
O poveste de Anna Wagenhoff
cu ilustrații de Sigrid Leberer

Iulia 

şi ouăle de Paşte
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Iulia țopăie fericită pe lângă mama ei pe drumul spre casă de la grădiniță.
 Curând vine iepurașul de Paște! spune ea. Vom sărbători Paștele la grădiniță, 
cu vânătoare de ouă și un mic dejun la care pot participa și părinții.
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Iulia radiază de fericire.
 Și mâine pictăm ouă de Paște, povestește ea în 
continuare. Fiecare copil trebuie să aducă câteva  
ouă golite. Mama se hotărăște rapid. 
 Atunci mergem și la supermarket să cumpărăm  
un cofraj de ouă. Ne trebuie și la clătitele  
pentru cină. 
 E o idee bună, 
este de părere Iulia.
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Ajunse acasă, mama pune 
cofrajul cu ouă și un castron 
pe masă. Iulia aduce un ac 
mare din trusa de cusut. Cu 
ajutorul acului, mama face cu 
grijă o gaură în partea de sus și 
alta în partea de jos a unui ou.

După aceasta  Iulia ține oul 
deasupra castronului și suflă 
cu putere. „Pfu!” icnește ea și 
își trage răsuflarea. Apoi îi vine 
rândul  mamei să sufle. În cele 
din urmă, albușul și gălbenușul 
aterizează în castron. 
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 Îl întreb pe Ben, dacă vrea  
să ne ajute, propune Iulia.  
Cine poate umfla baloane așa 
cum o face fratele ei mai mare, 
sigur poate sufla bine și în ouă.

Desigur că Ben este 
campion la golit ouă.  
De îndată ce toate ouăle 
sunt golite, mama, așa cum 
a promis, face clătite cu 
albușurile și gălbenușurile 
din castron. Mmm, ce 
delicioase sunt!
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