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Emma giardiniera  
Mă numesc Emma şi sunt grădinăreasă.

Când eram micuţă mă fascinau culorile curcubeului şi 
îmi plăcea să petrec timpul în verandă plantând diferite 
seminţe. Străbunica mea Caterina, cu părul supercreţ, 
m-a învăţat că florile sunt foarte speciale şi nu trebuie 
culese sau rupte. Dimpotrivă, trebuie să le îngrijim şi să 
vorbim cu ele la fel cum vorbim cu prietenii noştri.

Străbunicii mele îi plăcea să aibă grijă de preţioasa ei 
grădină şi îşi trata florile ca şi cum erau nepoţii ei. Toţi 
cei care treceau prin faţa casei ei de la ţară se opreau să admire culorile grădinii 
şi să inspire cu ochii închişi miresmele răspândite de petale.

Într-o zi, în timp ce aveam mâinile scufundate în pământ, am văzut un animăluţ 
ciudat care sărea de pe o frunză şi alta: făcea o mulţime de tumbe bătând 
cele opt picioare în aer. Am devenit foarte repede prieteni. Amândoi eram 
grozav de fericiţi când petreceam zilele în grădină. Acel animăluţ alerga atât 
de repede, încât am hotărât să-l numesc „Speeder”.

Încetul cu încetul a devenit cel mai bun prieten al meu: împreună râdeam în 
hohote când treceam printre florile şi frunzele colorate. Veneau animalele din 
toate grădinile să vadă cât de mult ne distram împreună! Străbunica spunea 
mereu că grădina era cea mai mare bucurie a ei şi că atunci când se afla acolo 
era fericită: îşi îngrijea plantele cu multă dragoste, astfel încât mi-am dorit şi 
eu să fiu la fel de fericită când voi creşte mare.
Îmi plăceau toate florile: margaretele preferate ale mamei, hortensiile bunicii, 
florile-soarelui ale mătuşii. Când, după-amiaza, mă plimbam printre pajişti, 
tăiam crengile şi frunzele uscate, adăugam pământ florilor care aveau nevoie, 
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turnam apă acolo unde pământul era însetat şi uscat. Pe terasa casei mele 
plantam seminţele urmând în minte indicaţiile străbunicii Caterina. Ea îmi 
spunea întotdeauna să am grijă de flori şi să iubesc plantele.

Grădina pe care am construit-o împreună cu prietenul meu Speeder datorită 
ajutorului bunicii Caterina este cea mai colorată şi mai fericită dintre toate.

Continuă să citeşti 
toate poveştile Emmei!

Poveştile Emmei sunt îngrijite de Asia Baldini.


