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 A fost odată a niciodată, o broscuță pe nume Oacky. Aceasta trăia lângă un lac minunat 

împreună cu familia ei, într-o căsuță mica, cât o mărgea. Într-o zi frumoasă de primăvară, pe 

când Oacky se juca lângă lac, a observant o familie nouă de broscuțe, ce ieșeau din casa 

alăturată. Curioasă din fire, s-a apropiat pentru a-i cunoaște îndeaproape.  

- Bună, eu sunt broscuța Oacky și locuiesc în casa alăturată! 

- Bună, se auzi o voce plăpândă! Eu sunt Omnia. Acum am ajuns cu părinții în această 

zonă! 

- Mă bucur de cunoștință! Dar el cine este? 

- Este fratele meu mai mare Orly! 

- Bună ,Orly, mă bucur să te cunosc! 

- Bună,  zise băiatul, deranjat de noua prezență! 

- Nu te supăra pe el, Oacky! așa este el; nu prea îi place să vorbească cu mine sau cu 

prietenele mele! 

- Eu, dacă aș fi avut un frate mai mare, aș fi fost foarte fericită. Din păcate nu am și 

trebuie să mă joc singură. Pe aici nu sunt mulți copii. 

- Și eu mi-aș fi dorit să mă joc cu el, dar fuge mereu de mine spunând că sunt mică, iar 

jocurile mele sunt prostești. Cât mă bucur că am cu cine mă juca acum! 

- Si eu mă bucur! De astăzi vom fi mereu împreună! 

Oacky și Omnia au devenit foarte curând cele mai bune prietene. Oacky era frumoasă, 

cuminte și înțeleaptă. Îi plăcea să își ajute mama în bucătărie, pregătind preparate diverse pentru 

prânz sau cină. Se pricepea chiar să facă gogoși pufoase și clătite delicioase. Omnia era mai mica 

cu un an. Ea prefera să își petreacă mult timp alătiri de mama ei. Îi plăcea să citească povești și 

să deseneze. Era gingașă și mai tot timpul abătută.Oacky încercă, de nenumărate ori, să o cheme 

pe Omnia  în vizită la ea, pentru a  petrece seara împreună, dar aceasta, o refuza mai tot timpul. Îi 

promitea că, vor face împreună gogoși pufoase sau clătitele ei preferate, cu gem de mure și 

frișcă. Dar nici acest lucru nu îi schimba hotărârea. Nu înțelegea ce se întâmplă și ce o împiedică 

pe Omnia să vină. Se gândise, că poate, părinții nu vor să o lase. Așa că, se hotărî, să meargă 

chiar ea, la familia Omniei. 

Ajunsă la casa prietenei ei, o zări pe geam, pe mama Omniei, ce se afla în bucătărie, de 

data aceasta, singură. Ciocăni de câteva ori, ușor, în ușa de la intrare, și când aceasta se deschise 

spuse încet: 

- Bună ziua, mă scuzați că vă deranjez, aș dori să vorbesc cu dumneavoastră. 

- Sigur, draga mea, ce este? S-a întâmplat ceva? 



- Nu! Dar nu știu, ce se întâmplă cu Omnia! 

- La ce te referi? 

- Am invitat-o, de nenumărate ori să vină să petrecem seara împreună, dar m-a refuzat, 

de fiecare dată. Am crezut, că nu doriți să o lăsați, să vină la mine. 

- Îmi pare rău, să aud asta! Ea nu mi-a spus nimic! Mă bucur că îi ești o prietenă 

adevărată! Voi vorbi eu cu ea, îți promit! 

- Mulțumesc! De abia aștept să fim împreună!  

- La revedere, dragă Oacky. 

Mai târziu, când Omnia veni în bucătărie, mama ei îi spuse: 

- Ce se întâmplă cu tine , draga mea? Pari cam abătută! 

- Nu știu ce să mai fac! Oacky mă tot invită la ea! 

- Și ce este rău în asta? 

- Îmi spune că vom mânca, împreună ceea ce pregătește mama ei și ea. 

- Înțeleg! Îți este teamă că va descoperi marele tău secret! 

- Da. Și nu știu dacă după aceea, ar mai dori să fim prietene. 

- Oacky este o fată deosebită și o prietenă adevărată, sigur te va înțelege și nu cred că 

va fugi de tine. Ce-ar fi să încerci? Ai putea să mergi chiar astăzi la ea! 

-  Bine, voi încerca! Dar dacă….. 

- Ai încredere! O să fie bine! Vei vedea! 

Așa că Omnia se duse în acea seară la prietena ei Oacky.  Când aceasta a văzut-o la ușă, a 

luat-o în brațe de bucurie. A condus-o întâi în dormitorul ei unde s-au jucat până târziu. La un 

moment dat, se auziră niște pași venind din hol. Ușa se deschise ușor, și în prag își făcu apariția 

d-na Dorly, mama Oackyei. Aceasta le spuse blând: 

- Dragele mele, masa este gata! Vă aștept să veniți! 

- Mulțumim! Acum  venim! 

- Nu uitați, întâi, să vă spălați pe mâini! 

- Nu…. mama, nu! 

Omnia începu să tremure ușor și să se fâstâcească. Deodată, se întristă, și privirea îi 

coborî în pământ. Se gânde, la tot ce este mai rău. „ Ce o să zică familia ei? Dacă va râde de ea? 

Dacă nu va mai dori Oacky să fie prietena ei?” Gândurile i se îngrămădeau în cap, iar ochii i se 

împăienjeniseră. Simțea că nu mai poate să respire, că picioarele i se înmoaie, că pământul fuge 

de sub ea.Foarte atentă, Oacky văzu schimbarea prietenei sale și o întrebă: 

- Ești bine Omnia! Ce se întâmplă cu tine? 

Dar biata de ea nu apucă să spună nimic . 

- Este în regulă, nu ți se va întâmpla nimic! Voi fi lângă tine! 

Împleticindu-se  merse până în bucătărie și se așeză ușor în scăunelul de la masa. 

Doamna Dorly  spuse: 

- Avem supă de pui cu morcovi dulci, piure de cartofi, cu mult unt și lapte, cărniță la 

cuptor și salată. Ce vreți să mâncați? 



Oacky spuse repede: 

- Eu vreau puțină supă și apoi piure cu carne. 

- Mă bucur, spuse d-na Dorly! Dar tu Omnia? 

- Ăăăăăăăăă….. 

- Nu îți fie rușine, îți pun doar ce dorești….. 

- Eu…,ăăă… nu doresc nimic. Nu…mi-e…..foame…. , Spuse bâlbâindu-se. 

- Dar este foarte târziu! Nu poți să dormi cu burtica goală! 

- Nu mi-e foame, repeată Omnia! 

- Ai dori cel puțin o felie de tort? 

- Nuuuuu… 

- Bine atunci, dar te rog să rămâi cu noi la masa și, dacă între timp te răzgândești să îmi 

spui. 

- Sigur! 

Văzând că familia Oackyei nu insistă, s-a liniștit încet , încet. La masa chiar au spus tot 

felul de glume și fiecare membru a povestit ce a făcut în ziua aceea. Aveau chiar o tradiție. În 

fiecare seară, la masa, ei vorbeau despre lucrurile plăcute și neplăcute, trăite în acea zi, și modul 

în care ei s-au simțit.  Atunci, Omnia le-a povestit cât de dificil îi este să mămânce alimente șau 

preparate noi . Acest lucru o împiedica să își  facă cu ușurință prieteni. În vechiul oraș, vecinii și 

colegii fugeau de ea, spunând că este o ciudată. Acesta era motivul pentru care venise împreună 

cu familia ei, aici. Cum oamenii îi aflau, micul secret, lucrurile se înrăutățeau și trebuiau să plece 

din oraș. De aceea, și fratele ei era supărat pe ea, nici el nu își putea face prieteni. Fie râdeau de 

el, că are o soră ciudată, fie cum se împrietenea cu cineva , cum trebuia să plece.Ascultându-i  

povestea, familia Oackyei s-a ridicat de la masa și au îmrățișat-o, sunându-i că aceasta nu este o 

problemă așa mare cum crede ea și că, în timp, ea se va rezolva. Oacky i-a promis că o va ajuta. 

Apoi seara a decurs relaxant, jucându-se și râzând până târziu. Încă de a doua zi, Oacky îi 

propuse Omniei să se joace de-a restaurantul. La începu, i-a făcut cunoștință cu legumele și 

fructele, apoi cu laptele, brânza, iar la final, cu ouăle și carnea. Dar ceva tot nu mergea.  

Atunci Oacky o întrebă pe Omnia: 

- Vrei să ne jucăm acum și cu păpușile? 

- Sigur, de ce nu! 

- Bine! Să ne prefacem că suntem mămicile acestor păpuși și ar trebui să avem grijă de 

ele. 

- Da. Va trebui să le îmbrăcăm și să le facem de mâncare . 

- Așa este! 

Și în timp ce ele se jucau, numai ce o auzi pe Omnia spunând: 

- Dacă îți mănânci  supa,  înseamnă că ești o fetiță mare, și vei putea de acum, să te 

descurci singură. Nu va mai fi necesar să stau mereu cu tine. 

Ceea ce auzi o nedumeri pe Oacky. Înțelese astfel, că Omnia prefera să nu guste 

alimentele, pentru ca mama ei să nu o consifere „o fată mare” și să o lase singură - să o 

abandoneze. Așa că Oacky a intervenit și i-a spus: 



- Știi, draga mea Omnia, fetițele când sunt mari pot face foarte multe lucruri minunate: 

pot merge la școală, la plimbare, la film sau chiar în tabere, iar părinții sunt mereu 

alături de ele. Acum îți înțeleg adevărata teamă! Nu vei rămâne singură! Și mama ta, 

și eu, vom fi mereu alături de tine! 

Înțelegându-și adevărata problemă, Omnia  a început să fie mai deschisă față de alimente, 

și, și-a propus, ca în fiecare zi, să încerce ceva nou. La început, gusta  câte o lingură - două de 

supă, șau lua câteva înghițituri din  mâncarea pe care o pregătea împreună cu mama ei, pentru ca 

apoi să mănânce din ce în ce mai mult. Omnia, Oacky și mama Omniei  erau acum fericite. După 

fiecare nouă încercare primea o încurajare  din partea acestora. Prietenia cu Oacky a ajutat-o 

astfel pe broscuța Omnia să depășească cu bine acea perioada din viața ei. 

Au trecut mulți ani, de atunci, Oacky și Omnia sunt în continuare cele mai bune prietene. 

Omnia are chiar un restaurant unde pregătește împreună cu copiii broscuțelor din oraș, preparate 

speciale, pentru a-i familiariza pe aceștia cu alimentele. Iar succesul ei este garantat.  

 

 


