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Într-o mică comunitate suburbană, o girafă avea o nouă casă construită după 

preferințele familiei sale. Era o casă minunată pentru girafe, cu tavane și praguri în-

alte. Ferestre largi asigurau un maxim de lumină și priveliști fru-

moase, protejând în același timp viața privată a familiei. Holuri 

strâmte economiseau spațiu valoros, fără a afecta confortul. Casa 

era atât de bine făcută încât a câștigat Premiul Național „Casa 

Anului pentru Girafe“. Proprietarii casei erau foarte mândri. 

Într-o zi, girafa, lucrând în magazinul său de lemnărie avan-

gardistă de la subsol, s-a uitat pe fereastră. Pe stradă venea un ele-

fant. „Îl cunosc,” s-a gândit. „Am lucrat împreună în comitetul PTA. 

Și el este un lucrător în lemn excelent. Cred că o să-l invit să-mi 

vadă noul magazin. Poate chiar o să putem lucra la unele 

proiecte”. Prin urmare, girafa și-a scos capul pe fereastră, și 

l-a invitat pe elefant să intre. 

Elefantul a fost încântat; îi plăcuse să lucreze cu girafa și abia aștepta să o cu-

noască mai bine. În plus, aflase numai lucruri bune despre magazinul de lemnărie 

și voia să-l vadă. Așa că a ajuns până la ușa de la subsol și aștepta ca aceasta să se 

deschidă. 

— Intră, intră, spuse girafa. Dar... au întâmpinat o problemă. În vreme ce ele-

fantul putea să-și vâre capul prin ușă, nu putea merge mai 

departe. 

— Ce bine că am făcut această ușă transformabilă 

pentru necesitățile de echipament ale magazinului meu 

de lemnărie, a spus girafa. Dă-mi un minut și voi rezolva 

problema. 

Și girafa a scos câteva șuruburi și niște scânduri pen-

tru ca elefantul să poată intra. 



Cei doi s-au așezat la povești, până când soția girafei și-a băgat capul pe scări-

le subsolului spunându-i: 

— La telefon dragule! Este șeful tău. 

— Ar fi bine să răspund în camera de sus, i-a spus girafa elefantului. Te rog sim-

te-te ca acasă; s-ar putea să dureze puțin.

Elefantul s-a uitat în jur, a văzut o lucrare pe jumătate terminată pe masa de 

strung, în colțul cel mai îndepărtat al magazinului, și s-a decis să o studieze. Pe mă-

sură ce trecea prin ușa ce ducea la magazin, a auzit un scârțâit amenințător. S-a dat 

înapoi, zgâriindu-se la cap. 

— Poate voi merge la girafă la etaj, s-a gândit el. Dar, pe măsură ce începu să 

urce scările, auzi cum acestea începeau să crape. A sărit jos și a căzut pe perete. Și 

acesta începu să se dărâme. Așa cum stătea acolo, întors pe dos și descurajat, a văzut 

girafa coborând scările. 

— Ce Dumnezeu se întâmplă aici? întrebă girafa uimită. 

— Încercam să mă simt ca acasă, spuse elefantul. 

Girafa se uită în jur.

— OK, văd că sunt ceva probleme. Cadrul ușii e prea strâmt. Va trebui să te fa-

cem mai mic. Este o sală de aerobic aici aproape. Dacă ai merge acolo, la câteva ore 

de aerobic, te-am putea aduce la măsuri adecvate. 

— Poate, spuse elefantul, fără să pară prea convins. 

— Iar scările sunt prea puțin rezistente ca să su-

porte greutatea ta, continuă girafa. Dacă ai lua niște 

lecții de balet, sunt sigură că te-am putea face mai 

grațios. Sper din tot sufletul să faci asta. Îmi place 

să te am aici, lângă mine. 

— Poate, spuse elefantul. Dar, 

ca să fiu sincer, nu sunt sigur că o 

casă concepută pentru o girafă 

va fi vreodată bună pentru un 

elefant, cel puțin nu fără unele 

schimbări majore.


