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CUVÂNT  ÎNAINTE 
  
  
 Poveştile cuprinse în această carte 
virtuală sunt rodul imaginaţiei copiilor care au 
participat la atelierul de lucru „Scrie creativ. 
Fabrica de poveşti”, desfăşurat în anul 2018, în 
lunile februarie, martie, aprilie şi iunie.  
 Construite pe baza unor imagini date, 
cele douăzeci de poveşti, în mare parte cu 
caracter moralizator, nu sunt de mare întindere. 
Scopul a fost ca într-un timp relativ scurt (maxim 
o oră), copilul să realizeze un text succint care să 
descrie o acţiune desfăşurată de personajele 
poveştii, exersându-şi capacitatea de sintetizare.  
De asemenea, de fiecare dată, la finalul 
atelierului, fiecare copil a citit cu voce tare 
propria creaţie sau a altui copil (prin schimbarea 
textelor) şi, totodată, textul a fost corectat din 
punct de vedere gramatical. Recurgându-se la 
aceste metode, s-au avut în vedere dezvoltarea 
atenţiei, a dicţiei şi intonaţiei, dar şi a încrederii 
în sine. 
 Conceput ca o modalitate de relaxare şi 
învăţare, sperăm că acest atelier şi-a atins 
scopul, producând în final bucurie atât copiilor, 
cât şi părinţilor. 
 

muzeograf Alina Butnaru 
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AVENTURILE CAŢELUŞULUI HAM – HAM 
 

de Medeea Antonia Ciobanu 
  

  
 Într-o zi, Ham - Ham a plecat cu Darius la 
bâlci. Atunci au găsit un iepure cu fundă roz şi pe 
Patrico, un câine foarte jucăuş. Darius se juca mai 
mult cu Patrico, iar Ham - Ham a plecat supărat 
acasă şi s-a întâlnit cu Patrocle. El era un câine 
tare supărat că stăpânul lui avea o pisică, cu care 
se juca mai mult. Cu el nu se juca mai deloc. Ham - 
Ham era foarte uimit de povestea lui Patrocle. 
Acum sunt foarte buni prieteni şi-au mers 
împreună la bâlci şi au rămas fericiţi până la 
bătrâneţe. 
 Şi aşa s-a terminat povestea. 
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TURTIŢA FERMECATĂ 
de Laura Ursachi 

  
 Era odată o turtiţă fermecată, care 
crescuse mare în casa unei babe şi a unui 
moşneag. De la turtiţa fermecată, baba şi 
moşneagul îşi doreau o fetiţă. Şi, dintr-o 
dată, pe scaun apăru o fetiţă gingaşă. Fetiţa 
crescuse, crescuse şi ajunsese la 10 ani. 
Moşneagul i-a spus fetiţei că turtiţa era 
fermecată, dar să nu mai spună nimănui 
acest lucru. La şcoală, din greşeală, le-a spus 
tuturor despre secretul ei. Când au auzit, 
părinţii ei s-au necăjit spunându-i fetiţei să 
nu mai spună niciodată un secret. Fetiţa le-a 
promis că nu se va mai întâmpla. 
 Şi au trăi fericiţi până la adânci 
bătrâneţi. 
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POVESTEA  LEGUMELOR  LĂUDĂROASE 
de Adriana Ursu 

  
 Într-o dimineaţă frumoasă de 
primăvară, legumele din grădină s-au trezit. Cum 
au făcut ochi au început să se laude. 
 - Eu am varza cea mai tare şi o culoare 
de neegalat! a spus Ridichea Riky. 
 - Nu e adevărat! a ridicat codiţa Ceapa 
Apa. Eu o am! Şi în plus am culoarea mai 
frumoasă, un verde minunat! 
 Începuse cearta între legumele 
lăudăroase. Castravetele Ced este cel mai 
bătrân. Are cinci ani. Însă lui îi pasă doar de 
frumuseţe şi o contrazice pe Ceapa Apa. Auzind 
toate astea, Morcoveaţa Strâmbăreaţa s-a 
strâmbat la ei, căci asta ştia el mai bine să facă. 
Puiul de ridiche sau mai bine-zis Riky Silky a 
fost foarte încântat, deoarece Ardeiul cel Gras 
l-a lăudat şi chiar pe el însuşi s-a lăudat. 
 La final, un dulău rău nu a mai suportat 
laudele legumelor, aşa că le-a mâncat pe toate! 
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PRINŢESA  LILY  ŞI  PRINŢUL  BROSCOI 

de Alexandra Bîgu 
  
 
  
 A fost odată ca niciodată o prinţesă pe nume 
Lily. Ea a dat o petrecere şi a invitat toate prinţesele 
şi toţi prinţii. Ea s-a dus în camera sa să se îmbrace 
cu rochia de bal. Când s-a uitat pe fereastră, acolo 
era o broască. Prinţesa zise: 
 - Broasco, de-ai putea fi şi tu un prinţ, ca să 
dansezi cu mine... Eu nu am pe nimeni şi toate 
prietenele mele au câte un partener. Numai eu nu am 
pe nimeni. 
 Atunci broasca spuse: 
 - Sărută-mă! 
 Atunci fata se sperie îngrozitor şi ţipă 
foarte tare. 
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 - Nu pot să fac asta! Şi... cum de 
vorbeşti? 
 - Eu sunt un prinţ, doar că sunt 
transformat într-un broscoi, de un vrăjitor. 
 - Serios??? 
 - Da. Hai, sărută-mă! 
 - Bine... am să încerc. 
 Atunci prinţesa îl sărută pe broscoi şi 
deodată acesta se transformă într-un prinţ 
fermecător. De atunci, prinţesa nu a mai fost 
nicodată singură. Şi au trăit fericiţi până la adânci 
bătrâneţi. 
 

 



ZÂNA  LACULUI ŞI LEBĂDA 
de Ilaria Chiriac 

  
 A fost odată ca niciodată o lebădă. Ea 
era albă ca neaua şi avea ochii albaştri ca cerul. 
Pe cealaltă parte a lacului era Zâna Lacului, 
care era foarte frumoasă, cu părul blond şi 
ochii de culoarea smaraldelor. 
 Într-o zi, lebăda se duse pe tărâmul 
florilor de primăvară. În acel loc erau mii de 
flori multicolore. Lebăda era foarte veselă pe 
tărâmul florilor de primăvară. Acolo, ea s-a 
întâlnit cu Zâna Lacului. 
 -  Bună ziua! o salută lebăda. 
 - Bună ziua! îi răspunse Zâna Lacului. 
Ce faci pe tărâmul florilor? 
 - Păi... am venit să mă plimb, răspunse 
lebăda. 
 - Bine! Acest loc e minunat! 
 - Daaa! 
 Ele au devenit cele mai bune prietene 
şi s-au plimbat mereu împreună printre flori. 
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SEBASTIAN  ŞI  MAŞINA  TIMPULUI 
 de Mihai Alexandru Ciobanu 

  
  
 Într-o zi frumoasă de primăvară, 
Sebastian s-a dus la şcoală. El şi-a pus cărţile pe 
bancă. Au început orele. A început să scrie. 
 După ce s-au terminat orele, Sebastian 
s-a îndreptat spre casă. În drumul său a văzut 
într-un garaj o maşină cam diferită. S-a dus mai 
aproape şi a văzut scris pe maşină un nume. 
Aceasta era Maşina Timpului. El a decis să 
pornească maşina. A selectat o dată şi a călătorit 
în timp. Când a coborât din maşină a văzut nişte 
dinozauri. Speriat, a urcat şi a selectat o altă 
dată. A ajuns în timpul lui. A coborât din maşină şi 
a lăsat-o acolo. Apoi, s-a întors acasă şi i-a 
povestit mamei pe unde a călătorit. Aceasta l-a 
crezut şi l-a sfătuit să nu mai ia ce nu-i aparţine. 
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BROSCUŢA  ŞI  EXTRATERESTRUL 
 de Mario Florescu 

  
  
 Odată, o broscă se duse la un lac să se 
relaxeze.  Deodată, o lumină puternică o duse la 
un OZN. Broasca, confuză, întrebă: 
 - Unde sunt? 
 - Eşti în nava mea, spuse un omuleţ 
verde. 
 - Ce vrei de la mine? 
 - Vreau să ştiu ce fel de creatură eşti. 
 - Sunt o broască. 
Atunci extraterestrul o analiză. Broasca, 
speriată, sări de pe masă.  
 - Stai! spuse extraterestrul. 
 - Ce e? M-ai analizat prea mult. 
 - Vreau să văd dacă poţi merge în spaţiu. 
 - Şi... pot? 
 - Din păcate, nu. 
 - Cum adică? 
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 - Tu respiri aer. 
 - Şi? 
 - În spaţiu nu e aer. 
 Atunci extraterestrul porni nava, iar 
broasca se lipi de un zid. Broasca luă de acolo un 
diamant şi sări cu paraşuta. Căzu în lac şi toţi 
broscoii se întrebau cum de a căzut din cer. 
 În ziua următoare broasca primi o 
medalie. 
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CEI  DOI  BOSTANI  ŞI  
 FANTOMA  PRIETENOASĂ 
 de Teodora Andreea Frangolea 

  
  
 A fost odată ca niciodată o fantomă 
prietenoasă pe nume Belardo. Această fantomă 
veni în America, de Halloween. Călători ea ce 
călători şi dădu, la un moment dat, peste doi 
bostani. Pe primul bostan îl chema Prietenosul, iar 
pe celălalt Înfricoşătorul. Prietenosul era trist 
deoarece era neînfricoşător. Belardo văzu că era 
trist şi-l întrebă: 
 - De ce eşti trist? întrebă el. 
 -Sunt trist deoarece nu sunt 
înfricoşător. 
 Veni şi Înfricoşătorul şi zise: 
 - Nu e bine să fii înfricoşător. E foarte 
rău deoarece copiii se sperie de mine şi nu am 
prieteni.  
 - Adevărat! spuse Belardo. Eu sunt 
prietenos şi am mulţi prieteni. E chiar foarte bine 
să fii neînfricoşător. 
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 - Mulţumesc că mi-aţi deschis ochii! 
Sunteţi foarte de treabă! 
 De atunci, Prietenosul s-a acceptat aşa 
cum este şi a fost foarte fericit până s-a 
prăpădit. 
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PRINŢESA  ŞI  SPIRIDUŞUL 
de Marilisa Mîcnea 

  
 Într-o zi de primăvară, Annabel s-a 
uitat pe fereastră şi a văzut un curcubeu foarte 
frumos. Se spune că la capătul acestuia era un 
spiriduş, care îţi îndeplinea o dorinţă. Imediat 
ce l-a văzut a şi pornit. După câteva ore, 
Annabel l-a văzut pe spiriduş. Aceasta îl întrebă: 
 - Tu eşti spiriduşul acestui curcubeu 
minunat? 
 - Da. Dacă vrei să-ţi pui o dorinţă 
trebuie să-mi ghiceşti numele. 
 - Mi-ai putea da un indiciu? 
 - Numele meu începe cu „G” şi se 
termină cu „v”... 
 - Este cumva... Glav? 
 - Da! Pentru că mi-ai ghicit numele 
trebuie să-ţi îndeplinesc dorinţa. 
 - Dorinţa mea este... ca tu să-mi dai 
pantofii tăi, iar eu pe ai mei. 
 Acesta nu a putut să o refuze şi i-a 
îndeplinit dorinţa, aducând bucuria pe chipul ei. 
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CUM L-A PĂCĂLIT BROSCUŢA PE LEU 
de Eduard Năzdrăvanu 

  
 
 Într-o zi, un leu pe nume Leonardo se 
duse la o baltă. El era tare înfometat şi dorea să 
mănânce nişte peşte, dar nu dădea de niciunul. Pe 
un nufăr, stătea o broască pe nume Jilly, iar 
aceasta zise: 
 - Dacă vrei să prinzi peşte, bagă-ţi 
coada în apă şi aşteaptă! 
 Leul îşi băgă coada în apă şi aşteptă trei 
zile, dar acesta şi-a dat seama că fusese păcălit 
şi încercă să-şi scoată coada din apă, dar 
degeaba, că apa îngheţase. Leonardo trase cu 
putere şi reuşi să se elibereze, dar din păcate 
coada îi rămăsese prinsă în gheaţă. Leonardo a 
fugărit broscuţa Jilly până la o mlaştină, unde 
aceasta putu să se ascundă sub apă. 
 Şi, de atunci leul a rămas fără coadă, 
dar cu o învăţătură de minte: de a nu mai avea 
încredere în cei necunoscuţi. 
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URSULEŢUL  NĂZDRĂVAN ŞI  
FLOAREA  FERMECATĂ 

 de Rebecca Popa 
  
  
 A fost odată ca niciodată un ursuleţ care 
se numea Edi. Acesta făcea numai năzbâtii: rupea 
florile, arunca gunoi pe jos şi îi jignea pe ceilalţi. 
Supăraţi, aceştia îi spuseră lui Edi că sus, în nori, 
este un castel care are o floare fermecată, dar 
care este uscată şi numai un ursuleţ ar putea să o 
salveze. Floarea era păzită de un balaur cu şapte 
capete foarte înfiorător. Dar Edi, neascutându-i 
pe ceilalţi, a plecat imediat către acel castel. 
Ajungând la castel a văzut floarea fermecată şi o 
udă, dar nu a durat mult timp că balaurul l-a văzut 
şi s-a dus la el spunându-i că dacă nu va pleca, îl va 
omorî.  
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 Ursuleţul, nu s-a speriat şi îi spuse că 
nu vrea să plece, pentru că vrea să îngrijească 
floarea. După ce a zis aceste cuvinte, floarea 
se transformă într-o ursoaică. Aceasta a spus 
că vrea să fie cu el, iar ursuleţul acceptă. 
 Bucuroşi, amândoi trăiră mulţi ani şi 
poate chiar şi acum trăiesc împreună cu mulţi 
ursuleţi. 
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RIDICHEA  URIAŞĂ 
de Raluca Rosetca 

  
 
 Era o zi ploioasă şi puţin cam 
mohorâtă. Emily era noua stăpână a lui Petalit, o 
pisică cu blana negru cu alb şi ochi verzi ca 
smaraldul. Avea câteva simptome ciudate, 
nemaivăzute la o pisică. A ajuns să locuiască 
într-o şandrama, la ţară, cu o băbuţă şi un 
bătrân, un căţel şi un şoarece. 
 Dormea mereu afară, mai puţin când 
ploua. Nu-i plăcea viaţa la ţară, dar era nevoită 
după toate câte s-au întâmplat cu familia ei. A 
fost singura pisică, care era nevoită să plece. 
 Într-o noapte, se auzi o voce stranie 
din pădure. Petalit se trezi şi merse spre 
pădure, continuând să asculte vocea stranie. 
 - Petaliiit... vino cu mine! 
 Petalit nu dădu înapoi şi continuă să 
meargă. Ajunse la un loc, care semăna izbitor 
de bine cu locul familiei sale pe care-l 
abandonase cu lacrimi în ochi.  
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 Doar că acest loc avea o strălucire mai 
întunecată. Era un lac, lacul ei, doar că pe dos. Din 
lac ieşi o fată cu o rochie albă, zdrenţuită, cu părul 
negru şi ciufulit, iar ochii ei erau complet albi. 
 - Ce mai e şi asta? 
 - Eu sunt fantoma regretului. 
 - Soro, arăţi ca într-un film de groază! 
 - Păi, la ce te aşteptai? Ai mai văzut tu o 
fantomă drăguţă? 
 - Da, în filmul acela cu fantoma 
prietenoasă. 
 - Acela nu este un film. Şi, serios, cum ai 
văzut filmul dacă nu ai televizor? 
 - La fostul meu stăpân, care stătea la 
apartament. 
 - Bun, să revenim la subiect. Eu sunt aici 
fiindcă ţi-am văzut regretele. Regreţi că ţi-ai 
părăsit casa şi familia. 
 - Asta înseamnă că mă ajuţi să mă întorc la 
ei? 
 - Nu. Asta înseamnă că îţi voi ajuta familia 
cu recolta. Mâine dimineaţă vei vedea la ce mă 
refer. 
 - Şi nu puteai să-mi trimiţi o scrisoare în 
loc să fi venit aici? Serios, e miezul nopţii! Vreau să 
dorm. 
 - Bine. Pleacă! Oricum eşti enervantă. 
 Petalit plecă înapoi spre casă. Căţelul o luă 
la întrebări: 
 - Unde ai fost mâţo? Toţi te caută cu 
lanterna, prin întuneric. 
 - M-am plimbat prin zonă... 
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 Dimineaţă, toţi se uitau uimiţi la ridichea 
uriaşă, ce crescuse în grădina lor. 
 - Uite, ce minunăţie! Hai s-o scoatem! zise 
baba moşului. 
 - E prea mare, ca s-o pot trage singur. 
 - Offf, bărbaţii! zise baba şi trase de 
moşneag. 
 - Vai, nu puteţi face nimic fără nepoţi, nu? 
şi începu să tragă şi Emily de babă. 
 - Ce v-aţi face voi fără un câine mare şi 
puternic? 
 Şi se alătură şi el. 
 - Mai tacă-ţi gura, javră! Şi Petalit îşi 
înfipse ghearele în căţel, pentru a-l trage. 
 - Vă ajut şi eu! zise şoricelul, săritor. 
 La urmă, toţi se înfruptară din ridiche, mai 
puţin câinele pentru că, după părerea lui, Petalit 
era enervant şi nu a dorit să împartă ridichea 
uriaşă cu el. 
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MICUL  DINOZAUR  ŞI  
 ELEFĂNŢELUL  CURIOS 

de Crina Roşca 
  

 A fost odată ca niciodată un dinozaur pe 
nume Dino şi un elefănţel Scai. Aceştia erau buni 
prieteni. Dar într-o zi, Dino plecase în pădure şi 
elefănţelul era foarte curios ce-o să facă acolo. 
Dino ajunse în pădure. Scai era foarte trist că nu 
l-a luat şi pe el. În pădure, Dino s-a întâlnit cu o 
vulpe pe care o salută. 
 - Bună ziua, vulpe! 
 - Bună ziua, drag dinozaur! 
 - Ce cauţi în pădure? 
 - Caut de mâncare. 
 - Bine, ne vedem mai încolo deoarece mi-
am lăsat elefănţelul singur acasă. 
 - Bine. Pa! 
 - Pa! 
 Dinozaurul găsi mâncare şi plecă acasă. 
Când ajunse acasă, îl văzu pe Scai foarte supărat. 
Dino îi spuse că a vrut să-i caute mâncare. Atunci, 
Scai deveni bucuros şi îi mulţumi. 
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ARICIUL  CARE  DOREA SĂ AJUNGĂ REGELE 

ANIMALELOR 
 de Anelyse Strugaru 

  
 A fost odată ca niciodată un arici, care 
dorea să ajungă regele animalelor. El le spuse să îi 
aducă de mâncare şi fiecare dintre animale veni 
cu fel de fel de bucate. 
 Într-o zi, veni leul şi-l fugări pe arici. El 
se supără pe leu şi plecă. Ariciul se duse la 
vânători. Aceştia l-au văzut şi au început să tragă 
în el. Ariciul a fugit unde era leul. S-a ascuns într-
un tufiş, iar vânătorii nu l-au mai văzut. Atunci, 
vânătorii l-au zărit pe leu şi au început să tragă în 
el. Unul dintre vânători îl nimerise, iar leul a 
murit. Vânătorii au luat leul şi au plecat.  
 Şi de atunci, ariciul a luat locul leului, iar 
toate animalele l-au recunoscut ca fiind regele 
animalelor. 
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LEGENDA  MĂRULUI  FERMECAT 
de Ioana Breahnă 

  
 
 Într-o zi, un băiat pe nume Ştefan se 
plimba printr-o pădure. Lui i se făcu foame. El 
văzu un pom fructifer şi îşi dori foarte mult un 
măr.  
 - Vrei un măr? 
 Ştefan nu ştia ce se petrece, dar spuse: 
 - Da. Vreau un măr. 
 Mărul căzu singur din pom. Ştefan îl luă 
şi porni la drum. După o vreme i se făcu foame, 
mâncă mărul pe care-l avea de la pom şi, imediat 
după ce l-a mâncat, Ştefan începu să zboare. 
 De acum încolo, ori de câte ori voia să 
zboare, Ştefan venea la pom şi lua un măr. 
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PERIPEŢIILE ŞORICELULUI CHIŢ - CHIŢ 

de Maria Alexandra Daniş 
  
 
 A fost o dată ca niciodată un şoricel pe 
nume Chiţ - Chiţ. El avea locuinţa la marginea 
pădurii. Într-o zi, el se întâlni cu buburuza 
Ecaterina. 
 - Bună, Ecaterina! 
 - Bună, Chiţ - Chiţ!  
 - Ecaterina, vrei să ne întâlnim astăzi în 
parc? 
 - Desigur! 
 - La ce oră vrei să ne întâlnim? întrebă 
buburuza Ecaterina. 
 - La ora şase. 
 - Putem culege flori, spuse buburuza. 
 - Ar fi minunat, răspunse şoricelul. 
 - Unde putem găsi flori? 
 - Chiar lângă gardul parcului. 
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 - Pot veni şi prietenii mei, fluturaşii? 
 - Bineînţeles! 
 - Ne putem juca împreună.   
 Spre seară s-au întâlnit şi când joaca era 
în toi, Chiţ - Chiţ căzu într-o prăpastie. Nici nu 
avusese timp să se sperie, pentru că păpădia 
aflată pe fundul prăpastiei şi pe care căzuse el, îl 
aruncă afară din prăpastie. Şi aşa ajunsese din 
nou lângă prietenii săi. 
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CEA  MAI  FRUMOASĂ  INIMĂ 
de Claudia  Dulgheru 

  
 
 
 Tomas, în timp ce vindea fructe, a văzut 
o fată şi un băiat certându-se din cauza unui măr.  
 - De ce vă certaţi? întrebă el, vrând să-i 
ajute. 
 - Sora mea zice că mărul este al ei. Eu 
zic că mărul este al meu, pentru că sunt mai mare, 
spuse el uitându-se către fată. 
 - O să vă povestesc ceva. 
 Copiii se aşezară ascultători, jos. 
 - A fost o dată un moşneag, care avea 
trei fii. Pentru că i se apropia ceasul, a dat 
fiecărui fiu un sac cu bani. După un timp, aceştia 
şi-au cumpărat recolte, dar cel mai mic le 
împărţea copiilor care aveau mai mare nevoie de 
ei, decât avea el. Când el venea acasă, fraţii lui 
râdeau de el dar acesta nu-i băga în seamă.  
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 Când mergea să se plimbe, copiii îl 
îmbrăţişau cu mare drag. Bunul lui era mereu 
răsplătit cu dragostea copiilor. Asta îl bucura cel 
mai mult. Aşa se sfârşeşte povestea... 
 - Tomas, îl întrerupse băiatul, voi împărţi 
mărul cu sora mea! 
 - Nu ne vom mai certa! zise fetiţa 
zâmbind. 
 - Mă bucură că aţi înţeles că cearta nu 
ajută la nimic. 
 Tomas se întoarse la stand, aşteptând 
clienţi nerăbdători de a gusta fructele sale. 
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SECRETUL  FERICIRII 

de Cristina Rizea 
  

  
 Doi fraţi, puţin cam alintaţi, îi băteau la 
cap pe părinţii lor să-i lase într-o excursie 
împreună. Pentru că cei doi, Ana şi Alex, trăiau 
într-o familie bogată, erau lăudăroşi. Până la 
urmă, părinţii căzură de acord şi i-au lăsat să 
meargă în excursie. Cei doi erau bucuroşi, pentru 
că puteau primi orice de la părinţii lor. Ajunşi în 
pădure, începuseră să se comporte necivilizat. În 
jurul lor erau numai gunoaie şi nici nu-i trăgea 
inima la curăţenie. 
 - Ce bună a fost mâncarea! spuse Ana, 
aruncând un ambalaj pe jos. 
 - Noi suntem cei mai fericiţi copii din 
lume, spuse Alex. 
 Deodată se auzi o voce. 
 - Daţi-mi şi mie o bucăţică de caş. 
 - Cine a spus asta? întrebă Ana. 
 - Stai aici, surioară. Mă duc eu să văd 
cine a fost, spuse Alex. 
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 Şi băiatul se aventură în pădure. Acolo 
întâlni, în apropierea locului unde campase, o 
bătrână. 
 - Măi băiatule, spuse bătrâna, ai şi tu 
măcar o bucăţică de caş? 
 - Da, am. 
 Şi băieţelul îi dădu o bucăţică de caş. 
Atunci, băieţelul se simţi ciudat. Dintr-odată era 
mai fericit. După puţin timp se întoarse la cort şi îi 
povesti Anei ce păţise. Iar Ana, la rândul ei, a 
făcut ceva bun şi s-a simţit la fel. Şi au trăit 
fericiţi până la ultima lor faptă, mulţumiţi că ştiau 
care era secretul fericirii. 
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LEUL  ŞI ŞORICELUL 

de Giulia Talaşman 
  

  
  
 Într-o zi călduroasă de vară, un leu făcu 
un pact cu un şoricel ca să aibă grijă unul de 
altul. Leul credea că n-o să aibă nevoie de 
ajutorul şoricelului. Până într-o zi, când doi 
oameni de la grădina zoologică veniseră să ia leul. 
El dormea, dar după puţin timp se trezi cu o 
plasă pe el şi încercă să o scoată. Deodată, veni 
şoricelul şi spuse: 
 - Ce ţi s-a întâmplat? 
 - Oamenii de la grădina zoologică vor să 
mă ia. Mă poţi ajuta să scap? 
 - Desigur, spuse şoricelul, şi începu să 
roadă plasa. 
 După ce şoricelul a ros plasa, leul începu 
să fugă cât îl ţineau picioarele. Ziua următoare, 
leul îi mulţumi şoricelului pentru ajutor şi, de 
atunci trăiesc fericiţi. 
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PASĂREA  CU  DOUĂ  CAPETE 

de Laura Ursachi 
  
  
 
 Odată ca niciodată era un struţ cu două 
capete, pe care oamenii îl detestau. Struţul acela 
se speria foarte tare. Credea că e un ciudat. Ştia 
că trebuie să plece din oraş şi să se ducă acasă. 
Dar nu putea, pentru că nu ştia pe unde să 
meargă. Norocul lui a fost că au apărut prietenii 
săi, şoriceii, şi i-au spus care este drumul. 
Şoriceii l-au însoţit. Într-un final a ajuns acasă. 
Struţul le-a mulţumit şoriceilor pentru ajutor. 
Apoi, a ajuns la un arbore cu fructe zemoase şi a 
realizat că putea să mănânce de două ori mai mult 
decât cu un singur cap. Din acel moment, şi-a dat 
seama că unde sunt doi puterea creşte. 
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