
Micul raton Kuniboo se juca în grădină, când a aterizat  
deodată un fluture lângă el. A privit entuziasmat creatura  
colorată. Atunci și-a amintit că un prieten îi spusese despre  
fluturi că aceștia există doar vara – ca florile în grădină și  
gheața în piscină.

Kuniboo a început să cugete. „Ar fi bine să fie tot timpul  
așa frumos ca acum, vara!“, s-a gândit el. „Și ca să fie așa,  
trebuie să se oprească timpul.“ I-a venit și o idee cum  
să facă aceasta: „Dacă nu mai avem ceasuri, atunci  
se oprește și timpul - și este vară pentru totdeauna.“

A fugit în casă și a scos toate ceasurile din priză. Ce nu  
reușea să dezactiveze, ascundea pur și simplu sub patul său:  
deșteptătorul din dormitor, micul ceas din bucătărie,  
ceasul-radio din baie - niciun ceas în toată locuința nu mai  
era în siguranță din cauza lui. Era însă mai multă muncă  
decât crezuse și s-a întins epuizat să doarmă puțin.  
Doar avea acum tot timpul din lume.

Când s-a trezit din nou, a fost surprins: Se crăpa de ziuă  
și cerul era acoperit de nori negri. Ploaia răpăia în geam.  
„Cum se poate întuneca, dacă am oprit timpul“, s-a supărat 
Kuniboo și se mira unde a greșit.

Nu a avut mult timp să se gândească, pentru că dintr-o dată 
au apărut doi dintre prietenii săi la ușă și l-au privit mirați. 
„Bună, Kuniboo. Am vrut să verificăm dacă este deja timpul 
pentru serialul nostru preferat și dacă nu știi din întâmplare 
unde au dispărut toate ceasurile?“. „Din întâmplare știu“,  
a răspuns micul raton. Kuniboo le-a povestit de planul său  
prin care să oprească timpul.

Când a terminat, prietenii săi s-au privit scurt și apoi s-au întors 
din nou spre el. „Vară pentru totdeauna? Super idee!“, a spus 
unul dintre prieteni zeflemitor. „Tu știi că ziua mea este  
toamna?“ „Și a mea primăvara?“, a întrebat celălalt. „Și a mea 
iarna“, a mormăit Kuniboo. Nu se gândise la aceasta, însă  
nu i-a lăsat să își dea seama.

„Ei, bine!“, a spus el mărinimos, „atunci las timpul să meargă 
deocamdată.“ Mulțumit de sine și cu planul eșuat, s-a dus  
în bucătărie și a adus tuturor o înghețat uriașă din lada  
frigorifică. Dacă nu putea să oprească timpul, măcar  
să se bucure cu prietenii săi.

Kuniboo oprește timpul


