
În cuibul familiei Robin 
 
 

 

Astăzi a fost ziua în care Mama Robin și Papa 

Robin au așteptat. Mama Robin găsise locul 

perfect pentru o nouă casă, într-un parc bine 
împădurit, pe ramurile unui stejar înalt și cu 

frunze. Papa Robin muncise din greu pentru a 
găsi mâncare pentru Mama Robin. Și acum, din 

cele patru ouă mici pe care Mama Robin le-a 
îngrijit cu dragoste, au ieșit puișorii! 

Mama și Papa Robin i-au numit pe puișori Billy, 

Reddy, Cherry și Chirpy. 



I'd 
rather 

have some 
sweet 

berries. 

Mama și tata erau mândri de familia lor, iar frații își iubeau 

foarte mult părinții. Cu toate acestea, puii s-au luptat adesea între 

ei pentru cine ar trebui să primească cele mai bune bucăți de 

mâncare pe care mama și tata le-au adus în cuib, iar ei niciodată nu 

și-au amintit să spună „te rog” sau „mulțumesc” părinților lor, care 

au muncit atât de mult pentru a găsi mâncare pentru toți. 

 Tata, poți să îmi aduci un vierme mare și suculent? l-a rugat 

Billy. 

 Voi face tot posibilul, Billy, dar viermii trăiesc sub pământ și nu 

sunt atât de ușor de găsit. 

 Nu îmi plac viermii, spuse Chirpy. Sunt prea lungi și îngrozitori. 

Mama, poți să ne aduci niște lăcuste? 

 Uuh! exclamă Cherry. Lăcustele nu sunt pentru mine. Aș 

prefera niște fructe de pădure. 

I 
 

Nu îmi plac 
viermii, sunt prea 

lungi și 
îngrozitori. 

 

Lăcustele      
nu sunt 

pentru mine. 
Aș prefera 
niște fructe    
de pădure. 



Oh dear, 
what will 

we do? 

 Dragii mei pui, trebuie să vă amintiți să cereți lucruri frumos 

și să învățați să mâncați ceea ce vă este pus înainte, în semn de 

recunoștință, le-a amintit cu blândețe Mama Robin puilor 

înfometați. 

Dar cei patru pui au continuat cu cererile lor. 

 Știți ce mi-aș dori?zise Reddy. Un gândac gustos. 

 Tata, am o idee! Zise Billy. Dacă ne aduci la fiecare ce vrem, 

vom fi cu toții fericiți! 

 O, dragă, ce vom face? Șoptise Mama Robin către Tata 

Robin. 

 Poate am putea căuta împreună de data asta și vedem ce 

vom găsi ca o echipă, răspunse tata. 

 Tata Robin a observat repede un vierme mare pe iarbă. El l-a 

prins și împreună au zburat înapoi în cuib. 

O, dragă!  
Ce vom face? 



This is 
my worm! 

 O, priviți! Tata mi-a găsit viermele. Se pare că voi avea 

primul micul dejun! Se lăuda Billy. 

 Billy, zise mama, acest vierme este suficient de mare 

pentru toți dintre voi. Eu și papa vom căuta și altceva de 

mâncare, dar până atunci, împărțiți viermele. 

Cu toate acestea, imediat ce Mama și Papa Robin au plecat să-și 

continue căutarea pentru micul dejun, Billy a făcut un anunț. 

 Acesta este viermele meu! Toți ați cerut altceva. Va trebui 

să așteptați rândul vostru.  

Dar celelalte păsări erau flămânde și chiar dacă nu preferau 

acel fel de mâncare, gândul de a mânca nu suna atât de rău. 

 

Acesta 
este viermele 

meu! 



 Dacă nu vor găsi gândaci nicăieri? Se îngrijora Reddy. Mi-e foame! 

 Și mie! Zise Cherry. Te rog, putem avea puțin din viermele tău? 

 Nu! Este viermele meu! Îl voi mânca de unul singur!  

Chirpy, Cherry și Reddy nu aveau de gând să renunțe atât de ușor și au 

început să tragă de capătul viermelui. Billy, din contră, ținea strâns de 

celălalt capăt. Sperând că îl va ajuta să tragă viermele din gura fraților, 

Billy s-a urcat pe marginea cuibului ținând strâns în cioc capătul 

viermelui. 

 Dă-te jos, Billy! Plângea Cherry.  E periculos acolo! 

Dar Billy a ignorat sfatul ei, a tras cu toată forța și a căzut din cuib. A 

fost un drum lung până jos și a aterizat pe niște iarbă moale. 



Is th-that 
a c-cat? 

 O, nu! S-a tânguit Chirpy. E rănit? 

 Nu cred, zise Reddy, privind în jos. Se ridică acum. Dar cum va 

ajunge din nou în cuib? Aripile noastre nu sunt destul de puternice 

pentru a putea zbura. 

Cei trei pui se uitau peste marginea cuibului să vadă dacă pot găsi 

ajutor, dar au văzut altceva.  

 A-ceea este o p-pisică? Șoptise Cherry. Mama și Tata Robin le-a 

spus că pisicilor le place să prindă pui care umblă de capul lor. 

 Asta nu arată bine deloc!  Zise Reddy. 

Pe pământ, micuțul Billy se clătină și tremura de spaimă. Îi părea 

destul de rău că a făcut o asemenea zarvă pentru un vierme. Acum 

avea o mare problemă. El nu putea urca înapoi în cuib - era prea sus - 

iar pisica era din ce în ce mai aproape. 

 

A-ceea  
este  

o p-pisică? 



Deodată, apare un bătrând de după niște copaci.  

 Ce ai găsit aici, Toby? Zise omul apropiindu-se de 

pisica sa. Apoi l-a văzut pe micul Billy, dând din 

aripi, încercând în zadar să zboare. Bătrânul iubea 

păsările și a citit în Biblie că nici o vrabie nu cade la 

pământ fără voia Tatălui. 1 Arăți destul de sănătos și 

mândru, îi zise bătrânul micuțului Billy, când 

îngenunchea să îl ridice. Este cuibul tău pe aproape? 

Apoi a auzit ciripit de păsări. Chirpy era foarte 

îngrijorat pentru Billy. Aici e locul tău, micuțule, zise 

bătrânul așezându-l cu grijă în cuib. După ce s-a 

asigurat că Billy era în regulă, bătrânul a mers mai 

departe. 
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Aici e locul tău, 
micuțule! 



MMUULLȚȚUUMMEESSCC!!  

După ce s-a reîntâlnit cu frații săi, Billy a 

spus șovăitor:  

 A fost o prostie din partea mea să încep o 

asemenea bătaie pentru un vierme. 

 Ne bucurăm că te-ai întors, au zis în cor 
Chirpy și Cherry. 

 Voi încerca mai mult să fiu drăguț cu 

toată lumea. 

 Vom încerca și noi, a aprobat Reddy. 

 Spre plăcerea păsărilor, mai aveau un 
vierme mare și frumos pe care l-au împărțit 

între ei. Când Mama și Papa Robin s-au 

întors, au fost încântați să-i vadă 

comportându-se cu atenție unul față de 

celălalt. Și când puii Robin au văzut 

mâncarea delicioasă pe care mama și tatăl 

Robin le-au adus înapoi cu ei, nu au uitat să 
spună din suflet „Mulțumesc!” 
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