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CAPITOLUL 1

Tot mai sus, pe munte



— Heidi, ţine pasul!
Cuvintele parcă i‑au străpuns urechile 

fetiţei de cinci ani, peste măsură de înfofo‑
lită. Ea a dat din cap către mătuşa ei şi a 
iuţit pasul. Era o zi caldă de iunie şi cele trei 
rochii pe care le purta – una peste alta – şi 
şalul gros de lână îi îngreunau mersul.

— Ai obosit? a întrebat mătuşa Dete.
— Nu, a răspuns fetiţa. Mi‑e cald.
— Curând ajungem sus. Dar mai ai ceva 

de mers. Trebuie să mergi mai repede şi să 
faci paşi mari şi vom ajunge cam într‑o oră, 
a spus femeia cu veselie în glas.
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Heidi

10

Aveau senzaţia că trecuseră ore bune de 
la plecarea din Dorfli, dar, de fapt, pornise‑
ră la drum de numai un ceas şi abia ajunse‑
seră într‑un sătuc, aflat la poalele muntelui. 
Oamenii se opreau aici de obicei pentru a se 
odihni şi a‑şi vizita prietenii, în drumul lor 
către vârf. Dar, în ziua aceea, tânăra femeie 
şi copila nu se opriseră pentru odihnă, călă‑
toria pe care o făceau fiind prea importantă 
pentru a fi întreruptă de vizitarea unor pri‑
eteni. 

— Dacă urci mai sus pe munte, te voi 
însoţi şi eu, Dete! le‑a strigat o femeie.

Dete i‑a făcut semn cu mâna, dând din 
cap şi încetinind pasul, astfel încât femeia 
mai în vârstă s‑o ajungă din urmă.

— Presupun că aceasta este fetiţa lăsată 
în urmă de sora ta, nu? a întrebat‑o femeia, 
văzând‑o pe Heidi.

— Da, răspunse Dete. O duc să locuiască 
împreună cu bunicul ei. 
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tot mai sus, pe munte
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— Ai de gând să laşi copila cu el? Nu eşti 
în toate minţile! Cum poţi face aşa ceva? 
Oricum, bătrânul nu va dori să aibă grijă de 
ea. O să vă dea pe amândouă afară imediat 
ce ajungeţi!

— Nu poate face asta, a spus Dete. Este 
bunicul ei. Am avut grijă de ea de când i‑a 
murit mama, pe când săraca fetiţă avea un 
an. Dar acum mi s‑a oferit o şansă nemai‑
pomenită. Am găsit, în sfârşit, un loc plăcut 
unde să trăiesc şi să muncesc. Şi a venit 
timpul ca bunicul ei să‑şi facă datoria.

— Aşa că ai de gând să laşi pur şi simplu 
fetiţa cu bătrânul şi să pleci? a întrebat 
femeia surprinsă. Îmi vine tare greu să cred 
că vei face aşa ceva.

— Ce vrei să spui? a întrebat Dete. Mi‑am 
făcut datoria faţă de Heidi! Ce crezi că ar 
trebui să fac cu ea? N‑o pot lua cu mine!

Bătrâna nu răspunse. Ajunseră la casa pe 
care aceasta o vizita, iar Dete îşi aminti de 
ea. O femeie mai tânără locuia acolo, alături 
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Heidi

de mama sa şi de fiul ei, Peter. Mai toată 
lumea îl cunoştea pe băiatul de 11 ani, care 
cobora în fiecare dimineaţă în vale după 
capre. Le mâna apoi sus pe munte şi avea 
grijă de ele până seara, când venea vremea 
să se întoarcă acasă. 

— Mult noroc! a strigat bătrâna, intrând 
în casă s‑o vadă pe bunică.

Dete i‑a făcut cu mâna, privind‑o cum 
intră în căbănuţa aceea maronie. Nu voia să 
recunoască faptul că prietena sa ar fi putut 
avea dreptate. S‑a oprit câteva clipe să‑şi 
aranjeze pălăria şi apoi i‑a aruncat o privire 
lui Heidi. Trebuia să‑şi vadă de drum. 
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CAPITOLUL 2

Întâlnirea cu bunicul



Heidi privea cu plăcere turma de capre şi 
pe băiatul care le mâna. Se chinuia să ţină 
pasul cu el, în timp ce acesta ţopăia de pe 
o stâncă pe alta, dar cele câteva rânduri de 
haine pe care le purta fetiţa o împiedicau 
să meargă îndeajuns de aproape de el încât 
să‑i vorbească.

Dintr‑odată, Heidi s‑a aşezat şi a înce‑
put să‑şi scoată pantofii şi ciorapii, pe cât 
de repede îi permiteau degeţelele. Când a 
isprăvit, şi‑a desfăcut şi şalul roşu aprins 
şi l‑a aruncat într‑o parte, scoţându‑şi apoi 
haina. Mai avea să descheie încă una aflată 
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