zabrinut. 

 ‒ Samo trenutak ‒ reče ona 
‒ evo, počinje kiša. Moramo hitno 
rešiti problem blata. Šta da
uradimo da bismo svi  
bili zadovoljni?

 Tada se oglasila najmudrija 
svinja:

 ‒ Odavno čekamo kišu da 
bismo se valjali po blatu – reče ona 
– jer nam je to zabavno. Ali znajte 
da to radimo i zato što nam je koža 
osetljiva na sunce, a blato deluje 
kao zaštitna krema.

 ‒ Aaaa ‒ rekoše patke ‒ tako 
dakle, vi ne želite pošto-poto da 
napravite nered u dvorištu? Kad je 
tako, odaberite jednu baru i mažite 
se tom vašom zaštitnom kremom. 
Eno, tamo pored ograde već se 
stvorila oveća bara.
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 Norii deveniseră tot mai 
furioși și începuse să plouă foarte 
tare. Porcii se noroiau de zor,  
bine-dispuși și fără griji. Rațele îi 
priveau în tăcere, cu alți ochi decât 
până acum, verificând totuși să nu 
umple curtea de noroi. Bobocii de 
gâscă și cei de rață sperau în  
secret să se formeze bălți adânci în 
care să-și exerseze și ei înotatul. Iar 
Bubu stătea cuibărit în culcușul lui 
de paie și zâmbea pe sub mustăți.

 Oblaci su postajali sve crnji 
i spustila se jaka kiša. Svinje su 
uživale u blatu, srećne i zadovoljne. 
Patke su ih ćutke posmatrale, ali 
drugim očima, ipak sa malo 
podozrenja, ne bi li slučajno svinje 
zablatnile čitavo dvorište. Guščići 
i pačići su se potajno nadali da će 
biti i većih bara u kojima će moći da 
vežbaju plivanje. Bubu je lenčario u 
svojoj postelji od slame i zadovoljno 
se smešio ispod brka. 



 Cu mulți ani în urmă, la colțul străzii noastre era 
o casă mică din cărămidă, veche și părăginită. În ea trăia 
familia Novac. Îi vedeam foarte rar pe domnul și pe  
doamna Novac, pășind întotdeauna ușor, fără să fie auziți, 
cu capul aplecat, ca și cum ar fi fost apăsați de o mare 

 Pre mnogo godina, na uglu naše ulice postojala je 
jedna mala kuća od cigala, stara i oronula. U njoj je živela  
porodica Novak. Gospodina i gospođu Novak viđala sam 
vrlo retko, uglavnom kako šetaju tiho, pognutih glava, 
kao da ih je pritiskao neki veliki, tajnoviti teret. Poput 
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povară misterioasă. Ca și mine, toți 
copiii de pe stradă credeau  
că în casa de la colțul străzii locuiau 
toate fantomele din trecutul  
familiei. Primăvara, când vedeam 
că în grădina lor înfloresc aproape 
peste noapte o mulțime de flori 
multicolore, eram siguri că asta este 
isprava unei echipe de pitici ghiduși, 
căci nu puteam înțelege altfel  
explozia aceasta de bucurie.

ostale dece, verovala sam da u kući 
na uglu žive svi duhovi iz prošlosti 
dotične porodice. Kad bi dolazilo 
proleće, njihova bi se bašta pretvori-
la u šareni špalir, a mi smo verovali 
da je to delo vragolastih patuljaka. 
Nismo drugačije mogli da objasnimo 
takvu eksploziju sreće. 
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 Copiii familiei Novac, Dinu și Ana, mergeau la 
aceeași școală ca mine. Ana avea probleme cu auzul. Purta 
un aparat auditiv. Nu auzea prea bine și de aceea copiii de 
la școală adesea râdeau de ea.

 Mă gândeam mult la familia asta. Câteodată îi  
observam pe furiș. Dinu și Ana se jucau deseori singuri 
în fața casei. Erau grijulii unul cu celălalt, veseli și 
mulțumiți. În cea mai mare parte a zile părinții erau la 
lucru, însă copiii aveau grijă unul de altul și erau foarte 
independenți. M-am hotărât să o întreb pe Ana dacă vrea 
să vină la mine. M-am apropiat și am întrebat-o: 

 ‒ Ciao, ai vrea să fi oaspetele meu?

 Deca porodice Novak, Dino i Ana, išli su sa mnom 
u školu. Ana je imala problem sa sluhom. Nosila je slušni 
aparat. Pošto nije mogla dobro da čuje šta joj se govori, 
ostala deca su je ismevala. 

 Razmišljala sam mnogo o ovoj porodici. Ponekad 
sam ukućane pratila krišom. Dino i Ana su se često 
igrali sami ispred svoje kuće. Brinuli su jedno o drugom 
i delovali su veselo i zadovoljno. Roditelji su im tokom 
čitavog dana bili zauzeti poslom, dok su se njih dvoje 
međusobno čuvali i rasli nezavisno. Odlučila sam da pitam 
Anu da li hoće da dođe kod mene. Približila sam 
se i upitala:

 ‒ Zdravo, da li bi htela da budeš moj gost?
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 M-a privit cu uimire și 
m-a întrebat:

 ‒ Ospățul tău?

 M-am fâstâcit și am dat să-i 
explic că aș vrea să vină la mine 
să ne jucăm. Ana a fost în culmea 
fericirii, ca și când ar fi așteptat tare 
de mult clipa asta.

 Chiar dacă la început n-am 
prea înțeles ce spunea, și, de 
altfel, nici ea pe mine, niciuna n-am 
renunțat. Încercam să vorbesc mai 
rar, mai răspicat, îi și scriam câte 
un cuvânt și îi arătam câte o 
imagine a ceea ce voiam să-i 
comunic. Am început să învăț 
limbajul semnelor, știam că asta ne 
va ajuta să ne înțelegem mai bine.  

 Au trecut câteva luni. Ana 
și cu mine ne-am împrietenit. 
Câteodată și Dinu se juca cu noi. 
În prietenia noastră aveau loc și 
situații haioase. „Hai să cântăm!”, 
ziceam, iar ea mă întreba, mirată, 
„De ce să căscăm?”. Și amândouă 
izbucneam în râs. Așa ne 

 Pogledala me je začuđeno 
i odgovorila:

 ‒ Tvoja gozba?

 Uskomešala sam se i pokušala 
da joj objasnim da bih htela da 
dođe kod mene da se igramo. Ana 
je bila presrećna, kao da je oduvek 
očekivala ovaj trenutak. 

 Iako u početku nisam 
razumela šta mi govori, kao 
uostalom ni ona mene, nismo lako 
odustale. Pokušala sam da govorim 
sporije, razboritije. Poneku reč bih 
joj napisala ili joj pokazivala sliku 
predmeta o kojem pričam. Počela 
sam da koristim znakovni jezik 
znajući da će nam to pomoći 
u komunikaciji. 

 Prošlo je nekoliko meseci. Ana 
i ja smo se sprijateljile. Ponekad bi 
se i Dino igrao sa nama. Naše 
prijateljstvo bilo je zabavno. 

 ‒ Hajde da pevamo! – predla-
gala sam. Ona mi je odgovarala: 
 
‒ Zašto da zevamo? 



 De când m-am împrietenit 
cu Ana și Dinu, în casa noastră au 
început să vină mulți copii să ne 
jucăm. Ce ne mai jucam… de-a 
prinselea, de-a v-ați ascunselea, 
plimbam animalele de companie, 
însă cel mai mult râdeam, cu 
sinceritate, așa cum râd prietenii 
adevărați. Strada noastră a devenit 
strada cea mai veselă, strada 
râsetelor de copii și a 
prietenilor pe bune.

 Od kad sam se sprijateljila sa 
Anom i Dinom, u našu kuću dolaze 
mnoga deca da se igramo. I kako 
samo lepo igramo žmurke ili šetamo 
kućne ljubimce! Ali najčešće se 
zabavljamo i smejemo se, kako se 
smeju pravi prijatelji. Naša ulica 
je postala najveselija – ulica dečije 
graje i iskrenog prijateljstva. 

împrieteneam și mai tare. 
Amândouă știam că trebuie să fim 
răbdătoare. Am aflat că mama și 
tatăl ei munceau din greu ca să-i 
cumpere un aparat auditiv nou, 
foarte scump. Abia atunci am 
înțeles privirile lor îngrijorate. 

I obe bi prsnule u smeh. Znale 
smo da treba da budemo strpljive. 
Saznala sam da njena majka i otac 
teško rade da bi joj priuštili novi 
slušni aparat, inače vrlo skup. 
Tek tada sam razumela njihove 
zabrinute poglede. 
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