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Conni o ajuta pe mama

,



Când ajung la locul de joacă, Conni descoperă un disc mare pe care nu 
l-a mai văzut. Mama își amintește că înainte i se spunea Roata Grozavă. 
Conni urcă pe disc și începe să alerge în cerc. Discul pornește și se 
 învârte, dar foarte încet. Mama urcă și ea pe disc și aleargă alături de 
Conni. Acum discul se învârte din ce în ce mai repede.

- Mai durează mult? - oftează Conni. Mama și Conni sunt la 
 supermarket, unde fac cumpărături. Conni plictisită scutură ouăle 
cu surprize. Unul dintre ele sună ca și cum ar fi ceva grozav înăuntru. 
Mama nu vrea să îi cumpere un ou cu surprize, dar îi promite că, în 
drum spre casă, se vor opri la locul de joacă din parcul cel mare. Din 
fericire, le-a venit rândul să achite cumpărăturile la casă.



Când viteza discului se micșorează, Conni sare de pe el. Mama sare și 
ea, dar apoi face o grimasă de durere.
- Ooo! - zice ea, apucându-se de picior. Conni o privește speriată. Mama 
încearcă să pășească, dar o doare piciorul. Vrea să meargă acasă. Conni 
o ajută să ducă sacoșele pline.
- Te doare tare? - o întrebă Conni.

- Nu foarte tare - răspunde mama, apoi oftează. 
Ajunsă acasă, mama se întinde imediat pe canapea. Conni îi aduce 
două perne, ca să poată sta cu piciorul mai ridicat. Ea toarnă cu grijă 
apă minerală în pahar și varsă doar puțin pe alături. Apoi ține strâns 
paharul și, pășind cu atenție, i-l duce mamei. 
E aproape ca și cum Conni ar fi mama,
                                   iar mama ar fi copilul.



După aceea, Conni se duce repede la bucătărie. Cineva trebuie să scoată 
cumpărăturile din sacoșă! Conni pune laptele, cârnații și cașcavalul în 
frigider. Pastele își au locul pe raftul de sus al dulapului. Conni trebuie 
să se urce pe scara cea mică pentru a le putea pune la loc. Acum mai 
trebuie doar să așeze fructele în castronul de fructe. Gata! Conni e 
foarte mândră de ceea ce a făcut.

Mama o roagă pe Conni să îi pună câteva cuburi de gheață într-un 
prosop. Vrea să și le pună la gleznă. Conni ia cuburile de gheață din 
congelator. Dar sunt lipite unele de altele! Mama îi sugerează să pună 
tăviţa cu gheaţă sub un jet de apă caldă. A avut dreptate, cuburile de 
gheață încep deja să se desprindă și cad în chiuvetă. Conni le adună și 
le pune într-un prosop, pe care îl leagă și i-l duce mamei.


