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la fragranza del mandarino

C’era una volta una collina dove viveva un albero di 
mandarini. 
I suoi bianchi fiori delicati e i frutti arancione 
splendente erano incorniciati in una massa di foglie 
verdi e lucide. 
La soave fragranza che emanava arrivava lontano 
lontano, sospinta dolcemente dal vento. 
Proprio attirato da quel profumo arrivò sulla collina un 
ragazzo. Vide l’albero e incominciò a mangiare i suoi 
frutti colorati. 
Che buoni! Il succo era aspro e dolce insieme, una vera 
delizia. 
Mangiava e sputava i semi sul terreno il ragazzo, 
mangiava e sputava, mangiava e sputava….
Quando si sentì sazio, scese dall’albero e andò via.



Doften av mandarin
Det var en gång en kulle där det bodde ett mandarin 
träd. Dess vita ömtåliga blommor och dess orangea 
lysande frukter var inramade i ett hav av gröna blanka 
löv.Den delikata doften som utsöndrades färdades 
långväga milt pådriven av vinden.En pojke kom till 
kullen just därför att han var attraherad av denna 
doft. Han såg trädet och började äta av dess färgstarka 
frukter.Vad goda! Juicen var syrlig och och söt på samma 
gång, en riktig delikatess. Pojken åt och spottade 
kärnorna på marken, han åt och spottade, åt och 
spottade... När han kände sig mätt kom han ned från 
trädet och gick sin väg.
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La fragrance de la mandarine 
Il était une fois une colline qui hébergeait un arbre de 
mandarines. Ses fleurs blanches et délicates et ses 
fruits orange brillant étaient encadrés par une masse 
de feuilles vertes et polies. La suave fragrance qu’il 
exhalait arrivait loin, très loin, poussée doucement par 
le vent. C’était ce parfum là qui attira un garçon qui 
arriva sur la colline. Il vit l’arbre et commença à manger 
ses fruits colorés. Qu’est-ce qu’ils sont bons! Le jus 
était âpre et doux en même temps, un véritable délice. 
Le garçon mangeait et crachait les pépins, il mangeait 
et crachait, il mangeait et crachait… Lorsqu’il se sentit 

rassasié, il descendit de l’arbre et 
partit.





Passò in quel luogo uno scoiattolo. Era uno scoiattolo 
ritardatario. Il freddo era già arrivato e lui era ancora 
lì a raccogliere provviste per l’inverno! Vide i semi di 
mandarino e si mise ad osservarli con curiosità: non gli era 
mai capitato di vederne e alla fine pensò di portarsene uno 
nella tana per studiarlo con calma. Fu così che il semino 
finì nel tronco di un grande albero, in mezzo a tanti altri 
semi che lo scoiattolo aveva accumulato nel fondo della 
tana, come provvista per i mesi freddi. 
Quell’inverno fu lungo e freddo e, ad uno ad uno, tutti 
i semi furono mangiati dallo scoiattolo. Tutti, tranne il 
nostro semino di mandarino che era rotolato in fondo 
in fondo, nell’angolo più buio della tana e proprio di lì, 
in tutti quei mesi, si era abituato alla presenza dello 
scoiattolo che considerava ormai suo amico. Una bella 
mattina, però, lo scoiattolo si affacciò dalla tana e... era 
arrivata la primavera! Tutto felice saltò fuori, a cercare i 
suoi amici e sparì. 
Quella sera il semino di mandarino rimase tutto solo ad 
aspettare nel buio lo scoiattolo.



På den platsen passerade en ekorre. Denna ekorre var 
en eftersläntrare. Kylan hade redan kommit och han höll 
fortfarande på att samla mat till vinterförrådet!
Han såg mandarinkärnorna och började iaktta dem med 
nyfikenhet: han hade aldrig sett några förut och tillslut 
bestämde han sig för att ta med sig en hem till sin bo för 
att studera den i lugn och ro. Det var så den lilla kärnan 
hamnade i stammen på ett stort träd, tillsammans med 
massor av andra kärnor längst in i boet som ekorren hade 
samlat ihop som förråd inför de kalla vinter månaderna.
Den vintern blev lång och kall, och ekorren knaprade 
i sig alla kärnorna en efter en. Alla, utom vår lilla 
mandarinkärna som hade rullat allra längst bak, i den 
mörkaste hörnan av boet. Därifrån, under alla dessa 
månader, hade den vant sig vid ekorren som den nu 
betraktade som sin vän. Men, en vacker morgon tittade 
ekorren ut ur sitt bo och... våren hade kommit!
Lycklig hoppade ekorren ut för att leta efter sina vänner 
och försvann. Den kvällen blev den lilla mandarinkärnan 
lämnad alldeles ensam i mörkret och satt och väntade på 
ekorren.
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Un écureuil passa par là. C’était un écureuil 
retardataire. Le froid était déjà arrivé et il était encore 
là, à recueillir des provisions pour l’hiver! Il vit les 
pépins de mandarines et les observa avec curiosité: 
il ne lui était jamais arrivé d’en voir et il pensa bien 
finalement d’en emporter un dans son gîte pour 
l’étudier avec tranquillité. C’est ainsi que le pépin finit 
dans le tronc d’un grand arbre, parmi beaucoup d’autres 
pépins qu’il avait accumulés au fond de son gîte, 
comme provision pour les mois rigoureux.
Cet hiver fut long et froid, et un par un, l’écureuil 
grignota tous les pépins. Tous, sauf notre pépin de 
mandarine qui avait roulé tout au fond, dans le coin le 
plus sombre du gîte. Pendant tous ces mois là il s’était 
habitué à la présence de l’écureuil qu’il considérait 
déjà son ami. Mais un beau matin l’écureuil se mit à la 
fenêtre et… Le printemps était arrivé! Tout content, il 
sauta dehors pour chercher ses amis et disparut. Ce soir 
là le pépin de mandarine resta tout seul en attendant 
l’écureuil dans le noir.





Passarono nella solitudine e nell’attesa tanti giorni, 
settimane e mesi. Una sera, quando l’aria era tornata 
fresca, sul tronco si affacciò una piccola rondine. 
Era stanca, troppo stanca per continuare il suo volo. 
Il semino ebbe paura e pensò che lo avrebbe mangiato. 
Ma poi si fece coraggio e la invitò ad entrare e a riposarsi. 
-Posso? - disse la rondine entrando- Ma chi ha parlato? 
Non  vedo nessuno. -Sono qui, in fondo. Vieni pure, ma 
non mangiarmi!- rispose il semino. -Non ti mangerò, ho 
solo tanto sonno- ebbe il tempo di dire e in un attimo 
la rondine si addormentò. Il semino era molto felice di 
avere finalmente un nuovo compagno. Ma alle prime luci 
dell’alba, la rondine si preparò per andar via e -come 
posso ringraziarti per l’ospitalità?- disse. - Portami via 
di qui, dove vai tu- chiese il semino. - Io vado troppo 
lontano per portarti con me- rispose la rondine. 
- Allora portami solo per un tratto: poi 
mi lascerai- concluse il semino stanco di 
vivere in quel tronco al buio.



Många ensamma dagar, veckor och månader gick förbi. 
En kväll, när luften hade blivit kylig igen, kom det till 
stammen en liten svala och tittade in. Den var trött, 
alldeles för trött för att fortsätta sin flygtur.
Mandarinkärnan blev rädd och trodde att svalan skulle 
äta den. Men sen  tog den mod till sig och bjöd in svalan.
- Får jag komma in? frågade svalan. Vem var det som 
talade? Jag ser inte någon. - Jag är här, längst bak. Kom 
gärna in, men ät inte upp mig! - svarade den lilla kärnan.
- Jag kommer inte att äta upp dig, jag är bara väldigt 
sömnig- hann svalan precis säga innan den genast 
somnade. Den lilla kärnan var mycket glad för att 
äntligen ha fått en ny kamrat.
Men vid gryningens första ljus gjorde svalan sig klar för 
att ge sig iväg och sade:
- Hur skall jag kunna tacka dig för din gästvänlighet ?
- Tag mig härifrån, vart skall du ? - frågade den lilla 
kärnan.
- Jag skall alldeles för långt bort för att ta med mig dig,
- svarade svalan.
- Så tag med mig bara för en liten bit och sedan kan du 
lämna mig- sade den lilla kärnan övertygande, trött på 
att bo i den mörka stammen.
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De longs jours, des semaines et des mois passèrent 
solitairement. Un soir, quand l’air était frais, une petite 
hirondelle se mit sur le tronc.
Elle était fatiguée, trop fatiguée pour continuer son vol.
Le pépin eut peur et pensa qu’elle le mangerait.
Mais il se donna du courage et invita l’hirondelle à 
entrer et à se reposer.
–Puis-je ? –dit l’hirondelle en entrant –. –Mais qui a 
parlé? Je ne vois personne–. – Je suis là, au fond. Viens 
ici, mais ne me mange pas!– répondit le pépin. – Je ne 
te mangerai pas, j’ai très sommeil– elle eut le temps de 
dire et s’endormit. Le pépin était très content d’avoir 
finalement un nouveau copain. Mais au point du jour, 
l’hirondelle se prépara à s’envoler et –comment puis-je 
te remercier pour ton hospitalité?– dit-elle. –Emporte-
moi loin d’ici, emporte-moi là où tu vas– demanda le 
pépin. –Je vais trop loin pour t’emporter avec moi– 
répondit l’hirondelle. –Alors emporte-moi seulement 
pour un bout: après tu me quitteras– conclut le pépin 
fatigué de vivre dans ce tronc obscur.





Così la rondine prese il semino di mandarino nel becco e 
si slanciò nel cielo.
Che bello! Che spettacolo meraviglioso!
Da lassù il semino vedeva prati, fiumi, nuvole, e, al 
di là della collina verde, una distesa infinita di acqua 
luccicante.
- Ora devo lasciarti- disse la rondine -il viaggio è troppo 
lungo per te-.
- E’ bellissimo! Per piacere lasciami lì in alto, da dove si 
vede tutto quel luccichio- disse il semino.
La rondine scese sulla collina, posò delicatamente il 
semino nell’erba e volò per il suo viaggio 
annuale.



Så tog svalan den lilla mandarinkärnan i näbben och 
svävade ut i himlen.
Vad underbart! Vilken fantastisk syn!
Där uppifrån såg den lilla kärnan ängar, floder, moln, 
och, bakom en grön kulle, en oändlig yta av glittrande 
vatten.
- Nu måste jag lämna dig- sade svalan - Resan är för 
lång för dig-.
- Här är jätte vackert! Snälla lämna mig där högt uppe, 
där man kan se allt det där som glittrar- sade den lilla 
kärnan.
Svalan flög ner till kullen, lade försiktigt ner den lilla 
kärnan på gräset och flög iväg på sin långa 
årliga resa.
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Alors l’hirondelle mit le pépin de mandarine dans 
son bec et s’élança dans le ciel. Quelle merveille! 
De là haut le pépin voyait les prés, les rivières, 
les nuages, et au-delà d’une colline verte, il 
voyait une étendue infinie d’eau brillante.
–Maintenant je dois te quitter –dit l’hirondelle– 
le voyage est trop long pour toi–.
–Ici, c’est très beau! S’il te plaît laisse-moi là 
haut, là où je vois tout se miroiter –dit le pépin.
L’hirondelle descendit sur la colline, elle posa 
délicatement le pépin dans l’herbe et s’envola 
pour son voyage annuel.





Passò il tempo e il tempo si sa, cambia molte cose.
Si avvicinava la primavera quando una rondine, seguendo 
una fragranza soave, si fermò su un prato. Era stanca, ma 
così stanca del lungo viaggio per attraversare il mare! 
- Ehi tu, vieni a riposarti un po’- si sentì una voce.
Chi parlava? Non c’era nessuno intorno, solo un albero 
avvolto da verdi foglie lucide e frutti arancione odorosi. 
La rondine si posò su un ramo, rapita da quello 
splendore di colori e di profumo.
- E tu chi sei? Mi conosci? La voce non mi è nuova...
- disse la rondine.
- Sono quel semino che portasti fuori dall’albero. Sono 
un po’ cambiato da allora, ma non ti ho mai dimenticata. 
Spesso ho pensato a te che volavi oltre il mare lucente. 
Ma ora riposa, sarai sicuramente stanca- era l’albero a 
parlare.



Tiden gick, och som alla vet, förändrar tiden många 
ting. När våren började närma sig kom det en svala, som 
följde en mild doft och stannade till på en gräsmatta. 
Den var så trött, så trött efter den långa resan över 
havet.
- Hej du, kom och vila dig en stund- hörde man en röst 
säga.
Vem var det som talade? Det fanns ingen i närheten, 
bara ett träd som var fullt med gröna blanka blad och 
doftande orangea frukter. Svalan satte sig på en gren, 
helt tagen av alla de underbara färgerna och doften.
- Och du, vem är du? Känner du mig? Din röst är inte helt 
främmande...-sade svalan.

-Jag är den där lilla kärnan som du bar bort från trädet. 
Jag har ändrat mig lite sedan dess men jag har 

aldrig glömt bort dig.  Jag har ofta tänkt på dig 
som flög över det glittrande havet. Men nu 

så skall du vila, du är säkert trött- det var 
trädet som pratade.
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Le temps s’écoula et on sait bien que le 
temps change beaucoup de choses.
Le printemps était en train d’arriver lorsqu’une 
hirondelle, en suivant une suave fragrance s’arrêta dans 
un pré. Elle était fatiguée, tellement fatiguée de son long 
voyage à travers la mer!
Une voix dit –toi, viens te reposer un peu –.
Qui était cette voix là? Il n’y avait personne aux 
alentours, il n’y avait qu’un arbre couvert de feuilles 
vertes et polies et de fruits orange et parfumés.
L’hirondelle se posa sur une branche, ravie de cette 
merveille de couleurs et de parfums.
–Et toi, qui es-tu? Est-ce que tu me connais? Je connais 
cette voix… –dit l’hirondelle.
–Je suis le pépin que tu emportas hors de l’arbre. 
J’ai un peu changé depuis le temps, mais je 
ne t’ai pas oubliée. Souvent, j’ai pensé à toi 
qui volais au-delà de la mer scintillante. 
Mais maintenant repose-toi, tu dois être 
fatiguée –c’était l’arbre qui parlait.





Da quel giorno la rondine si ferma a riposare fra i 
rami del suo amico mandarino quando si prepara ad 
attraversare il grande mare scintillante e quando torna 
dalla terra misteriosa che si trova al di là di tutto. 
Racconta di altre piante, altri frutti ed altri fiori che si 
trovano in giro per il mondo, dei loro colori e del loro 
meraviglioso profumo. 
Poi riparte.



Från denna dag så stoppar svalan för att vila sig bland 
grenarna hos sin vän mandarin trädet när den förbereder 
sig för sin flygning över det stora glittrande havet, och när 
den kommer tillbaka från det mystiska landet i fjärran. Den 
berättar om andra växter, andra frukter och andra blommor 
som finns runt omkring i världen, om deras färger och 
deras underbara dofter. 
Sen flyger den iväg igen.
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Depuis ce jour là l’hirondelle s’arrête et se repose 
parmi les branches de son amie mandarine avant 
de dépasser la grande mer miroitante et lorsqu’elle 
retourne de la terre mystérieuse qui se trouve au-
delà de tout.
Elle parle des autres plantes, des autres fruits et des 
autres fleurs qui se trouvent dans le monde, de leurs 
couleurs et de leur parfum merveilleux.
Puis elle repart à nouveau. 

     





Il mandarino è un albero da frutto del genere Citrus, 
della famiglia delle Rutaceae. Il nome si può riferire sia 
alla pianta che al suo frutto. Con il cedro e il pomelo, il 
mandarino è uno dei tre agrumi originali di cui è l’unico 
frutto dolce. Il mandarino è un arbusto alto da due a 
quattro metri. Ha foglie piccole e profumatissime, frutto 
rotondo un po’ appiattito all’attaccatura e si coglie con 
facilità. La polpa è di colore arancio chiaro, formata da 
spicchi divisibili, succosa e dolce. La buccia è arancione, 
sottile, profumata e facile da staccare con le mani e se 
ne estrae un olio essenziale. I mandarini sono usati sia 
come frutta fresca che nella produzione di marmellate 
e canditi. Un albero adulto può dare fino a seicento 
frutti l’anno. Ne esistono molte varietà. La Satsuma 
viene coltivata in Sicilia, assieme all’Avana, al Paternò 
e alla rarissima e protetta varietà del mandarino tardivo 
di Ciaculli, nel cuore della Conca d’oro, dal sapore 
zuccherino. Gli Inglesi e gli Americani, oltre alla parola 
mandarino usano come sinonimo tangerino che è un 
ibrido del mandarino con l’arancio, con la buccia di colore 
arancio acceso, il peduncolo che esce da una piccola 
protuberanza e le foglie più larghe. In Basilicata esistono 
vaste aree di coltivazione del mandarino nella Valle 
dell’Agri e nel Metapontino. 



la biblioteca di  tolbà sostiene con libri multi lingue 
i progetti dell'associazione tolbà nata alla fine del 
1992 per promuovere i diritti dei migranti con azioni 
di solidarietà e progetti di cooperazione e di sviluppo 
all'estero. Dal 1994 si realizzano libri di scrittori stranieri 
e italiani, di favole sul tema dell'identità culturale, 
di storie di solidarietà e di migrazioni che, tradotti in 
tante lingue, servono a diffondere le culture altre e a 
raccogliere fondi. Il lavoro di coloro che partecipano 
alla realizzazione di queste pubblicazioni è gratuito e il 
ricavato della vendita dei libri è interamente destinata 
ai progetti che si prefiggono di sostenere. In questo 
modo si sostengono molti progetti in Italia e all’estero 
e si offrono strumenti didattici utili agli insegnanti per 
promuovere e facilitare la multi cultura
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