
— Hai să căutăm mai întâi în pădurea de păpădii mari! strigă 
Omiduță către Bondărel și Fina Puricel. 

Și, ia te uită! Sub o frunză mare de păpădie găsesc, într-adevăr, 
câteva ouă colorate! Unul dintre ouă este atââât de mare, încât 
Fina Puricel de-abia îl poate duce.

— Ufff! 
Bondărel și Omiduță îi sar în ajutor.
— Ce greu e! oftează cu toții în cor. 



În cei nouă sute nouăzeci și opt de pantofi ai mătușii Marioara 
Miriapodescu sigur se mai ascund niște ouă!

— Uraaa! se bucură Bondărel. Chiar am găsit și aici câteva!
Marioara Miriapodescu îi privește de la fereastra din bucătărie, cu coatele 
sprijinite pe o pernuță.

— Hei, încă un pic și s-au umplut toate coșulețele! se bucură Omiduță.
— Eu am găsit oul cel mai mare! Uraaa, am cel mai mare ou! chiuie 

Fina Puricel. 

Și acum repede spre pajiștea cu margarete!





Pe pajiștea cu margarete, două gărgărițe mici, Maria și Marcel, caută 
oușoare.

— Am găsit! strigă Marcel.
— Uite, și eu! se bucură Maria și adaugă un ou mic și galben în 

coșuleț.
— Acum! strigă albinuța Bâz către viespea Viorela și se năpustesc 

deodată asupra coșulețului celei mai mici dintre gărgărițe. 
Țac! I-au furat toate ouăle și i-au lăsat coșulețul gol! Biata Maria!
— Nu e corect, se plânge ea.
— Stați! strigă Bondărel. Stop!
Dar Bâz și Viorela au făcut… bzzz, bzzzz, bzzzz și și-au luat 

rapid zborul. 





Viespea Viorela și albinuța Bâz au strâns o grămadă uriașă de ouă. 
Le-au ascuns bine, într-un loc doar de ele știut.

— Aici nu le găsește nimeni, își șoptesc ele cu bucurie în glas.

Gărgărița Maria privește cu tristețe în coșulețul gol.
— Azi nu e ziua mea norocoasă! N-am niciun ou! suspină ea. 
Bondărel și ceilalți copii o consolează.



— Uite, poți să iei oul meu! 
încearcă Fina Puricel s-o 
înveselească.

— Oh! răspunde Maria. Dar apoi 
tu nu mai ai niciunul. 

Bondărel le face semn cu ochiul 
celorlalți copii și încep cu toții să 
șușotească. 

Oare ce pun la cale?



— Haideți, copii! strigă Rița Gărgărița. A sosit momentul! Haideți cu 
toții la masă! 



— O secundă! strigă 
Bondărel. Încă n-am terminat.





Micul Bondărel și prietenii săi au decorat masa de Paște cum au 
putut ei mai frumos.

— Ce frumos ați aranjat totul! se bucură mama Bondărescu. 
Albinuța Bâz și viespea Viorela privesc stânjenite în jur — și, 

deodată, se ridică și pornesc în zbor fără să spună niciun cuvânt. 

— Poftă bondărească! spune tata Bondărescu și se prind 
cu toții de mâini. 



Bumbumbumbumbum, se aude apropiindu-se o roabă uriașă cu multe ouă 
colorate. Albinuța Bâz și viespea Viorela o împing până lângă masa de Paște.

— Vrem să adăugăm și ouăle noastre!
— Exact, spune Viorela. Și nouă ne place să împărțim.
— Da, da! Împărțim, împărțim! strigă Fina Puricel. 


