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Leo Lionni (1910–1999) s-a născut în Olanda; în copilărie a colindat muzeele din Amsterdam, 
desenând după picturile maeştrilor. În 1931 s-a mutat la Milano. A fost un exponent al 
futurismului şi al avan gardei în pictură, sculptură, desen şi arta fotografică. În paralel, a 
obţinut un doctorat în economie la Universitatea din Genova. În 1939, a ajuns în Statele 
Unite, la Philadelphia, făcând carieră în grafica de publicitate. A fost membru al Advertising 
Art Hall of Fame. Din 1948, vreme de 12 ani, a fost art director al revistei Fortune. În acelaşi 
timp, creaţiile sale artistice, picturi sau desene, au devenit tot mai apreciate în galeriile din 
întreaga lume, de la New York şi până în Japonia.
În 1960 s-a mutat înapoi în Italia, unde avea să-şi înceapă cariera de scriitor şi ilustrator de cărţi 
pentru copii. A publicat peste 40 de titluri, fiind primul autor care a folosit colajul ca tehnică 
principală de ilustrare. Pentru originalitatea şi curajul său artistic, dar şi pentru forţa şi sim-
plitatea cu care vorbeşte în cărţile sale despre valorile umane, a fost răsplătit cu numeroase 
premii; o serie de patru Caldecott Honors (1961, pentru Inch by Inch; 1964, Swimmy; 1968, 
Frederick; 1970, Alexander şi şoricelul de jucărie), Deutscher Jugendliteraturpreis (1965) sau 
premiul acordat de American Institute of Graphic Arts (1984) l-au con sacrat ca pe un clasic 
al literaturii pentru copii. 





Pajiştea pe care păşteau vacile şi se alergau caii era mărginită de un 
vechi zid de piatră. 





Înăuntrul acelui zid, la o aruncătură de băţ de şopron şi de hambar, 
îşi găsise adăpost o familie de şoricei de câmp foarte gureşi. 





— Dar cuvintele, Frederick?
Frederick şi-a dres glasul, a făcut  

o pauză de-o clipă, iar apoi, de parcă 
s-ar fi aflat pe o scenă, a început:



Cine spulberă zăpada? Cine gheaţa o topeşte?
Cine strică vremea? Cine o-nveseleşte?
Cine creşte iar trifoiul în luna lui cireşar?
Cine-mpuţinează ziua şi aprinde luna iar şi iar?
Patru şoricei de câmp stau în cer cu vizuine.
Patru şoricei de câmp... ca mine şi ca tine.
Dinprimăvară, şoricelul, aduce ploaia-n cale.
Apoi Dinvară dăruieşte florilor culoare. 
Urmează cel Dintoamnă-apoi, cu nuci şi 

grâne coapte.
Iar ultimul, Diniarnă, aduce... lăbuţe 

îngheţate.
Sunt patru anotimpuri, şi toate cu un rost!
Cu trei – sau cinci! – poţi să-ţi închipui 

oare cum ar fi fost?

Când Frederick a terminat de recitat, l-au aplaudat toţi, spunându-i: 
— Bine, Frederick, dar tu eşti poet!



Frederick a roşit, a făcut o plecăciune şi a spus cu sfială: 
— Da, ştiam.




