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Dacă îi vei da unui ren 
o brioșă,



...el va dori și niște gem.

Și dacă îi vei aduce ceva din 
cămara de gemuri făcute 

de mama ta,



...atunci el își va mai dori 
o brioșă.

Și încă una.

Și încă una. Iar când 
toate se vor termina,  
îți va cere să-i faci mai 

multe. Și atunci, 



...va trebui să te duci la 
magazin să iei făină 

pentru brioșe.

Iar el va dori să vină cu 
tine.

Atunci când va deschide ușa și va simți 
cât de răcoare este afară, îți va cere să-i 

împrumuți o haină.



Atunci când își va pune 
haina, va vedea că unul 

dintre nasturi este slăbit.

Și îți va cere ac și ață.

Va începe să coasă. Nasturele îi 
va reaminti de păpușile pe care 
bunica sa obișnuia să le facă și 

atunci...



...îți va cere și niște ciorapi 
vechi.

Și după ce va face păpuși 
din ciorapi, ...



...va dori să facă un teatru de 
păpuși.

Și atunci va avea nevoie de 
niște carton și vopsele.



Te va ruga să-l ajuți să construiască scena și 
dacă veți face asta, atunci...



...se va ascunde după canapea. Doar că i se vor 
vedea coarnele și atunci...

...va cere ceva să le acopere.

Dacă îi vei aduce un cearceaf de 
pe patul tău, atunci...



...își va aduce aminte de 
Haloween. Și va dori să fie o 

fantomă.

Se va acoperi cu  
cearceaful și va striga: 

BOOO!

Așa tare se va 
speria, încât  va 

cădea peste 
vopsele și 
atunci...



...va folosi 
cearceaful să 

curețe murdăria.

Apoi va cere niște săpun să spele totul. Și dacă va dori să întindă cearceaful la uscat, 
atunci...



...se va duce afară să-l 
întindă pe frânghia de 

rufe.
Și dacă în grădină va vedea tufele de 

mure ale mamei tale, atunci...



...își va reaminti de 
gemul din cămară.

Și probabil îți va mai cere.



Și șansele sunt... ... dacă îi mai dai gem,



... să mai vrea o brioșă pe lângă.


