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Cuvânt înainte 
 

La Lecturiada elevilor de anul trecut a fost prezentat un filmuleţ în care un ţăran din Mărişel, pe numele său Mihai 

Abrudan, bunicul uneia dintre fetiţele participante la concurs, unor copii, ce se fereau de ploaie într-un autobuz 

dezafectat, o poveste. O reproduc:  
 

<mergând ei cu lemne pe la sate să-şi câştige pita, sara s-o oprit să-şi frigă slănina la Ciurila. 

Ş-o făcut două focuri, unul aci, unul mai încolo. Şi numa aud ei prin pădure pâş, pâş, pâş. Iac-un lup vinea pe foale până lângă ei. Şi 

zice unu către altu: 

 − Oare ce-i p-acolo? Ia du-te şi adu săcurea de pă căruţă. 

Era aproape acolo. Da unu mai bătrân zice: 

 − Nu, nu, daţi-i pace. 

 I-o dat pace. Ş-ăla mai bătrân o picurat nişte unsoare de la slănină pă un colţ de pită şi l-o ţîpat cole mai încolo. Ş-o vinit lupu şi l-o 

mâncat. N-o mişcat de-acolea până nu l-o mâncat. După ce l-o mâncat s-o sculat în picioare ş-o făcut din cap aşe. O mulţămit  frumos de 

mâncare. Şi s-o dus. 

− Credeţi, copii? (intervenţia profesoarei) 

− CUM SĂ NU CREADĂ, DAC-AŞA O FOST?  

 

Şi mai departe: 
 

Omu ăla după şapte ani de zile s-o dus cu ciubere pă sate. O ajuns într-un sat acolo, mai departe. Și o văzut un bade tăind lemne 

dinaintea cășii:  

− Bade, hei! Bună sara!  

− Sara bună! 

− Oare unde să stau cu căluţu să dorm la noapte?  

− No, hai la mine!  
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− D-apoi că n-ai poiată.  

− Ba am. Da-i mai încolo.  

O tîpat ciuberele înaintea cășii şi s-o dus cu calul până la marginea pădurii. Acolo avea poiată şi avea şase oiţe. 

− Tulai, nu las calu aice, că mi l-o mânca lupii.  

− Nu te teme. Ţi-l plătesc io dacă ţi-l mâncă.  

Şi l-o dus acasă pă drumaru Şi gazda i-o dat de mâncare. Şi mâncând ei, povestesc:  

− Mă, ştii tu de amu şapte ani când i-ai dat nişte clisă de mâncare la un lup. Io am fost ăla. 

− Chiar credeţi, copii? 

− CUM SĂ NU CREADĂ, DAC-AŞA O FOST?  

 

Cuvintele lui badea Abrudan s-au imprimat atât de puternic în mintea noastră, încât au dat numele Lecturiadei elevilor  

din anul acesta, atunci când am hotătât să ne oprim la făpturile şi poveştile inspirate din mitologia românească. Pentru 

prima etapă am propus un concurs  de scriere creativă „Poveşti cu vâlve, spiriduşi, lupari şi alte asemenea făpturi”  

deschis tuturor elevilor. Concursul a început în  luna februarie. Ziua de 23 aprilie, Ziua cărţii, care anul acesta a intrat în 

săptămâna Şcoala altfel a fost momentul de vârf al concursului. Participanţii şi-au citit textele în faţa colegilor, urmând 

ca în funcţie de reacţiile publicului să se selecteze poveştile care au fost trimise pentru etapa finală.  

Jurizarea a fost făcută de redactorii „Consilierului de lectură” (pentru primară, de Marinela Scripcaru; pentru 

gimnaziu, unde au fost trimise cele mai multe texte, de Ioana Nanu, Marina Şerban şi Corina Dindelegan, iar pentru liceu, 

de Alina Petri şi Mihaela Nicolae. Poveştile au fost citite individual iar lista cu propunerile finale fost trimisă pentru o 

supervizare Adinei Popescu, jurnalistă, scriitoare şi redactor al revistei de scriere creativă pentru copii, „Ordinul 

povestirorilor”.   

În 1 iunie au fost postate pe www.anpro.ro/Pagina Cercuri de lectură titlurile primelor 10 poveşti ai căror autori au fost 

invitaţi la Atelierele de scriere şi ilustrare de text de la Cluj care vor avea loc între 1-5 septembrie. Lista a fost 

completată în ordinea selecţiei cu încă 40 de texte. Cele 50 de poveşti sunt publicate în volumul de faţă. 

Am ezitat destul destul de mult asupra unei formule de organizare a materialului. Puteam să încep cu primele 10 texte 

şi să continui cu celelalte într-o ordine valorică descrescătoare. Citindu-le însă mi-am dat seama, chiar şi în cazul unor 

autori copii, cât de relative sunt criteriile noastre şi, mai mult, că eram tentată să-mi introduc propria ierarhie. Puteam să 

le pun pe categorii de vârstă şi teme specifice, gândindu-mă că elevii de la primară  şi gimnaziu vor fi tentaţi de poveşti 

http://www.anpro.ro/Pagina
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feerice cu personaje clasice de basm., iar cei de la liceu vor exploata mai mult ambiguitatea fantasticului romantic sau 

terifiant. Nu mi-a ieşit.  

M-am gândit atunci să le grupez în funcţie de gen, presupunând că fetele vor fi atrase de zâne şi zburători, iar băieţii 

de poveşti cu acţiune şi portaluri. Spre mirarea mea, cea mai violentă poveste cu nişte vâlve bătăuşe era semnată de 

fetiţă de 11 ani. Iar portalurile erau distribuite în egală măsură în poveştile băieţilor şi ale fetelor. Tot în proporţii 

aproximativ egale pentru gimnaziu şi liceu erau şi poveştile cu tentă parodică şi cele de groază. 

Până la urmă, dat fiind titlul, am optat pentru o grupare tematică, inspirată din minunata carte de „Mitologie populară 

pe înţelesul copiilor”, Îngeri, zmei şi joimăriţe, Humanitas, 2008. Cele patru capitole, inegale ca dimensiuni: sunt Făpturile 
cerului, ale văzduhului şi ale timpului, Făpturile pământului (capitolul cel mai voluminos) Făpturile pădurii şi ale apelor şi 

Făpturi din basme..  În fiecare am respectat ordinea alfabetică a numelui autorilor, dar am specificat vârsta. 

În încheiere am reprodus un „jurnal de creaţie” a unei autoare de 15 ani. 

Cu excepţia unor corecturi de ortografie şi de punctuaţie, nu am intervenit în texte, stilizându-le sau modificând 

personajele şi cursul poveştii. Mulţumesc profesorilor şi părinţilor că au respectat  o condiţie esenţială a concursului, şi 

anume aceea de a nu le impune copiilor  şi adolescenţilor propriile lor criterii în materie de gust.  Am crezut că este mai 

bine să citiţi poveştile, chiar dacă uneori stângace şi marcate prea vizibil de modele, ale unor copii îndrăgostiţi de lectură, 

şi care, aşa cum mărturisesc, au făcut şi pasul următor, descoperind că le place nu numai să citească, ci şi să scrie. şi lor 

să scrie.  

 

Deşi în regulamentul concursului am specificat ca ar fi de dorit ca autorii să-şi ilustreze textele,  nefiind o condiţie 

expresă, am primit puţine desene, majoritatea inutilizabile.  

Am anunţat atunci pe grupuri că avem nevoie de ilustratori. Poate şi pentru că ne apropiam de sfârşitul anului şcolar şi 

copiii erau cu gândul la vacanţă, ne-au răspuns doar doi: Anya Circa-Chirilă din clasa a VI-a şi Erik Bejan, clasa a V-a, 

amândoi din Arad. Le-am trimis textul şi au ales  pentru ilustrare aproximativ 15 poveşti. Le mulţumim şi îi invităm să 

participe la „Şcoala solomonarilor ” din septembrie. 

Alte poveşti au fost ilustrate cu desene de personaje fantastice, trimise redacţiei „Consilierului de lectură” la 

începutul primăverii de membrii cercului, „Unde fugim de-acasă?” din Botoşani.   

Pentru celelalte poveşti, am apelat la autorii portofoliilor selectate pentru etapă finală. cerându-le să ne îngăduie să 

preluăm în întregime sau să decupăm bucăţi de ilustraţii din antologiile lor. Le mulţumim cercurilor „Muguri” din Rădăuţi, 
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„Negru pe alb” din Buzău şi „Exploratorii fanteziei” din Cluj. În câteva cazuri, am apelat şi la imagini de pe internet. Mare 

admiratoare a picturii naive, sunt convinsă că pictorii ţărani nu se vor supăra pe mine că mi-am permis să ilustrez 

poveştile, apelând la tablourile lor.  
 

Vă invităm să citiţi poveştile din acest volum. Sunt convinsă că multe vă vor plăcea, chiar dacă nu din aceleaşi motive. 

Cei mai tineri vor spune: „Ce amuzante!, „ce bine conduce  acţiunea şi ce interesant se joacă cu cititorul.”, „am aflat o 

mulţime de lucruri despre iele. Nu sunt chiar aşa de rele cum credeam”, „N-am ştiut că există şi o vâlvă a urşilor. Oare a 

citit despre ea sau a inventat-o?”, „nu mi-am închipuit că mitologia românească este atât de bogată.); despre altele veţi 

spune „a, recunosc prea uşor modelul”, „se cam încurcă  cu finalul. Eu aş fi încheiat altfel.” Mai cred că după aceea mulţi 

dintre voi veţi căuta în cărţi sau pe internet informaţii despre „Vâlve, spiriduşi, lupari şi alte asemenea făpturi”. Sunt 

destule. Puteţi descărca chiar cărţi întregi şi studii serioase.  

Iar cei mai în vârstă, părinţi, profesori, şi poate chiar scriitori recunoscuţi vor spune: „nu credeam că îşi aminteşte de   

cărţile pe care i le citeam şi de poveştile pe care apoi le imaginam împreună”, „a înţeles bine lecţia cu naratorul şi cu 

spargerea «zidului» dintre scriitor şi cititori”, „«cartea» şi «portalul» sunt metaforele cele mai frecvente. Oare de ce sunt   

repartizate  în proporţii aproape egalr în poveştile copiilor?” 

 

Aşa cum probabil aţi observat, după titlul volumului am specificat „partea întâi”, aceasta înseamnă că urmează o 

continuare. Etapa finală a „Lecturiadei elevilor” din anul acesta se va desfăşura sub formă de ateliere de scriere şi 

ilustrare de text împreună cu Adina Popescu, autoarea cărţii de succes, O istorie secretă a Ţării Vampirilor, şi cu Adrian 

Barbu, cunoscut ilustrator de cărţi pentru copii. La sfârşit fiecare participant, copil sau consilier, va avea pregătit şi 

ilustrat cel puţin un text bun pe care  abia aşteptăm să-l publicăm. 

 

Mulţumim părinţilor, profesorilor, în special celor de română, şi coordonatorilor de cercuri  care au făcut publicitate 

concursului şi şi-au încurajat copiii să participe la „Lecturiada elevilor 2016”. 

Monica Onojescu,  august 2016 
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IULIA CARTIANU, 14 ani 
Atunci când citesc mă cufund în lumea pe care o descopăr în cărţi, mă identific cu personajele. Ador să dau frâu liber imaginaţiei, să o las 

să-şi creeze propriul univers.  

 

IGOR 
 

Într-un sat îndepărtat, trăia un fecior pe nume Igor − un tânăr cu părul castaniu, ochii căprui, era înalt şi foarte chipeş. 

El provenea dintr-o familie cu mulţi fraţi, însă nu cu prea mulţi bani. Era un băiat de treabă, descurcăreţ, foarte 

curajos şi nu se da înapoi de la nimic. Avea mulţi prieteni fiindcă era bun la suflet şi ajuta pe oricine avea nevoie. 

La sfârşitul fiecărei săptămâni, tot satul se aduna la marginea pădurii, unde dansau, mâncau şi petreceau. Era modul lor 

de a se distra după o săptămâna grea de muncă.  

 

Era una dintre acele seri când lumea râdea şi dansa. În afară de sătenii obişnuiţi care veneau mereu, de data asta mai 

apăruseră şi nişte tinere înalte, cu tenul palid, părul blond, cu ochii strălucitori ca stelele. Au dansat toată noaptea şi 

păreau că nu obosesc deloc. 

În dimineaţa următoare, localnicii au băgat de seamă că au dispărut câţiva feciori, printre care şi fraţii lui Igor. Nu a 

durat mult şi pădurarii i-au găsit fără suflare în pădure. Cel mai ciudat lucru era ca păreau nevătămaţi. Parcă erau doar 

adormiţi. „Poate au fost otrăviţi!”, „Dar de cine şi de ce?”, se gândeau sătenii. Igor s-a hotărât să afle ce se întâmplase cu 

ei. 

În săptămâna  următoare, Igor nu a mai intrat în horă, a stat pe margine. Era atent la tot ce se întâmpla. Tinerele cu 

păr blond au reapărut, nu se ştie de unde, şi au început sa danseze. Igor a încercat să le urmărească cu privirea, însă din 

cauza oboselii şi a numărului mare de oameni din faţa lui, le-a pierdut din vedere. Chiar atunci când credea că le-a pierdut, 

a observat cu coada ochiului pletele aurii ale uneia dintre fete. A încercat să o ajungă, dar a pierdut-o înainte de a intra în 

pădure. A intrat în pădure după ea. Pădurea i se părea diferită. Totul arăta diferit... magic. Când trecea pe lângă copaci, 

avea impresia că aceştia îl urmăresc, iar frunzele îi vorbesc. Din loc in loc vedea lumini mici zburând pe lângă el. 
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Mergea de ceva vreme, dar nu a mai zărit fata. Obosit, s-a aşezat lângă un copac. A zărit în depărtare o casă mică, din 

lemn, cu luminile aprinse. „Poate acolo locuiesc ele” îşi zise Igor, pornind într-acolo. După ce-a bătut la uşă, în pragul casei 

a apărut o bătrână, cu chipul luminos. Ea s-a prezentat, spunând că o cheamă Sfânta Miercuri. L-a întrebat pe Igor ce 

caută la acea oră singur prin pădure. Neştiind, dacă ar trebui să aibă încredere în ea, Igor i-a povestit totuşi ce se 

întâmplase. 

− Acele tinere de care îmi spui sunt, probabil, Ielele. Spre binele tău, eu zic să te întorci acasă pentru că altfel nu vei 

scăpa! 

− Dar fraţii mei au fost omorâţi... 

− Nu au murit. Ielele le-au luat doar 

minţile. Am să-ţi dau o licoare cu care vei 

stropi frunţile fraţilor tăi, apoi se vor 

trezi. Acum pleacă. Drum bun! 

Igor i-a mulţumit bătrânei, a luat licoarea 

şi a plecat. 
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BIANCA ELENA CERNAT, 15 ani 
Iubesc să aflu cum gândeşte un autor despre viaţă, despre politică, despre iubire şi ce simte în anumite perioade ale vieţii sale. Mă atrag 

cărţile care reuşesc să introducă cititorul în lumea naratorului, astfel că textele în care predomină o gamă largă de emoţii sunt în topul 

favoritelor. Atunci când scriu îmi place să introduc în textele mele o varietate de emoţii şi multe situaţii care par a fi pe muchie de cuţit, dar 

care în final îşi găsesc rezolvarea. Îmi place diversitatea, prin urmare, în textele mele mă asigur să existe acest lucru, chiar dacă, în aparenţă, 

unele lucruri par a nu se lega.  

 

LACUL MORŢII 

 

A fost odată, mai departe de nouă mări şi mai departe de nouă ţări, o furtună ce secase toată viaţa pământenilor din 

jur. Nu mai se mai simţea suflul proaspăt al primăverii, nu mai existau râsete ce umpleau văile, iar tot ce se ştia despre 

fiinţele vii, acum era istorie.  

După ce trecuseră şase sute de primăveri, pe cer se ivise o creatură neagră, care zbura mândră în tării. De câteva 

secole, nicio fărâmă de suflet nu mai exista în Valea Plângerii. Totuşi, o picătură de viaţă se arătase. Poate că viaţa avea 

să scoată la iveală alte fiinţe care să umple pământul cu bunătate şi omenie. Astfel că din înaltul cerului o Pasăre Măiastră 

încânta copacul în momentul în care îşi odihnea aripile pe creanga clăpăugă. 

Un râset spărgea liniştea care acoperise întreg teritoriul, iar zgomotul lui dulce şi zglobiu se auzea până la capătul 

pădurilor. Pasărea luă urma râsetului, iar drumul a condus-o la o tânără fecioară cu părul lung, curgându-i pe umeri în bucle 

aurii. 

Zburătoarea privea copila cum dansa pe malul lacului, pe faţă cu un zâmbet plin de candoare şi fericire. O rochie lungă 

până-n pământ, albă, îi scotea în evidenţă paloarea pielii. Pe cap, o coroniţă modestă din margarete, îi dădea  un aer regal. 

* 

În pustietatea văii şi a pădurii, Pasărea Măiastră deveni singurul prieten al copilei. Se plimbau în fiecare seară, iar ea se 

înfrupta din priveliştile care i se arătau în faţa ochilor. Copacii înalţi erau atinşi doar de aripile Păsării, apa rămânea 

curată, fără să fie tulburată de mâinile oamenilor, care se presupune că ar fi existat în urmă cu câteva secole. 
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Natura era ca o soră a lui Dumnezeu, ocrotitoare şi blândă, dăruindu-le celor două fiinţe fructe coapte din care să 

extragă seva tinereţii, legume care să le ofere putere şi plante medicinale care să le vindece în faţa primejdiei. 

 

Veni toamna. Copila crescuse. Din mirosul plăpând al florilor proaspăt apărute în inima primăverii, se născuse o frumoasă 

Sânziană. În pădurea bătrână se înfăptuise primul miracol după şase sute de ani: Iana Sânziana se ridica din petalele 

firave, aşteptând să fie găsită de Pasărea Măiastră pe care o îmbia: 

− De vei mânca alături de mine, Mais, vei ajunge la fel de măreţ precum înaltul cerului. Vei culege roade bogate din care 

să mă înfrupt, iar tu, dragul meu, vei sta pe creanga unui copac şi îmi vei admira zâmbetul, iar de-ţi vei imagina că eşti om, 

vei surâde la gândul că datorită-ţi zâmbesc. 

Pasărea mânca din fructele Ianei Sânziana, iar tânăra se ascundea în pădure pentru a se odihni. Toamna, copacii 

prindeau culoare. Natura se pregătea pentru o schimbare – urma să treacă prin apogeul transformărilor, moment în care  

îşi dezvăluia latura ei artistică; fiecare detaliu părea pictat de un zeu al culorilor, iar mai apoi intensitatea momentelor 

avea să se sfârşească odată cu trecerea anotimpului, iar răcoarea va îmbrăca natura, lăsând-o în agonie. 

 

După nopţile care oferea spectacole astrale, acea dimineaţa se arăta diferită. O ploaie cum nu s-a mai văzut  în mijlocul 

toamnei a lovit pământul şi întreaga vale. Iana Sânziana fusese trezită de un tunet care se auzise până în miezul 

pământului. Alergase printre copacii bătrâni care-şi scuturau crengile pline de apă, în speranţa că Pasărea Măiastră îşi va 

găsi drum spre ea. 

− Mais, de vei coborî acum din înaltul cerului, făgăduiesc că te vei bucura alături de mine de toate minunăţiile pădurii. 

Tânăra auzi un foşnet, iar mirarea i-a fost uriaşă când în faţa ei se arătă un bărbat înalt, voinic, cu ochi albaştri precum 

cerul pe care umărul căruia stătea Pasărea Măiastră. 

− Cine eşti tu şi de ce ai apărut în faţa mea? De ai venit cu gând rău să-mi tulburi liniştea, să se abată toate relele 

asupra ta şi să nu te mai întorci. 

Bărbatul o privi pe Iana şi se apropie de ea. 

− De îmi vei cunoaşte glasul, vei şti ca ţi-am vorbit mereu. De îmi vei cunoaşte mişcările, vei şti că am umblat deasupra 

lumii doar pentru tine. 

Iana Sânziana deveni neîncrezătoare. Glasul ei şoptit scăpase un „Mais”, iar în acel moment bărbatul se apropie uşor, 

întinzându-i mâna. Copila zâmbi şi simţi căldura Păsării Măiastre, în ciuda faptului că avea o altă formă.  
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* 

Jumătatea anotimpului apăsa greu deasupra văii, iar frunzele cădeau una câte una, lăsând câţiva arbori fără pic de 

bogăţie. Erau acum goi, iar vântul ce sufla în acea perioadă îi afecta dincolo de scoarţă. Cu puţin timp în urmă, tabloul era 

plin de culori care explodau din toate părţile, iar acum, intensitatea se duce odată cu trecerea timpului. 

Îmbrăcată într-o togă albă, cu o coroană cusută din trandafiri albi, o femeie se apropie de Iana Sânziana. Mais plecase 

în vale pentru a se scălda, iar Iana rămăsese lângă un copac, privind frunzele care formau acum un covor pe pământ. 

– Iana, de-mi vei asculta glasul, îmi vei asculta şi mesajul! 

Tânăra simţise o prezenţă, dar nu reuşea să se întoarcă. Aerul rece care îi bătea în ceafă era diferit de cel al vremii; un 

aer ca de gheaţă, precum cel al Morţii, îi străpungea pielea. 

– Iana, de vei iubi pe acest bărbat făcut din viteza vântului, din libertatea naturii şi din puterea Soarelui, copilă dragă, 

lumea va mai muri încă o dată. De-ţi vei vedea visul cu ochii, de vei călători cum îţi cere inima, oamenii vor păşi pe 

meleagurile uitate de picior de om; vei vedea în acel moment puterea din mâinile tale. 

Vocea dispăruse, iar Iana rămăsese cu gândul la vorbele Ursitoarei. Înţeleapta îi citea avertismentul din fuior, iar ceea 

ce o îngrijorase cel mai mult a fost încheierea fusului. Ursitoarea Sorţii i se arătase pentru prima oară, iar cuvintele ei au 

lăsat ecou în pădure. 

* 

Mais s-a întors, iar vântul rece care purta frunzele peste tot îl făcuse să îşi amintească de liniştea pe care o simţea 

când străbătea lînaltul văzduhului. Se îndreptă către Iana, iar privirea ei abătută îl întristă. Când era doar Pasărea 

Măiastră avea putere. Lumea era a lui, cerul şi pământul se contopeau într-un singur ţinut, oferindu-i câte puţin din 

frumuseţile lumii. Acum însă devenise un simplu om, cu o perspectivă îngustă – nu vedea decât drumurile din faţă, iar 

măreţia cerurilor era un mister. Nu putea să afle ce se petrece dincolo de nori, ce schimbări aveau să fie pe pământ – 

totul era imprevizibil. 

– De când zâmbetul ţi-a pierit, nici frunzele nu mai au puterea de altădată. 

– Puterea lor s-a dus de când toamna a apărut, împrăştiind peste tot suflul durerii. 

Bărbatul îi luase mâna, iar căldura celor doi se contopea precum culorile de pe frunze. La fel ca ele, căldura pe care o 

simţeau unul în preajma celuilalt era firească şi atât de  puternică, precum intensitatea culorilor toamnei. Ei erau 

singurele fiinţe din acele ţinuturi. Se completau precum petalele unor flori, iubeau libertatea precum vântul care bate 
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după bunul plac şi se simţeau puternici, căci mâinile lor puteau controla totul. Ofereau apei un scop pentru a exista, 

admirau frumuseţea naturii şi suflau viaţă în Valea Plângerii. 

– Dacă ochii-ţi nu mai vor a vedea aceste ţinuturi, te voi conduce spre alte tărâmuri, unde vei găsi noi frumuseţi.  

– Dar tu ai îmbrăcat un corp uman, nu mai poţi zbura! 

– De-mi eşti alături, pot să străbat nouă mări şi nouă ţări cu pasul, mă voi minuna de orice lucru care-mi va apărea în 

faţă, dar voi şti că adevărata minune stă chiar lângă mine. 

* 

Cei doi au ales să străbată lumea în lung şi-n lat. Au ajuns astfel pe un tărâm necunoscut, total diferit de Valea 

Plângerii. Un lac, aflat la trei paşi de intrarea în tărâm, se deosebea de orice altă apă ştiută de ei. Iana se aşezase la 

marginea lacului, privindu-şi reflexia. Părul îi crescuse,  pielea i se albise, iar buzele îi deveniseră de un roşu precum cel al 

sângelui. În celălalt capăt al lacului, din învolburarea apei ieşi un corp de femeie. Corpul era învelit într-o piele creolă, iar 

pe spatele lung cădea o podoabă capilară deasă, cu fire de păr negre ca tăciunele. Tânăra femeie păşea pe iarba proaspătă 

cu paşi lenţi, ca şi când ar fi vrut ca tălpile ei să simtă tot ce o înconjoară – prospeţimea naturii, adierea vântului, căldura 

pământului străpuns de razele soarelui. Iana Sânziana se apropie tot mai mult de locul de unde ieşise femeia. Suprafaţa 

apei era netedă, ca şi când nu ar fi fost atinsă deloc. Iana întinse mâna spre lac, iar lichidul era rece precum Crivăţul din 

iarnă. Tânăra îşi lăsă mâna în apă. Vedea cum apa se agita, dar senzaţia nu era diferită. Simţurile nu îi erau deloc 

tulburate. Ar fi spus că întreg lacul era liniştit, iar ce vedea ea era doar o festă a minţii. 

Senzaţia de calm trecu imediat ce îşi simţi mâna trasă puternic. Din apă doi bărbaţi se ţineau de braţul ei pentru a se 

ridica la suprafaţă. Copila îşi simţi sângele îngheţat în vene la vederea celor doi oameni care răsăreau din apa lacului, iar 

senzaţia de sufocare nu întârzie să apară. Greutatea celor doi era prea mare, iar corpul fetei era fragil – doar fusese 

născută dintr-o floare. Bărbaţii reuşiră să se ridice, iar copila răsuflă liniştită, căci căldura din corp îi reveni. Ea îi privea 

cum păşesc la fel de lent precum femeia pe care o văzuse. 

* 

– Scumpă, iubită-mi eşti tu, cu părul de culoarea grâului din tărâmul Cerealelor şi lung precum un arbore puternic! 

Buzele tale de un roşu intens mă ameţesc mereu şi vreau să le aud răspunzând „da” la cererea în căsătorie pe care ţi-o fac 

acum. 

Am umblat în lung şi-n lat prin lume, iar legătura noastră vreau să fie mai strânsă decât drumurile împreună. 
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Iana Sânziana se cutremură la auzul acestor vorbe pline de căldură şi iubire. Pasărea Măiastră sau Mais cum obişnuia ea 

să îi spună, fusese alături de ea în fiecare secundă. Îi dezvăluia tainele necunoscutului, aflase cum stelele sunt legate 

între ele printr-un jurământ. De când lumea a fost concepută, luna reprezenta misterul, candoarea, frumuseţea. Iubirea ei 

cea mare a fost un alt corp ceresc, dar pentru că era atât de departe de Lună, corpul s-a distrus în mii de bucăţele, doar 

pentru a fi mai aproape de ea. Luceafărul, steaua cea mai strălucitoare era inima care acum se odihnea lângă Lună, iar 

restul sufletului era acum împrăştiat pe cer. Iubirea lor era precum luna şi stelele. Ea strălucea cu fiecare ocazie. Natura 

îi iubea gingăşia, iar farmecul îi îmbrăca fiinţa la cele mai mici gesturi – un zâmbet larg, o atingere cu mâinele ei palide, o 

vorbă şoptită precum o taină. El era un zburător. Cutreierase lumea prin doar câteva bătăi din aripi şi şi-a sacrificat fiinţa 

iniţială doar pentru Iana Sânziana, devenind un om care avea să stea pentru tot restul vieţii alături de ea.  

Iubirea lor era precum frunzele şi toamna. Anotimpul îşi lăsa amprenta pe frunze, oferindu-le culoare bogată, de pe 

urma căreia să se simtă mândre; dar apoi, când ating apogeul înflăcărării, ele cad şi nu se mai întorc pe crengile goale ale 

copacilor. Deci când ar fi avut să se termine iubirea lor atât de mare? 

Mais puse puţină apă în două scoici din apropierea lacului. Aceste auricule aveau să servească actului ceremonial. Scoica, 

prin natura sa era o enigmă. Nu doar frumuseţea era specifică, ci şi sunetele melodioase dinăuntrul ei. Întotdeauna puteai 

auzi ceva, dar nimeni nu a reuşit vreodată să descifreze ce anume. Aşa voia să fie şi comuniunea dintre ei doi – la 

suprafaţă de o frumuseţe exotică, iar tainele lor să reprezinte un mister pentru alţii, pe care doar ei să îl rezolve. Apa, 

prin înţelepciunea şi puritatea ei, devenise simbol al consfinţirii unirii lor. 

Iana se apropiase de lac, având o stare de euforie inexplicabilă. Se simţea fericită că urma să îşi lege destinul de cel 

iubit, dar, pe de altă parte, tremurul din inima ei nu îi dădea pace. Era o voce care o ocăra pentru ce avea să facă, dar nu 

putea descifra mesajul în profunzime. Se simţea certată, dar nu ştia de ce. 

– Când buzele mele vor simţi apa rece, iar gâtlejul meu se va răcori din sfinţenia ce ne va lega pe viaţă, în acel moment 

să ştii că sufletu-mi este casă pentru inima ta. Beau această apă pentru a întări legătura dintre noi. 

Iana se pregătea să bea din scoică, dar sentimentul de vinovăţie o izbit din nou. Simţea un nod în piept, de parcă aerul 

devenea tot mai insuportabil, căldura instalându-se în tot trupul. 

Prin grădină se plimbau mai mulţi oameni decât ieşiseră din lac iniţial, iar fericirea li se citea pe chip în momentele când 

atingeau florile, când se lăsau mângâiaţi de soare. Buzele i se curbară într-un zâmbet şi era aproape de a gusta din apa 

lacului. Buzele ei atinseră buza scoicii, când un copil căzu pe iarbă, plin de sânge, ca străpuns cu un arc.  

Mais îi şopti să bea apa, dar încă un copil căzu, când fata era pe cale de a bea apa. 
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* 

Cu o străfulgerare, Iana îşi aminti cuvintele Soartei: „de vei iubi pe acest bărbat, lumea va mai muri încă o dată.” Atunci 

o cutremuraseră până-n măduva oaselor aceste cuvinte, iar în acum simţi cum mintea i se deschide. Aruncă scoica în lac şi, 

spre surprinderea ei, Mais era cu totul diferit. Bărbatul brunet, cu ochi albaştri, luase formă de demon. Monstruozitatea 

se ridicase în cele două picioare, iar pe chipul vâscos i se citea ura. Copila apucă instinctiv o aşchie de lemn şi i-o înfipse în 

inimă. Creatura căzu în lac, iar albastrul curat al apei deveni acum de un roşu aprins.  

* 

Iana Sânziana fu adânc îndurerată de ceea ce s-a întâmplat şi hotărî să revină în Valea Plângerii. Pe drumul de 

întoarcere auzi râsete, văzu copii care se jucau cu animale şi adulţi care îşi îngrijeau nou-născuţii. Se opri lângă un copac 

pentru a se odihni, căci drumul era obositor. 

– Pentru că m-ai ascultat, acum oamenii revin pe aceste meleaguri, iar natura îşi va găsi din nou rostul. Dar tu, copilă 

dragă, ţi-ai încheiat rostul. Ai omorât răul şi ai creat o lume.  Putere ca aceasta numai Dumnezeu mai are. 

– Şi de ce am avut-o eu? Oh, scumpă Ursitoare, fie-ţi vorba mai clară, pentru ca sufletul meu rănit să înţeleagă.  

– Pentru că tu erai singura născută. Dumnezeu, dacă făcea singur lumea ar fi făcut potop, ca acum şase secole. Dar te-a 

înzestrat pe tine cu acest dar, gândind că omul care va fi creat dintr-un semiom va fi mai bun, mai blând, mai omenesc. 

– Şi de ce mi l-a dat pe acel monstru, făcându-mă să cred că de pe urma iubirii 

noastre vor urma alţi oameni? 

– Pentru că, Iana Sânziana, şi Dumnezeu s-a încrezut în Diavol până să îl 

trădeze. Aşa avea să fie şi destinul tău. 

Fata înţelese că soarta ei era să creeze o lume nouă, înţelese că fusese păcălită 

de un Zburător care luase forma unei Păsări Măiestre, iar acea minciună avea să 

creeze o lume nouă. 

După câteva clipe de aşteptare, fata văzu o altă femeie lângă Soartă. 

– Ai fost o fată curajoasă, Iana Sânziana, dar, după cum ai observat, fusul tău 

s-a încheiat după ispită. Ai ajutat la conceperea omenirii după şase secole, dar 

păcatele tale din urmă sunt prea mari pentru această lume. 

Acestea fiind zise, Moartea roti fuiorul până când din fusul copilei se desprinse 

caierul, iar tânăra îşi dădu ultima suflare. 
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IRINA CERNAT, 13 ani 
Eu sunt o cititoare care, deşi citeşte repede, când o impresionează ceva se opreşte, reciteşte şi analizează. Ca autoare sunt un personaj în 

sine. Personajul care vrea să joace tenis în loc să înveţe pentru teza la română, 

care şi-ar dori colegi normali, teme puţine  şi un aparat care să scrie ce i se dictează. Uneori mă aşez la birou în căutarea cuvântului potrivit, 

al frazei care exprimă cel mai fidel ceea ce simt. Încerc să transpun în cuvinte fiecare sentiment trăit. 

 

(I)ELELE − COLEGELE 

 

A trecut vacanţa de Crăciun. Este duminică − ultima zi liberă... Am petrecut cea  mai mare parte din timp cu bunica 

care îmi spunea poveşti despre fiinţe miraculoase. Cel mai mult mi-au plăcut ielele, nişte fiinţe frumoase care trăiau în 

inima pădurii, iar în puterea nopţii, în lumina lunii, se prindeau câte trei în horă, cântau şi dansau în locuri ferite de ochii 

lumii, pe câmpuri, în poieniţe şi lăsau urme circulare de ars. Apăreau odată cu lumina lunii şi, la venirea zorilor, se 

transformau în vânt. Ele erau şi vrăjitoare ... rele vrăjitoare!  

Seara m-am culcat cu gândul la aceste tinere şi fascinante fete. Dimineaţa m-am trezit prima în casă cu un sentiment 

ciudat, ca o presimţire. Aveam impresia că se va întâmpla ceva ciudat ...şi aşa a şi fost! 

Am plecat la şcoală ca de obicei. Nimic deosebit. Când am ajuns în clasă, totul era normal, dar în prima pauză prietenele 

mele, toate trei, au ieşit în curte. Pentru că mereu stăm împreună la şcoală, mi s-a părut ciudat că nu m-au chemat, aşa că 

m-am luat după ele. Am ajuns la izvorul din capătul aleii care pleacă din curtea şcolii, deşi elevii nu au voie să treacă de 

gardurile terenului de sport. Ele n-au observat că m-am ţinut după ele. M-am ascuns după un copac bătrân, încercând să 

ghicesc ce au de gând să facă. La un moment dat, după ce s-au asigurat că nu-i vreun copil în jur, au început să danseze şi 

să rostească incantaţii. Întocmai ca ielele! Ori am înnebunit eu, ori trei iele au intrat în corpurile lor şi pun ceva la cale! 

Înainte să se sune am intrat în clasă şi le-am spus tuturor că prietenele mele sunt nişte iele venite cu planuri probabil 

rele, dar toţi au zis că este imposibil, cine ştie ce carte am citit, cine ştie ce mi s-a părut.  

Seara, ştiind din basmele spuse de bunica mea că ielele dansează, m-am strecurat în acelaşi loc ca în prima pauză de 

dimineaţă şi mi-am găsit colegele cântând şi dansând. Din câte mi-am dat seama din spusele lor, în seara de marţi s-ar 

împlini 100 de ani de când s-au transformat într-un fel de spirite. Ele au încercat să ia minţile unui bărbat, dar au eşuat 
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pentru că acesta avea un buzdugan, care le-a atras în el, astfel pierzându-şi forma fizică. Ca să-şi recapete corpul,  ielele 

trebuie să recupereze buzduganul cumpărat la o licitaţie tocmai de directorul şcolii noastre şi închis într-un seif aflat în 

biroul dumnealui.  

Planul lor fusese să intre în corpurile unor eleve care să obţină cifrul seifului pentru a găsi buzduganul cu care să 

desfacă vraja şi să-şi revină, cum se zice, în carne şi oase! 

Ştiam că, dacă le las să facă asta, nu va fi rănit doar domnul director, ci probabil şi alţi oameni, care îşi vor pierde 

minţile, dacă ielele redevin cele  care au fost. 

Tot ce puteam face era să aflu prima cifrul seifului şi să ascund sau să distrug buzduganul. În următoarea dimineaţă, în 

prima pauză, m-am dus la domnul director şi i-am povestit despre planul ielelor, însă nu m-a crezut şi m-a trimis la 

psihologul şcolii. Trebuia să găsesc o altă cale să opresc ielele! Exista o singură soluţie, şi anume să rămân după şcoală, să 

deschid seiful, să iau buzduganul, apoi să îl sparg sau să-l arunc în foc. Problema este că biroul va fi încuiat şi nu ştiu codul 

de la seif...  Singura persoană care mai avea o cheie de la birou era îngrijitoarea şefă. Ştiam că ţine cheile în camera cu 

produse de curăţenie, dar problema era că nu ştiam cifrul seifului...  Aşadar, la ora 14:00, când ştiam că toate 

îngrijitoarele fac curăţenie în clase, m-am furişat în camera lor şi am căutat printre chei, sperând că scrie pe careva 

„birou director„. Nu scria nimic pe niciuna...  Am găsit unele prinse cu o sârmă, le-am pus în buzunar şi am dat să ies, când 

am auzit nişte paşi. O îngrijitoare a intrat să ia o mătură, iar eu m-am ascuns după uşă, am pus un halat pe mine, un capăt 

de mop pe cap şi am ieşit pe hol pe lângă îngrijitoarea care, preocupată de cine ştie ce problemă, nu m-a băgat în seamă. 

Când am ajuns la uşa biroului directorului a trebuit să iau la rând toate cheile din mănunchi. Cum s-or descurca femeile? 

Cu fiecare cheie încercată, dar nepotrivită, simţeam cum creşte pericolul. Mi-era teamă că  nu voi reuşi să pun mâna pe 

buzdugan. Am mai încercat trei chei şi am nimerit în sfârşit! M-am uitat în jur, în maiestuosul birou cu mobilă de lemn de 

nuc şi draperii de mătase de culoare vişinie cu cusături aurii. Deschid dulapul şi văd un seif din oţel, cu o tastatură cu 

butoane parcă de cristal. Mi-am încercat norocul şi am nimerit din prima codul: 1, 2, 3, 4. Buzduganul, deşi era destul de 

greu, părea foarte fragil şi, deşi avea urme de rugină, strălucea de mă dureau ochii. L-am luat, am închis seiful, m-am  

strecurat spre poartă, lăsând halatul şi mopul sub masa elevilor de serviciu, cu gândul că trebuie să ajung pe malul lacul 

fără fund de la marginea oraşului.  

 



 21 

 



 22 

Când am ieşit din şcoală m-au zărit ielele care au împietrit când au văzut buzduganul! Eu am luat-o la fugă cât de repede 

am putut. Ele şi-au revenit, s-au înlănţuit şi au plutit în jurul meu, încercând să-mi ia buzduganul. N-au reuşit. Au încercat 

atunci să mă convingă să îl dau uneia dintre ele, promiţându-mi ba talent de tenismenă, ba geniu matematic, ba un covor 

zburător sau un satelit personal care să graviteze în jurul cui vreau eu. Până la urmă au reuşit să mă prindă şi să mă ridice 

în zbor. Fără să îşi dea ele seama, ajunseserăm deasupra lacului. Am profitat de poziţie şi am aruncat cu putere 

buzduganul în apă. Când l-au văzut căzând, mi-au dat drumul şi s-au aruncat să-l prindă, dar era prea târziu. Buzduganul s-

a scufundat în lac! Problema era că şi eu cădeam şi aş fi urmat buzduganul în lacul fără fund.... Înainte să mă izbesc de 

luciul apei, m-am trezit speriată în patul meu.  

De frică să nu se întâmple ca în vis, mi-am evitat prietenele în toate 

pauzele. Cred c-ar fi bine să mă duc la psihologul şcolii, după ore. Ce 

ziceţi?... 



 23 

 

LUANA CLOŞCĂ. 12 ani 
Încă de mică am manifestat o mare pasiune pentru lectură şi scriere creativă. Obişnuiam să petrec ore în şir citind cărţi de aventură, 

încurajată fiind de mama  mea, care avea o bibliotecă bogată, din care mă lăsa să aleg, deşi abia reuşeam să silabisesc cuvintele.  

Mult timp după aceea am preferat să mă pierd în cărţi, până ce am hotărât să scriu chiar eu mici compuneri, apoi am încercat poezii şi 

chiar scurte cărţi cu pagini ilustrate cu desene şi dantelate cu pete de culori i abţibilduri. 

 

POVESTEA NUNŢII 
 

Furtună ca în noaptea aceea nu am mai văzut demult. Tunetele bubuiau atât de tare încât îmi răpeau somnul. i nu aş fi 

zis că e de rău augur dacă ea nu ar fi apărut chiar atunci, în miez de noapte, la portiţa ogradei noastre, bătând cu putere 

în lemnul pedepsit de vreme şi rugându-ne să o lăsăm să înnopteze la noi. Spunea că furtuna  a prins-o pe drum, a rătăcit-o 

până hăt, în noapte şi a purtat-o până în satul nostru. Spunea că nu avea unde să doarmă, nu era de-a locului, iar ceilalţi 

săteni nici nu au stat de vorbă nici cât să îi audă povestea. Au izgonit-o şi a ajuns în sfârşit în capătul satului., la căsuţa 

cea mai prăpădită, cu varul odată alb, acum decojit, moştenită din tată-n fiu. Dintre toate casele în cea mai puţin demnă 

de ea a nimerit.  

Frumuseţea ei era de neimaginat. Unii spuneau că a fost văzută când dansa ca o nălucă împreună cu Ielele.  Alţii spuneau 

că au fost vrăjiţi şi mai apoi „pociţi”, ademeniţi de frumuseţea ei. Sătenii spuneau că a fost izgonită din gelozia femeilor, 

ce se simţeau inferioare. Însă ea afirma cu tărie că întreaga ei familie a fost răpusă de boală şi cu inima îndurerată a 

pornit în căutarea alinării  

Eu nu ştiam ce să cred, dar în noaptea aceea părea atât de neputincioasă, iar mama, ce respecta mereu poruncile 

Domnului, a zis: „Să-l ajutăm pe cel necăjit la greu”, a primit-o în casă, a spălat-o şi i-a dat de ale gurii. Fata nu se mai 

oprea din mulţumit, iar mama m-a dat jos din pat şi a culcat-o pe ea sub păturile boţite. Şi cum mă întindeam pe covorul 

aspru, nu am putut să nu mă gândesc că semăna cu  zânele din poveşti.  

În acea noapte mă simţeam norocos că am avut prilejul să văd o asemenea făptură, doar ca să aflu mai târziu că numai 

de noroc nu era vorba. Nici nu s-a crăpat bine de ziuă, că ea deja era în ogradă  şi făcea ce mama, bătrână, nu mai putea 

face la aşa o oră a dimineţii. Până a se trezi ea, fata deja a cules poamele, a descotorosit găinile de ouă şi a dus hainele la  
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vâltoare pentru a fi spălate. Mama, nemaiputând de fericire, a îmbrăcat-o cu veşmintele păstrate pentru fiica pe care nu a 

avut-o niciodată. I-a împletit cosiţe din părul lung şi blond.  

În duminica aceea, odată ajunşi la biserică, toată lumea o privea cu admiraţie.  

În scurt timp a ajuns să fie curtată de toţi tinerii bărbaţi ai satului. Primită în toate ogrăzile, lăudată mereu la 

sfaturile bătrânelor: „Frumoasă şi harnică! Asta da fată la casa omului!” 

Cu o zi înaintea începerii primăverii, a fost cerută de nevastă. Chiar dacă nu era bogată. Chiar dacă nu avea zestre. 

Nunta ei a fost ca niciuna alta, ea mai frumoasă ca orice mireasă de până acum, iar soţul ei mai mândru ca oricare bărbat. 

Dar în noaptea nunţii tânărul a dispărut şi nu a mai fost găsit nici până azi. Oamenii începeau să o acuze că a trădat până şi 

Ielele şi a ieşit din adăpostul pădurii să ademenească tinerii feciori în vraja ei. Deşi Ielele „poceau” numai la nevoie, se 

credea că ea o făcea din propria dorinţă. 

Dar nu a trecut mult timp şi văduvă fiind, un alt bărbat a cerut-o în căsătorie. Şi nunta a fost la fel de spectaculoasă. 

Ea, la fel de frumoasă, bărbatul, la fel de mândru. Şi mai apoi... la fel ca prima oară, pierdut pentru totdeauna în noaptea 

nunţii.  

Sătenii se temeau să o mai privească. Puţini o mai primeau în casă, iar la sfatul bătrânelor era vorbită de rău. Numai 

mama o mai îndrăgea. Fata continua să facă cele trebuincioase în ogradă, să fie bună, credincioasă. Ba chiar am aflat că 

ştia să scrie şi să citească ca nimeni altcineva în sat. Şi-a petrecut vara învăţându-mă şi pe mine, iar până în luna lui iulie 

ştiam deja să scriu propoziţii şi să citesc fraze întregi. Am fost împreună pe imaş cu animalele, unde ea m-a învăţat să 

împletesc cununi de flori şi eu am învăţat-o să fluiere în firele de iarbă. Mi-am petrecut întreaga vară cu ea. Părea 

inconştientă de frumuseţea ei, iar când vecinii o priveau cu ură, ea le zâmbea.  

Iar când primele urme ale toamnei au apărut pe uliţele satului, am cerut-o în căsătorie. Mama a fost din cale-afară de 

fericită să mă vadă logodit. Nu asculta avertizările vecinelor. Era sigură că era fată bună, dar cu mult ghinion. Doară nu 

avea să se repete păţania şi a treia oară. Pregătirile pentru cununie mă bucurau mai tare ca orice, iar gândul de a o avea 

nevastă îmi încălzea inima.  

În ziua nunţii s-a strâns întreg satul, dar nu pentru a ne ura vorbe bune, ci strigau: „Ai grijă, că e lucrătura diavolului!”. 

Dar eu nu îi mai auzeam. Eram răpus de înfăţişarea ei mai frumoasă ca niciodată.  

După sărbătoare ne-am dus acasă mulţumiţi. Dar la miez de noapte m-a trezit, m-a luat şi m-a purtat până într-o pădure 

ce nu semăna cu nici una alta din sat. Până acolo am parcurs un drum lung. Râuri, munţi, treceau pe lângă mine, dar 

picioarele mele nu simţeau oboseala, iar timpul parcă s-a oprit, părând că niciodată nu are să se crape de ziuă. Odată 
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intraţi în pădurea liniştită, i-am auzit respiraţia întretăiată. Părea că panica o cuprinde, dar ea continua să înainteze cu 

paşi apăsaţi tot mai adânc în codru. Eram pe cale să îi spun că trebuie să ne întoarcem. Că ne vom rătăci în noapte., când 

deodată le-am auzit glasurile parcă de pe altă lume. Am continuat să înaintăm până ce am ajuns într-o poieniţă, păzită de 

călduroasa îmbrăţişare a copacilor şi atunci le-am văzut: Ielele. Corpuri firave acoperite de rochii greoaie de zale argintii, 

dănţuiau în cerc, inundând poiana cu o lumină fantomatică. Ea mă privea adânc în ochi, parcă cu părere de rău. Cu fiecare 

pas se apropiau tot mai mult. Aveau în ochi dorinţa de a îmi face rău. În curând m-au cuprins cu totul. Mi-au furat aerul 

din plămâni şi pământul de sub picioare. Singurul pe care îl mai vedeam era strălucirea zalelor şi tot ce auzeam era 

cântecul ce îmi inunda urechile.  

Când deodată s-au risipit în noapte. Vlăguit şi lipsit de puteri am căzut la pământ, dar am simţit-o cum mă ia în braţe şi 

am auzit-o rostind chiar ea descântecul. Lacrimile îi inundau ochii şi deodată braţele ei m-au părăsit. A chemat-o pe Muma 

Pădurii ce m-a purtat înfăşurat în îmbrăţişarea ei de frunze, printre munţi, văi şi sate înapoi acasă. Iar când râurile, 

lacurile şi iazurile furau uscatul, Ştima Apelor mă lua de mână şi mă proteja de curenţii lor.  

Nu am mai văzut-o niciodată, dar bătrânii vorbesc că ea se plimbă din sat în sat, fură inimile bărbaţilor şi nu le mai 

înapoiază vreodată.  
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RALUCA COZAC, 12 ani 
Mă fascinează cărţile de aventură, dar când scriu îmi place să compun poveşti romantice. 

Este greu să dai viaţa unei lumi şi unor personaje doar cu un stilou şi cu o foaie de hârtie, dar când îţi citeşti propria poveste te regăseşti 

pe tine printre rândurile ei şi un mare sentiment de mulţumire ţi se iveşte în suflet. 

 

STELE PERECHE 

 
Trăia odată demult într-un mic oraş străjuit de crestele măreţe ale munţilor Carpaţi o fată pe nume Ana. Ea avea un 

trup zvelt, pielea fină şi măslinie, iar faţa ei gingaşă, deseori acoperită de părul lung şi negru ca abanosul, părea că 

aparţine altei lumi. Privirea ochilor ei de un auriu strălucitor, precum nelipsitul colier, pe care l-a primit în dar de la mama 

sa, înainte ca aceasta să fi plecat pe drumul fără întoarcere, transmitea mereu un mesaj neînţeles. 

Ana a iubit-o nespus de mult pe mama ei. Aceasta, înainte să o părăsească, i-a spus: 

− Eu trebuie să plec acum, destinul ne desparte, dar tu să fii puternică, fata mea, şi cel mai important lucru, să porţi 

mereu acest colier la gât pentru ca răul să nu te nimicească. 

Un vânt năprasnic a intrat pe fereastră, iar mama ei a dispărut. În urma ei au rămas doar colierul şi lacrimile, care 

curgeau din ochii nevinovaţi ai copilei ca nişte cristale mărunte. 

Au trecut şase ani de atunci, iar Ana a tot crescut. A continuat să poarte colierul primit de la scumpa ei mamă. În acest 

timp fata a mers la multe vrăjitoare din ţară pentru a afla misterul morţii mamei, dar fără nici un rezultat. În schimb, au 

sfătuit-o să arunce colierul în valurile învolburate ale Oltului, deoarece piatra se numea ,,Ochiul Morţii” şi aducea mare 

ghinion asupra celui care o deţinea, dar Ana nu le-a dat ascultare. A avut mereu încredere în vorbele mamei sale şi le-a 

ascultat cu sfinţenie. 

A refuzat să mai vorbească cu cineva şi s-a retras în gândurile ei. Din când în când, îi mai răspundea scurt la provocările 

tatălui său, dar şi pe acesta îl ocolea. Singura ,,fiinţă” pe care o asculta era mama sa, a cărei voce o auzea uneori în 

întunericul nesfârşit al nopţii. Ea îi cânta mereu acelaşi cântec a cărui semnificaţie nu putea să o înţeleagă: 

„Noaptea-i mister,  

Legenda trăieşte,  
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În întuneric pe cer 

Doar luna zăreşte 

În zori se risipeşte.” 

Într-o noapte liniştită de vară fata privea spre cerul înstelat gândindu-se la versurile, pe care mama ei i le rostea 

mereu în vis. Străzile erau pustii, iar casele amorţite de mângâierea blândă a razelor lunii. Ana nu putea să adoarmă, 

deoarece în acea noapte avea să împlinească şaptesprezece ani şi tot atunci se împlineau şi şapte ani de la moartea mamei. 

Privea spre bolta înstelată, care acoperea întreg pământul ca o mantie a necunoscutului. Deodată o stea micuţă s-a 

transformat într-o flacără roşiatică. Credea că este un vis, dar rapid focul strălucitor a cuprins tot orizontul, iar micuţa 

stea s-a întruchipat într-un înger al nopţii. Inima Anei îi părea să-i sară din piept şi întreg corpul îi vibra de emoţii. A 

început să cânte cu glas domol versurile mamei sale. Le înţelegea chiar şi semnificaţia. În noaptea următoare privind din 

nou cerul plin de stele s-a întâmplat aidoma, dar flacăra stelei a început să o învăluie în căldura şi dragostea ei. În cea de-

a treia seară îngerul nopţii s-a apropiat, a pătruns în odaia fetei, iar apoi s-a transformat într-un tânăr înalt şi chipeş. 

− Cine eşti? a întrebat sfioasă Ana. 

− Nu mă cunoşti, Ana? Eu sunt zburătorul din cântec, iar tu ... 

− Îmi ştii şi numele, îl repezi Ana fără a mai aştepta să-şi termine fraza. 

− Eu cunosc toate fecioarele dintre Carpaţi şi vraja mea le-a cuprins pe toate. Purtând acest colier, focul învolburat nu 

a putut să te îngrădească în magia lui.  

Apropiindu-se tot mai mult unul de altul, băiatul i-a destăinuit fetei secretele lumii fermecate din care a venit. Spre 

zorii dimineţii zburătorul i-a declarat dragostea lui pentru totdeauna. Odată cu răsăritul soarelui băiatul s-a prefăcut 

într-un fir subţire de fum, lăsând în urma sa un iz de muguri de pin. Ajungând la poalele munţilor, în întunecata pădure de 

brazi, zburătorul s-a întrupat în fiinţă omenească, dar brusc cineva l-a apucat de braţ. Era Ozzy, un pricolici din părţile 

acelea, care lucra pentru Consiliul Animalelor Malefice, unde postul de director era ocupat de strigoiul Hector. L-a târât 

după el până în luminişul din mijlocul pădurii, unde îl aştepta nerăbdător şi plin de furie Hector. 

− Ai încălcat o lege sacră a magiei malefice! Pentru aceasta va trebui să plăteşti cu viaţa sau poate chiar cu viaţa ei!, 

zâmbind sarcastic spre umbra unui brad de unde doi pricolici au scos-o pe Ana, care se zbătea în mâinile lor puternice 

fără nici o şansă de izbândă. Ochii ei aurii erau acum roşii si înlăcrimaţi.  
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Hector a aţintit-o cu privirea sa întunecată încercând să o hipnotizeze. Din colierul aflat la gâtul fetei s-a ivit o lumină 

orbitoare. Speriaţi, pricolicii şi strigoiul, au făcut un pas în spate, moment în care frumosul zburător a cuprins-o de 

mijlocul subţire şi firav şi au zburat aşa până la stele, lăsând în urma lor un fuior de fum gălbui.  

Din înaltul cerului, transformaţi pentru vecie în stele pereche, veghează cele două suflete nemuritoare, zburătorul 

alături de Ana, peste toţi tinerii îndrăgostiţi din Curbura Arcului Carpatic. În nopţile cu lună plină, privind atent la bolta 

senină îi mai zărim şi astăzi cum sclipesc din misteriosul întuneric, transmiţând fiecăruia câte un mesaj. 
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MONICA HERŢEG, 14 ani  
Mă numesc Monica, sunt elevă în clasa a VIII- şi  îmi place foarte mult să scriu, de aceea particip de trei ani cu plăcere la concursurile de 

scriere creativă. Sunt şi membră a Clubului de lectură coordonat de şi desfăşurăm activităţi interesante. 

Practic atletismul tot din pasiune şi pot să afirm că am câştigat premii şi la concursurile sportive.  

 

ALB ŞI NEGRU 

Era seară, o seară călduroasă de vară. Ieşisem din casă pregătită de alergare. Alergasem în jurul blocului de la Iulius 

Mall, unde seara trecută avuse loc un accident monstruos. 

Puţin înspăimântată de zvonurile auzite, alergam din ce în ce mai tare pentru finalizarea mişcării pentru a mă deplasa 

cât mai repede spre casă. Îmi terminasem alergarea, când din partea de vest a Mallului am auzit voci cristaline. M-am 

apropiat şi am văzut ceva strălucitor şi două aripi negre. Nu puteam distinge clar ce era şi m-am apropiat şi mai mult. 

Ajunsă în spatele acelei creaturi pe care am numit-o în gând ,,înger demonic’’, m-am aşezat jos, ascultând cântecul care 

curgea ca o stranie incantaţie. După puţin timp, îşi dădu seama că cineva se află în spatele ei şi se întoarse cu viteza 

luminii înspre mine. ,,Îngerul demonic’’ se uita la mine cu ochii mari şi trişti, ca şi cum îmi reproşa  ceva. Deodată se ridică 

deasupra mea, dând din aripi cu putere, provocând o tornadă în jurul meu. O tornadă ciudată, care semăna cu o rolă de 

film, unde era difuzată propria mea viaţă! Nu eram conştientă de ce se întâmplă, eram confuză în legătură cu acest ,,înger 

demonic’’ care îmi cunoştea istoria vieţii mele.  

Furtuna se opri încet, încet, iar îngerul demonic dispăru. În mână aveam o scrisoare pe  care am putut citi cu greutate 

următorul mesaj: „Tu, fată dragă, acum vei şti că eu sunt responsabil cu tot ce se întâmplă în acest loc, vei şti că eu am 

provocat accidentul de seara trecută, că eu omor peştii din lac şi îi las să plutească, tu afli acum toate acestea... acum 

sigur te întrebi de ce fac toate astea? Fac toate astea, deoarece eu, îngerul căzut din cer, am fost alungat din Rai pe 

nedrept. Am fost dus la judecată, dar degeaba, fiindcă vorbele mele nu însemnau nimic în faţa stăpânului... eu  nu mai 

prezentam garanţie în faţa Lui, de aceea am ajuns aici. Dar te întrebi acum, unde ,,aici”, ,,aici”? Adică în lumea asta, unde 

răul conduce cu un procent dublu faţă de bine, unde faptele rele sunt considerate indispensabile vieţii, unde faptele bune 
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sunt ruşinoase şi uite aşa!... Eu, acest ,,înger demonic”, eu ,,Alb şi Negru”, eu „cel atras de rău”, eu  „care este în voi toţi”, 

am să dispar, lăsându-ţi o amintire.” 

Terminând de citit scrisoarea, din cer căzură două pene, una albă şi una neagră în palma mea. Eram şocată de cele 

întâmplate, dar dacă el era un înger demonic, de ce mi-a  povestit toate astea tocmai mie ?!... Am închis ochii. După o 

fracţiune de secundă încercai să îmi deschid ochii, dar o durere cumplită de cap  mă cuprinsese. 

 

Nu ştiam unde mă aflam, nu ştiam de ce mă doare capul, nu mai ştiam nimic, nu ştiam nici măcar de ce strâng două pene 

de culoarea albă şi neagră în mână, dar ştiam un singur lucru: că penele acestea două sunt o amintire pe care o voi păstra 

mereu şi la care mă voi întoarce atunci când voi avea de luat decizii importante pentru binele meu şi al celor din jur. 
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ANA-CLAUDIA LAZĂR, 10 ani   
Mă numesc Ana. Ador lumea poveștilor, iar autorii mei preferaţi sunt: H.C Andersen, Ion Creangă şi Fraţii Grimm. Iubesc atât de mult 

poveștile încât am un caiet în care scriu poveștile compuse de mine, inspirate din cărţi de basme și biologie, la care adaug o picătura de 

imaginaţie. Chiar dacă pare ciudat, combinaţia dintre cele două tipuri de cărţi este foarte plăcută.  
 

JOIMĂRIȚA 

 
Întâmplarea pe care o să v-o spun este una adevărată, chiar dacă poate pare ireală. Doar fiți atenți! 

Într-o seară rece, pe drum pornise cu mare fală un ucenic al lui Făt-Frumos, căci nu era chiar Făt-Frumos. Vroia să-și 

găsească perechea perfectă. El își vedea perechea perfectă ca fiind fără seamăn pe lume, o frumusețe copleșitoare și 

înțelegătoare. Nu se gândea că trebuie să fie și o bună gospodină. Își zicea: „Las' că Făt-Frumos mi-a da două sau trei 

slugi căci îi sunt un ucenic și prieten așa de bun!". După ceva timp ajunse la o răscruce de drumuri unde se întâlni cu o 

bătrână tare urâtă, căci la soare te puteai uita, da' la ea, ba. O întrebă:  

− Încotro, mătușă? 

 − Eu îs Joimăriţa și caut fete leneşe pe care să le pedepsesc. Da' tu cine eşti, străine?  

− Eu sunt Ucenic al lui Făt-Frumos și am pornit la drum să-mi găsesc perechea perfectă. Ce spui de o înțelegere? Tu mă 

ajuți să-mi găsesc perechea, iar eu, în schimb te voi duce în cârcă pe la fete pentru a le pedepsi dacă sunt leneșe.  

− S-a făcut! 

Ucenicul o luă în cârcă pe Joimărița și porniră la drum. Merseră ei cât merseră până au dat de un balaur cu șapte capete 

și șapte picioare mari, cât China. Ucenicul îşi scoase sabia din teacă şi dintr-o lovitură îi tăie toate capetele. La balconul 

castelului balaurului stătea slujnica care privise tot ce se întâmplase. Joimărița, curioasă se duse să vadă cât de curat e 

castelul. Mizeria era atât de multă, încât mirosul acesteia îți tăia răsuflarea. Nervoasă, Joimărița o chemă pe slujnică şi 

din mantie scoate un bici mare ce ardea cu flăcări albastre și începu să-i dea pe spate cât putea ea de tare. Speriat, 

ucenicul se gândi să nu facă aşa și cu perechea lui perfectă. 
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Au mai mersi şapte zile şi şapte nopţi. Au ajuns într-un sat cu fete frumoase gata 

de măritat. Ucenicul nu mai ştia la care să se uite. Se duse la hanul satului unde 

întâlni o fată care îl întrebă: 

− De ce ești trist? 

− Vreau să găsesc o fată cu fire plăcută și frumusețe orbitoare, dar și 

înțelegătoare. 

− Păi atunci du-te la castelul Regelui Roșu și poate pe drum vei găsi perechea pe 

care o cauți. 

Ucenicul așa făcu, dar niciuna dintre fete nu era bună, deoarece nu era o 

gospodină pe cinste și Joimăriţa le bătea pe toate cu biciul.  

În cele din urmă ajung la poarta castelului Regelui Roșu unde văzu că fata de la 

han era chiar prinț esa, adică fiica Regelui Roșu. Joimăriţa observă că regele nu 

avea slugi și doar prinț esa făcea toată curăț enia. Joimăriț a îi șopti ucenicului: 

− Ea este aleasa. 

Ucenicul a ascultat-o pe Joimăriţa și de atunci au trăit fericiț i până la 

adânci bătrâneț i, iar ucenicul a devenit un rege mare şi a dat ordin ca 

Joimăriţa să fie membră al familiei regale și să pedepsească pe toate fetele 

și femeile leneșe.  

În sfârşit, ucenicul a învăţat ce înseamnă hărnicia datorită Joimăriț ei. 
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LAURA MARIA NAGY, 12 ani 
Mă numesc Laura, sunt elevă în clasa a VI-a şi îmi place să citesc foarte mult. Ca autoare îmi place să compun poveşti amuzante. Sunt 

membră a Clubului de lectură coordonat de doamna profesoară de limba română, Georgiana Epureanu. În acest club am descoperit magia 

cititului.  

 

CE SE ASCUNDE ÎN MINTEA MEA. JOIMĂRIŢA 

 
Joimăriţa, Slujnica Joii Mari din Săptămâna Mare este urâtă, cu faţa afumată şi dinţii ciobiţi. În ziua ei umblă prin 

sate, îmbrăcată în negru, pentru a vedea dacă femeile au terminat pregătirile, adică dacă au terminat de ţesut. Dacă 

femeia este leneşă, ea este pedepsită de către Joimăriţă. 

 

Într-o noapte a începu să mă doară capul. Următoarea zi era Joia Mare. M-am culcat, am adormit şi am început să visez 

o creatură groaznică, pe mătuşa lui Hariss în rochie de cha cha… Aaa, da, şi pe Joimăriţa, o femeie rea şi foarte urâtă. 

 

Eram pe o câmpie pustie, în apropiere de un sătuc. Deodată, cineva îmbrăcată într-o mantie neagră îmi apare în faţă. Era 

femeia pe care o visasem acum trei zile. Mă rog, apare în faţa mea şi îmi spune: 

− Fată, ce cauţi în Joia Mare în lumea mea? 

− În primul rând e mintea mea … 

− Ba nu, este lumea mea! 

− Mă rog, eu am ajuns aici din pură întâmplare. 

− Atunci trebuie să pleci, pentru că dacă rămâi după apus, vei rămâne aici pentru totdeauna! 

− Bine, bine, dar doresc să aflu mai multe despre tine, Joimăriţă dragă! 

− Eu sperii de obicei lumea… Eu apar în fiecare Joia Mare şi văd femeile dacă s-au pregătit de sărbătoare, iar dacă nu 

s-au pregătit le pedepsesc. Copiii trebuie să meargă la colindat, gospodinele de frica mea le dau ouă. Iar copiii, când 

colindă, strigă: ,,Câlţi, câlţi, tors-ai câlţii? Două ouă-ncondeiete, puse bine pe perete!”  
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− Dar pe mine nu mă sperii, urâto! 

− Nu îmi spune urâtă, că nu să te mai ajut să evadezi. 

− Mă ajuţi să evadez??? 

− Poate... O să creez un portal miraculos… 

− Dar, stai! de ce miraculos?! 

− Aşteaptă! Deci, cum am zis, o să creez un portal şi o să te scot de aici. 

− Stai să iau bagheta, Joi… Uite portalul, mă bucur că te-am cunoscut, fetiţă pitică, brunetă, urâtă! 

- Pa… cum te cheamă! 

I-am povestit totul mamei, care, bineînţeles, nu m-a crezut. La un minut după aceea, a apărut Joimăriţa care mi-a făcut 

cu ochiul apoi a plecat. 
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ANDREEA SESERMAN, 16 ani 
Mă numesc Andreea şi îmi place să citesc. Devorez de obicei tot ce apuc. Îmi place mult să citesc literatură contemporană şi adeseori citesc 

povestioare de pe diferite forumuri scrise de diferite persoane fără experienţă, redactate doar din plăcere. Ca autor sunt un începător care face 

exerciţii de scriere sau exerciţii de echilibru. În rest, mă ocup cu şcoala, prietenii, prietenul şi viaţa. 

 

DIN PAGINILE JURNALULUI MEU 
 

3.03. 2013 

Astăzi s-a întâmplat ceva ciudat… M-am despărţit de EL, de el de care credeam că nu mă voi despărţi niciodată. S-a 

rupt. Totul s-a rupt în mii de bucăţele pe care nu ştiu dacă le voi mai aduna vreodată.  

Este seară, luna începe să răsară pe cerul înnorat, iar eu mă plimb singură într-un parc mai retras, pierdută în gânduri, 

cu muzica dată cât mai tare în căştile din urechi. My Immortal de Evanescence, piesa noastră, trage cortina între mine şi 

lumea reală, mă lăsă să mă afund cu totul în amintirile cu El. Nu-mi vine să cred nici acum cât rău mi-a putut face 

minţindu-mă că mă iubeşte. Sunt total debusolată, rănită, dezamăgită. Voiam să fiu doar eu cu durerea mea. Mirosul 

proaspăt de ploaie îmi stârneşte un sentiment de melancolie şi totodată de frică. Parcul pare pustiu. Neatentă calc într-o 

baltă şi îmi murdăresc pantofii de lac. Totul mi se pare sumbru: ce mă-nconjoară, ce trăiesc… Deodată îmi aud numele 

strigat din spate. Mă blochez. Mă întorc. Nu-mi vine să cred ochilor ce văd. Îmi pun mâna la gură.  Fac ochii mari. Aş vrea 

să fug. Aş vrea să fug, dar nu pot. Îmi este frică. Parcă sunt de gheaţă.  

Făptura care mă strigă iese dintr-un cerc de fete, făcând un pas în faţă, întinzându-mi mâna şi repetându-mi „hai cu noi 

şi dansează”. Sunt nişte fete, femei înalte, în număr de şapte, cu nişte rochii lungi, albe, care poartă la piciorul drept câte 

o brăţară cu un clopoţel. Au un glas încântător. Dansează o horă ameţitoare, un dans într-un cerc halucinant. Sunt de o 

frumuseţe răpitoare, iar jocul lor mă atrage spre el tot mai tare. Păşesc. Mă apropii uşor de ele, fără să îmi dau seama ce 

fac. Întind mâna... Însă totul se surpă, îmi revin, datorită telefonului meu. Îmi sună telefonul şi îmi vibrează în buzunar şi 

mă trezeşte la viaţă. Scutur buimacă din cap şi nălucirile din faţa mea se risipesc. În urma lor rămâne un cerc parcă ar fi 

ars un foc în el. Îmi mut privirea de la imaginea din faţa mea şi privesc spre numărul care mă apelează. Ciudat. Este 
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necunoscut. Răspund, dar persoana de la celălalt capăt nu spune nimic, iar apelul se întrerupe. Gândul îmi zboară imediat la 

cine ar putea fi. Mă urmăreşte cineva? Vede că sunt în pericol şi mă sună? Să fie El? Ce mi se întâmplă? 

Nu stau mult pe gânduri şi o iau grăbită spre casă, tot uitându-mă cu frică peste umăr să mă asigur că făpturile nu vin 

după mine, deşi parcă aud în spatele meu nişte voci care mă cheamă să intru într-un dans cu ele… 

Am ajuns într-un suflet acasă, închid uşa după mine şi mă strâng într-un colţ. Nici călătoria cu autobuzul nu m-a liniştit, 

nici feţele necunoscute de pe stradă nu mi-au oferit siguranţă. Mi se pare încontinuu că aud vocile, că văd acele fete. Nici 

nu ştiu ce să cred, ce să simt. El mi-a dat acel telefon? El m-a salvat sau a fost o putere mai presus de noi? Am avut eu 

halucinaţii? Au existat acele făpturi? Ce s-ar fi întâmplat dacă le răspundeam, dacă intram în dans cu ele? Toată noaptea 

am dormit cu lumina aprinsă de frică să stau în întuneric tot gândindu-mă şi încercând să găsesc o explicaţie credibilă la 

ce am văzut.  

 

4.03.2013 

Este sfârşitul săptămânii, deci am mers acasă la ţară. Am început să povestesc familiei ceea ce mi s-a întâmplat cu două 

zile în urmă. Nimeni nu m-a crezut, toţi au presupus că doar mi-am imaginat, că spun toate aceste lucruri pentru a atrage 

atenţia. Spre seară, însă, bunica m-a chemat lângă ea şi zâmbind a început să îmi explice ceea ce am văzut. Se pare că 

acelor femei li se spune „Iele” şi sunt nişte făpturi supranaturale. Bunica  şi-a amintit şi de o întâmplare din copilăria ei 

când se plimba cu o prietenă în jurul unui lac, aproape de miezul nopţii, moment în care s-au întâlnit şi ele cu Ielele. Doar 

că le-a întâlnit în număr mai mic, dansând în jurul unui bărbat din sat. Tot bunica mi-a povestit că bărbatul respectiv nu a 

mai putut vorbi de atunci. Bunica mi-a mai spus să am grijă de acum şi să nu intru în vorbă cu ele şi la sfârşit m-a 

descântat: 

Voi, ielelor, Măiastrelor,  

duşmane oamenilor, 

stăpânele vântului, 

doamnele pământului, 

ce prin văzduh zburaţi, 

pe piatră lunecaţi 

şi pe valuri călcaţi, 

vă duceţi în locuri depărtate 
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în baltă 

trestie, pustietate, 

unde popa nu toacă, 

unde fata nu joacă. 

Vă duceţi în gura vântului 

să vă loviţi de toarta pământului. 

După descântec parcă mi s-a luat ceva de pe inimă. Vocea din cap a încetat, liniştea mi-a revenit. Într-un sfârşit am 

reuşit să dorm şi eu o noapte. Cu toate că încă mi se mai părea ciudat. De ce am aflat abia acum? De ce aşa târziu? Oare o 

să le mai întâlnesc? Îmi este frică. 

 

5.05. 2015 

Recitindu-mi jurnalul, jurnalul meu cel vechi, cel cu o copertă maro şi una neagră, mi-am amintit din nou toată povestea. 

Şi acum mi se face pielea de găină când mă gândesc la întâmplare. Au trecut doi ani de la întâlnirea cu acele făpturi, dar 

amintirile rămân încă vii. Atunci a fost prima şi ultima dată când le-am întâlnit. 

Nici acum nu-mi vine să cred că am ajuns să dau crezare poveştilor spuse de bunica. Am auzit la şcoală de zmei, de spâni 

şi de zâne, dar nu am crezut niciodată că există. Cine ar crede?! Numai oamenii de la sat? Dar uite, mi s-a întâmplat şi 

mie, o „orăşeancă”! Ce absurd! Până şi copiii mici ar râde de mine… Da poate… 

 
Epilog 

Să aveţi grijă… nu vă recomand să vă plimbaţi noaptea prin poieni, pe lângă iazuri, maluri de râu sau vetre părăsite că nu 

se ştie când le puteţi întâlni şi voi pe ele, Ielele! 
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CRISTIAN ANDREI BODEA, 10 ani 
Sunt elev în clasa a IV-a şi de-a lungul anilor mi-a plăcut mereu să citesc. Astfel, cu ajutorul celor dragi mi-am format o minibibliotecă în 

care am cărţi de diverse tipuri: poveşti, romane, reviste de benzi desenate, enciclopedii. 

Îmi place să  scriu scurte povestiri, dar am început cu paginile de jurnal personal.  

 

VÂLVA 
 

A fost odată ca niciodată... 

A fost odată, într-o lume îndepărtată, un sat care era cunoscut pentru pământul roditor şi pentru oamenii harnici care îl 

lucrau cu drag an de an. Satul cu pricina era sub protecţia unei vâlve, căreia toată lumea îi spunea Mira. 

Într-o zi când cerul era furios şi nori ameninţători se adunau deasupra satului, înţeleptul spuse oamenilor: 

− Să nu mai avem încredere în vâlva Mira! Eu cred că va da greş şi nu se va descurca la următoarea furtună care se va 

abate deasupra acestui sat.  

Din fericire, parcă ştiind de îndemnul bătrânului înţelept şi nedorind să dea greş în faţa sătenilor, Mira a reuşit cu mari 

eforturi să îndepărteze furtuna şi să protejeze satul şi recoltele sătenilor. Dar era tot mai slăbită . 

Oamenii au început să-şi piardă încrederea în vorbele şi judecata bătrânului înţelept. 

Au trecut săptămâni, iar oamenii îşi vedeau de lucrul lor şi recoltau bucuroşi roadele bogate. Erau fericiţi, iar acest 

lucru se vedea pe chipul fiecăruia dintre ei. 

− În această zi va veni o furtună de neoprit, a spus înţeleptul. 

− Nu te mai credem! au răspuns furioşi oamenii satului. Pe noi ne va apăra vâlva Mira. 

Peste câteva ceasuri un tunet puternic i-a făcut pe săteni să caute cu îngrijorare la cer şi să întrebe unde este vâlva 

Mira, cea care îi apăra mereu de furia naturii. Dar vâlva nu era de găsit... 

După ploaia care a măturat totul în calea ei, oamenii au văzut că vâlva nu i-a mai ajutat ca în altă dată, iar de atunci ea 

nu a mai făcut parte din viaţa acelui sat. 

Şi nu a mai fost văzută niciodată...  
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REMUS BUJOR, 12 ani 
Deşi sunt încă mic, am aspiraţii mari citind tot felul de cărţi spectaculoase de aventură. Mi-a plăcut tare mult Jurnalul unui puşti de Jeff 

Kinney, dar şi Timy Fiasco, Cronicile din Narnia, Harry Potter şi piatra filozofală, Toporişca, Cei doi teribili şi multe altele.  

Nu sunt eu cine ştie ce ,,autor”, dar creez mici povestioare, unele mai reuşite, altele mai nereuşite... 

Şi uite aşa, am ajuns să scriu această poveste şi sper să vă placă. 

 

PITICUL MISTERIOS 
 

Mă jucam cu prietenii la ţară pe o câmpie... O câmpie magică, unde multe prietenii se năşteau... Era în vacanţa de 

primăvară. Eram cu cinci prieteni, ne prefăceam că suntem super-eroi şi ne imaginam că lumea depinde de noi. 

 Uşor-uşor se înserase şi am decis să plecăm acasă. Eu am mai rămas puţin să admir priveliştea. Era mai ceva ca 

peisajele descrise de autorii noştri, iar aerul rece şi curat mă înfiora dându-mi o stare de puritate şi fericire.  

Priveam în gol şi respiram prospeţimea aerului din jur când, deodată...  undeva... în depărtări... mi s-a părut că văd  o 

siluetă mică, chiar foarte mică. Am stat în loc o clipă, am clipit, dar când am deschis ochii am văzut-o tot acolo. Când am 

clipit a doua oară  părea că se uita în altă parte. După câteva secunde a început să se iute la mine. Parcă eram în galaxii 

diferite... Parcă... Dar stai! Ce să vezi?  

Dintr-o dată, cu paşi mici şi repezi se îndreptă spre mine. Eu, speriat, încerc să mă îndepărtez de el şi să-mi ajung 

prietenii din urmă. Dar el nu se opreşte. Îmi face cu mâna, de parcă ar fi vrut să mă salute. I-am făcut şi eu la fel. Într-o 

clipă a ajuns în faţa mea. Arăta ca un pitic, însă mult mai grăsuţ, blond, pistruiat şi cu nişte şosete galbene. Am început să 

plâng şi cu un glas înfricoşat l-am implorat să nu îmi facă niciun rău. Acesta a scos o batistuţă şi mi-a oferit-o, probabil să 

îmi şterg lacrimile sau poate era un semn de pace. Nu cred că putea să vorbească... Mi-a întins mâna făcându-mi semn să îl 

urmez. Nu mi s-a părut agresiv, aşa că l-am urmat în tăcere. Întunericul începuse să se lase cu perdele dese. Soarele îşi 

mai trimitea câte o rază rătăcită care ne călăuzea în drumul nostru, iar vântul adia un aer călduţ, adormitor. Mă întrebam 

ce se va întâmpla cu mine, dar teama îmi dispăruse. Păşeam alături de el printre tufişuri dese şi iarbă cu frunze mari cât 

palma... 
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Am mers, am tot mers, până când am ajuns într-o pădure. Tot ce se întâmpla în jurul meu era absolut magic. Animalele 

trăiau în armonie şi fericire. Am văzut un urs care a ajutat o veveriţă adunând cu ea alune din copaci. Nici ele nu vorbeau. 

Dar mi-am dat seama că sunt pricolici pentru că s-au prefăcut apoi în lup şi câine. 

Auzisem eu că mulţi oameni, în timpul somnului, mai ales cei lunatici, fără să ştie, se schimbă în animale. Aceştia sunt 

pricolicii care sunt transformaţi fără voia lor, din blestemul unor vrăjitori. 

M-a apucat din nou frica pentru că ştiam că pot face anumite rele, cum ar fi să sperie un copil ca mine sau să 

pârjolească totul în cale luând hrana animalelor din pădure, să sece fântânile şi multe alte rele. Aşteptam cu înfrigurare să 

văd şi alte animale care să mă protejeze, de pildă un arici, un cerb, o rândunică sau un porumbel, despre care auzisem că 

sunt sfinte şi nu fac niciun rău. 

Piticul misterios m-a condus înainte până am ajuns la un izvor. Acolo era o căsuţă bătrânească mică, semăna cu casa 

bunicilor mei, dar nu era mai înaltă de un stat de pitic. Nu ştiu cum s-a întâmplat, dar am intrat şi eu în ea. Probabil că era 

vrăjită... sau fusesem eu vrăjit. Acolo am stat pe un scaun crăcănat făcut din nişte ramuri de copac. Mi-a oferit nişte 

dulceaţă de fructe de pădure pe pâine. Foarte bună mai era... I-am mulţumit, însă el mi-a răspuns doar cu un zâmbet. În 

continuare, mi-a arătat două poze. În prima fotografie era el cu familia lui. Părea foarte fericit, însă în cea de-a doua era  

singur şi era foarte trist. Sigur s-a întâmplat ceva cu familia lui. Oare oamenii au făcut ceva cu familia lui? Nu puteam să 

îmi răspund singur.... 

Mai întâi el mi-a propus să jucăm  un joc care îmi era familiar: ,,Nu te supăra, frate!” Foarte greu m-am descurcat  

pentru că el doar  mima. După ce ne-am jucat o partidă , nu ştiu cum se face că eu l-am învins. Atunci el s-a întristat şi a 

început să plângă. Într-un final l-am înveselit şi după câteva clipe m-a îmbrăţişat. Tocmai atunci m-am trezit. Pe noptieră 

era o poză cu el şi familia lui. Cum ajunsese acolo nu ştiu. Dar misterul din căsuţa piticului tot nu l-am aflat. Oare 

întâlnirea cu piticul misterios era un semn bun sau rău?  
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REBECA CALOTĂ, 12 ani  
Când citesc, aleg de obicei cărţi cu aventuri, mă concentrez pe acţiune şi îmi plac cărţile cu animale personificate. O carte cu mai multe 

volume şi pe care o ador este Pisicile războinice de Erin Hunter. În general, când nu ceva bun de citit, caut o aplicaţie numită Wattpad în 

care tinerii scriitori compun cărţi interesante.  

 

LA PIZZERIA BLAJINILOR 
  

Era o zi de vară. Afară cerul plângea cu picături mici. Eu stăteam în sufragerie, încercând să-mi găsesc ceva de lucru 

pentru a-mi alunga plictiseala. Dar nu reuşeam să fac ceva vesel sau măcar un lucru neplictisitor. Deodată, din spatele 

canapelei au început să se audă nişte sunete bizare. M-am uitat, dar nu am văzut nimic. Am decis să caut un joc pe telefon.  

Dar tot plictisită eram. Deodată aud un ciocănit la uşă. Este Teo, o prietenă foarte bună. O invit în sufragerie şi timp de 

vreo cinci minute vorbim despre noul joc. Deodată se aud din nou acele sunete ciudate. Ne facem curaj şi, când ne uităm în 

spatele canapelei, vedem un portal. De fapt, semăna mai mult cu o apă de culoare străvezie. Ne uităm una la alta uimite. 

Apoi, din curiozitate îl atingem şi... Ajungem într-o încăpere ciudată plină de desene şi decupaje colorate în mii de nuanţe. 

În faţa noastră era un iepure-om albastru, cu obrajii roşii, nişte ochi verzi, frumoşi şi mari. Era înalt, cu o constituţie 

atletică şi părea foarte tânăr. 

− Bună, numele meu este Toy Bonnie (se citeşte Toi Boni), dar mă puteţi striga Bon-Bon. 

− B-b-ună! am spus în cor Teo şi cu mine. Eram şocate, dar şi puţin speriate şi uimite în acelaşi timp.  

− Unde suntem? am întrebat. 

− Bine aţi venit la Pizzeria Bon-Bon, Pizzeria Blajinilor! şi ne ia de mână să ne prezinte pizzeria şi pe locatarii acesteia.  

Acolo vedem alţi blajini: doi pui de căprioară, doi ursuleţi bruni, un iepure mov, o căţeluşă albă şi o vulpe-pirat. Nu mai 

văzusem niciodată animale cu chip de oameni. Feţele lor erau aşa de zâmbitoare, încât ne-am liniştit pe dată.  

− Nu vă temeţi, noi suntem foarte credincioşi şi  buni la suflet. Îi iubim pe oameni şi ne rugăm pentru sufletele lor. 

− Ce putem să mâncăm aici? am întrebat eu nerăbdătoare. De frică mi se făcuse o foame de lup. 

− Noi ne hrănim numai cu fructe crude şi cu miere, aşa că toate sortimentele de pizza sunt cu aceste ingrediente. 

− Şi altceva nu mai aveţi? 
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− Avem, dar numai de Paştele Blajinilor. În Diminica Tomii putem mânca ouă, asta dacă ajung în dreptul grădinii noastre 

pe Apa Sâmbetei. Dumnezeu le face special pentru noi din cojile ouălor aruncate de oameni, spuse Bob-Bon. 

− Atunci preferăm o pizza din fructe de pădure cu miere. 

După ce am mâncat pe săturate ne-am împrietenit cu toţi Blajinii. Mi-a plăcut mult de Bon-Bon, iar lui Teo i-a plăcut 

mult de acea vulpe-pirat, pe care o chema Foxy. Ne-am distrat foarte mult. Am jucat ,,Găseşte codiţa iepurelui” cu Bon-

Bon şi ,,În căutarea comorii” cu Foxy. Era foarte frumos. Ne jucam, cântam, dansam şi mâncam pizza. Visul oricăror copii. 

La un moment dat, Blajinii se hotărâră să ne spună povestea lor. „Cândva pizzeria aceasta era foarte populară. În 

fiecare zi veneau copiii aici. Râdeam şi ne jucam împreună. Dar Pizzeria în care vă aflaţi voi acum a fost închisă timp de 30 

de ani, iar noi am fost abandonaţi aici. Când s-a redeschis  au fost aduşi Blajini noi, printre care şi eu, a spus Bon-Bon. A 

trebuit să muncim mult ca să o reamenajăm şi să ne amenajăm cu mare trudă până să ne calce cineva pragul. Sunteţi primii 

clienţi pe care îi servim după mulţi ani de pauză. „ 

− Dar de ce a fost închisă Pizzeria? am întrebat eu curioasă.  

− Din cauza unor oameni răi care ne invidiau că ne duceam traiul în tihnă şi serveam pe toată lumea cu multă blândeţe. 

Aceia au fost trimişi în iad mai târziu, pe Târâmul umbrelor... 

− Foarte trist, a spus Teo cu lacrimi în ochi. 

− Ca să uităm această poveste tristă, hai să ne jucăm! am spus eu. 

Foxy ne-a luat de mână şi ne-a dus pe scenă. L-a rugat pe Bon-Bon să cânte o melodie la chitara sa roşie. I-a dat o foaie 

cu nişte note muzicale. 

− Eu voi dansa, iar voi vă veţi lua după mine! a spus Foxy. 

Şi a început să danseze şi să cânte o melodie în care spunea că cine e prietenul lui e un pirat. Toţi Blajinii  au început să 

danseze. Era atâta bucurie şi veselie! Eram foarte bucuroase că avusesem parte de o aşa aventură. 

Dar venise timpul să ne întoarcem acasă. 

− La revedere şi mulţumim pentru pizza şi pentru clipele minunate petrecute împreună!!! am spus noi la plecare. 

− Paaaa!, să ne mai vizitaţi, au spus toţi Blajinii în cor. 

Şi.... hop! am sărit în portalul fermecat pentru a ne întoarce acasă.  

De atunci de multe ori privesc în spatele canapelei şi tânjesc după portalul Blajinilor, dar niciodată nu s-a mai deschis.  

Oare mai există Blajinii? 
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IONELA-MĂDĂLINA CÎRSTEA, 16 ani 
Se făcuse noapte. De după acoperişurile caselor, luna înaintase de trei degete pe cer. Satul dormea liniştit sub pătura deasă de întuneric. 

 

ÎN TINDA DRACULUI 
 

− Ioane, pune mâna şi cumpără un cocoş de colo, de la Arad, de pe la iarmaroacele alea pe la care tot umbli tu şi adu-l 

degrabă în bătătură. Auzi, mă? Casă-i asta? Să n-ai tu un cocoş să-ţi cânte dimineaţa? Cine vă scoală, mă, pe voi? Vecinii. 

Da’ ce vecini… Dracii, mă, dracii vă scoală. Că dacă n-are cine să-i alunge, stau şi vă dansează Someşanca colo, la capu’ 

patului.  

− Taci, mamă, din gură şi nu te mai minuna degeaba. Draci oi avea mata pe tine de te zghihuie câte cinci de-odată şi-

apoi nu-ţi mai tace gura aia toată ziulica. 

− Vai de mine şi de mine! Mi se face rău. Aşa te-am crescut eu, băiete, să n-ai pic de ruşine nici faţă de mumă-ta? 

Văleeeeu. Numai asta te-a-nvăţat, puturoasa asta. Da lasă, lasă că vă scot eu gărgăunii din cap. Rău a fost până acum, dar 

de-acum are să fie şi mai rău. Auzi, mă? Duminică să nu te prind că vii fără cocoş, că-i vai şi-amar de pielea ta. Nu te-am 

bătut de când erai de-o şchioapă, dar să ştii că n-ar fi târziu să te bat acu’. Să dea Sfântu’ să nu faci cum îţi spun. Vite 

suntem noi, sau oameni, ai? Să vezi cum îţi alungă mama drăcuşorii, şi p-ăia din curte, da’ şi p-ăia din cap. (apoi către noră-

sa care tocmai intra pe poartă) Tu ce faci, fa, aici? Ce beleşti ochii ăia aşa? N-ai mai văzut-o pe soacră-ta? Aşa dor ţi-o fi 

fost de ea. De unde vii?  

− Fusei să iau apă de la gârlă. Zisei s-o scald p-aia mică, dacă tot e cald afară. 

− Fuseşi să iei apă? repetă soacra schimonosindu-şi buzele şi piţigăindu-şi glasul. Şi de unde o luaşi? Din creierii 

munţilor? Du-te în casă, zăltato, n-auzi cum zbiară copilu’ ăla? Zici că plezneşte. De, i-o fi şi lui foame, mititelul, dacă mă-

sa umblă teleleică prin sat. Du-te mai repede. N-auzi? 

Buimăcită, femeia se grăbi să intre în tindă, dar când să treacă a doua treaptă se împiedică şi lăsă să-i scape din mână 

căldăroiul cu apă. 

− Proastă te-a lăsat Dumnezeu, o apostrofă soacra din urmă, după care plecă în fundul grădinii şi îşi reluă conversaţia 

cu vecina de peste gard. 
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− Aşa, Floareo, unde rămăserăm? Aha, zisăşi că-mi spui cum o cheamă p-aia, muierea lu’ Băbănău. 

− Manda, fa, aşa o cheamă, o lămuri surata. 

− Şi zici tu că se pricepe la d-astea.  

− Ăăăă, le face şi le desface până la al nouălea neam. Nu e numai pricepută, dar are şi leac ţiganca. Vin la ea muieri din 

cinci sate d-aci încolo şi se vaietă ba că le-a lăsat bărbatu’, ba că nu le suferă soacra, ba că nu pot să rămână grele şi la 

toate le descântă şi le face ce Doamne, iartă-mă le face, şi iaca ce le vezi borţoase şi ţinute ca-n puf. 

− Da’ are leac, nu glumă.  

− Are, are. Tot aşa am păţit-o şi eu cu noră-mea, de nu-mi rămânea în niciun chip şi prostul ăla de băiat al meu zicea c-o 

lasă.  

− Zău, fetică? Şi ce i-a făcut? 

− Ce să-i facă, i-a dat să bea nişte sticluţe d-alea de la ea d-acolo, i-a legat cununiile să nu poată ăla s-o lase şi a pus-o 

să îngroape la pragul casei un ou ca să alunge nenorocul. Asta a făcut aşa cum i-a spus, fără să prindă de veste bărbatu-

său, şi uite-o că acu’ fată-ntruna de nu mai are loc în bătătură de copii. E cu al nouălea acum. 

− E gata masa, mamă, se auzi din curte glasul norei. 

− Vin acu’, fa. (apoi către cealaltă de la gard) Bine, fetică, bine că mi-ai zis. Acu’ du-te că te-or aştepta şi ai tăi la masă. 

− Rămâi cu bine, Nelo, şi du-te la aia că sigur te rezolvă. 

Deasupra plopilor bătrâni, vântul adia uşor, lăsând să se vadă la răstimpuri, printre frunzele stufoase, imaginea soarelui 

apunând. Pe prispa casei, cocoţate pe nişte prăjini groase de lemn, găinile amorţiseră în somnul lor cel dulce. În tindă, două 

mâini curate şi albe, de femeie încă tânără, deşertau într-o strachină din  mijlocul mesei laptele fiert din ceaun. 

Atraşi de mirosul de pâine rumenă, unul câte unul, toţi ai casei se strânseră în odaie şi se aşezară pe scaunele pitice, 

cioplite cu trei picioare în stil oltenesc. De la locul ei, bătrâna privea cu duşmănie la noră-sa, cum turna din oalele de pe 

plită fiertura verde de urzici, mai-mai să dea pe afară. 

− Mata nu mănânci, se auzi întrebată de fiul său? 

− Mâncaţi voi, maică, mie nu mi-e foame, zise mai mult pentru ea şi, fără să mai dea altă explicaţie, se ridică în capul 

oaselor, ieşi din tindă şi o luă spre drum. Se opri abia în dreptul porţii de unde le strigă: 

− Mă duc la alde soru-mea, Vica, să dorm cu ea că i-o fi şi ei urât de când i-a murit bărbatul. Să nu mă aşteptaţi. 

Se făcuse noapte. De după acoperişurile caselor, luna înaintase de trei degete pe cer. Satul dormea liniştit sub pătura 

deasă de întuneric. Numai ici colo se mai zăreau ţărani venind cu căruţele de la câmp. Nela porni agale de-a lungul uliţei 
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pietruite, dar nu coti la dreapta, unde avea soră-sa bordei, ci se duse tot înainte până ce ajunse în dreptul casei 

băbănoilor. 

− Mando, Mando, fă-te-ncoa. 

− Zi, tanti Nelo. Să ştii că te aşteptam, o întâmpină femeia.  

− Am o treabă cu tine. 

− Vino în tindă să vorbim. Aşa. Spune-mi, ce te-apasă? 

− Uite, am şi eu pe smintita asta de noră-mea şi nu ştiu ce să mă mai fac cu ea. Și prostu’ ăla nu vrea s-o lase deloc.  

− Lasă, tanti Nelo, că te rezolv eu. Numai să iau nişte ierburi din odaie. Stai că vin acu’. 

Bătrâna rămase singură, cu ochii aţintiţi asupra unei lăzi de zestre zgâriate care părea să mişte încet. 

− Auzi, fa, da’ ce-ai acolo, în ladă? Ce se mişcă aşa? 

− Ce zici, bre, că nu te-aud. Stai oleacă. Gata. Zi acu’. 

− Ce-ai în ladă? 

− Ehe, maică. E un drac. L-am scos astă-vară din una. N-am avut ce să-i fac şi l-am luat la mine. Lasă asta. Uite aici 

nişte uscături. Să-i faci noru-ti ceai din ele şi să i le dai pe burta goală, înainte de cântatul cocoşilor. Să vezi cum fuge 

singură. 

− Să fie cum zici tu, zise soacra încercând s-o şteargă mai iute din tinda dracului.  

− Auzi, bre, să nu care cumva să bea altul din ea că îi suceşte minţile. 

− Bine, bine, zise femeia apucând-o mai repede pe uliţă. 

Închizând uşa, Manda rămase în tindă: 

− Câţi draci erau şi p-asta. Las’ să bea noră-sa fiertura să vezi cum i scoate pe toţi. 
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NATAŞA-ALEXANDRA CÎRSTEA, 16 ani 
Nu-mi pot spune acum scriitoare şi nici nu doresc. Prefer să fiu o umilă căutătoare a prafului de stele de pe uliţa satului meu. Cu 

neputinţă-mi va fi de-acum numai găsirea marginii universului, căci lumea mi-am câştigat-o astăzi. prin poveste. 
 

PIERDUT 
În lumina slabă, roşiatică a amurgului, pădurea de stejari semăna cu un uriaş cuprins de flăcări. Copacii înalţi, cu tulpina 

dreaptă şi dură îşi scuturau coroana largă şi stufoasă în vântul care aducea de două zile numai ploaie.  

Pe şes, în pământul întins şi gras, seminţe de flori târzii de vară încolţeau leneş. O viaţă mai vie, mai iute mişca pe 

deasupra, într-o grabă nestăpânită, ascunzându-se de întuneric printre frunzele şi scorburile pădurii. Singură, liniştea 

sosea încet de peste dealuri, înghiţind lumina şi suflarea câmpiei. 

Undeva, pe la poalele unui povârniş înalt şi împădurit, o lumină palidă fulgera prin geamul murdar al unei ferestre 

deschise. Pe poarta mică, ruginită, a unei case, un bărbat cu faţa acoperită de întuneric îşi aranja în grabă pălăria pe cap. 

Înfăşurat într-un palton gros, părea să nu simtă răcoarea de afară. Închise poarta şi se opri brusc.  

− Bastonul. Tanti Genico, mi-am uitat bastonul!  

− Mergi sănătos! Îl iei mâine la prânz. Nu face păcat să te-ntorci din drum la ceas de seară. Şi-auzi? Să nu uiţi de ce-

am vorbit! Să faci cum te-am învăţat, dacă vrei să meargă. 

− Bine. Dar să nu mă uiţi mâine, tanti. Auzi? Să nu mă uiţi. 

− Nu te uit, mă, nu te uit! Mergi cu băgare de seamă. Pădurile astea sunt pline de animale sălbatice şi nu ştii când îţi 

surâde nenorocul. Hai, dar! Ne mai auzim noi.  

− Rămâi sănătosă, tanti Genico! 

Bărbatul îşi ridică mâna în semn de salut, după care se pierdu în noapte pe poteca umedă şi alunecoasă. 

Cu ochii mari, albaştri, bătrâna privea încă în întuneric. Părea, încruntându-şi sprâncenele, că vrea să caute ceva. Nicio 

mişcare nu se zărea însă pe întinsul câmpiei. Cu vocea groasă, răguşită din cauza tutunului, femeia şopti:  

− Oameni proşti şi nesăbuiţi, unde vă căutaţi norocul? La mine, la vrăjitoare, n-o să-l găsiţi. Credeţi orice minciuni, dar 

la Dumnezeu nu vă-ntoarceţi faţa. Dacă ar fi toate cum le spun eu, n-aş mai trăi în mijlocul pustietăţii cu toate lighioanele 

pământului pe lângă mine. Oameni, Doamne, oameni. 
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Îşi potrivi în grabă baticul pe cap, bolborosind într-una. Urcă puţinele scări de piatră şi intră în casă. Aerul rece şi umed 

de afară se schimbă rapid într-unul cald, aburindu-i ochelarii. 

− Of, fir-ar să fie, zise ea moale, scoţându-şi ochelarii şi punându-i pe masă. Ia să mă aşez un pic. 

Scaunul scund, tapiţat cu o ţesătură de mătase roşie, foşni uşor sub greutatea bătrânei care, sprijinită cu cotul de 

masă, privea acum încăperea. Era o cameră mică, vopsită în negru cu un ulei ars care-şi pierduse cu anii din miros. 

Geamurile cu sticla murdară erau acoperite noaptea cu obloane groase, iar ziua ascunse după două rânduri de perdele 

gălbui, cu flori de bumbac alb. De la un capăt la altul al podelei de piatră era întins un covor roşu aprins, fără vreun model 

deosebit, terminat în colţ, sub patul acoperit de macaturi colorate din lână, cu un mari ciucuri albaştri. Masa era şi ea 

simplă: patru picioare de lemn şi deasupra un pal rotund, lăcuit.  

Cu cotul sprijinit de buza mesei, bătrâna privea lampa cu gaz atârnată într-un cui gros bătut în perete. Lumina slab. 

Lângă ea, un ceas de plastic, aproape cât un pumn, îşi opri brusc ticăitul energic. 

− S-a stricat! şopti femeia aproape speriată. Baterii. Ia să caut. Nu, nu-s în sertar. nici pe raft. Aha, aici eraţi. 

Cu mersul greoi, bătrâna se târî până aproape de perete şi apucă ceasul care arăta ora doisprezece fix. Îi scoase 

capacul din spate şi vechile baterii şi i le puse pe cele noi, potrivindu-i limbile după ceasul de mână. Ticăitul reîncepu, mai 

hotărât ca înainte.  

− Gata, zise ea zâmbind.  

Îşi scoase cardiganul înflorat şi îl puse pe marginea scaunului, apoi dădu încet macaturile de pe pat. În picioare, cu faţa 

spre iconiţa negricioasă de deasupra geamului, închise ochii şi apropie mâinile pline de cute. Spuse liniştit o rugăciune, se 

închină de trei ori şi apoi suflă în lampă. Fără grabă, se întinse pe pat, şi se acoperi cu o plapumă groasă, lăsându-şi capul 

sprijinit de perna moale. Curând, un somn dulce cuprinse toată încăperea. 

Lumina albă a lunii străbătea prin micile găuri ale oblonului, căzând pe obiectele împrăştiate prin rafturi. O sticlă sclipea 

uşor în bătaia razelor subţiri, în timp ce restul dulapului era plin de întuneric. Rezemat de el, bastonul maroniu al 

bărbatului de adineauri stătea tăcut. Dintr-un colţ, un zgomot tremurat se ridică în aer, astupând liniştea. Un greieraş 

mic, dar grăsun, îşi dezmorţi picioarele lungi şi apoi sări de pe covor pe plapumă, lângă mâna bătrânei, unde se întinse 

somnoros. Uşor, cântecul încetă. Afară nu se auzea decât pădurea, trosnind şi foşnind sub ploaia deasă. 

* 

Un bârâit înţepător răsună în cameră. Aproape ca prin vis, bătrâna îşi săltă mâna şi opri soneria, după care se lăsă din 

nou pe pat şi adormi. După câteva ore, se ridică aproape speriată. În cameră era întuneric. Încălţă grăbită papucii şi, 
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apucând un chibrit, aprinse lampa. O lumină caldă, gălbuie, se risipi în întuneric. 

Femeia se aşeză uşor pe marginea patului, căscând. 

− Oah, se vede că mi-a fost somn. Cât o fi un ceas? Ia să mă uitt. 

Se aplecă uşor peste mâna stângă să vadă ora. 

− Arată ora unu. Să ştii, Eugenio, că s-a oprit şi ăsta. Off, şi pentru el nu mai am baterii. Nu se mai fabrică. Eh, zâmbi 

ea cu amărăciune, o să-l ţin de frumos. Ia să mă uit, zise, ia să mă uit şi la ăstălalt. Tot unu. Eii, nu se poate.  

Un fior îi trecu pe şira spinării. 

− Am, a-am să-i spun lui Matei să-mi ia altul. Oricum era vechi. D-da. Trebuie să vină băiatul pe la prânz. Pe la prânz. E 

întuneric, şopti speriată. De ce e întuneric?  

Îşi trase repede papucii în picioare şi se duse la geam. Deschise obloanele. Nimic. Afară era tot întuneric. 

− Luna, nu văd luna. E întuneric beznă.  

Închise repede obloanele, speriată parcă să nu intre cineva, după care se aşeză pe scaun. Inima îi bătea să-i sfărâme 

coastele. Respira greu. Brusc, îşi duse mâna la piept: 

− O fi o eclipsă. , spuse puţin mai uşurată. E-e posibil. Mai stau ce stau şi mă uit. 

Părea că îşi revine încet din amorţeală. Din obişnuinţă, se ridică şi aprinse focul în vatră. Nu-i era frig. Ştia numai că 

dimineaţa e răcoare şi trebuie să facă focul. Deschise un dulap şi luă un ibric de aluminiu, ars pe fund, pe care îl umplu cu 

apă şi îl aşeză pe ochiul acoperit cu rotiţe al plitei. Din acelaşi dulap, scoase un pachet înfăşurat într-o hârtie colorată de 

ziar. Luă o cană şi puse în ea trei linguriţe numărate de praf negru. Apa clocotea. Femeia apucă ibricul şi turnă rapid apa în 

cană. Amestecă de câteva ori, apoi luă o farfuriuţă şi puse micul vas pe ea. Aburul fierbinte al cafelei umplu toată 

încăperea cu un miros acrişor. Bătrâna puse mâna pe coada cănii şi, ducând-o în dreptul buzelor, sorbi încet. Părea să nu 

simtă căldura arzătoare a băuturii care i-ar fi provocat altădată o durere vie, o arsură usturătoare. Nu simţea nici 

căldura, nici răceala, cafeaua nu avea niciun gust. 

După câteva minute, se ridică de la masă şi spălă cana, apoi se duse la fereastră.  

− Ia să vedem. , spuse ea şi inima începu să îi bată din ce în ce mai tare. 

Puse mâna încet pe obloane şi le deschise.  

− Întuneric, şopti speriată, e tot întuneric. Doamne, zise începând să plângă, de ce întuneric? De ce. Doamne? De ce? 

Se împiedecă de colţul covorului. Se agăţă cu mâna de perdea şi, în cădere, o smulse, sfâşiindu-i floricelele de bumbac. 

Stătea pe covor, sprijinită cu spatele de piciorul de lemn al patului, îngânând o rugăciune pe care o ştia de când era mică, 
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dar pe care nu şi-o mai putuse aminti până acum. Încercă să se aşeze în genunchi, dar nu izbuti. Cu palmele împreunate, cu 

spatele rezemat de scândura tare, privea neputincioasă pe fereastră cu ochii albaştri plini de lacrimi. 

− O să vină. hî, hî, o să vină. întunericul. Doamne, nu-l lăsa să vină. Iartă-mă, am greşit. E drept, am înşelat oameni, le-

am făcut promisiuni amăgitoare. hî,hî, . N-am vrut, Doamne, n-am vrut. Am muncit însă atât de mult. atât de mult. De mi-aş 

fi permis să fiu mai fericită. N-am vrut să plec. Ei m-au obligat, eu nu. Doamne. De ce-am plecat de lângă tine? De ce n-m 

rămas la Mănăstire? De-aş fi avut curajul să-mi trăiesc viaţa aşa cum voiam, nu cum au vrut alţii să mi-o trăiesc.  

Lacrimi mari se prăvăleau pe faţa albă a bătrânei. Încet, ridicându-şi cu greu mâna, îşi frecă ochii roşii de plâns.  

− Am să plec, zise ea cu o nouă forţă în glas, am să plec.  

Se ridică liniştită în picioare şi apucă rapid cardiganul înflorat lăsat pe marginea scaunului. Trase de la locul lui un 

sertar şi, luând o bucată măricică de pânză, o întinse pe pat. Cotrobăi apoi prin rafturi după câte ceva şi aşeză totul la un 

loc. O sticlă, zguduită de mişcările bruşte ale bătrânei, alunecă de la locul ei şi se lovi de podea, scuipând cu ultima suflare 

ţăndări subţiri în încăpere.  

Părea că bătrâna nu a auzit nimic. Îşi continua drumurile scurte prin ungherele încăperii, căutând. Papucul de cauciuc se 

împotmoli însă în ţesătura covorului. Într-o încercare disperată de a-şi ţine echilibrul, femeia apucă milieul de pe masă. În 

câteva secunde masa se răsturnă, deşertând pe podea florile şi spărgând vaza. Cu ochii tulburi, se ridică pe cât putu de pe 

covor, dar se lăsă rapid în fund. Îşi scoase papucii. Dintr-o smucitură se sculă în picioare şi alergă spre pat. Goli pânza, 

lăsând toate lucrurile să cadă pe podea, după care şi-o legă pe cap, peste batic. Se aplecă şi apucă ochelarii de lângă masa 

căzută pe jos. Deschise uşa de perete. Încercă să coboare treptele, dar alunecă. Dete drumul ochelarilor a căror sticlă se 

sparse de pietre. Se ridică. Fugi pe potecă şi deschise poarta. 

* 

- Tanti Genico! (cioc, cioc) Tanti Genico? 

Uşa nu se deschise. Liniştit, bărbatul puse mâna pe clanţă şi o răsuci. Deschise uşa. Camera era goală, exact aşa cum o 

lăsase seara trecută. Intră şi luă bastonul de lângă dulap, apoi se îndreptă spre uşă şi dădu să iasă. Aruncă o ultimă privire 

în încăpere. Ceasul de lângă lampă arăta ora doisprezece. Bărbatul închise uşa şi coborî scările. Ieşind pe portiţă şopti: 

− De ce nu l-o fi potrivit de mai-nainte? 
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RAMI MIHAI CRISTESCU, 12 ani 
Cititorul din mine se arată destul de des, ochii alunecându-mi uşor peste paginile unei cărţi bune. Volumele palpitante, misterioase sau 

amuzante care îmi cad în mână sunt devorate de eul cititor. Tot cărţile îmi trezesc eul scriitor. Acesta se trezeşte mai rar, însă când începe să 

scrie, nu se mai opreşte până când torentul de idei nu este aproape sau secat de tot. Acest eu scriitor îşi ia sursele din lecturile eului cititor, 

poveştile lui fiind inspirate din alte cărţi sau influenţate de un rezultat la olimpiada de mate, un experiment la fizică, o simulare de incendiu, 

o tabără de creaţie. 

 

AVENTURA PRICOLICIULUI 
 

În vremuri străvechi, adică săptămâna trecută, pe când basmele, temele la matematică şi cererile de prietenie se 

răspândeau în lume prin spusele What’s Upului, în pădurea Baciului, nu departe de antena vodafone, exista un pricolici. Era 

cenuşiu, cu o blană nici prea lungă, nici prea scurtă, cu o coadă stufoasă, gheruţe nici prea lungi, nici prea scurte, dar 

ascuţite, iar ochii, de un roşu aprins de atrăgeau orice ca printr-o vrajă. Totuşi, dacă nu erai atent, puteai să-l confuzi cu 

un copil nespălat, noroit sau – pentru cunoscători - cu un pui de strigoi.  

Într-o noapte, în faţa vizuinii pricoliciului a apărut o străfulgerare, apoi o lumină mare albă-albă din care s-a ivit 

Sfântul Petru. Lumina s-a închis ca o poartă stelară în spatele lui. El s-a apropiat de cenuşiu şi i-a zis: 

− Pricoliciule, tu, ultimul din neamul tău, trebuie să vii cu mine, căci am o profeţie în care eşti personajul principal! 

− Dar ... Cine ... ? 

− Eu, eu sunt Sfântul Petru, cel ce deschide raiul celor buni şi li-l închide celor răi. 

− Şi ce misiune vreţi să-mi daţi? N-aţi mai călcat de mult pe pământ. Doar nu vreţi să mă luaţi, încă nu mi-am descărcat 

ultima versiune de facebook! Ce să fac eu în rai cu atâta plictiseală? ... 

− Nu putem vorbi aici! Hai la mine în birou! 

Atunci lumina orbitoare a reapărut şi într-o clipită cei doi au ajuns într-o încăpere plăsmuită din nori, în care erau un 

birou, un calculator cu monitor hologramă şi două icoane pe sticlă, plus câteva scaune pufoase, rabatabile. Sfântul Petru îi 

arătă cu un gest larg: 

− Acesta este biroul meu! Ia loc! Serveşte-te cu suc. Este divin! Aşa-zisa ambrozie a zeilo trebuie să fi fost apă de 
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ploaie! 

− Mulţumesc! zise pricoliciul, privind cu îndoială scaunele. Acum, că suntem aici, ce minune este pentru mine? Şi... la ce 

mă ajută?! ... Sunt ultimul din neamul meu... 

− A, da, profeţia sună c-am aşa: ,,Pricolici, în zori de zi...” 

− Sfinţia Ta, scuze că vă-ntrerup, dar n-aţi putea să mi-o spuneţi mai pe scurt? Iar în gând îşi spuse: puteai să-mi 

trimiţi un SMS ... 

− Bine. În şapte zile, la Bucureşti, pe cea mai înaltă clădire, te vei înfrunta cu Înşelătorul şi va trebui să-l învingi, că de 

nu, toată omenirea va pieri. 

− Dar cum...? 

Însă pricoliciul n-a mai avut timp să îşi termine întrebarea; voise să afle cum arată Înşelătorul, cum va trebui să lupte, 

cu ce s-ajungă la Bucureşti... S-a trezit în faţa scorburii sale, la ora 7, când trebuia s-o ia din loc. Smartfonne-ul său S7 îi 

arătase ruta, activase GPS-ul. E, drumul nu era uşor. Trebuia să treacă de Vohrn, zeul pădurii Baciului, ca să ajungă la Cluj. 

Iar să treci de acest zeu era greu, fiindcă ori trebuia să-l învingi în luptă dreaptă, ori să-i aduci ce-ţi cere. Pricoliciul, 

ştiind că prima variantă era imposibilă, a doua ar fi durat mult prea mult, s-a hotărât să-l păcălească pe Vohrn: 

− O, zeu Vorhn, cel mai puternic, cel mai măreţ, arată-mi-te, că am să-ţi dau veşti! 

Atunci apăru din neant un ... o namilă cu aspect de să zicem om înalt, puternic, dar care avea picioare... de capră! 

− Eu sunt zeul satir Vohrn, stăpân peste pădurea Baciului şi peste creaturile ei! zise Vohrn, cu mândrie în glas. 

− O, atotputernic zeu, un rege rău al ţării Bucureştiului de Ilfof îţi pândeşte tronul! 

− Dar cine este acest neruşinat ce îmi întinează mândria? 

− Viktor Almulsen (sau mai bine zis naivitatea lui Vohrn). Şi eu voi merge să-l înfrunt, de-mi permiteţi! 

− Desigur, pricoliciule, dar să nu te-ntorci, până nu l-ai străpuns cu o ţepuşă-n piept! 

Atunci i s-a deschis o poartă pricoliciului şi a plecat. A avut noroc că Vohrn n-o prea avea cu geografia sau, mai bine zis, 

cu timpurile, vremurile .. A luat-o la fugă. Era noapte. Chiar miezul nopţii. Ajunsese în gara din Cluj, s-a oprit pe o bancă şi 

se gândea cum să intre în tren. Nu avea bani şi nici nu încăpea într-o sacoşă. Ce să facă? Între timp s-a făcut ora nouă 

dimineaţa. Un tren din Arad a ajuns în gară şi urma să plece la Bucureşti. 

Pricoliciul, negândindu-se la nimic, a urcat într-un vagon, iar mai apoi, într-un compartiment. Acolo mai erau trei bărbaţi 

îmbrăcaţi în negru. Compartimentul era de şase locuri, iar cei trei stăteau unul lângă altul. Cel din mijloc a spus: 
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− Pricoliciule, uite un bilet din Cluj până la Bucureşti! Pricoliciul a rămas mască. De unde ştiau aceşti oameni ce este el 

şi de ce i-au dat biletul? 

− Pricoliciule, zise cel de la geam, noi suntem voinicii ţării! 

− Da, spuse cel de la capătul compartimentului, eu sunt Prâslea. Iar ei sunt Făt-Frumos şi Greuceanu. 

− Şi de vrei să te lupţi cu Înşelătorul, va trebui să treci de noi! zise Greuceanu. 

Atunci ochii i s-au înroşit şi o rază laser i-a trecut pricoliciului peste cap. Cei trei eroi erau demonizaţi! Încă o rază veni 

înspre el şi se făcu noapte! 

Când s-a trezit pricoliciul, era la spital ÎN BUCUREŞTI. Şi lângă el era Sfântul Petru, care i-a zis: 

− Pricoliciule, azi, la miezul nopţii, va trebui să ai confruntarea. Te-am readus la viaţă. Nu uita! Pe blocul cel mai înalt, în 

vârf. Să fii acolo! De tine depinde soarta omenirii! 

Pricoliciul s-a dat jos din pat şi, ştiind că mai are patru ore, a plecat înspre blocul de 56 de etaje. Nu înţelegea cum de 

ştie drumul până la bloc, dar nu se întreba. Nici cum de ştie să citească sau de unde avea smartfone-ul nu s-a întrebat 

vreodată.  

Era miezul nopţii. Pricoliciul stătea şi aştepta. Atunci au apărut patru felinare aprinse. Între ele s-a ivit şi Înşelătorul, 

Umbra, şi i-a zis: 

− Eu sunt Înşelătorul şi te voi distruge! 

Umbra se prefăcea că-şi dă pumni, iar pricoliciul se lovea şi el, de parcă Înşelătorul era o păpuşă voodoo, iar el se mişca 

aşa cum i se comanda. Pricoliciul îşi pierdea puterile şi simţea că va pierde. Atunci s-a îndreptat spre felinare. Umbra îi 

tot punea piedici, dar a ajuns în faţa lor. În timp ce le dobora, a spus: 

− Doamne, schimbă-mi Umbra! 

Când a doborât şi ultimul felinar, Umbra a scos un strigăt sfâşietor şi s-a dezintegrat. Atunci Sfântul Petru s-a arătat 

şi i-a zis: 

− Good job, pricoliciule! Acum, întoarce-te în pat! 

Brusc s-a trezit în scorbura sa. Era două dimineaţa. Oare să fi fost un vis? Nu, nu credea. Ar fi prea crud pentru 

pricolici să afle că n-a fost un erou. Dar totuşi... Oare a fost doar o poveste pentru facebook? Să-şi descarce ultima 

versiune, poate va afla... 
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DRAGOŞ CRIŞAN,13 ani  
„Lumea asta-i cum o vezi, /  Ceialaltă, cum o crezi.” 

 

D-APOI CUM SĂ NU FIE, DAC-O FOST? 
 

„Pământul e un ou spart, iar lumea o imensă omletă, astfel că totul a început cu un ou." 

- Ca şi.... 

- Nu vorbesc despre întrebarea capcană cu oul si găina! Aşa... 

„Oul s-a spart în mii de particule, fenomen care a primit numele de Big Bang, particule care, apoi, au fost aranjate, 

măcinate şi mai ales puse fiecare la locul ei în papară de către MAREA FURCULIŢĂ. Papara a fost pusa în MAREA 

TIGAIE (Universul) si de aici a preluat controlul MAREA SCÂNTEIE care a prăjit toate planetele, le-a dat o formă,  ca şi 

întâlnirea apei cu lava. Cele mai slabe planete au căzut în faţa MARII SCÂNTEI şi s-au ars. Ele au fost blestemate sa 

ardă până la sfârşitul vieţii lor. Iar cele puternice, ca şi Pământul, au cunoscut vremuri de prosperitate, au primit apa şi au 

ajuns locuibile. Ele sunt MÂNDRELE UNIVERSULUI sau, cum li se mai zice, VIITOARELE OUĂ care, la rândul lor, când 

Planetele Blestemate se vor stinge şi totul se va nărui, vor exploda ca şi primul OU şi Papara va reînvia." 

- Bunicule, dar asta nu are cum să fie adevărat! 

- D'apoi cum să nu fie, dac-o fost?  
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ALEXANDRA DEAC, 13 ani 
Consider ca sunt un cititor atent si iubesc cărtile psihologice.  

Când citesc îmi place sa fiu foarte atentă la detalii şi să mă transpun în pielea personajelor. Iubesc romanele lungi care îmi întreţin 

suspansul. Într-un cuvânt, ador să citesc, dar îmi place să şi scriu. 

 

NIMROD IZGONITUL 
 

Era sfârşit de vară. Printre crengile înalţilor copaci păşea el, Izgonitul. Nelegiuitul. Păcătosul. Cel care furase sacra 

coroană a nordului. Istovit îşi târa picioarele de trei zile prin pădure. Fugea de hoţi asemenea lui care căutau să-i ia 

comoara, de soldaţi şi de bestii ce puteau să-l doboare, căci nu avea curajul sau iscusinţa să le înfrunte. Dar el, cel numit 

Nimrod, îşi asumase toate aceste pericole cu bună ştiinţă. Pentru a-şi salva fratele trebuia să ducă coroana regelui său. 

Cei doi erau pungaşi ordinari, însă Nimrod avea capacităţi atletice extraordinare, aşa că, atunci când fu prins, căpetenia 

gărzilor îi duse pe amândoi la rege. Acesta îl prinse pe fratele său, dar Nimrod fu laş şi fugi. În final fu şi el prins şi pus la 

muncă grea, în schimbul vieţii fratelui său. Aşa merse Nimrod mai departe, o zi şi o noapte, până îl lăsară puterile şi se 

prăbuşi la pământ. 
* 

Când deschise ochii, se afla într-o odaie întunecată, răcoroasă. Toate rănile îi erau bandajate, iar lângă el, pe masă, se 

afla un blid cu ciorbă. Murea de foame, aşa că mâncă ciorba de îndată. Apoi exploră locul. Se afla într-o casă ţărănească 

sărăcăcioasă, cu acoperiş de fân. Atunci îşi aminti. Coroana. Nu o găsea. Disperat începu să caute prin toată casa, dar de 

obiectul preţios nici urmă.   

Ieşi afară. Soarele şi căldura îl doborâră. Nu mai era în pădure. În faţa lui curgea un râu, în zare văzu dealuri verzi. 

Ştia că în acest mediu umblau bestii fabuloase şi periculoase, iele, zgrpisoroaice teribile şi balauri furtunoşi. Când se uită 

în jur observă că marginea pădurii era chiar în spatele casei. Prin urmare nu avea cum să fi ajuns prea departe de traseul 

lui iniţial. Atunci, cineva îl strigă din spate: 

− Te-ai trezit deja, băiete? 
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Când se întoarse văzu că vocea răguşită era a unui ţăran bătrân. Probabil că mergea la piaţă să-i vândă încărcătura 

dintr-o căruţă. Dar, printre spicele de grâu şi cartofi, Nimrod observă ceva. Acolo era cutia în care păstra coroana furată. 

Atunci Nimrod fugi spre bătrân, luă repede cutia şi îl întrebă pe bătrân: 

− Ţărane, ce făceai cu cutia aceea? 

− Măi băiete, dar tu crezi că nu cer nimic pentru că te-am salvat când erai întins pe jos, înfometat şi te-am cărat în 

căruţa mea până aici? Consider această cutie o răsplată adecvată. Chiar dacă nu am reuşit să o deschid, sunt sigur că aş 

scoate nişte bănuţi frumoşi pe ea. Aşa că dă mi-o înapoi. 

Nimrod rămase stupefiat. Nu ştia dacă să râdă sau să nu zică nimic. Era stupefiat de absurditatea situaţiei în care se 

afla. Aşa că se hotărî să îl mintă pe bătrân. 

− Omule, sunt sigur că ţi-a fost foarte greu să mă duci până aici şi sunt absolut convins că bandajele şi ciorba te-au 

costat foarte mult, dar în această cutie se află un cadou primit de la un prieten înainte ca acesta să se stingă din viaţă, 

aşa că pentru mine este de nepreţuit. Trebuie să pornesc degrabă mai departe, căci trebuie să ajung undeva chiar dacă m-

ar costa viaţa. 

Ţăranul îi răspunse: 

− O, neruşinatule, du-te degrabă şi dispari din ochii mei, căci nu mai vreau să fiu amintit de nerecunoştinţa ta, ci să te 

pedepsească soarta pentru aceasta.  

Fără regrete, după firea lui, Nimrod îşi luă pelerina şi îşi continuă drumul. 

Merse Nimrod ce merse, dar fără indicaţiile bătrânului nu avea cum să ştie unde să meargă. Merse în continuare prin 

pădure, fără provizii şi fără apărare, singur şi înfricoşat. „Fac asta pentru fratele meu” se gândea, „Merit laudă, pentru 

faptul că m-am aventurat deja atât de adânc în inima pădurii, pentru faptul că acum merg să-l salvez.” Astfel căuta să-şi 

aline frica şi laşitatea ce-l apăsau. După ce chiar ajunse în inima pădurii, ostenit, se aşeză sub un stejar falnic. Nu ciripeau 

nici păsările. Se simţea singur, dar în siguranţă. Liniştea fu deranjată de foşnetul frunzelor. Deodată, Nimrod rămase 

împietrit. Putea, desigur, să fi fost doar vântul, dar foşnitul continuă. Vru să se ridice, dar simţi o respiraţie umedă în 

ceafă. Nu ar fi vrut să se întoarcă, deoarece probabil că deja ştia ce era acolo, dar totuşi, de dragul curiozităţii sau din 

alte motive, îşi întoarse capul încet. Acolo era creatura cu solzi, coadă de şarpe, creatura cu picioare şi cap de cocoş, 

regele reptilelor, vasiliscul. Nici nu mai trebui să se uite în ochii săi ucigaşi, că Nimrod fu şi răpus de răsuflarea 

otrăvitoare a monstrului. Sau aşa credea el.  
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* 
I se păru că trecuse o veşnicie, dar deschise ochii. Doar că tot ce vedea era negură. Îl cuprinse spaima. Auzi o voce. Era 

vocea bătrânului. Dar cum? 

− Băiete, iar te-ai băgat în bucluc? A trebuit să te car din nou, căzuseşi lat în pădure. De data asta nu te-am lăsat să 

scapi fără să îţi plăteşti datoriile. Nu-ţi fă griji. Deja ţi-am luat ochii, deci poţi pleca. 

Lui Nimrod nu îi veni să creadă. Chiar îşi pierduse ochii? Îşi duse mâna la ochi, dar mâna îi intră în două găuri. Era 

dureros. Repede îşi retrase mâna şi se înfricoşă. Cum mai putea acum ajunge la fratele său? Nu mai avea să vadă lumina 

zilei din nou. Scoase un strigăt de frică, dar nu îi răspunse bătrânului.  

Atitudinea bătrânului se schimbase. Îl ajută să-şi împacheteze lucrurile, îi dădu coroana, iar când plecă îi spuse în ce 

direcţie să o ia. Merse şi merse, dar după o vreme simţi un vânt răcoros. Atunci ştiu că o luase în direcţia opusă faţă de 

destinaţia lui, şi, în sfârşit, realiză că bunătatea bătrânului era una falsă. Acesta probabil că ştia că Nimrod era un hoţ, şi 

de aceea îi luase ochii şi îl trimise la duşman. Deodată simţi o durere ascuţită la ceafă şi i-se făcu negru în faţa ochilor. 
* 

Auzi apa că picura. Era răcoare, iar în apropiere se auzeau paşi. Bănuia că se afla într-o temniţă. Bănuia că totul se 

sfârşea acolo. Auzi din nou vocea bătrânului care îl salvase. Visa oare? Nu avea cum să ştie. Dar după ce îl mai ascultă fu 

sigur. Era bătrânul ţăran care îl salvase. Lui Nimrod nu îi veni să creadă. Bătrânul începu să vorbească: 

− Uite, băiete, cum stă treaba. Totul şi-a fost înscenat de către cei doi regi. Se ştie că tu eşti celebrul hoţul care a 

ruinat familii de nobili, furându-le ce le era mai important şi vânzându-le duşmanilor lor. Se ştie şi că astfel ai adunat 

foarte multă ură din partea regatului din sud. Aşa au vrut să-ţi pregătească o moarte cât mai vrednică de suferinţa lor. 

Regele nordului ţi-a pregătit această coroană specială, însă oamenii care au beneficiat de tine au vrut să-ţi mai dea o 

şansă. Aşa că m-au trimis pe mine. Desigur că nu m-ai fi răsplătit cu coroana, dar dacă mi-ai fi dat ceva, ar fi fost de 

ajuns pentru încă o ocazie de a-ţi vedea fratele înainte să mori. Nu ai trecut testul. 

Aşa, bătrânul îşi luă la revedere. Ce urmă fu suferinţă. Fu legat şi biciuit până sângeră. Îi fură zdrobite degetele. Dar 

toate acestea nu contau, căci el se gândea doar la ruşinea acţiunilor sale şi la fratele său. 

Veni şi ziua execuţiei sale. Se trezi de dimineaţă cu spatele sângerând, iar apoi fu dus la locul faptei. Urma să fie tras 

pe roată. În ciuda plânsetelor şi vaietelor sale, acum nu se mai putea salva. Fu legat de roată, şi simţi cum ţepii ascuţiţi îi 

pătrundeau carnea. Simţea o durere atroce la abdomen, la ceafă şi la pulpele picioarelor. Sângele i se prelingea încet pe 

roata din lemn. Durerea îi cuprinse tot corpul. Simţi că se relaxează. Ochii i-se închiseră încet, iar viaţa îi părăsi trupul.  
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ANDREEA-MARIA DEACONESCU, 16 ani  

„Se scrie aşa cum îţi spun: Deaconescu Andreea!”. Prea mult, „e”, prea mult roz cu nuanţe negricioase, prea multe cărţi. De la şapte ani 

am camera roz, iar acum zâmbesc roz de după aparatul dentar, chiar şi atunci când văd doar negru pe unele bolte palatine. Am învăţat la 

timp că zâmbetul salvează vieţi. Am trăit într-un castel imaginar cu semicerc de zidărie din primele mele zece cărţi cumpărate. Acum, 

biblioteca mea seamănă cu Norvegia, dacă aş desfăşura-o nu ar ajunge până la Roma, dar ar fi mai mare decât Biblioteca Orăşenească din 

Mioveni.  

 

PARESIMILE LUI ENĂŞCUŢ 
 

Dincolo de grădinile muntene în care se coc, plantaţi grijuliu la soare, sute de ciorchini soiul Muscat de Hamburg, de 

care atârnă cârcei (pe care fetiţa soţilor Pandele îi devorează la intervale regulate), trecând de zidurile vechi ale 

bisericii, Părintele Enăşcuţ nu-şi mai află rostul pe micuţul scaun de răchită din altar.  

Icoanele de pe pereţi, ilustrând momente ale vieţii pământene a Mântuitorului, se desăvârşesc într-o dioramă sobră pe 

arcadă. Din celelalte încăperi nu se percepe niciun sunet, de parcă toţi enoriaşii lenevesc în locuinţele lor călduroase (şi 

pline de ouă roşii). Afară, mormintele foştilor hirotonosiţi se odihnesc şi ele la soare. Rememorând momentul ridiculizării 

de către chiar Înaltpreasfinţitul Subcarpaţilor, schiţează deznădăjduit cu arătătorul în colbul de pe masă primele litere 

din Troparul Învierii. Rezultatul muncii sale arată ca o dubioasă abreviere duhovnicească: "Piatr. F. Pecet. D. Iud. Ost. 

Străj.". 

Nu-şi aminteşte pe unde au căzut nelegiuitele de brocarturi ce servesc drept katasarki mesei, însă revelaţia (de natură 

strict divină) pe care o are, îl ghidează inconştient în aproape tot răstimpul ce a mai rămas până la Noaptea Sfântă. 

Epifanie! Să cumpere camere de luat vederi! Din bugetul Episcopiei, desigur. Scopul acestor achiziţii − care vor fi 

amplasate, cel mai probabil, pe mormântul-simbol al decepţiilor sale (ce figurează în patrimoniul ogrăzii bisericii de. şapte 

ani) −, este cât se poate de credibil. Îi va veni de hac lui Andrieş! Doar câteva minute, să telefoneze instalatorului.  

Dar, cum să fie atât de neatent? Dacă va monta camere, toate vocile îi vor asculta necontenit păcatul.   

Ce-i cu atâta grabă? De parcă băbuţele n-ar şti că Învierea e la 12 noaptea. 

− Părinte Enăşcuţ! Părinte! Nu-i aşa că dumneata ne vei lumina căile?  

− Încurcate sunt. Nici tămâia nu mai sfinţeşte vavoul lui Andrieş. Tot n-au sosit camerele?  
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− Sfinţia ta! Ce-ţi curge aşa sudoarea?  

Şi părintele Andrieş, sărmanul, se odihneşte, că numai atât a avut şi dânsul: mănăstirea şi-o nevastă. 

Ceasul nu arăta mai mult de 10 noaptea. Încă puţin, un răgaz, şi totul se va sfârşi: oamenii vor pleca mulţumiţi acasă, la 

familiile lor reunite, salutându-se la intrare cu „Hristos a înviat!", sfinţind apoi uşile cu lumina pe care vor primi-o de la 

Biserica lui, cea atât de însemnată pentru omenire. Sosesc şi ceilalţi preoţi. Ce, numai el, sărmanul, să-şi ducă 

ateroscleroza printre atâţia enoriaşi?  

Toaca începe să se agite. Câtă viaţă! Năpastă urgisită de Diavol, căci numai el pune la cale toate vicleşugurile pentru a-i 

răpi lui Enăşcuţ faima şi enoriaşii. Dar Andrieş pare să fie liniştit în seara asta. Poate că, în sfârşit s-a deprins cu veşnica 

fierbinţeală a iadului! 

Totuşi, toporul pe care cei doi părinţi l-au folosit pentru a-şi definitiva stăpânirea duhovnicească a fost prea ruginit. Şi 

mascarea! Mascarea petelor de sânge din altarul în care Enăşcuţ îşi rodea mereu unghiile murdare de clei sfânt a fost 

glorioasă. Masa, lipsită de katasarkia ei, a fost ştearsă cu un prosop îmbibat în ceară de lumânări, uitat de tanti Mioara în 

pronaos. Se apasă din centrul petei înspre exterior, până ce totul se impregnează în prosop. 

„Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Cel ce pretutindenea eşti." 

Mai rămâne de ascuns doar trupul. Să-l ducă acasă! Ar fi asemenea ascunderii, căci nevasta lui e oarbă. Probabil o să-l 

scuture puţin („Andrieş, scumpule, îţi e gata masa, haide, că aşteaptă şi tanti Mioara la poartă.") şi va observa că trupul îi 

e rece. Îl va înfăşura în câteva fâşii de pânză de bumbac, şi „Alei, vecină! A murit părintele". 

Slujba e aproape de final. „Veniţi de luaţi lumină!" se aude de undeva din altar. Grăbită şi pedantă, cu lumânările 

fumegânde, mulţimea iese din biserică asemeni vaporilor de apă ce părăsesc suflarea unei căprioare moarte.  

Din magma cavourilor grele, de piatră, parcă se crapă un panou verde. Părintele Enăşcuţ aleargă până la locul nălucii, 

într-o încercare de a tăinui, ca şi în celelalte dăţi, secretul său îmbâcsit de sânge. Totuşi, din criptă, se aude tot mai 

acuzator: − Enache, bătrâne! Cine te mai scapă acum? Îmi aştept lumina! Mântuirea ta e disoluţia mea în ceară!  

− Linişte! Nu, nu, linişte. Nu vorbi! Fă linişte doar! spuse temător preotul. 

− Îmi vreau lumina! imploră, tunător, Andrieş. Aruncă-mi verdele meu şi îţi voi reda tihna. 

Strânse în jurul cortegiului de credincioşi, cu lumânărici în mâini aspre, o mamă şi fetiţa sa se 

închinau şi ele. 

− Mami, de ce vorbeşte preotul cu iconiţa? 

− Nimic nu te înalţă mai mult decât iubirea faţă de cel care ţi-e aproape, Sofia! 
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RUXANDRA DUMITRESCU, 14 ani 
Nu sunt un cititor foarte bun deoarece am perioade în care nu citesc aproape deloc, dar, de obicei, când pun mâna pe o carte, nu o las prea 

repede. Sunt destul de pretenţioasă în a-mi găsi o carte care să îmi placă. De multe ori citesc câte jumătate sau mai mult dintr-o poveste şi 

renunţ la ea, chiar dacă am ajuns în punctul culminant, deoarece simt că nu mai am răbdare să o termin.  

Pe de altă parte, să fii autor este ceva mult mai frumos. Îmi place postura de autor deoarece îmi pot face povestea aşa cum vreau eu, aşa 

cum mi-ar plăcea să citesc. Când sunt autor, îmi pot crea propria lume, o a doua viaţă pe care pot să o fac exact cum mi-aş dori să fie aceasta 

pe care o trăiesc. Este ceva magic să fii scriitor, să dai viaţă poveştii...  

 

SĂ NU COCI PÂINE MARŢ-SARA! 
 

Cu o săptămână  înainte să-mi fi părăsit familia şi oraşul şi restul vieţii mele de acolo, Mara, prietena mea, a insistat să 

vin la ea pentru a-i explica mai multe lucruri. Da, ştiu că a fost o idee proastă să întrerup legătura cu ea după ce am aflat 

că sănătatea mea se deteriorează încetul cu încetul şi mă bucur că ea a rămas acolo pentru mine după ce m-am mai pus pe 

picioare, dar acum nu este momentul potrivit să dau explicaţii cuiva. Am luat o decizie bună. Nu mă poate face să mă 

răzgândesc. Şi mie mi-e greu să mă mut la 300 km distanţă de locul în care mi-am petrecut cea mai mare parte a vieţii, 

dar oricând putem începe o viaţă nouă. Sunt dispusă să-mi las în urmă trecutul, cu tot cu familie, prieteni şi tot ce mai 

este şi să o iau de la zero, mai ales după perioada prin care am trecut. Am stat închisă într-un spital două luni cu depresie, 

nu mai pot trăi aici, în aceste locuri care mă fac să mă simt rău de fiecare dată când le văd. Vreau să-mi să fie mai bine. 
* 

Sunt pasionată de clădiri vechi, de la case ţărăneşti până la spitale, aziluri şi fabrici, iar faptul că, în sfârşit, am reuşit 

să-mi împlinesc visul, adică să-mi cumpăr cu banii rămaşi de la tata un conac boieresc, nu prea mare, îmi umple sufletul de 

bucurie. Partea cea mai bună este că locuinţa nu e goală, totul a rămas neschimbat de mulţi de ani: o bibliotecă imensă cu o 

sumedenie de volume prăfuite, mobilă din lemn masiv, canapele, candelabre impresionante, toate acestea doar pentru 

mine! Se pare că moştenitorii vechilor proprietari au vrut să scape repede de casă nu se ştie din ce motive.  
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Singura problemă era că zona în care e construit conacul e legată de multe superstiţii.  Oamenii spun că se aud ţipete şi 

voci, iar la marginea pădurii ar locui, într-o grotă, o fiinţă necurată. Se mai zice şi că în mijlocul copacilor s-ar afla un fel 

de cerc în care nu creşte nimic iar animalele care intră în el mor. Dar eu nu cred în lucruri de genul acesta. 

Peste o jumătate de oră vine maşina pe care am închiriat-o să-mi ducă lucrurile la noul meu cămin, iar eu încă nu sunt 

gata. Mă grăbesc să termin totul în douăzeci de minute. Hamalii încarcă lucrurile în camion, iar eu mă urc în maşina mea şi 

părăsesc oraşul fără să mă înapoi.  

Drumul a fost lung şi obositor, dar după şase ore am ajuns la noul meu cămin. Eu şi Sasha, pisica neagră pe care am luat-

o cu mine, am făcut un tur prin toată casa, apoi am adormit pe canapeaua din faţa şemineului de la parter.  
* 

M-am trezit după aproape douăsprezece ore de somn profund, destul de ameţită. Este marţi. Prima dată trebuie să mă 

duc să-mi cumpăr mâncare din satul din apropiere, apoi să-ncep despachetarea lucrurilor. O iau şi pe Sasha cu mine, nu 

cred că se simte prea confortabil în noul ei cămin, căci e cam agitată. Sper să se acomodeze.  
* 

Mi-am luat alimente pentru o săptămână, aşa că nu trebuie să-mi mai fac griji. Este deja ora trei. Mănânc, apoi mă apuc 

să-mi pun hainele în dulapuri şi restul obiectelor pe unde le-am găsit locul. Mâine plănuiesc să cotrobăi toată casa, cine 

ştie ce o să găsesc. Ziua este aproape gata, dar mai am de făcut un singur lucru: vreau să-mi fac o pâine. De când îmi este 

poftă de o pâine de casă, caldă şi proaspătă, abia scoasă din cuptor! Mă duc să o plămădesc, o las să crească, o pun la copt 

iar peste o oră mă văd pe canapea în faţa şemineului cu o felie fierbinte în mână.  
* 

În timp ce stăteam tolănită pe canapea, am auzit un ciocănit în uşă.  Cine poate să fie la aşa o oră, în locul acesta izolat? 

Merg repede să deschid şi văd un tânăr. Avea în privire ceva ce îmi atrăgea atenţia, ochii îi scânteiau puternic sub 

pleoapele adumbrite de gene lungi şi îşi tot răsucea capul în timp ce încerca să-mi explice, stânjenit, de ce sună aşa de 

târziu la uşa mea. Mi-a spus că îl cheamă Manole şi că i s-a stricat maşina la câţiva kilometri de casa mea şi că a venit până 

aici pe jos să ceară ajutor. 

L-am lăsat să intre, la urma urmei oricui i se putea întâmpla să i se strice maşina în pustietate. Telefonul încă nu 

funcţiona, aşa că m-am procopsit cu el şi peste noapte. I-am oferit ceva de mâncare, dar a spus că nu îi este foame apoi s-

a culcat pe canapea. Eu m-am dus în dormitorul de la etaj, încuind uşa totuşi ca măsură de prevenţie.   
* 
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A fost o noapte la fel de liniştită ca cea anterioară, am dormit mult şi bine. Dimineaţa, m-am ridicat din pat pentru a 

pregăti micul dejun. Manole făcuse deja cafeaua. Nu mi-a plăcut că a cotrobăit prin bucătărie, dar am încercat să-mi ţin 

firea. La urma urmei aşa mă sfătuise şi psihologul: să nu dau frâu liber sentimentelor negative. Am stat la masă şi mi-a 

povestit despre viaţa lui.  
* 

Apoi el a plecat să caute pe cineva să-i tracteze maşina, iar eu voiam să inspectez fiecare colţişor al conacului, inclusiv 

podul şi subsolul. Speram să mă simt ca într-un film de epocă, mai puţin partea cu fantomele. Am început de sus, din pod. 

Ca să ajung acolo, trebuia să urc pe nişte scări vechi de lemn care scârţâiau sub greutatea mea. Am găsit multe cufere şi 

cutii în care se aflau poze (pe majoritatea scria anul 1919 sau 1925) şi obiecte ale foştilor proprietari. Am dat şi peste 

câteva fotografii post-mortem. Mi se pare macabru obiceiul acesta de a face fotografii morţilor.   

Într-un colţ era agăţată o rochie veche de mireasă. De rochie era prins un bileţel pe care era însemnat: „Oltea, 1921”. 

În timp ce mă uitam la ea, cineva a strigat în spatele meu: „Ţi-ar sta bine îmbrăcată în ea. Ai arăta exact ca soţia mea”. M-

am întors ca răsucită de un arc, dar nu era nimeni.” Probabil s-a-ntors Manole şi face glume proaste cu mine” mi-am spus în 

gând, deja regretând fapta mea bună. Dar la parter nu era nimeni. Probabil că mi s-a părut. S-au poate că erau doar 

gândurile mele.  
* 

Am lăsat podul deoparte şi am coborât la subsol. În lumina difuză a becului am putut observa mai multe rafturi cu tot 

felul de sticluţe. Locul era destul de sinistru, dar când am vrut să ies, în spatele meu s-a auzit un zgomot puternic. Un 

raft a căzut şi umbra unui om a alunecat pe perete. Am fugit înspăimântată pe scări, cu mâinile fluturând şi cu o expresie 

de groază pe faţă. În capul scărilor m-am lovit de Manole care mă privea întrebător.  

I-am povestit tot ce mi se-ntâmplase. Eram speriată, gândul că „doar mi s-a părut” nu mai era prea credibil.  

− Ana, calmează-te. O să fie bine. E-adevărat că locul e plin de superstiţii, dar poate că ceea ce ţi s-a întâmplat e doar 

efectul tratamentului pe care încă îl iei. 

Am răsuflat uşurată. Într-adevăr, nu mă gândisem la asta. Am căutat în prospect şi halucinaţiile erau dintre efectele 

secundare ale medicamentelor. Va trebui să merg din nou la medic. Totuşi senzaţiile păreau prea reale.  

În timp ce Manole încerca să mă liniştească, ochii mi-au căzut la picioarele lui. Asta-i prea de tot! Avea copite în loc de 

tălpi! M-am frecat la ochii, iar când i-am deschis  picioarele lui erau normale. Îmi vorbea pe un ton liniştit, uitându-se în 

ochii mei. Avea nişte ochi verzi-gălbui care luceau fosforescent. Zici că erau ochii Sashei.  
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Zilele următoare au trecut în acelaşi ritm. Manole se tot învârtea în jurul meu, găsind diferite pretexte de a nu pleca 

din casă. Dar, într-un fel, eram bucuroasă că nu sunt singură, căci vedeam prin casă tot felul de umbre, aveam ameţeli, iar 

Manole încerca să mă ajute cum putea. Stătea foarte mult închisă în cameră, dormeam sau priveam în gol.  

Dar într-una din zile, paharul s-a umplut. În timp ce stăteam în pat şi citeam, camera a începu să se învârtă cu mine în 

timp ce mai mulţi oameni îmbrăcaţi în haine ce nu se mai purtau în zilele noastre ţipau la mine, fără să înţeleg ce spun. 

Cred că am leşinat, iar când mi-am venit în fire Manole stătea lângă mine, uitându-se cu acei ochi ciudaţi care deveniseră 

roşii. Eram sigură că sunt halucinaţii, aşa că m-am decis să merg iar la doctor.  Medicul mi-a spus că este posibil ca 

depresia să-mi fi revenit într-o formă mai gravă. Mi-a schimbat tratamentul şi mi-a recomandat să trec pe la el în fiecare 

săptămână.  
* 

Următoarea perioadă a fost cam în ceaţă pentru mine, aveam o stare de somnolenţă continuă, de-abia dacă mâncam. 

Manole mi-a fost alături în tot acest timp, a avut grijă să-mi iau medicamentele şi să nu dorm prea mult. Dar vedeniile 

mele au continuat să apară. 
* 

Într-o zi, m-am trezit cu dorinţa de a face pâine de casă. Mirosul de pâine coaptă în cuptor îmi amintea de copilărie, şi 

mai ales de buna care mă crescuse de mică, întrucât părinţii mei fuseseră multă vreme plecaţi în străinătate. Trecuse 

ceva vreme de când am copt ultima dată, de fapt chiar seara în care m-am pricopsit cu Manole în casa mea. Era într-o 

marţi când am pregătit totul; am băgat pâinea în cuptor, dar focul s-a înteţit brusc şi pâinea a ars. Mai era puţin s-

aprindea şi soba. Manole mi-a spus că asta s-a întâmplat din cauză că am pus prea multe lemne pe foc. Am acceptat 

explicaţia lui, dar în momentele în care mintea îmi era limpede începeam să am îndoieli în legătură cu el. La urma urmei a 

apărut din senin în casa mea şi a rămas aici de parcă totul i se cuvenea. Dar nu aveam destulă putere să mă lupt cu acest 

gând.  
* 

În ziua următoare, am ieşit până la băcănia din sat ca să fac nişte cumpărături. Bătrânica simpatică de la tejghea a 

început să-mi pună tot felul de întrebări. Era curioasă în legătură cu mine, întrucât mă mutasem de ceva vreme la conac, 
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dar lumea nu mă prea văzuse. I-am povestit despre ce mi se-ntâmplase cu pâinea, cu o seară înainte. Bătrâna s-a uitat la 

mine cu ochi speriaţi. Acum înţelegea nevoia mea de singurătate.  

− Ah, copilă, se vede că nu eşti de prin aceste locuri. Aşează-te pe scaun şi ascultă-mă cu atenţie. Dacă faci pâine în 

zilele de marţi, necinsteşti ziua unei fiinţe necurate numită Marţolea şi o înfurii. Ea te va chinui până la sfârşitul vieţii, ba 

chiar nici moartă nu îţi va da pace.  

După tot ce mi se-ntâmplase nu era cazul să mă-ndoiesc de vorbele bătrânei. 

− Înseamnă că halucinaţiile sunt cauzate de această fiinţă? 

− Nu sunt halucinaţii, draga mea. Umbrele pe care le-ai văzut sunt spirite care lucrează pentru Marţolea, menite să te 

înnebunească. Iar despre copite şi ochi..., apoi asta este înfăţişarea lui reală: un ţap cu cap de om, coarne şi copite în loc 

de tălpi. Tremuram. 

− Cum pot scăpa de el? 

− Asta-i mai greu, pentru că Marţolea îţi urmăreşte victimele oriunde ar pleca. Dar se pare că puterea lui scade dacă e 

departe de sălaşul său. Aşa că trebuie să pleci din casa aceea imediat! Unii spun că scapă fetele care reuşesc să se mărite.  
* 

Foarte bine! Dar cu cine să mă mărit? I-am mulţumit bătrânei pentru tot şi m-am urcat în maşină. Dar unde să mă duc? 

La conac mă temeam să mă întorc căci acolo gândurile mi se tulburau. Aşa că am ieşit din sat şi am intrat cu maşina pe 

drumul european. Când m-am dezmeticit mai bine, mi-am dat seama că mergeam acasă, la mama.  

Ajunsă acasă, i-am povestit tot prin ce trecusem, gândindu-mă că mama o să mă creadă nebună. Dar reacţia ei a fost 

uimitoare.  

− Nu-ţi face griji, te voi ajuta să te protejezi! O să presărăm sare în jurul casei, la uşă şi la ferestre; şi o să citim 

rugăciuni. Puterea lui Dumnezeu e mai mare decât puterea duhurilor rele.  

Vorbele mamei mă alinau şi îmi dădeau speranţă. Am început să merg la biserică şi nu mă culcam fără rugăciune. Nu mai 

aveam halucinaţii, dar ţipete şi bătăi în geam am mai auzit o vreme. Striga de afară să-l las înăuntru, se ruga de mine, mă 

implora, îmi amintea că avusese grijă de mine cât stătusem la conac. Da, ce mai grijă! 

Apoi a dispărut. Probabil că şi-a reluat înfăţişarea de creatură necurată şi s-a mutat înapoi în grota din care a venit. 

Cât despre mine, mă simt foarte bine, am reluat legătura cu prietenii mei, nu am mai avut probleme de sănătate şi am 

putut să îmi continui studiile. Iar Sasha, draga de ea, se bucură foarte mult că este acasă.  

Conacul l-am vândut printr-un agent imobiliar. L-am rugat insistent să spună noilor proprietari să nu coacă pâine marţea.  
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IONUŢ MARTIN FABIAN, 13 ani 

În momentul în care citesc o carte, încerc prin puterea minţii să-mi închipui cum ar arăta în realitate evenimentele desfăşurate de-a lungul 

operei literare. Tot în acest timp, simt nevoia să mă baricadez în interiorul sufletului şi să încerc să trăiesc sentimentele personajelor. În 

calitate de autor, povestea se schimbă. Inspiraţia poate apărea brusc, iar eu, pentru a nu-mi pierde ideea, o notez repede pe un carneţel. Când 

încep să scriu o poveste, mă inspir din ceea ce citesc, din viaţa oamenilor ce mă înconjoară şi din natură. Cât despre povestea mea, 

las a să mă judece şi să mă aprecieze, dacă le-o plăcea.  

Cândva, pe vremea când oamenii încă mai credeau în duhuri rele, babe cloanţe cotoroanţe, spirite şi lucruri necurate, românii dintr-un sat 

din Munţii Maramureşului erau subjugaţi de teroarea lor. 

 

ÎNFRÂNGEREA NECURATULUI 
 

Necuratul rânduise de multă vreme o nagodă cu înfăţişarea unei femei frumoase şi seducătoare. În fiecare seară, 

oamenii îşi duceau caii la păscut, iar după ora douăsprezece noaptea, bărbaţii vedeau o lumină strălucitore ce se 

transforma în acea femeie. Frumuseţea ei îi orbea pe neştiutorii care picau în mrejele ei necurate, făcându-i să o urmeze 

printre mărăcini şi tufişuri spinoase fără a conştientiza acel lucru. În fiecare dimineaţă, aceştia se trezeau la locul unde 

erau caii, dar erau plini de zgârieturi. Abia după o vreme aceştia şi-au dat seama că aveau de-a face cu strigoii. 

Babele din sat spuneau despre strigoi că ei sunt sufletele unor oameni morţi, care s-au dus pe lumea cealaltă cu sufletul 

neîmpăcat şi care se transformă în toiul nopţii într-un animal sau într-o apariţie fantomatică provocând pagube celor pe 

care îi întâlneşte. Tot despre ei mai spuneau că se află în legătură cu diavolul şi că se ocupă cu vrăji şi cu farmece. 

Sătenii au început să poarte usturoi legat la gât, seara făceau însemnul crucii pe poarta casei tot cu usturoi, se rugau lui 

Dumnezeu. Dacă seara vedeau lumini pâlpâitoare sau fete umblând pe drum, nu aveau voie să le urmeze sau să le cheme în 

casele lor şi, neapărat, înainte de culcare îşi făceau semnul crucii cu limba în gură de trei ori. Şi animalele erau în pericol 

în faţa strigoilor, deci oamenii nu le mai duceau peste noapte la păscut şi când le închideau în poieţi, ungeau uşa cu usturoi. 

Oamenii, făcând ce le-au zis babele, sperau să scape de strigoi. Însă aceştia apăreau mereu după miezul nopţii şi chiar îi 

trezeau pe cei ce adormiseră. Ei nu intrau în case, dar stăteau la pragul uşilor şi aşteptau chemarea de a intra în casă. 
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Animalele nu mai erau productive, dimineaţa se trezeau cu spaimă şi nu mai mâncau. Feciorii cădeau ca spicele de grâu în 

faţa ispitelor femeieşti, ajungând ca familiile lor să sufere de neajunsuri şi de boli. 

Asta nu era tot. Oamenii trebuiau să-şi procure mâncarea. Aflaţi în zonă de munte, nu puteau cultiva plantele, iar 

animalele nu aveau multe locuri în care să pască. Aşadar, singurele animale pe care le aveau oamenii erau vacile şi caii. De 

la ele doar laptele îl puteau folosi şi rareori carnea viţeilor. Fără carne oamenii nu puteau trăi, deci pescuitul în apele 

repezi ale râurilor montane era singura lor alternativă. 

Până atunci, oamenii puteau pescui liniştiţi pe apele râului de lângă sat, în care roiau crapii, clenii, mrenele, lostriţele sau 

păstrăvii. Poziţionarea satului lor făcea ca pescuitul să fie practicat de orice fecior. 

Cu apariţia strigoilor, Necuratul îşi dorea să facă viaţa bieţilor români de la ţară una crâncenă. Nu era de ajuns că mulţi 

oameni îşi pierdeau minţile seară de seară, că acesta a trebuit să aducă năpastă şi peste râul din care pescuiau. Ştima apei 

ajunsese să-şi facă culcuş în apele tulburi ce mişunau printre crestele înalte ale munţilor. Ea prindea diverse forme, 

dintre care cele mai dese erau asemănătoare cu a strigoaicelor, adică lua forma unor femei frumose ce-i atrăgea pe 

neştiutori la înec.  

În alte cazuri, ştima se transforma într-un peşte ce nu putea fi prins de oameni în niciun fel. Cât timp avea acea formă, 

îi zăpăcea pe oameni atât de tare, încât aceştia ajungeau să se arunce de bună voie în râu şi să moară. 

Problemele oamenilor au ajuns foarte grave. Multe femei au devenit văduve, mamele îşi boceau copiii morţi şi duceau 

povara familiei pe umeri. Dacă cineva suferea de o boală, femeile aveau grijă de bolnavi, dar dacă ele erau bolnave, deja 

treburile se complicau. Într-o zi, una dintre văduve, pe nume Teodosia, realiză că problemele lor se puteau datora faptului 

că ceva nu făceau cum trebuie, deci se adresează babelor din sat: 

− Nu ştiţi ce se întâmplă în satul acesta? De mai bine de două săptămâni îmi bocesc soţul care s-a înecat în râu, iar ieri 

a murit la fel cumnatul meu. Ce va rămâne de noi dacă ne mor bărbaţii? Nimic din ce ne-aţi spus să facem până acum nu a 

funcţionat. Sigur ceva nu facem cum trebuie! De ce, de ce, de ce???  

Şi căzu înlăcrimată la picioarele babelor, care nu aveau niciun răspuns la întrebările ei. Au încercat să o consoleze, dar 

în zadar. Singura speranţă pe care o mai avea era în părintele satului. Teodosia porni la biserică pentru a vorbi cu el, dar 

când a întrat pe uşa casei lui Dumnezeu, l-a găsit pe părinte mort în faţa altarului. Chiar în acel moment, clopotele bisericii 

au început să cutremure întreg satul, fără ca cineva să le fi atins. 

Teodosia înţelese că acela trebuia să fie un semn. Nu mai avea timp de pierdut şi trebuia să înştiinţeze oamenii despre 

cele petrecute la biserică. Fiindcă s-au auzit clopotele bătând în toiul zilei, sătenii deja se îndreptau spre biserică. Acolo 
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văduva le povesti cele întâmplate, iar babele, care au fost şi ele de faţă, au cugetat la situaţie. După o meditaţie scurtă, 

cea mai bătrână dintre ele spuse: 

− Necuratul a adus multe pagube asupra satului nost’. Dacă cineva nu va încerca să ne liniştească sufletele suntem daţi 

morţii! Avem nevoie de un om curajos, care să pornească împotriva nagodelor ce ne înconjoară! 

Dintre sătenii de frunte nimeni nu ieşi înainte. După un timp un flăcău ieşi în faţa adunării şi zise: 

− Eu, Bucur, mă încumet să pornesc în această aprigă luptă cu forţele răului! Lumea să uită îngrozită către el, după care 

aceeaşi babă continuă: 

- Tu? Eşti sigur că eşti în stare să faci acest lucru? Încă eşti mic... 

- Da! Cu credinţă în Dumnezeu şi ajutor de la El, voi reuşi! 

- Atunci, fii binecuvântat! Fie ca tu să readuci bunăstarea şi liniştea  peste satul nostru! 

Bucur îşi pregăti nişte merinde pentru-ale gurii, umplu o ploscă cu vin şi porni la drum. Încă nu-şi pregătise strategia, 

dar s-a hotărât că va judeca drept în timp ce merge pe potecile pădurii. 

Se înnoptase, iar el trebuia să facă popas. La umbra unui fag bătrân, luna cea măreaţă îi lumina faţa îngândurată. Setea 

îl lovi, aşa că bău vinul cel dulceag din plosca ce şi-o luase cu el. După ce se aşeză comod, începu să se gândească la o cale 

de a-l învinge pe Necurat. Când s-a făcut miezul nopţii, el auzi un glas care îl striga pe nume. Aproape de el văzu o fată 

frumoasă. Voi să meargă după ea, dar şi-a amintit că trebuie să fie tare şi să înfrunte strigoiul. Îşi scutură capul şi 

observă că nu mai era nimeni. Aşa, Bucur află că necazurile nu-i bântuiau doar pe cei care erau în satul său, ci pe toţi 

sătenii, indiferent de locul în care se află. 

Înfipt nevoie mare în gândurile sale, era bucuros că putea face faţă ispitelor drăceşti, dar era şi mai bucuros pentru că 

îi veni o idee.  

Undeva, pe vârful unui munte nu foarte îndepărtat de cel pe care se afla, stătea un călugăr singuratic, despre care se 

zicea că era un intermediar dintre pământ şi Rai, oameni şi Dumnezeu. A pornit spre el de cum s-a crăpat de zi. Până la 

lăcaşul călugărului a mers pe jos cale lungă. Ajungând la călugăr, îl găseşte meditând şi spunând rugăciuni. A aşteptat 

respectuos până bătrânul a terminat, după care i s-a adresat:  

− Bătrâne călugăr din singurătatea munţilor, am venit la tine cu o rugăminte uriaşă! Satul meu a fost blestemat de 

Necuratul, iar eu vreau să aduc salvarea sufletelor acestora. Există o cale ca Dumnezeu să mă ajute? 

− Sigur că da, tinere! Dar... 

− Dar ce? Sunt dispus la orice! 
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− Dar pentru asta trebuie să intri într-o conexiune mai strânsă cu El. Vei avea nevoie de o pregătire, apoi vei afla ce 

trebuie să faci în continuare. Putem începe chiar acum! 

Aşa au şi făcut. De atunci, Bucur s-a pregătit intens următoarele trei zile în controlarea minţii, iar când pregătirile s-au 

terminat, acesta împreună cu călugărul au început o meditaţie în care să comunice cu Dumnezeu. Meditaţia  a durat mai 

bine de o oră, timp în care Bucur a aflat ce avea de făcut pentru a-l înfrânge pe Necurat. 

În inima stâncii celei mai mari de pe acel munte se găsea puterea fulgerului. Nimeni nu putea nici măcar să atingă 

stânca, darămite să ajungă la inima acesteia. Bucur primise permisiunea de la Dumnezeu ca să ia puterile stâncii. Când a 

găsit stânca, băiatul a lovit-o cu pumnul zdravăn de trei ori, aşa cum îi fusese învăţat. În acel moment, o lumină arzătoare 

îi pătrunse în corp şi îl făcu să tresară. Din acea clipă, el avea puterile cereşti primite pentru a-şi duce misiunea la 

îndeplinire. 

Seara următoare era Lună plină, iar atunci Satana avea puterile cele mai mari. Lui Bucur, prin cârmuirea Tatălui ceresc, 

nu-i mai era teamă de nimic şi era gata să pună punct năpastei cernuite peste satul său. Pentru a se întâlni faţă în faţă cu 

Necuratul, băiatul a mers în mijlocul pădurii din apropiere, unde era o pajişte verde-ntinsă. Acolo, chiar la miezul nopţii a 

rostit următoarele: 

− Vino aici, Necuratule, fiinţă mârşavă şi mincinoasă care te târăşti prin lume şi aduci numai necazuri, vino de dă 

socoteală în faţa părintelui meu, Dumnezeu! 

Atunci, cerurile s-au cutremurat şi un sunet lung de gong se aştenu peste pajiştea în care stătea aşteptând Bucur. Ca 

de nicăieri, o femeie înaltă de 3 metri şi mai frumoasă decât orice muritoare apăru în faţa lui: 

− Bună seara, micule Bucur! M-ai chemat? O, dar ce socoteală am de dat? 

Băiatului îi era scârbă să vadă că Satana apăruse în faţa lui tot în forma unei femei, exact ca strigoii întâlniţi până 

atunci, doar că mai mare, dar îmbărbătându-se a răspuns: 

− Nu te preface că nu ştii! Ai adus prea multe pagube peste românaşii mei. Stăpânul meu ar putea să te ierte dacă îţi 

ceri scuze şi retragi năpastele din satul meu! 

− Vai, dar cum poţi să-mi ceri una ca asta? miorlăi seducător femeia, încercând să-i fure minţile. Nu am putea rezolva 

altfel?  

− Sigur că nu! Doar nu credeai că va fi aşa uşor să fii iertat. Luptă, altfel piei ca un laş!  

La auzul acestor vorbe, Necuratul îşi ieşi din minţi şi se prefăcu într-o fiinţă odioasă şi mânioasă, gata de luptă. 

− Luptă ai vrut? Atunci asta vei primi! 
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Chiar în clipa următoare, bestia se repezi către băiat şi-l trânti la pământ. Bucur se ridică de jos şi începu să-şi 

folosească puterile proaspăt dobândite. Săgetă către arătare un fulger ce-l clinti din loc. Necuratul din interiorul dihaniei 

începu a râde, zicând: 

− Doar atâta poţi? 

Şi îl lovi din nou pe băiat. De la  o vreme, după ce se ridică de jos de mai multe ori, Bucur ajunse să fie tare obosit. 

Credea că nu mai are nicio şansă pentru a învinge Satana, dar se înşela. Dumnezeu văzând din ceruri cum acesta se 

străduia din răsputeri să-i facă faţă bestiei pentru a salva satul natal, îi transmise forţa necesară victoriei. Când Bucur a 

simţit că corpul i s-a revitalizat, s-a ridicat în picioare încrezător în forţele proprii, după care a început să-şi degaje 

toată energia fulgerelor din mâini, formând o sferă de raze nimicitoare, care o dată ce şi le-a revărsat pe toate, le-a 

aruncat spre Necurat, învingându-l. Bestia a căzut la pământ zdrobită, după care se transformă în cenuşă. 

Când el a realizat că a învins-o pe Satana, a sărit în sus de bucurie şi a început să-l ridice în slăvi pe cel fără de care nu 

ar fi avut izbândă, adică Dumnezeu. 

Încă din acea seară porni spre casa lui ca să dea de veste oamenilor că au scăpat pe vecie de vicleniile diavolului. A ajuns 

chiar la revărsarea zorilor, înainte de a răsuna cântecul cocoşilor care dau deşteptarea. Văzând că lumea încă dormea, a 

început să strige: 

− Lume, lume! Ieşiţi afară din casele voastre! 

Tot satul s-a trezit la auzul strigătului. Oamenii au ieşit afară şi s-au strâns în jurul lui Bucur, uimiţi de reîntoarcerea 

acestuia.  

−Mă bucur să vă revăd! Am o veste de mult aşteptată! L-am învins pe Necurat şi de azi începând, satul nostru nu va mai 

fi bântuit de niciun strigoi de nicio ştimă a apei. Cu puterea lui Dumnezeu am eliberat satul de mânia diavolului! Zic că 

merită să petrecem! 

Şi exact ca în îndemnul lui Bucur au făcut. Au pornit o horă mare în cinstea înfrângerii Necuratului şi au petrecut trei 

zile şi trei nopţi fără întrerupere. Din ziua următoare oamenii au revenit la obiceiurile iniţiale. Scoteau animalele la păscut 

şi seara, pescuiau, dar cel mai important lucru era că românii satului maramureşan şi-au sporit iubirea şi credinţa în 

Dumnezeu, fără de care şi acum mai suportau asupririle Necuratului. 
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VANESSA FILIP, 11 ani 
A fost odată ca niciodată, pe vremea când ielele dansau în horă şi spiriduşii erau ţinuţi in oale roşii...  

 

D-APOI CAM AŞA O FOST… 
A fost odată ca niciodată, pe vremea când ielele dansau în horă şi spiriduşii erau ţinuţi in oale roşii, un fecior de tăietor 

de lemne foarte sărac, dar isteţ. 

În fiecare zi, Ioan în loc să taie lemne, se plimba prin pădure şi după aceea îşi zgâria palmele cu scoarţa copacilor, ca să 

pară că a muncit. 

Într-o zi, tatăl său îi dădu lui Ioan trei parale să cumpere de mâncare din târg. Pe drum, Ioan se întâlni cu un om foarte 

speriat. Ioan l-a întrebat: 

− D-apoi, ce-ai păţit? 

− Te rog, om bun! Îţi dau acest spiriduş pe două parale, îţi va îndeplini dorinţe, dar să-l ţii în această oală roşie, spuse 

omul. 

Ioan acceptă numaidecât şi, foarte bucuros, se îndreptă spre târg să cumpere de o para ceva de mâncare. Neatent, 

Ioan a scăpat oala cu spiriduşul, aceasta rostogolindu-se la vale. Ioan fugi după oala care ajunse între trei copaci mari, 

marcând un triunghi. Când a ridicat oala, pământul i-a fugit de sub picioare şi el a căzut într-o groapă mare. Când ajunse 

jos, spre mirarea sa, se trezi într-o pădure la fel ca cea din lumea sa, dar aici totul era mult mai luminos. Glasul 

spiriduşului se auzi: „Au, au, au, aşa o zdruncinătură, au, au, au, nici la bătaia cu Muma-Pădurii nu am simţit". 

− Spiriduşule, unde suntem? întrebă Ioan. 

− Suntem în lumea magică, dar ne pândesc multe pericole. Va trebui să mă asculţi ca să ieşim împreună!  

Ioan îl ascultă şi ocoliră ielele ale căror cântece se auzeau până pe celălalt tărâm. Au trecut prin împărăţia zmeilor şi 

au mers câteva zile bune până când spiriduşul i-a spus lui Ioan să se oprească. Auzise ceva  în spate. O scorpie mare, de 

dimensiuni colosale, cu trei capete, îi atacă. Ioan ţipă după ajutor. Timpul parcă se opri, iar o zână frumoasă cu părul blond 

si ochii albaştri zbură spre Ioan. Aceasta i-a spus: 

− Te voi ajuta să învingi scorpia dacă şi tu mă vei ajuta să-mi salvez prietenul. E şi el om, ca tine şi l-au prins ielele. 

− Sigur că te voi ajuta. 
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Zâna l-a condus spre hora ielelor şi i-a spus: 

− Sărutul meu te va proteja de vraja ielelor, dar va trebui să le ghiceşti numele celor trei 

iele ca să te lase să pleci cu prietenul meu. 

Ioan a intrat în horă şi, prefăcându-se vrăjit, a întrebat-o pe una dintre iele ce-i place 

mai mult mierea ori zahărul, amintindu-şi de poveştile spuse de mama sa când era mic. Ea 

răspunse că îi place mierea, iar surorii ei zahărul, însă nu pomenise nimic despre cea de-a 

treia soră. Ioan a spus: 

− Tu eşti Miericica, iar tu, Zaharia. 

− Dar pe mine ştii cum mă cheamă? întrebă cea de-a treia.  

− Dacă îi vei ghici şi ei numele, vei putea pleca cu acest băiat, spuseră celelalte două.  

− Tu te numeşti Roşia, spuse Ioan uitându-se la părul ei roşcat.  

Ielele l-au eliberat pe prietenul zânei, iar Ioan şi spiriduşul şi-au continuat drumul până 

au ajuns la o oală mare roşie. Spiriduşul îl conduse le Ioan înăuntru. Acolo era o spiriduşă 

care-şi aştepta cu dor soţul de care nu mai ştia nimic.  Cei doi îi povestiră lui Ioan că 

spiriduşul a fost vândut acum mult timp şi că, pentru ca acesta să se întoarcă la casa lui, 

trebuie ca spiriduşa să-l cumpere cu două parale, dar ei au doar o singură para. Ioan le-a 

dat lor ultima para, iar, în schimb, spiriduşul l-a dus înapoi pe tărâmul său.  

Şi-am furat un spiriduş şi v-am povestit despre un mare ghiduş.  
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MARIA MADA, 11 ani  
Se spune că era odată, într-un sat o femeie pe nume Maria. 

 

FEMEIA STRIGOI 
La prima vedere Maria părea o femeie ca toate celelalte. În fiecare dimineaţă mergea după lapte iar după aceea făcea 

treburi prin gospodărie. Pregătea de-ale gurii, iar apoi făcea rânduială prin casă. După ce termina, mergea in grădină, unde 

avea fel şi fel de flori: trandafiri, bujori, lalele, narcise, violete. Maria le uda cu o apă fermecată care făcea florile să 

crească şi să fie mai bogate.  

Ziua trecea ca vântul...  

Când se lăsa seara, Maria se făcea nevăzută. Lăsa în urma ei o ceaţă de trei degete. Nimeni nu ştia unde pleca femeia. 

După o vreme, aceasta se întorcea dar nu sub formă umană. Nu mai era un om, era o pisică neagră cu ochi verzi şi reci, 

care se ducea în casă şi aştepta să se facă ziuă. Când se crăpa de ziuă, Maria  era din nou om.  

Într-o zi, un om bătrân pe nume Anghel a venit la Maria ca să îi împrumute o furcă pentru a putea să adune fânul. El a 

observat că Maria se purta ciudat şi a întrebat-o ce o frământă. Aceasta îi povesti bătrânului  că mama ei, Ana, a fost 

strigoi. Acesta, sărind ca ars o întrebă dacă şi ea e strigoi. Maria începu să tremure şi să se bâlbâie.  În sfârşit aceasta îi 

şopti că şi ea este strigoi.  

Anghel i-a spus că ştie cum să scoată strigoiul din ea dar va fi cam complicat.  Maria îi mulţumi, spunându-i să plece şi 

dispăru ca prin minune. Bătrânul plecă luând furca cu el.  

După ora 12 Maria reveni, intră în casă şi se culcă. Dimineaţă merse iar după lapte. După aceea merse în grădină şi udă 

florile cu apa fermecată. Scoţând apa din fântână, observă că în fântână nu mai era multă apă şi se gândi ce s-ar fi putut 

întâmpla cu apa...?! 

Maria merse la vecinul ei şi îl întrebă dacă el luase apă fermecată. Bătrânul îi spuse că nu s-a atins de apa fermecată. 

Femeia nu se aştepta la acest răspuns. Vorbele lui o puseseră pe gânduri.  

A venit seara şi Maria era hotărâtă să-l prindă pe hoţul apei fermecate. Îşi luă un arc cu săgeţi, merinde şi o carte 

intitulată „Sunt strigoi?” şi se duse la fântână. Timpul trecea şi Maria nu zărise pe nimeni... Într-un sfârşit, văzu o siluetă. 
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Nu ieşi din ascunzătoare până nu îşi dăduse seama cine era acea finţă. Se uită cu atenţie şi îşi dădu seama că era chiar 

vecina sa, Floare. Maria scoase un urlet asurzitor încât o sperie atât de tare pe Floare, încât ea se prăbuşi la pământ. 

În dimineaţa următoare Anghel veni la Maria şi o întrebă dacă este pregătită să scoată strigoiul din ea. Aceasta 

răspunse că e pregătită, dar îi este puţin frică. Bătrânul îi spuse că la început va durea puţin dar după aceea nu va mai 

simţi nicio durere cât de mică. 

El scoase dintr-o cutie o ţepuşă şi îi spuse femeii să se întindă pe pat şi să închidă ochi. Zis şi făcut. Ea se întinse pe 

pat şi închise ochii. Bătrânul îi înfipse ţepuşa în talpa de la piciorul drept. În acel moment pe obrazul Mariei apăruse o 

lacrimă şi din corpul ei ieşea o ceaţă densă prin care nu puteai să vezi nimic. Anghel scoase iute ţepuşa şi se duse repede 

până în grădină şi luă ultima picătură de apă fermecată şi o puse cu grijă  pe rana femeii. Din acel moment, Maria nu mai 

simţi nicio durere, precum spuse bărbatul. 

Femeia se ridică din pat, îl îmbrăţişă pe salvatorul ei şi îi 

mulţumi că a scos strigoiul din ea. Bărbatul zâmbi şi îi spuse 

Mariei că nu are pentru ce să îi mulţumească fiindcă lui îi 

place să ajute oamenii pentru că şi el e un om la fel ca toţi 

ceilalţi... 

De atunci Maria a fost un om normal şi a trăit fericită 

până la adânci bătrâneţi, încât lumea din sat se mira cât de 

mult a întinerit şi ce frumoasă era pe zi ce trece... 

Asta zice lumea...., înseamnă că aşa o fi fost... 
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TEODORA MĂRGINEAN, 13 ani 
„Pământul este un ou spart iar lumea o imensa omletă”,  

Hippolyte Taine ,Viaţa şi opiinile filozofice ale unei pisici 

 

PĂMÂNTUL… 
 

„Pământul e un ou spart şi lumea o imensa omletă”. Desigur, 

la început, când Dumnezeu a format planeta Pământ, el era un 

ou perfect, fără nicio crăpătură, iar acolo locuiau oameni 

fericiţi, buni si iubitori. 

Într-o zi, un copil a scăpat o piatra pe jos si s-a format o 

crăpătură în Ou. Toata lumea a  încercat să o evite, pentru ca 

Oul să nu se spargă, dar nu au reuşit. Oul s-a spart şi zmei, 

ursitoare, căpcăuni, solomonari şi alte creaturi au ieşit din 

Pământ. S-a stârnit panica. Toată lumea se plângea că a dat 

ghinionul peste ei, aşa că au mers la un înţelept, care le-a 

spus că trebuie să vorbească cu creaturile înainte să le 

judece.  

Oamenii au vorbit cu făpturile nemaivăzute de ochiul uman, 

şi chiar dacă erau diferite, unii răi, alţii buni, s-au înţeles şi 

s-au acceptat. Astfel lumea, ca o imensă omletă, cu toate 

vietăţile posibile şi imposibile la un loc, este aici, pe Pământ. 
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ALEXANDRA MOROŞAN, 14 ani 
Îmi place lumea în care trăiesc. Am văzut-o, o văd şi o voi vedea mereu ca pe un loc în care Dumnezeu a adunat toate frumuseţile pe care 

le-a creat de-a lungul timpului. Păcat ca oamenii sunt atât de grăbiţi şi atât de nefericiţi, încât nu văd ceea ce mie mi se pare atât de frumos! 

Din cauza lor, îmi petrec majoritatea timpului într-o peşteră clădită din vise şi din cărţi... Sau ar fi mai bine să spun datorită lor...  

Respir mirosul paginilor vechi pe care mama le răsfoia când era mică. Citind, totul se schimbă. Spaţiul în care trăiesc se rezumă la o 

căsuţă plină de pitici, la un oraş din viitor, la un regat de mult dispărut, la o ţară încă nedescoperită. Însă, citind, gândurile tale o iau razna. 

Simţi nevoia să te eliberezi şi le aşterni pe o foaie pe care mai apoi o pui între alte zeci de foi pe care le-ai umplut cu idei şi cu trăiri 

 

BĂIATUL CU SAMCĂ 
 

Era o zi de marţi, pe la trei ceasuri rele. Anul... Nu. Mai bine nu zicem anul. Ce rost ar avea? Cui i-ar păsa când şi unde s-

a întâmplat aşa ceva? Destul că s-a-ntâmplat.  

Tânăra mamă ştia deja. Inima începu să i se zbată în piept, iar ochii i se împăienjeniseră. Tremura. Lacrimi mari de 

durere curgeau pe obrazul sărmanei femei în timp ce aducea pe lume primul său copil, unicul său fiu.  Dar în această noapte 

cu vreme rea, viaţa mamei se sfârşea, iar alta intra pe făgaşul dinainte stabilit. Tânăra îşi dădea ultima suflare ca într-un 

spectacol tragic la care spectatori erau un corb a cărui pană era atât de întunecată, încât chiar cerul nopţii părea luminos 

pe lângă ea, şi o bătrână cu chip neomenesc, cu părul lung până la călcâie, care râdea cu poftă la vederea acestui sumbru 

tablou.  

* 

Bătrâna trăia izolată de restul satului, pe malul unui râu limpede ce curgea la marginea pădurii. Sătenii bănuiau că ceva 

necurat şi-a făcut cuib printre ei. Imaginea bătrânei, despre care se spunea că ar fi sluga lui Nichipercea, trimisă pe 

pământ de însuşi diavolul pentru a face rău satului lor, era ceva obişnuit, iar copiii învăţaseră deja că trebuie s-o 

ocolească. Însă nimeni nu ştia sigur ce se petrecea acolo, în bordeiul ferit de ochii lumii.  

* 

Un preot, întorcându-se acasă de la biserica unde slujea, a auzit urlete de copil ieşind din casa de la marginea satului. 

Nou-născutul stătea lângă trupul înţepenit al mamei sale. Sătenii au ars imediat locul blestemat şi au izgonit-o pe bătrână. 
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Micul Tănase avea să crească alături de familia popii, singurul ce şi-a făcut milă de un suflet neprihănit, a cărui vină nu era 

decât aceea de a se fi născut în aşa nişte vremuri crude.  

Tănase crescu. Devenise un fecior frumos, înalt, deştept cât toţi ceilalţi la un loc. Însă era, spre ghinionul lui, copil din 

flori. Nici tu mamă, nici tu tată. Bătrânii satului spuneau despre el că s-ar fi născut sub semnul necuratului, căci cea care 

i-a dat naştere ar fi murit în chinuri cumplite aducându-l pe lume. De aceea, pe umerii săi apăsa un blestem  - samca¹. 

* 

De când era doar un mic copil, bătrânii l-au privit cu teamă, ba chiar, uneori, cu o ură nejustificată. Nu boala era cea îi 

făcea rău copilului, nu blestemul, nu lipsa mamei sau a tatălui. Ceea ce îi sfâşia inima bietului Tănase erau privirile pline 

ranchiună ale bătrânilor, ale tinerilor, ale femeilor, ale bărbaţilor. Singurii ce îl priveau ca pe un om, ca pe o fiinţă vie erau 

prezenţa lui în sat a fost privită cu neîncredere, căci de cum Tănase a pus piciorul pe plaiurile acestea, spun bătrânii, doar 

lucruri necurate s-au petrecut. Se spunea că după ce vacile au băut din apa în care s-a scăldat voinicul, nu au mai dat lapte 

un an întreg. Altă bătrână spunea că Tănase a ajutat-o la vremea secerişului să aleagă bobul frumos, bun, de neghina 

nenorocită, iar anul următor, tot la timpul coasei, grâul fu sufocat de negreaţă.  

* 

Ajuns deci fecior frumos, în floarea vârstei, se hotărî să-şi găsească o nevastă şi apoi să plece din micul sătuc, dincolo 

de râul şi de pădurea ce îl veghea, în căutarea unei vieţi mai bune. 

Dar cine să te ia pe tine de soţ ori de ginere, când tu, sărmanul, ai fost crescut din mila satului, umblând pe la uşile 

caselor? Şi trecură o lună, trecură două, iar oamenii începeau a-l dispreţui din ce în ce mai mult. Voinicul nu-şi mai găsea 

locul nicăieri, căci orişiunde s-ar fi uitat, vedea femei şi bărbaţi de toate vârstele care vorbeau, cu frică în glas, despre 

nenorocirile pe care le-ar fi adus acest flăcău fără de păcat şi căruia destinul nu i-a zâmbit nici măcar un moment.  

* 

Plecă din sat. Îşi părăsi casa. Lăsă în urmă tot ce trăise până atunci. Era hotărât. Ştia cum are să sfârşească, căci decât 

să ducă o viaţă în singurătate, o viaţă tristă, lipsită de lumină, una a cărei drum era dinainte stabilit şi pe care nu putea a-l 

schimba, mai bine îi punea capăt acum, eliberând un suflet dintr-un trup blestemat, dintr-un trup suferind. Se îndrepta 

spre cea mai înaltă culme a muntelui ce răsărea în zare.   

La jumătatea drumului, norocul părea din nou să-i întoarcă spatele. Era în mijlocul pustiului atunci când o furtună 

năprasnică se porni fără veste. Vântul vâjâia printre frunzele copacilor. Urletele lighioanelor se contopeau într-un cor 

odios. Ceaţa coborâse din ceruri şi se aşternu pe pământ. Tunete şi fulgere se învârteau deasupra voinicului mânuite parcă 
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de un duşman nevăzut. Prin ropotul puternic al ploii se auzi un glas de femeie. Dintre copacii imenşi ce se clătinau cumplit 

în bătaia vântului ieşi o bătrână cu părul lung până la călcâie, cu ochii ca de foc, cu chip neomenesc. Tănase o recunoscu. Îi 

cunoştea chipul. I-a bântuit mereu visele şi din cauza ei nu-şi putea găsi liniştea. A visat mereu cum mama sa, pe care nu a 

cunoscut-o vreodată, îşi dădea duhul sub privirea diavolească a acestei femei.  

Sângele precum plumbul topit i se înfierbântă în vine. Duse mâna la briceagul ce îl purta mereu la sine şi îl îndreptă spre 

femeia bătrână care, rânjind, îi strigă provocator:  

− Omoară-mă, hai! Nu te opri! Fă-o, însă fără a judeca prea mult. Gândeşte-te doar la bătrâna ce stă în faţa ochilor tăi. 

Milostiveşte-te de o fiinţă ce suportă blestemul acesta de sute de ani! Te-aşteptat de-atâta vreme ca să-mi eliberezi 

sufletul, căci nu pot scăpa de blestemul meu decât omorâtă de un om cu sufletul curat! 

La auzul vorbelor bătrânei, Tănase se cutremură. Îşi aminti de chipul preotului care-l crescuse în copilărie, rugăciunile 

smerite din bisericuţa din sat. Mânia îi întunecase minţile. Trebuia să-şi accepte soarta şi poate doar aşa, blestemul va 

muri odată cu el. Briceagul îi căzu din mână.  

− Sunt Tănase, copil din flori, fără tată, fără mamă. Mi-ai luat tot ce are un om mai bun pe lumea asta. Întreaga mea 

viaţă am atras privirile celor din jur. Mi s-a spus că sunt blestemat, că aduc necazuri. Am fost dispreţuit, am fost privit 

cu ură. Eram acum pregătit să spintec adâncul întunecat al apelor şi să scap din lumea asta. Dar nu! Oi rămâne pe ăst 

pământ cât mi-e scris să rămân. Oi găsi pe cineva care n-o să mă judece, care o să potolească răul din mine, pe cineva care 

să mă citească în suflet! Nu ţi-e dat să mori de mâna mea!   

Ascultând cuvintele lui Tănase, bătrâna a început să se chircească, cuprinsă parcă de o durere bruscă. Ceea ce flăcăul 

nu ştia era că vrăjitoarea se hrănea cu sufletele tinerilor care îi picau în plasă, prelungindu-şi astfel viaţa. În vorbele lui 

răzbise duhul lui Dumnezeu care, cel puţin de astă dată, câştigă lupta cu Necuratul. 

Inima bătrânei crăpă de ciudă, iar trupul hidos se făcu ţărână.  

Iar Tănase îşi continuă drumul înfruntându-şi soarta.  
¹(în credinţele populare) Fiinţă imaginară rea, care omoară sau îmbolnăveşte oamenii;  

boală cauzată de această fiinţă. 
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HORIA PETREAN, 10 ani 

Bună, mă numesc Horia şi pot spune că cititul m-a făcut cunoscut în oraşul meu, Bistriţa. Am fost numit „Devorator de cărţi. 

Am citit până acum peste 200 de cărţi. Cum sunt un fan al domeniului SF, am dorit să particip la acest concurs, mai ales că eu 

cunosc mitologia românească din lecturile mele. Cititul mi-a dezvoltat şi pasiunea pentru scris şi am debutat în cunoscuta revistă 

de benzi desenate româneşti „HAC!” 

 

AVENTURILE UNUI TÂNĂR SOLOMONAR 
 

1. Vâlva apei 

Cutreierase păduri, lumi întregi, lumi fantastice dar nu întâlnise niciodată o astfel de creatură. Stătea cu mâna pe 

sabie, strâns, la marginea apei şi lovea şirurile de apă ce veneau din gura Vâlvei Apei. Sărea spre ea, dar ea zbura din 

parte în parte, zgâriindu-i pieptul. 

Nu-i venise să creadă că, atunci când o întâlnise, îi spuse „biata femeie”. 

Aruncă cu forţă sabia în teacă, scoase o poţiune din tolbă, îi deschise încet capacul, puse braţul la nas, pentru a nu 

inhala gazul şi o aruncă în apă, sărind în spatele unei pietre. 

− Blestema… 

Dar atât apucă să spună Vâlva, căci corpul ei se împietrea, la fel şi râul, zvârcolindu-se, înecându-se în ultimele momente 

de agonie. 

− Uh! spuse tânărul solomonar, nevenindu-i să creadă că astfel va fi viaţa sa până va cunoaşte toate poveştile, 

frământările şi până va aduna suficiente puteri pentru a deschide portalul spre Lumea Înţelepţilor. 

Ucise balauri, iele, pricolici şi mai avea puţin pentru a ajunge cel mai priceput solomonar. 

Aruncă pe jos buşteanul ce-l aduse şi tăie trupul împietrit al Vâlvei cu un cuţit de diamant pe care îl avea legat la brâu. 

− Mulţumesc, solomonarule!!! M-ai scăpat de-al Samcăi blestem! Iată darul meu! spuse Vâlva , dăruindu-i o piatră a apei, 

prima din cele patru puteri. 

− Chipul său se pierdu în ceaţă, asemenea paşilortânărului solomonar… 
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2. Ralai 

Ajunse cu paşi repezi la balaurul său de văzduh şi-l ridică în cer, conducându-l până la locuinţa Ralaiului, balaurul de apă, 

ce ţine închis în sufletul său a doua putere ce avea s-o colecteze. 

Ajunse în vârful muntelui, aflat în cel mai uitat loc din Univers. 

Un loc ascuns între două pietre mari, vechi, de pe vremea când Dumnezeu se plimba prin lume cu Sfântul Petru. 

Un om, sau cel puţin aşa părea din spate, pescuia. „El e.”, îşi spuse în minte solomonarul, ţinându-si minte învăţăturile. 

− Străine, spuse solomonarul cu mâna pe teacă, am auzit că prin locurile astea se pescuieşte bine… 

− Atunci adevăr ai auzit. 

− Sunt sigur pe vorbele tale, dar altceva vreau să ştiu, este cumva pe aici un balaur cu sufletul plin de magie? 

− …. 

− Aş dori să iau ceva de la el 

− Ce? întrebă străinul pe un ton mai nervos. 

− Diamantul, mai bine zis puterea din inima lui. Îl cunoşti?  

− Da, îl cunosc ca şi pe mine, spuse străinul şi întoarse o faţă diformă, plină de colţi. 

Corpul său se transformă pe dată în cel al balaurului şi îl atacă pe solomonar cu toate cele trei capete ale sale. 

Parându-i lovitura, solomonarul scoase un briceag din tolbă, cu care îi zgârie teribil faţa, apoi, lovindu-i gâtlejurile, 

înfipse în el un cuţit de diamant şi îi tăie inima, scoţând din ea următoarea putere. 

Tăie vârful limbii la fiecare dintre capete şi aruncă hoitul balaurului în apă. Acum doar sta. Sta şi se uita la capetele 

acestuia ce ieşeau la suprafaţa apei... Cu vocea grea, cu buzele uscate, îşi spuse încet: 

− Bucură-te… 

 

3. Luceafărul 

Îşi amintea. 

Îşi amintea de el micuţ, de ce copil pur a fost, la ce-a visat, la ce a fost şi la ce este. Gândurile îi zburau în minte, prin 

aer. Îşi amintea cum păşise în templul Solomonaria şi cum a decis că asta vroia să fie, un înţelept, un vânător şi, în acelaşi 

timp, un vraci.  

Şi îşi amintea de mama sa, cum îi promise în clipa morţii ei, că va duce totul, chiar totul, până la capăt. 

Şi acum păşea în zbor pe urmele următoarei puteri, ce se afla legată în colierul Luceafărului. 
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* 

Ajuns în spaţiul Luceafărului, coborî pe planeta din spatele său şi-i spuse: 

− Hyperion, o, stea  măreaţă, coboară-te la mine - aici 

Să povestim oleacă. 

− Dar cum ai vrea să mă cobor? 

Au nu-nţelegi tu oare, 

Cum că eu sunt nemuritor? 

− Atunci astfel îţi voi vorbi: 

Aş vrea al tău colier din stea 

Pentru a ţine-o promisiune 

Şi pentru a deschide-o cale 

Şi-a împlini a mea misiune. 

Luceafăr, stea măreaţă,      

O luptă în săbii de-ai dori 

Tu ţi-ai păstra a ta onoare. 

− Accept. 

Hyperion îşi scoase o sabie din a Lunii teacă şi atacă. Solomonarul pară lovitura şi se aruncă în spatele unei pietre. 

Hyperion lovi piatra şi ea sări cât acolo. Solomonarul îi lovi sabia, aruncându-i-o din mâini şi îi atinse pieptul. 

− Bravo, tinere. Ai reuşit să mă învingi, aşa că piatra e a ta. 

− Mulţumesc, mărite Hyperion. Aş mai vrea un sfat… ce o doboară pe Samca şi îi curăţă sufletul? 

− Dragă Solomonarule, Samca are un suflet negru, plin de ură, dar ce trebuie să faci este să îi scrii pe un zid toate cele 

nouăsprezece nume ale sale, să ceri unui tânăr un descântec şi atunci când aceasta îl va ataca să o ucizi.  

Aşa că, drum bun, călătorule, te voi trimite în satul ei. 

Îngenunchează… 

Solomonarul îngenunche, iar Hyperion îl duse într-o altă lume… 

 

4. Suflete rele 

„E noapte”. Trezindu-se din somn, solomonarul înaintă până în vârful muntelui spre cimitir şi începu a scrie pe una din 
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pietrele de mormânt toate numele Samcăi: Vestiţia, Navadaria, Valnomia, Sina, Nicorda, Avezuha, Scorcoila, Siha, Miha, 

Grompa, Halo, Necauza, Hatavu, Hulila, Huva, Ghiana, Gluviana, Prava şi Samca. 

Obosit, Solomonarul adormi pe ţărâna grea ce adăpostea mii de suflete. 

* 

De dimineaţă solomonarul îşi chemă balaurul, fix pe munte. Coborî în sat şi îi întrebă pe săteni dacă ei cunosc vreun 

vraci tânăr. 

− Da, sigur, pe bunul Ahile. 

− Şi unde locuieşte acest Ahile? 

− La capătul satului. 

Solomonarul cutreieră satul împânzit de oameni, până ajunse la o căsuţă mică, cu un acoperiş cocoşat. Deschise uşa şi 

auzi: 

− Un solomonar! Ah, ce prezenţă minunată! Un frate de-al meu, spuse Ahile, un tânăr slăbuţ, destul de înalt, cu păr 

negru şi cu ochelari. 

− Bună, Ahile! Ai putea… 

− Nu, nu! Bunul Ahile pentru tine. Continuă… 

− Bunule Ahile, ai putea să-mi scrii un descântec.. 

− Da! Pentru a scăpa de Samca! 

− Dar de unde??? 

− De unde ştiu? Prevăd viitorul… 

− Nu te teme pentru viaţa ta, sunt… 

− Da, un vânător priceput. Ştiu asta. Îmi pun toată încrederea în tine. Uite-l aici! şi îi înmână Solomonarului o hârtie 

apărută de nicăieri, pe care era scris un descântec. 

* 

Ajuns la piatra sa, Solomonarul spuse: 

Din sufletul pământului,  

În suflarea vântului, 

Chiar şi de-ar fi să moară stele 

Chiar şi de-ar rupe a naturii nuiele 
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Dispari, orgolitură, spulberă-te în ceaţă, 

Să te cureţi de rău, 

Să nu uiţi de aproapele tău 

Să începi o nouă viaţă,  

Să-i dăruieşti sufletului tău o nouă viaţă.” 

Şi astfel Solomonarul, fugi mai repede ca de obicei, ca şi cum moartea l-ar fi urmărit. Ajuns la casa lui Ahile, scoase 

cuţitul de diamant şi, cu o mişcare rafinată, îl înfipse în sufletul Samcăi, astfel căzându-i în mână diamantul său. 

Oh, a  fost cât pe ce…, spuse Ahile, speriat. 

 

5. Sfârşit de începuturi 

Fugea. Şi în sfârşit zâmbea, iar acum totul, totul era un curcubeu, nimic din ce a fost rău nu se mai găsea în sufletul său, 

parcă în el, bucuria ocupa din nou, ca în copilărie, toată inima sa. 

Parcă vroia să sărute aerul, să îmbrăţişeze soarele, iar… cuvintele mele, ei bine le-am pierdut, dar am văzut atâta 

fericire în el. 

Şi ajunse în sfârşit la acel portal, puse pietrele în formele sale şi deschise uşa 

Uitându-se în spate, văzu doar chipul mamei sale, care îi zâmbea de acolo, de sus. 

Întorcând privirea în faţă, păşi cu zâmbetul pe buze. 
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MIHAELA REZUŞ, 12 ani 
Dacă citesc o poveste cu multă comedie, mă distrez foarte tare. Dacă citesc ceva cu dramă şi cu lucruri amoroase, încep câteodată să plâng. 

Când ţin o carte în mână, sunt foarte fericită, dar şi emoţionată, deoarece nu ştiu ce urmează. 

 

SURORILE VÂLVE 
 

Vâlva Florilor şi a Pomilo 

 Se spune că într-un ţinut foarte îndepărtat există nişte flori magice şi nişte copaci magici. Florile te atrag cu mirosul 

lor, iar copacii te fac să dormi sub crengile lor.  
Un om s-a dus cu turma de oi prin pădure şi nu s-a mai întors. El s-a culcat printre flori şi nu a mai putut ieşi, iar oile lui 

s au rămas agăţate de crengi. De atunci niciun om nu s-a mai dus în acea pădure. 

 

Vâlva Străzii şi a Dealului 

Se spune despre o stradă care se află pe un deal că, pe acea stradă, maşinile urcă singure, dar de coborât, nu mai 

coboară.  

Misterul nu a fost elucidat, dar autorităţile caută încă explicaţii. 

 

Vâlva Urşilor 

Se spune că este un sat, nu foarte îndepărtat de al nostru, căruia, în fiecare zi, îi dă târcoale un animal. Cei mai mulţi 

oameni cred că ar fi un urs, alţii, de frică, nu ştiu ce să spună.  

Într-o seară, un voinic se duce prin toate curţile oamenilor să  caute animalul şi, într-una, găseşte urme de urs. Uitându-

se prin ogradă, vede un urs care îi spune să nu se teamă, dar el, de frică şi de uimire, fuge. A doua zi, le povesteşte 

oamenilor ce s-a întâmplat şi toţii îşi fac cruce. 

 

Vâlva Bătrânei 

Se spune că este un sat în care umblă o bătrânică căreia nu i se vede faţa. Oamenii spun că ar fi un duh care le dă 
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târcoale în timpul nopţii şi nu îi lasă în pace. Un om a văzut-o intrând într-o curte şi s-a dus după ea. Dar baba unde era?! 

Săteanul auzea foşnete de frunze în urma lui, s-a uitat în spate, dar nu era nimeni. Omul a bătut la o uşă şi cei care erau 

înăuntru l-au întrebat ce vrea. El le-a spus să îl ajute să prindă duhul, dar baba dispăruse. De atunci satul încearcă să 

prindă baba, dar nu poate. 
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BOGDAN SFÂRLEA, 11 ani  
În calitate de autor, mi-a plăcut să scriu un basm, a fost distractiv şi mi-a ieşit destul de bine, cred.  

A fost o experienţă frumoasă, distractivă şi deosebită.   

 

URSITOARELE 
 

Erau odată trei surori ursitoare: Ana, Irina şi mezina, Ileana. 

Într-o zi, ele au aflat că s-a născut o copilă pe nume Aurelia. Ea era un bebeluş vesel şi sănătos, care a adus bucurie în 

viaţa părinţilor. 

În cea de-a treia zi după naşterea Aureliei, bunica ei a pregătit daruri pentru a binedispune  pe ursitoarele Ana, Irina şi 

Ileana. Când au sosit ursitoarele, ele au stat vorbă cu bunica, după ce au mâncat mămăligă şi sarmale. 

− Ce bună a fost mâncarea! a spus Irina. 

− Şi mie mi-a plăcut! adaugă Ana. 

− Mie mi s-a părut stătută ! zise Ileana. 

După ce bunica le-a recomandat ce ar trebui să-i dăruiască Aureliei, ursitoarele au mers la micuţă şi i-au ursit. 

− Mică fecioară, eu, Ana, îţi dau darul norocului, care să-ţi transforme viaţa într-un vis din rai. 

− Scumpă Aurelie, eu, ursitoarea Irina, îţi dau darul frumuseţii. El te ajută să-ţi faci buni prieteni şi să fii iubită de toate 

fiinţele acestui tărâm. 

La urmă a venit şi Ileana, care nu era binedispusă. 

− Eu, Ileana, o să-ţi dau un dar special, care să te aducă din rai pe pământ, darul sărăciei. El va face aşa încât celelalte 

daruri n-o să-ţi mai aducă bani. Iar fiecare muncă, oricât de lungă sau de grea, va fi prost sau deloc plătită. 

Nici nu-şi termină bine cuvântul că cele trei surori se făcură nevazute. 

An cu an, Aurelia se făcea mai mare şi mai frumoasă, învăţa într-o lună ce alţii învaţă într-un an şi era mândria părinţilor. 

Dar când fu vremea să îşi ia o slujbă sau să muncească, nu se întorcea acasă cu nici un ban, chiar dacă primea plata. 

Părinţii îmbătrâniseră şi Aurelia muncea zi şi noapte şi nu câştiga nimic. Părinţii au decis să construiască o cabană pentru 

Aurelia, la munte unde nimeni n-o putea batjocori pentru sărăcia ei. 
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Odată, când Aurelia mergea la pescuit pe râul care trecea pe lângă cabană, a fost răpită de zmeul scund, Suleyman. Cum 

zmeul trecea pe lângă o stână, el a fost observat de către  un cioban. Ghiţă ştia cine era zmeul, deşi era curajos, nu putea 

face nimic fără paloş şi fără armură.  

Şapte zile şi şapte nopţi s-a rugat Domnului să-l ajute. În dimineaţa celei de a opta zi a auzit un glas tunător: 

− Brav erou, dacă vrei să o salvezi pe Aurelia, atunci va trebui să porneşti la drum. După trei zile şi trei nopţi de mers vei 

da de o stâncă roşie. Sapă în ea o cameră micuţă şi fă în mijlocul ei un foc. După o săptămână focul va deveni albastru, iar 

când va fi albastru, va trebui să te arunci în el. Nu vei simţi durere, dar pe corp vei avea o mare armură numită Armura 

Nemuririi. După paisprezece zile, focul va deveni roşu ca sângele. Atunci va trebui să arunci acolo un băţ de stejar secular, 

iar după treizeci de zile el se va transforma în Paloşul Destinului.  

Zis şi făcut! Îmbrăcat cu Armura Nemuririi şi înarmat cu Paloşul Destinului, Ghiţă a plecat spre castelul zmeului scund, 

Suleyman. 

Dar trebuia până acolo să mai treacă printr-o încercare. Într-o zi, Ghiţă a auzit un sunet ciudat şi apoi  a văzut fum 

ridicându-se spre cer. Când a ajuns la locul de unde venea fumul a văzut că acolo era un uriaş balaur întins pe jos. Cum l-a 

văzut, balaurul i-a spus: 

− Ajută-mă, brav voinic, sunt pe moarte! Dacă vei izbuti să mă salvezi îţi voi fi de mare ajutor. Ca să mă fac bine va trebui 

să-mi  împrumuţi Armura Nemuririi.  

Ghiţă nu a stat pe gânduri şi şi-a dat jos armura. 

Nici două clipe nu trecură, că balaurul se făcu bine, apoi îi spuse voinicului: 

− Îţi voi da armura înapoi pentru că nu mai am nevoie de ea, m-am vindecat! Acum te voi lăsa să mă încalaci şi te voi duce 

unde vrei tu. 

După ce voinicul îi povesti că se duce să o salveze pe Aurelia, balaurul spuse: 

− Ştiu cum putem să-l facem pe Suleyman bun. Suleyman iese la vânătoare câteodată în Pădurea Stejarilor Seculari. Atunci 

va trebui să-l înfrunţi şi să-i tai capul. Odată tăiat, capul poate fi pus la loc. Ca să-l facem pe Suleyman bun, va trebui să-i 

lipim capul cu răşina celui mai bătrân stejar din acea pădure. 

Pândiră trei zile şi trei nopţi în pădure, iar în a patra zi îl văzură pe Zmeu. Balaurul îi spuse lui Ghiţă: 

− Trebuie să-l înfrunţi singur ! 
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După ce Ghiţă i-a tăiat capul zmeului şi l-a lipit apoi cu răşina stejarului şi cu apă sfinţită., zmeul a devenit bun. Acesta şi-a 

transformat marele castel într-un orfelinat, iar orfanii îl adorau pe Zmeul scund şi bun. Zmeul a eliberat-o pe Aurelia care s-

a căsătorit cu Ghiţă, iar balaurul  era animalul lor de casă.  

Şi-au trăit fericiţi, până la adânci bătrâneţi ! 

 

SFÂRŞIT 
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DARIA STANA, 11 ani  
De mică cărţile mi se păreau un mijloc de comunicare între două lumi, a basmelor şi cea reală Cartea se poate compara cu o pasăre ce te 

poartă pe aripile ei prin lume sau în afara ei. 

Şi cel mai frumos lucru pe lângă cititul cărţilor este să le scrii singur şi să realizezi ce muncă grea necesită ca să avem o bucurie aşa de 

mare. 

D-APOI CUM SĂ NU FIE, DAC-O FOST 

 
Academia Ielelor  

În timpurile noastre, exista sau mai bine zis există un copil ce gândea altfel decât oamenii mari, preocupaţi numai de ce 

li se întâmplă în prezent. Adică, era  un copil dornic să ştie ce se întâmplase în vremurile de demult.  

Şi într-o zi se duse la bunicul său foarte curios să afle mai multe despre renumita şcoală de magie şi dans. Că auzise el o 

legendă că acum câtva timp, ielele şi-au deschis o Academie. Şi chiar aşa s-a şi întâmplat. Dar nu s-au ocupat numai ele de 

întreaga şcoală. Au avut nevoie de ajutoare. Şi s-au gândit că cel mai potrivit lucru era să-i cheme pe ceilalţi prieteni de-ai 

lor. Şi aşa şi-au extins activitatea, iar şcoala nu a mai avut profilul doar de dans şi de magie. Când a apărut Muma Pădurii. 

s-a introdus ca materie de curs ştiinţele mistice ale naturii. Când a apărut zmeul, s-a introdus ca materie zborul iar când 

căpcăunul a răspuns invitaţiei ielelor, s-a introdus disciplina „arta luptelor”. În sfârşit, odată cu venirea lui Dracula, s-a 

introdus studiul corpului uman şi circulaţia sângelui. Şi pentru că el a avut cea mai mare activitate la ore, a fost numit 

director.  

Dar bănuiesc că vă întrebaţi de ce ar studia copiii la o şcoală unde ai nevoie de puteri supranaturale, şi mai ales unde 

mentorii sunt personaje negative şi rele. Păi ce rost are să se numească basm povestea mea dacă nu are niţel haos şi 

magie? 

 

Ziua cu Lună Roşie 

Cel mai mare eveniment monden din viaţa şcolii era balul care avea loc o dată la 100 de ani. Aceste baluri erau 

organizate de directorul şcolii, însuşi domnul Dracula. Că se spunea că era el un petrecăreţ fără egal, dar la fel se spunea 

că el ciocneşte un pahar cu sânge în loc de unul cu vin. Dar dacă ai fi stat de vorbă cu el despre asta ţi-ar spune că e la 
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dietă şi, oricum, după ce a gustat din băutura asta, s-a îndrăgostit de ea pe loc. Ziua balului se numea Ziua cu Lună Roşie. 

Toată lumea, elevi şi profesori, aştepta evenimentul cu mare nerăbdare. 

Totuşi două eleve nu erau prea bucuroase. Se pare că una dintre ele era fiica Frumoasei Adormite. Ea îi povestea 

prietenei ei că Malefica se pregăteşte să arunce un blestem cumplit asupra şcolii în Ziua Lunii Roşii. Şi doar puţini şi doar 

dacă vor fi curajoşi vor putea trece peste această ameninţare. Iar ei îi era tot mai frică, nu pentru ea, ci pentru ceilalţi. 

Prietena ei îi spuse că nu poate lipsi de la bal pentru că e o ocazie unică iar dacă Malefica va arunca blestemul, vor îndura 

totul împreună. Fata o ascultă şi se duseră amândouă la bal. 

 

Blestemul 

La bal toţi se distrau de minune, iar fix când fata uitase de blestem, în curtea şcolii, unde era situată statuia ielelor în 

horă, se întâmplau lucruri ciudate. Parcă s-ar fi asemănat cu un spectacol de lumini. Şi dintr-o dată, din statuie se 

deschise un portal magic ce făcea legătura dintre lumea oamenilor şi cea fantastică. Doar o singură dată dată de când 

exista şcoala a fost deschis portalul. S-a întâmplat chiar la începuturi, atunci când ielele şi-au adus elevii şi profesorii 

pentru şcoala lor. 

Şi la plăcinte înainte, la război înapoi, să ne întoarcem  la această răsturnare de situaţie. Din portal ieşiră cele mai 

oribile şi crude fiinţe conduse de către Malefica.  

Ea aruncase o vrajă prin care îi ţinu ostatici pe toţi cei dinăuntru, mai puţin pe fara Frumoasei Adormite. Ea trebuia să 

înfrunte cele mai groaznice fiare care au apărut vreodată într-o legendă, fabulă, mit sau basm.  

Şi cum ar fi putut ea să învingă într-o luptă de una singură? Păi şi ea are armele ei secrete. Cântecul fetei adormea pe 

oricine şi ea îl încercă şi pe aceste fiare. Când Malefica a încercat să arunce o vrajă pentru a o opri, era deja prea târziu. 

Erau cu toţii adormiţi. Dar vraja sa a avut totuşi un efect. A adormit-o pe fată.  

Iar somnul fetei nu era de ăla care să se rezolve cu un sărut. Doar când lacrima pură a mamei sale se scurse pe obrazul 

fetei, ea se trezi.  

Şi şcoala îşi continuă rutina de zi cu zi. 

Iar voi luaţi şi citiţi o carte bună, că eu v-am spus o mare minciună. 



 103 

 

CRISTINA STANCIU, 15 ani 
Cine ar fi crezut că viaţa mea se poate schimba atât de mult într-un singur an? Schimbările apărute m-au marcat de-a dreptul şi încă 

tresar când amintirile acelui an înfricoşător îmi apar în minte. 

 

ÎNTÂMPLARE CU CHIŢI 
 

Odată cu plecarea părinţilor mei în străinătate, am decis să locuiesc cu mătuşa mea, Ileana, în noua sa casă. Tuturor ne-

a fost greu să ne acomodăm, în special vărului meu ce continua să ne spună că simte o prezenţă ce îl urmăreşte 

pretutindeni. Ne-am gândit că modul lui de a se acomoda în noua locuinţă a fost să îşi facă un prieten imaginar. La vârsta 

de 10 ani aveam o mulţime de prieteni imaginari, doar că ai mei erau mai puţin înspăimântători ca ai lui. 

Trecând lunile, ne-am dat seama că este din ce în ce mai tăcut şi, alteori, mai recalcitrant. 

Într-o zi din luna aprilie, totul a luat o întorsătură teribilă. Fiind prima care a ajuns acasă, am fost şi prima care a văzut 

dezordinea incredibilă din întreaga locuinţă. Tablourile erau sparte şi aruncate în fiecare colţ al casei, luminile continuau 

să se stingă şi să se aprindă singure, iar de sus se auzea un zgomot puternic ce nu semăna cu niciun ţipăt de om. Mi-am 

luat inima în dinţi şi am urcat scările ce dispăreau pe măsură ce înaintam speriată spre camera vărului meu. Ceea ce am 

văzut acolo nu numai că mi-a lăsat un gust amar, dar m-a speriat îngrozitor: Chiţi, vărul meu, era întins pe jos zbătându-se 

ca şi cum cineva l-ar sugruma. La început, am sperat să fie doar o altă glumă proastă de-a lui, dar am înţeles că nu e chiar 

aşa când uşa s-a trântit puternic în spatele meu şi ceva m-a aruncat spre un dulap pe care nu îl mai văzusem până în 

momentul acela. M-am speriat şi am ţipat cât se putea de tare către vărul meu ce se transforma acum într-o umbră 

neagră din ce în ce mai mare, dar fără o formă clară. Fix în momentul în care credeam că va veni spre mine, atenţia i-a 

fost atrasă de mătuşa mea ce şi-a scăpat cheile din mână la vederea umbrei. S-a dus spre ea, trăgând-o într-o îmbrăţişare 

ce i-a făcut pe amândoi să dispară. În secunda următoare, m-am trezit singură în casă, singura urmă ce putea dovedi cele 

întâmplate uşa ruptă a dulapului. 
* 

Au trecut mai bine de trei ani de la acest incident, iar mătuşa şi vărul meu nu au mai fost găsiţi niciodată. Unchiul meu 

spune că primeşte des telefoane, la ora în care au dispărut şi, tot la aceeaşi oră, în camera vărului meu se aud zgomote. 
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* 

De obicei mama îmi spune că totul e în regulă şi să nu îmi mai fac griji, dar în ultima vreme mă neglijează. Ba chiar m-a 

lăsat în grija unor doamne ce mă tratează urât. Vizitele mamei sunt scurte, iar prima replică ce mi-o adresează când mă 

vede este: „Ştii că te iubesc, nu? Tot ceea ce fac este spre binele tău!” 
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TEODOR URSACHI, 17 ani 
Îmi place să citesc, mă consider un fan înrăit al cărţilor de tip fantastic, thriller, de multe ori cu o temă macabră sau psihologică.  

În calitate de autor îmi place să mă extind pe domeniul fantasticului unde am libertatea de a-mi construi propria lume; îmi place, de 

asemenea, să intru uneori în pielea unui personaj creat de propria-mi minte şi să mă las dus de val.  

 

STÂNA NEAGRĂ 
 

Fiecare sat îşi are propriile poveşti, propriile taine, ce sunt ascunse curioşilor sau, pur şi simplu, uitate în timp. Şi acum 

îmi amintesc cu inima strânsă de întâmplarea pe care mi-o povestea străbunica în serile de iarnă, la gura sobei.   

Cu mult timp în urmă, când în satul ei natal abia se legaseră câteva gospodării, oamenii se mulţumeau doar cu ceea ce le 

dădea bunul Dumnezeu. Era o mână de ţărani sănătoşi şi cu putere de muncă, ce ştiau să se bucure cu ceea ce le lăsase 

Dumnezeu.  

Dar cum nu este pădure fără uscături în lumea asta, un flăcău cu mustaţa abia mijindu-i era văzut ca o oaie neagră printre 

săteni. De ce? Din cauza belelelor pe care le provocase în sat, dar mai ales din pricina curiozităţii nestăpânite. Îşi punea 

întrebări, prea multe întrebări după cum spuneau bătrânii din sat. Flăcăul trăia singur într-o căsuţă bătrânească şi oamenii 

nu prea îndrăzneau să-i calce pragul de teamă să nu intre în cine ştie ce bucluc.  

Într-o zi, s-a gândit să facă o vizită unui moş care trăia la marginea satului şi despre care auzise că se ţine de treburi 

necurate. Trăsese cu urechea la vorbele unor vecine ce şuşoteau la poartă şi era tare curios ce ascunde moşul în umbra care 

se-ntindea înfricoşător în tinda casei. Şi, cine ştie, poate-i va fi de folos moşul, căci bogăţia nu-l dădea afară din casă.  
* 

Bătrânul cocoşat nu părea dornic de oaspeţi. Ochii ca doi cărbuni încinşi se puteau observa cu greu pe sub sprâncenele 

stufoase şi cărunte, iar prin barba lungă şi murdară se vedeau ici-colo mici arsuri. Avea o tuse care suna straniu; vocea 

răguşită şi schimbătoare a bătrânului se oprea în încercarea de a respira pentru mai mult de câteva secunde. Locuia într-o 

căsuţă mică şi dărăpănată.  

Bătrânul stătea chiar lângă uşă şi a tuşit exact atunci când tânărul a intrat. „Ptiu, dar ce m-ai speriat, moşule, cu tusea 

ta!", se revoltă băiatul. Bătrânul mai tuşi o dată şi-i vorbi cu o voce mieroasă: „Da' ce zăboveşti în pragul casei? Aşază-te pe 
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scaunul de colo, căci te aştept de ceva vreme!." Rânjetul îi schimonosea faţa zbârcită iar în ochi îi sticlea o lumină drăcească. 

„Nu cumva ţi-e frică de mine?” se auzi ca-ntr-un ecou vocea bătrânului.  

Voinicul s-a aşezat pe scaun cu inima strânsă şi a aşteptat până ce moşul s-a dus în camera alăturată, de unde se vedeau 

din când în când licăriri de lumânări. Cât timp aştepta, curiozitatea îl tot îndemna să se uite în jur. Cum moşul întârzia să 

apară, flăcăul s-a gândit că dacă va iscodi puţin prin încăperea întunecată nu va face rău nimănui. Nu avea de gând să fure, ci 

doar să se uite. A privit obiectele vechi şi pline de praf, având grijă să nu atingă nimic. I se părea ciudat că  în casa lui nu 

era nici urmă de icoane sau cărţi de rugăciune.  

Apăsat de aceste gânduri, s-a aşezat înapoi pe scaun. Atunci ochii i-au căzut pe o măsuţă de lemn şi, privind mai atent, a 

descoperit o foaie pe care erau făcute nişte însemnări. Dar în acel moment a auzit paşii bătrânului, aşa că, fără a avea timp 

să judece, a ascuns hârtia sub haină. Moşul îl privi suspicios, însă flăcăul îl întrerupse imediat pentru a nu-i da timp să pună 

întrebări: „Păi, moşule, vin până aici ca tu să pleci şi să mă laşi? Parcă spuneai că-mi cunoşti problemele şi că o să mă ajuţi.” 

Dar privirea înfricoşătoare a bătrânului îi frigea carnea. Speriat, flăcăul a întors capul să găsească ieşirea. Soarele 

mângâia pragul uşii şi lumina zilei l-a făcut să se mai liniştească. Dar era doar o înşelătorie, căci încercând să iasă din casă, 

flăcăul s-a lovit cu putere de o oglindă care s-a spulberat în mii de cioburi cu un zgomot asurzitor.  
* 

Dintr-o dată s-a trezit în drum, alergând fără să observe dâra de sânge lăsată în urmă. Ajuns acasă, s-a izbit în uşa de la 

intrare, dărâmând-o, şi a aprins toate lumânările pe care le avea în casă. O linişte nefirească îi apăsa tâmpla. S-a aşezat pe 

podea, a scos răvaşul luat de la bătrân şi a început să îl citească cu glas tare: „Satan, de acum sunt robul tău, mă dăruiesc 

ţie şi jur să îţi slujesc pe veci, doar arată-te!” În josul paginii se vedea o iscălitură făcută cu sânge. Şi-a privit palmele 

rănite, dar nu a avut răgaz să înţeleagă ce se întâmplă, căci din focul lumânărilor s-a născut o arătare cu chip întunecat, 

groaznic de urât, cu ochi roşii şi însetaţi de răzbunare, cu trup păros şi picioare cu copite de cal. Înspăimântat, tot ce a mai 

putut să facă a fost să strige „Ajutor!” Dar degeaba au alergat vecinii, căci băiatul dispăruse.  
* 

Se spune că în unele nopţi se mai aude strigătul de groază al flăcăului. Dar nu s-a găsit nimeni destul de curajos să se mai 

avânte în acele locuri. Coliba s-a dărâmat demult, gardul a putrezit de ploi, locul a fost năpădit de buruieni, dar uneori 

trecători rătăciţi spun că au văzut urme de paşi şi urme de copite.  

Cu timpul, locul a fost numit Stâna Neagră. Sătenii aveau mare grijă să nu-şi rătăcească animalele prin acele pustietăţi,  

căci orice vită care se hrănea  cu iarba de acolo murea în chinuri groaznice, lovindu-se cu capul de copaci.  
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DELIA URSU, 15 ani 
Ce părere aveţi despre vârcolaci? Unii spun că sunt nişte fiare înfiorătoare, care se urcă pe cer şi muşcă din lună. De aceea luna se 

micşorează în mai multe faze, apoi creşte la loc, pentru că forţele binelui o recuperează. Se spune că  aceste creaturi înfricoşătoare şi păroase 

se ascund, atunci când vor, sub chipul unui om obişnuit, iar victimă poate fi chiar cel mai pun prieten. Bătrânii îşi închipuiau că vârcolacii 

sunt din neamul lupilor, pentru că se temeau cel mai tare de aceşti duşmani ai turmelor. Îşi puneau nădejdea în portarul raiului, sfântul 

Petru, care punea lupii la respect. Pare ciudat şi aţi spune că nu există aşa ciudăţenii decât în poveşti.  

Ei bine, acelaşi lucru îl spuneam şi eu...  

Era o zi de vineri, 29 mai. O zi frumoasă de primăvară şi aparent o zi obişnuită. Era deja târziu când bunica mă sunase să mă roage să mă 

duc la ea să o văd pentru că se simţea rău. 

 

PRIETENUL VÂRCOLAC 
 

Afară se întunecase şi luna se zărea abia-abia de după copacii din pădurea care trebuia traversată. Îmi era foarte 

frică, inima îmi bătea necontrolat de parcă ar fi vrut să sară din piept şi să se întoarcă înapoi acasă. La fiecare zgomot 

voiam să fug, auzeam din spate urletele câinilor. Erau tot timpul câini sălbăticiţi pe acolo, poate că acolo se născuseră, 

poate îi adusese cineva.  

Prea mulţi copaci şi nici pic de lumină, o cărăruie îngustă, plină de iarbă şi alte buruieni care mă întreceau în înălţime. De 

o parte şi de alta nu era decât noaptea care îmbrăţişa copacii.  
* 

Începusem să mă obişnuiesc deja cu tabloul sumbru, frica rămânând în urma mea demult. Eram cu gândul la bunica, când 

deodată aud un zgomot deosebit. Reacţionez repede, dar nu văd pe nimeni. Continui să merg şi de această dată văd cum o 

ceată de câini se îndrepta spre mine. Speriată, o iau la fugă. Inima îmi bătea puternic. După vreun sfert de oră, ies încet 

din pădure să văd dacă au plecat, dar câinii erau tot acolo, mă aşteptau. Mă aşteptau! Nici respiraţia nu mi-o mai auzeam. 

Stăteam pitită după un copac.  
* 
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Auzeam respiraţia cuiva şi nu ştiam dacă e altcineva sau eu respir astfel. Parcă simţeam aburi fierbinţi peste umăr.  

Ceva ascuţit mi-a atins mâna şi am ţipat. M-am întors. Era o creatură mare, blănoasă, cu labe mari ca de urs. Faţa nu i 

se vedea deoarece blana îi astupa ochii, nasul şi gura. Am crezut că e un urs, dar stătea în două labe şi-mi vorbea: „Nu te 

teme” – îmi repeta neîncetat şi încerca să mă calmeze cu o mângâiere uşoară pe mână. Nu ştiam ce să mai fac de spaimă şi 

am rămas pe loc. L-am întrebat ce este şi mi-a spus că este vârcolac. „Ai venit să mă mănânci?”. Îi vedeam sclipirea din 

ochii ascunşi sub blană. A râs şi a spus: „Am venit să te apăr de câini.” M-a tras de mână spre cărare.  
* 

Când m-au văzut, câinii au început să latre, dar l-au privit pe el şi au fugit cu lătratul între dinţi. Aproape că-mi venea să 

râd. 

I-am mulţumit vârcolacului şi el a avut ideea să mă conducă până la casa bunicii. N-am spus nu, deşi dacă m-aş fi gândit...  
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ALEXANDRU CADAR, 11 ani 
Eu sunt Andrei â şi am ajuns să scriu pentru acest concurs doar din „vina” doamnei profesoare Gabriela Medan. Am primit ca sarcină să 

realizăm un proiect de cercetare despre locurile mai deosebite din Maramureş şi să scriem o poveste inspirată de unul din acele locuri. 

Mi-am pus rotiţele în mișcare şi am scris despre Creasta Cocoşului. Am făcut o poveste despre trei cocoşi. 

Scriind, am descoperit că îmi face plăcere să compun povestea şi, de aceea, sunt foarte bucuros. 

 

CEI TREI COCOŞI 

 

A fost odată ca niciodată, că, de n-ar fi, nu s-ar povesti. 

Au fost odată trei cocoşi, care trăiau singuri pe o câmpie largă, largă, cât întreaga lume. Şi erau slabi, de li se vedeau 

oasele sub pene, fiindcă nu prea găseau mâncare pe câmpie. 

Un vânător vestit veni pe pământul acela, având o puşcă magică, cu care putea transforma orice vietate 

în stâncă.  

Cei trei cocoşi dădură peste vânător tocmai când acesta dormea şi îi luară gloanţele. Dar vânătorul avea 

ochi de jaguar şi minte de vulpe. Văzu urmele cocoşilor şi-şi recuperă gloanţele. Apoi nu ezită să omoare 

cele trei vietăţi care se transformară pe dată într-o stâncă impunătoare, pe care localnicii o numesc 

astăzi Creasta Cocoşului. 
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PETRU ARON COSTESCHI, 9 ani 

Salut, 

Eu sunt Pentru, elev în clasa a III-a la Şcoala Gimnazială nr. 81,din Bucureşti. Sunt un cititor cu experienţa pentru că citesc de la 

patru ani. Ce citesc? Ooooo! Mama, care e redactor într-o editură îmi procură fel de fel de cărţi. Am început, ajutat de mama, să învăţ să 

fac recenzii... Dar m-am lăudat cam mult.  

Povestea mea, Povestea lupului singuratic, este plină de suspans, cred eu, şi este o urmare a unei teme de la limbă şi comunicare. 

Doamna noastră ne îndeamnă să scriem bine − am un jurnal − şi să citim, tot la fel. 

â 

POVESTEA LUPULUI SINGURATIC 

 
Era o seară de toamnă târzie. În timp ce ceilalți copii se îndreptau spre casele lor, Ion, care rămăsese mult în urma 

lor, și-a dat seama cu groază că se pierduse în pădure. Printre copaci apăreau și dispăreau umbre ciudate, zgomote 

stranii se auzeau la tot pasul. Cerul era întunecat, luna nu se zărea și nici vreo altă rază de lumină care să îi arate 

calea prin desișul pădurii. 

După ce a mers nici el nu mai ştie cât, Ion a hotărât că e mai bine să se odihnească puţin. Şi-a făcut un culcuş din 

ramuri și frunze uscate. Însă era atât de speriat, că nu putea să doarmă. La un moment dat a văzut strălucind în 

întuneric doi ochi mov care îl fixau. A reușit să își dea seama că are de-a face cu un lup de dimensiuni impresionante. A 

sărit în picioare și a atacat fiara cu un băț, dar acesta a trecut prin lup ca și când acesta ar fi fost făcut din fum. 

Înspăimântat, Ion s-a întrebat: „Ce fel de ființă e asta? Sper că e doar un coșmar”. 

− Din păcate nu este un coșmar, dar nici cel mai frumos vis al tău, i-a spus lupul, apropiindu-se de el. Dar nu te 

îngrijora, o să fie bine. 

− Cccum? Ai grai omenesc? se miră Ion. 

− Da, eu sunt Onix, lupul umbrelor, zise arătarea întunecată cu ochii strălucitori. Lupul era atent la orice mișcare a 

copilului și părea că știe tot ce se petrece în jur. 

− Nu ești în siguranță aici. Nu vreau să te rănesc. Pot să te ajut să te întorci la ai tăi, deși nu mă pot apropia de satul în 

care locuiești. 

− Dar de ce nu sunt în siguranță? îl întrebă Ion, un pic mai liniștit. 
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− Aceasta e pădurea umbrelor. E blestemată. După căderea întunericului, prin ea mișună vârcolaci, licantropi și nu cred că 

ți-ai dori să dai nas în nas cu vreunul. 

− Dar și tu ești o umbră, nu? 

− Da, sunt. Haide să mergem! îi răspunse lupul fără alte explicații. O să te 

scot din pădurea asta. 

În scurtă vreme, au zărit niște oameni care purtau torțe și îl strigau pe 

Ion. La vederea lor, lupul a fugit, făcându-se nevăzut într-o clipită. 

Înainte ca familia lui să ajungă la el, Ion a apucat 

să scrie un mesaj, pe care l-a lăsat într-un tufiș: 

„Mulțumesc pentru tot”. Spera ca lupul să mai treacă 

pe acolo și să îl vadă. 

Părinții lui Ion au fost fericiți că l-au găsit teafăr. 

Împreună s-au îndreptat către sat. Însă din 

depărtare, cineva îi privea...  
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ARIANNA COROIU, 13 ani 
Mă numesc Arianna. Fac parte din Clubul de lectură al şcolii noastre. 

 Îmi place foarte mult să citesc. În cărţi găsesc „sfaturi” care mă pot ajuta în viaţa de zi cu zi. Scriind această poveste am avut impresia că 

pot şi eu să îi învăţ pe alţii ceva ce numai eu ştiu.  

  

ÎNTÂLNIREA CU FIINŢELE PĂDURII 
 

Într-o zi, m-am dus în pădurea de la marginea satului după ciuperci pentru că auzisem că e plină de gălbiori. Nici n-am 

intrat bine când deodată de după in copac apare o făptură. Era foarte urâtă, avea capul mare cu părul despletit, cu dinţii 

laţi si gura căscată. Mi-a spus că ea este Joimăriţa şi în locuinţa ei, picior de om nu are ce să caute. Am întrebat-o de ce, 

iar ea a început să-mi spună povestea ei care suna aşa: 

„Acum cinci ani mă plimbam în codru şi m-am întâlnit cu un grup de copii care făceau gălăgie. Aşa că le-am spus:   

− Vă rog să nu mai faceţi larmă, o să treziţi fiinţele pădurii! 

− Bine, spuse unul dintre copii. 

Mă plimbam şi mă plimbam, dar, la un moment dat, aud iar zgomote. Aceiaşi copii tulburau liniştea pădurii. Şi din nou le 

spun: 

− Chiar nu mi-aş dori ca fiinţele să se trezească şi să vă facă rău. Pentru a vă salva vieţile, am să vă rog să părăsiţi 

pădurea. 

− Nimic nu ne va face rău, nici chiar tu, babă urâtă! au spus copii şi au dispărut în adâncul codrului. 

Aşa că mi-am promis că atunci când oricine altcineva mai calcă pe pământul meu, o să-mi dezlănţui furia. Aşa au făcut ei, 

aşa am să fac şi eu. Le-am arătat adevărata mea faţă, transformându-i în stane de piatră. De atunci, nu suport oamenii şi 

am hotărât că atunci când voi mai vedea om pe pământul meu, îl voi transforma în stane de piatră.”  

Am rugat-o să nu mă transforme şi pe mine în stană de piatră. M-a lăsat sa mă duc acasă, dar mi-a zis că nu mai am ce 

căuta pe teritoriul ei. Am fugit, dar între timp am văzut un Zmeu şi o Vâlvă luptându-se. Când m-au zărit, au uitat de luptă 

şi au fugit după mine. M-am gândit să mă opresc din drum, să le explic că nu vreau decât să ajung acasă, dar nu prea avea 
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rost. Din fericire, am găsit o peşteră, unde m-am ascuns. Au trecut pe lângă mine şi nu m-au văzut. De m-ar fi observat, 

m-ar fi mâncat de vie. Peştera era locuinţa unui vârcolac care mi-a spus că la noapte va fi lună plină şi mă va mânca. Am 

luat-o la fugă şi nu m-am mai oprit până când nu am găsit un tufiş în care să mă ascund. Ar fi fost ciudat să scap de unii şi 

să fiu mâncată de alţii. 

Dimineaţa am pornit la drum. Am văzut-o pe Ileana Cosînzeana care m-a primit cu drag în casa ei călduroasă, luminoasă 

şi primitoare. Mi-a dat nişte haine de schimb, mi-a făcut un ceai şi m-a acoperit cu o pătură groasă să nu-mi fie frig. 

Seara, am luat cina împreună. Între timp, a bătut la uşă cineva. Era Pământul. El alunga ploaia, vântul, vârtejurile. Ne-a 

spus ca nu cumva să ieşim din casă, fiindcă ne 

poate lua vârtejul pe care el încearcă să-l 

alunge. Pământul s-a străduit să gonească 

vârtejul, dar nu a reuşit. Toate fiinţele pădurii 

au stat liniştite în casă, ca să nu  stârnească 

uraganul care să distrugă totul. 

Pe dimineaţă, norii s-au risipit, iar soarele a 

mângâiat cu razele sale călduroase tot ţinutul. 

Eu a trebuit să plec pentru că nu mai puteam sta 

între acele minuni înfricoşătoare şi totodată 

prietenoase. Mi-am luat la revedere de la toţi. 

Fiecare spirit mi-a dat câte o amintire la care 

ţinea enorm de mult. Erau nişte amulete  

care să-mi amintească de ei.  

Seara am ajuns cu bine acasă, unde nu mă 

puteam opri din povestit. 
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CIUVERCA IULIA, 15 ani 
 Sunt o fată ca oricare alta. Îmi place muzica, îmi plac ieşirile în natură şi îmi place să petrec timp cu prietenii mei. Ascult muzică mereu; 

când sunt tristă, când sunt veselă. Îmi plac versurile cântecelor, îmi place să le înţeleg mesajul. Obişnuiam să scriu poezioare fără sens de 

mică, încercam să mă descarc, să îmi înşir gândurile pe foi; oricum eram doar un copil şi nu aveam subiecte prea importante despre care să 

scriu, doar treburi copilăreşti. Era un prilej de relaxare pentru mine, dar în ultimul timp nu am mai făcut acest lucru deoarece nu prea îmi 

găseam timp liber. Acum mă axez mai mult pe citit, îmi plac poeziile fără rimă şi proza contemporană. În concluzie, sunt 100% sigură că nu 

aş putea trăi fără internet, muzică sau fără prieteni şi chiar daca aş încerca, nu ştiu daca aş reuşi. Acesta este primul text pe care îl scriu 

după mult timp.  

 

INEXPLICABIL 
 

Eram doar o copilă care locuia la oraş, o copilă care nu credea în fenomene paranormale sau în fantome, deşi auzisem 

atâtea poveşti cu acestea şi văzusem atâtea filme care, într-un mod sau altul, le adevereau existenţa.  

* 

Eram în camera mea şi deodată am auzit un cântec. Nu îi înţelegeam versurile şi nu înţelegeam de unde se aude. Eram 

derutată complet. Cântecul suna frumos. Am vrut să mă ridic din pat, dar dintr-o dată am căzut. Nu ştiu cum a fost 

posibil, m-am trezit în mijlocul unei păduri. M-am ridicat să mă scutur de praf apoi am vrut să înaintez, dar ceva mi-a tăiat 

calea. Am văzut o pasăre cobe, ceea ce m-a neliniştit, de obicei astfel de păsări vestesc o nenorocire. Mi-am revenit, eram 

bucuroasă că sunt teafără. Mă aflam pe o cărare puţin bătătorită, iar în jurul meu nu vedeam decât pădure, atâta pădure… 

Cântecul care m-a adus unde sunt acum încă se mai auzea în surdină. Nu aveam nicio idee unde mă aflu. Soarele era urcat 

pe la jumătatea cerului, era amiază. Îmi era foame şi căutam mâncare. Am văzut în faţa mea un om. L-am strigat şi am 

alergat după dânsul. Era înalt, cu constituţie atletică. Am crezut că este vreun tăietor de lemne. Când m-a văzut o fost 

uimit, s-a oprit şi s-a uitat lung la mine. Când m-am apropiat de el am observat că este tânăr. Într-o fracţiune de secundă 

prin minte mi-au trecut o mulţime de întrebări: oare ce face aici? vrea să mă ajute să ies din pădure? cum a ajuns aici? 

cum am ajuns eu lângă el? 

− Bună ziua, domnule! Am nevoie de ajutor, nu ştiu unde mă aflu, sunt înfometată şi îmi este frică. Vă rog să mă ajutaţi 

să ajung acasă!  
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Era atât de politicos. Mi-a spus că nu are nume şi că este un blajin. Nu ştiam ce înseamnă, însă nu am îndrăznit să-l 

întreb. Mi-a oferit fructe de pădure şi miere, mi-a explicat unde să găsesc hrană, dar nu mi-a putut spune unde mă aflu şi 

cum pot ajunge acasă. Îmi vorbea despre religie, se vedea că iubeşte oamenii, dar îi numea păcătoşi din fire. L-am întrebat 

ce căuta în pădure şi m-am întors cu spatele să caut fructe. Nu am auzit niciun răspuns. M-am întors spre locul unde îl 

lăsasem, dar nu mai era acolo. L-am strigat, dar în zadar. Nu mai era acolo. Am sperat să mă mai întâlnesc cu el şi să mă 

ajute să merg acasă.  

Soarele apunea şi eu încercam încă să ies din pădure. Îmi era frică de noapte şi mă rugam încontinuu să fiu bine. Spre 

groaza mea, întunericul s-a lăsat. Am reuşit să îmi pregătesc un loc în care să-mi petrec noaptea. Am vrut să aţipesc, însă 

am auzit cântecul. Am deschis ochii, m-am ridicat în picioare şi m-am uitat in jur. Am văzut o lumină frângându-se printre 

copaci. M-am ridicat şi m-am îndreptat spre ea. Pe măsură ce mă apropiam, cântecul se auzea tot mai intens. M-am ascuns 

după un copac. Vedeam două femei îmbrăcate în alb, înalte cât casa, cântând. Atunci mi-am dat seama că ele cântau, de 

fapt, cântecul care m-a adus aici. Erau tinere şi frumoase.  

Deodată, un fior rece m-a cuprins. Vântul a început să bată puternic, norii au început să se adune pe cerul senin, 

alungând luna. Am auzit un zgomot, m-am uitat în jur, dar nu am văzut nimic. Lumina albă dispăruse cu tot cu cele două 

femei.  

M-am întors la culcuşul meu şi am încercat să mă adun. Un fulger imens a tăiat cerul în două, apoi un tunet puternic a 

asurzit toată pădurea. Mă speria vâjâitul vântului. Nu am încetat să mă rog, toată nădejdea o aveam în Dumnezeu pentru 

că ştiam că datorită Lui sunt încă în viaţă. Îmi era frig, dar tot mă bucuram că nu plouă. Stăteam lângă un copac şi mă 

uitam în gol. Parcă am văzut ceva, nu eram sigură. Am auzit un scâncet, apoi un plânset. Am strigat. „Mă aude cineva?!” 

Auzeam crengile rupându-se, ceva sau cineva venea spre mine. Tremuram… M-am întors cu spatele, la câţiva metri înaintea 

mea stătea o femeie bătrână. Avea o înfăţişare grotescă. Mi-a cerut mâncare, dar eu m-am speriat foarte tare şi am 

început să alerg fără să mai privesc în urmă. Am căzut, mi-am rupt hainele şi m-am lovit. A fost cumplit.  

Cândva, spre dimineaţă, am ajuns la un drum lat. Era un lucru straniu că nu văd animale sălbatice într-o pădure atât de 

mare. Îl urmam, ce alt rău se mai putea întâmpla, gândeam eu. Am auzit o voce: cineva mă striga. M-am oprit. O bătrână 

simpatică mi-a spus să mă apropii de dânsa: „Dacă o vei lua la stânga te vei căi, dacă o vei lua la dreapta iarăşi te vei căi”. 

Nu am înţeles ce vrea să spună, i-am spus că nu înţeleg, dar s-a întors şi a plecat. Nu am îndrăznit să merg după ea. Mi-am 

continuat drumul, reflectând la spusele bătrânei. Soarele urcase deja la jumătatea cerului, eu tot în pădure eram. Totuşi, 

mă aflam pe un drum mare care ducea cu siguranţă la un sat.  
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În faţa mea drumul se bifurca, nu ştiam ce să fac. Acum mi-am dat seama că, de fapt, bătrâna se referea la acest. Nu 

puteam găsi niciun cuvânt-cheie în spusele ei şi am ales într-un final să merg la dreapta. Eram disperată. Nu voiam decât 

să ajung acasă.  

Continuându-mi drumul, am văzut o casă în depărtare. La început am crezut că e doar o iluzie, dar pe măsura ce mă 

apropiam constatam că e reală. Am început să alerg spre ea. Eram atât de bucuroasă. Când am ajuns în faţa ei, am fost 

şocată. Casa arăta exact ca şi casa mea părintească. Tremuram. Am intrat, înăuntru am găsit exact aceleaşi lucruri, 

acelaşi aranjament şi acelaşi mobilier ca în casa mea. Dar totul era şubred. Uşile şi podeaua scârţâiau, totul era acoperit 

de praf şi de pânze de păianjen. Am urcat la etaj unde trebuia să fie camera mea. Când am deschis uşa mi-a ieşit în faţă 

un liliac, speriindu-mă mai tare decât eram. Inima stătea să îmi sară din piept.  

Primul lucru pe care l-am văzut era o fotografie veche cu mine şi familia mea. Am luat-o, am şters-o de praf, am 

sărutat-o şi am căzut în genunchi plângând. Îl imploram pe Dumnezeu să mă ajute să ajung acasă, mă simţeam sleită de 

puteri şi distrusă. Am auzit uşa scârţâind, m-am uitat în spate şi am văzut o femeie tânără, frumoasă şi zveltă îmbrăcată 

într-un alb strălucitor. Mi-a spus să nu-mi fie teamă şi să mă apropii. I-am căzut la picioare, nu ştiam ce urma să se 

întâmple cu mine. M-a ridicat, mi-a spus să am încredere în mine, mi-a pus mâna pe cap şi a dispărut.  

Când am ridicat privirea, brusc, m-am trezit în camera mea de acasă, în patul meu, îmbrăcată în pijamalele mele. M-am 

ridicat să mă uit în oglindă. Pe corpul meu nu se vedea nici o zgârietură. Eram complet vindecată. Tremuram, dar de data 

asta de fericire. M-am dus în camera părinţilor mei, i-am trezit, i-am strâns în braţe şi le-am spus cât de mult îi iubesc. 

M-au certat că de ce nu dormeam la o oră aşa târzie,  dar cel mai important pentru mine este că vedeam că părinţii mei 

sunt teferi, la fel şi eu.  

* 

În acea noapte nu am mai dormit, am căutat în toate cărţile, şi de ce să nu recunosc, pe toate site-urile, o explicaţie a 

ceea ce mi s-a întâmplat. În urma căutărilor mi-am dat seama că toate acele persoane pe care le-am întâlnit în pădure sunt 

numite personaje mitologice, femeile care cântau erau de fapt iele, fiinţa care m-a speriat era Muma Pădurii, bătrâna 

care mi-a zis despre drum era Sfânta Duminică şi femeia care m-a readus acasă era, de fapt, Crăiasa Zânelor, stăpâna 

tuturor zânelor. Am crezut că această experienţă a fost datorată necredinţei mele în fiinţe mitologice, dar mai apoi mi-

am schimbat teoria, toată această întâmplare rămânând până azi neexplicată. 
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IULIA-MARIA LĂPUŞAN, 11 ani  

Sunt o fată căreia îi place să citească cărţile de ficţiune. Cititul a devenit una dintre pasiunile mele, iar în capul meu îmi imaginez totul, 

creând o lume a mea. În acel moment preiau idei,  expresii, din diverse lecturi anterioare. Când scriu poveşti capul îmi este inundat în idei, 

îmbătat de plăcere.  

! 

PĂDUREA TAINICĂ 

 

Era o dimineaţă ca oricare alta. Razele jucăuşe ale soarelui mângâiau creştetul muntelui, care spinteca cerul de multă 

vreme. La poalele lui se afla o pădure bătrână, sătulă de atâta căldură, la marginea căreia exista un sat risipit.  

Tocmai începuse sezonul de vânătoare. Fiindcă pădurea era mare şi periculoasă, în ea se aventurau doar vânători şi 

pădurari iscusiţi. De ceva vreme se zvonea că în pădure existau iele, pricolici, o vâlvă care făcea numai rele şi alte 

asemenea făpturi. 

Un vânător de vreo douăzeci şi ceva de ani cu părul creţ şi faţa arsă de soare porni la drum spre pădure cu dorinţa de a 

vâna o căprioară. Nu credea în acele zvonuri, nu-i era frică de nimic. Merse el ce merse şi ajunse în inima pădurii, cel mai 

întunecat loc în care puse piciorul. Mai avea mult de parcurs până pe teritoriul căprioarelor şi astfel se hotărî s[ se 

odihnească puţin. Se aşeză pe o stâncă de lângă râul ce traversa cu repeziciune bătrâna pădure, îşi luă sticla cu apă şi, 

văzând că era goală, se duse la râu să o umple. Se aplecă şi observă în apa curgătoare o umbră misterioasă. Persoana 

căreia îi aparţinea umbra trebuia să fie în spatele lui. Se întoarse fără a ezita şi descoperi o femeie neînchipuit de 

frumoasă, cu pielea albă şi părul verde-albăstrui, lung până la călcâie. Îl privea sălbatic pe tânăr cu fermecătorii săi ochi. 

El, ademenit de frumuseţea nemaivăzută a femeii, se lăsă în voia sorţii. Parcă era vrăjit. În faţa lui şedea Ştima Apelor, 

privindu-l în continuare. În cele din urmă ea porni agale prin pădure, făcându-i semn vânătorului să o urmeze. Băiatul porni 

după ea cu inima-i înflorind. Merseră aşa multă vreme, până când vâlva se opri aproape de cel mai adânc punct al râului, 

unde apa înghiţea orice, fără milă. Flăcăul se holba la ea şi fără să-şi dea seama intră în apă şi se lăsă pe spate, în 

continuare privind către frumoasa femeie. Căzu şi se înecă bolborosind ceva de neînţeles. Femeii îi apăru un zâmbet larg 

pe faţă şi ochii ei se umplură de bucurie: 
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− Cred că ţi-ai primit pedeapsa! Tu, un muritor de rând, să iei din apa mea şi să bei din râul meu! Cât curaj! spuse 

aceasta râzând cu poftă.  

Ştima porni agale din nou. Deodată auzi un fâşâit din spatele unui tufiş. Se apropie şi dădu crengile la o parte. În tufiş 

se afla un pricolici şi un spiriduş al casei, care încerca să se ascundă. Pricoliciul se holbă la ea, după care o ignoră şi se 

întoarse către spiriduş, zbierând: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− 
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Încerci cumva să te ascunzi? Tot nu vei scăpa de mine! Am făcut o înţelegere iar tu nu te ţii de cuvânt! Într-adevăr, 

stăpânul tău avea dreptate! Faci doar stricăciuni! Pleacă de aici! 

Dar spiriduşul nu plecă, ci făcu după bunul său plac. Se urcă în vârful tufişului, de unde sări în spatele Ştimei Apelor. Se 

ţinu strâns de părul ei, se uită la ea şi îi spuse cu glas prefăcut: 

− Draga mea, el este rău. Vrea să mă prindă şi nu mă lasă în pace. Vezi? Îndrăzneşte să se ia de mine, un biet spiriduş 

al casei, lipsit de apărare şi de forţă! Ajută-mă! 

Ştima se uită la pricolici şi îi zise: 

− Da, fă-l praf! Spiriduşul aceste nu mai tace din gură, iar anul trecut şi mie mi-a făcut probleme! Este foarte 

enervant, mai ales când nu te lasă să dormi! 

Spiriduşul se uită la ea nedumerit şi apoi simţi cum este luat, trântit pe jos şi snopit în bătaie. Privea către Ştima cu 

cea mai drăgălaşă figură pe care o putea face, dar femeia îl ignoră complet. Peste câteva minute îi făcu semn pricoliciului 

să se oprească, luă spiriduşul şi-l băgă în apă, unde îl înecă.  

− Nu îţi face griji, nu-l vei mai vedea vreodată! Acum totul este bine. Spiriduşii mă enervează la culme! îi spuse Ştima 

Apelor pricoliciului. 

− Mie nu îmi plac ielele, spiriduşii nu mă prea deranjează, dar acesta a fost teribil! strigă pricoliciul. Ia te uite! Vin 

două iele! 

Se ascunse după un copac iar Ştima, nefiind pe fază, fu observată de cele două iele. 

− O! Ce mai faci, prietenă dragă? Ştima Apelor, azi ai doar două victime, te-am urmărit! Credeam că poţi face mai mult 

de atât, scumpo! îi strigă una dintre ele. 

− Hei! Salut! Ce mai faceţi? Aş mai sta de vorbă cu voi, dar iată, simt că o a treia victimă se apropie, şi se ţine de mână 

cu o patra victimă! O, trebuie să mă grăbesc! zise prefăcându-se Ştima Apelor. 

Se întoarse cu spatele la iele şi se cufundă în apă, dispărând misterios. 

− Mi se pare mie sau tocmai a vrut să plece intenţionat din faţa noastră? întrebă a doua. 

− Nu îmi dau seama, dar am bănuieli că ea nu ne prea place, drăguţo, îi răspunse prima. 

− Nu ţi-am zis să nu-mi mai spui aşa? Ia uite cum mă înfurii! 

− Stai calmă, scumpo. Îmi pare rău şi nu îţi voi mai spune aşa, drăguţa mea. Este doar din obişnuinţă, să ştii! 

− Ahhhh! Acum sunt tare furioasă! Tocmai mi-ai spus aşa! strigă disperată cea care începu discuţia şi sări pe cealaltă. 

A! Deci tu ai o anume forţă de seducţie? Nu aş zice asta! Uită-te în oglindă data viitoare! 
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O apucă de păr şi îi smulse o mare parte din el, după care o pocni în faţă şi se umplu de sânge. Îi mai trase un ghiont în 

spate şi două palme peste faţă, după care fugi lăsând-o într-o baltă de noroi pe biata făptură. Se ridică şi cu ultimele 

puteri se aruncă în apă de ruşine. Dar, la contactul cu apa, fu prinsă de nişte braţe şi trasă înapoi. Pricoliciul, duşmanul ei 

de ceva vreme, o salvase şi o duse departe de râu, într-un loc uscat, prielnic pentru săraca fiinţă. 

− Nu îmi place să văd pe cineva murind, chiar dacă persoana respectivă este un duşman de-al meu. Nu te voi lăsa să te 

îneci. Să te faci bine! Probabil ne vom certa repede după asta, spuse pricoliciul şi plecă, hoinărind prin pădure. 

Făptura îşi reveni din uimire şi  după ceva vreme plecă pe alt tărâm.  
⃰ 

Satul se mări, pădurea deveni ceva mai mică. În sat veneau acum mulţi turişti, încântaţi de tradiţiile şi obiceiurile 

locuitorilor. Vâlva Apelor o ducea destul de bine, nu depăşea mai mult de o victimă pe zi, şi era vizitată de două ori pe 

săptămână de pricolici, uneori pentru a servi cu el o gustare, alteori pentru a-l invita la un spectacol de-al ei în care vrăjea 

pe cineva şi-l îneca. Trăiau o viaţă bună, mai ales că acum spiriduşii de casă, aflând de ceea ce i se întâmplase amicului lor, 

se mai liniştiră, punându-se serios pe treabă în gospodărie. Acum se zvonea că prin pădure trăiesc câţiva lupari, de care se 

temeau chiar şi pricolicii. Unul dintre luparii aceia a fost văzut de un localnic dresând doi lupi la marginea pădurii, cu o 

iscusinţă de neîntrecut. Dar nimeni nu reuşea să vorbească cu ei, căci fugeau şi se ascundeau repede când se simţeau 

urmăriţi sau observaţi. 

Spiriduşii deveneau pe zi ce trece producători de obiecte tradiţionale tot mai pricepuţi, astfel câştigau galbeni cu care 

îşi puteau cumpăra multe lucruri interesante de la tarabele cu suveniruri de la marginile satului. Însă unii dintre ei îşi 

cumpărau arme pentru a se feri de orice atac al lupilor, care tot urlau la miezul nopţii de ceva vreme, ameninţând liniştea 

satului. În acest fel ei speriau localnicii, dar turiştilor li se păreau interesante vieţuitoarele pădurii şi veneau în număr tot 

mai mare pentru a le observa. 

Sub clar de lună, în timp ce o adiere blândă de vânt îşi făcea ultima plimbare din acea noapte, se auzi un urlet sfâşietor 

la poalele muntelui, la marginea pădurii. Era al unui lup, lângă care se afla o umbră, umbra unui lupar. Nu mai încăpea 

îndoială. În pădurea de lângă sat existau cu siguranţă lupari! 
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ANDRA HEMCINSCHI-LUNGU, 12 ani 
Mă numesc Andra, am 12 ani şi trei fraţi. Iubesc cărţile şi-mi place, din când în când, să scriu despre mine sau despre lucrurile care mă 

înconjoară. Anul acesta, la recomandarea doamnei profesoare de limba română, am scris pentru câteva concursuri de creaţie. Deocamdată, 

sunt în aşteptarea rezultatelor! Mi-ar plăcea foarte mult să o întâlnesc la Cluj pe Adina Popescu, după ce, anul trecut, am avut bucuria să 

lucrez la atelierele de scriere ale lui Florin Bican. 

 

AL NOSTRU SECRET 
 

Bucuria zilelor petrecute într-o tabără este şi mai mare atunci când se pregăteşte focul de sfârşit... un fel de motiv de 

a ne reuni cu toţii, ca în prima zi, şi să ne amintim şi să povestim întâmplări amuzante, când ne-am fost alături unul altuia.  

Spre seară am plecat în pădure să căutăm lemne pentru focul de tabără. Întreaga pădure răsuna de glasurile noastre. 

Rupem o creangă, şi încă una, şi încă una, şi trecem de la un copac la altul, cu grija de a nu ne pierde, desigur. Deodată 

zăresc, ca de nicăieri, un căluţ ce se odihnea la umbra unui copac. Stătea mândru, vântul adiindu-i prin coama lui 

mătăsoasă, ochii aţintindu-mă, parcă rugându-mă să merg să-l mângâi. Am început să-l mângâi, iar cu fiecare clipă, tot mai 

ciudat mi se părea faptul că-i creştea ceva pe spate. Deodată, de o parte si de alta a spatelui, i-au apărut două aripi, parcă 

rupte din nori. În câteva secunde, îşi luă zborul. 

Eram din ce în ce mai speriată, nu doar pentru că credeam că am văzut un cal năzdrăvan, dar deja se înnoptase şi eram 

singură în pădure.  

O lumină se vedea în depărtare. „Uite focul de tabără!”, mă gândeam eu. M-am îndreptat spre acea lumină. Focul de 

tabără s-a dovedit a fi o zână micuţă. În momentul în care m-a observat, a rostit o vrajă cu un glas subţire, fluturând din 

baghetă. După câteva minute, nişte uriaşi îşi făcură apariţia, dar aceşti uriaşi nu erau ca toţi uriaşii! Erau chiar copacii! 

Picioarele şi abdomenul lor erau trunchiul copacului, capul lor erau coroana copacului şi mâinile erau crengile copacului.  

Nouă zâne i s-au alăturat zânei micuţe, iar un uriaş a spus: 

− Iată-ne, ne-ai descoperit! Noi suntem secretul acestei păduri! Muma Pădurii va fi aşa nervoasă, copilă! Ne este frică 

de ce ar putea să-ţi facă... .mai bine nu intrai aici deloc! Dar, nu vreau să crezi că suntem atât de puţini... 
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A fost destul să se rupă o crenguţă de la unul dintre degete pentru ca din fiecare stea să coboare câte un cal 

năzdrăvan ce-şi flutura aripile de o strălucire incredibilă. Însă, uimirea nu m-a cuprins cum ar fi trebuit, căci sângele mi-a 

îngheţat in vene când un vânt de nicăieri a început să bată, iar o umbră şi-a făcut apariţia în spatele meu: 

− Ce cauţi pe aici, fetiţă? Ai venit cu ceilalţi ţânţari să rupi degetele si mâinile copiilor mei şi nu ţi-a fost de ajuns?! De 

ce nu ai plecat odată cu ceilalţi? întrebă o voce iritată. Nu-ţi fie frică de ce ai păţit! Fie-ţi frică de ce vei putea păţi! 

Muma Pădurii te va face să regreţi că ne-ai descoperit... 

Întorcându-mă, zării un copac înalt, uscat, cu două scorburi goale ce semănau cu nişte ochi... În spatele Mumei Pădurii 

erau doi pricolici. Mi9 se părea că se uitau cu milă la mine. În următoarele secunde, zânele au recitat în cor o mică 

incantaţie iar eu m-am transformat într-un pitic. Muma Pădurii râse victorioasă şi m-a închis într-o colivie: 

− Fă-te comodă... nu vei ieşi de aici prea curând! Dar să nu îndrăzneşti să-mi corupi puii! Ai înţeles? 

Nu puteam să stau în colivia aceea pe viaţă, aşa că am ales să risc. A trecut o zi, două, ia în a treia zi am întrevăzut o 

speranţă. Gardienii se schimbau în fiecare zi, iar astăzi le venise rândul zânelor să mă păzească. Erau singurele care mă 

puteau transforma la loc în ceea ce am fost. Am început o conversaţie şi m-am convins că zânele sunt extrem de 

inteligente: 

− Nu credeţi că este urât să păţeşti ceva fără să meriţi? am întrebat eu.  

− Ce crezi tu? Că o să ne lăsăm ademenite de tine cu un truc de-al vostru, de-al oamenilor? Pot zice că te înşeli 

amarnic. Ştim trucurile acestea, se întoarse o zână spre mine.  

−  Ce aş putea să fac pentru a-mi da drumul şi pentru a mă transforma în ce am fost? 

− Nu există nimic! a spus aceeaşi zână.  

− Tricolici, am impresia că ar fi ceva..., interveni o alta.  

Se auziră doar nişte şuşoteli între toate zânele care s-au dus mai departe să discute. Tricoliciul  îmi şopti: 

− Este vorba de rudele noastre. Sunt în pădurea alăturată... ajută-ne să ajungem la ele! Muma Pădurii nu doreşte acest 

lucru. Zânele de acolo nu o acceptă, iar noi nu o mai suportăm.  

− Pentru asta, trebuie să-mi daţi drumul. Sper că ştiţi acest lucru, nu? 

− Îţi vom da drumul chiar acum. Vom rosti vraja destul de tare, dar şi destul de încet cât să nu o trezim pe Muma 

Pădurii. După aceea, noi ne vom micşora si vom intra în mânecile tale. Direcţia va fi în faţă. Între cei doi copaci mici este o 

poartă invizibilă cu ieşire direct la voi în tabără  dar şi la pădurea căutată de noi... 

− De ce nu aţi plecat până acum dacă poarta e aşa aproape? 
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− Fiinţele nemuritoare nu pot ieşi decât însoţite de o fiinţă muritoare... Îţi vom da drumul acum! 

O zână mi-a dat drumul, iar celelalte au rostit o vrajă ce m-a transformat în ceea ce eram înainte. Am respectat planul, 

însă la ieşire un pricolici ne-a văzut şi a sunat din corn aşa de tare, încât Muma Pădurii s-a trezit: 

− Ce, nu ai înţeles, copilă? Nu poţi scăpa de aici! Nu vei reuşi niciodată! râse ea. 

Am început să-l rugăm pe pricolici sa vină şi el cu noi.  

− Este omul meu de încredere... nu-l veţi convinge! 

Când înfricoşătoarea fiinţă mai avea trei paşi şi ne ajungea, pricoliciul a intrat cu noi pe poartă.  

− Ce te-a făcut să te răzgândeşti? 

− Am şi eu o familie... acum câţiva ani ne-am certat, iar Muma Pădurii m-a luat cu ea. Nu am putut să plec. Dar acum o 

să pot să mă duc la cei de care mi-a fost dor.  

Aici drumurile noastre se despărţeau. 

− Nu vrem să afle nimeni despre noi, fetiţo, ...te rog, nu le spune prietenilor tăi de noi.  

− Nu mi-a trecut nici măcar o clipă prin cap să le povestesc ce am văzut aici. Este al nostru secret!  

Înainte să ne despărţim, am şoptit cu toţii deodată, ca o adevărată echipă, dar şi ca o familie: 

− Al nostru secret! 
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MATEI MĂMĂLIGĂ, 15 ani 
Suntem aici să răspundem provocării regelui Brânză. Dacă vă place ce se întâmplă în această povestire,  

vă rugăm să lăsaţi un zâmbet, pe Smilebook!  

Lăsaţi şi un comentariu, pentru următoarea provocare. 

 

ÎNCEPUTUL SERIEI DE PROVOCĂRI SCRISE 
 

Deci iată-ne! Suntem in faţa ,,Pădurii Paradoxale”?!? Staţi să verific puţin pe hartă. Da! Pădurea Paradoxală! Ce nume 

ciudat. Apropo, eu sunt Casius şi în dreapta mea, după cum bine vedeţi, este Ramon, slujitorul meu. Aaa, am uitat. Nu îl 

puteţi vedea deoarece este invizibil. În fine. Zi „bună”, Ramon, la cititori. 

− Bună, sunt Ramon. 

− Am zis să zici doar „bună”, dar lasă. OK! Suntem aici să facem provocarea primită de la regele Brânză. Dacă vă place 

acţiunea şi cam tot ce se întâmplă în această povestire, vă rugăm să lăsaţi un zâmbet, pentru a face cât mai multe 

zâmbete pe Smilebook! Să lăsaţi şi un comentariu, pentru următoarea provocare. 

Am să vă descriu tot ce văd pentru a mă asigura că înţelegeţi tot. 

Să începem. Chiar sunt curios de ce se cheamă Pădurea Paradoxală. Pare sinistră de afară. O poartă imensă de fier (mă 

mir cum de nu au furat-o goblinii) ne împiedică să intrăm. Această poartă este prinsă într-un gard viu foarte periculos. E 

plin de ţepi, ceea ce ne taie opţiunea de a sări gardul. Oare cum să facem să intrăm? Porţile sunt prea grele. prin gardul 

viu nu se poate. să sărim gardul. Nici să mă gândesc nu îndrăznesc. OK! Facem acţiunea să fie plictisitoare. Sunăm la 

sonerie! Se aude un simplu ciocănit de grici (pasăre fără aripi, ce se hrăneşte cu scoarţă de copac) şi uşile se deschid. 

Foarte sinistru. Oooo. Acum înţeleg. de asta se cheamă Pădurea Paradoxală!. Oameni şi alte fiinţe din diverse 

dimensiuni. Pe fiecare ramură a fiecărui copac se afla alţi copăcei mai mici ce formează o altă pădure, şi tot aşa. 

− Super tare. Ok, deci am intrat. Cu toate că Ramon tremură tot de frică. eu tot cred că această pădure este mişto. 

Provocarea regelui Brânză spune că trebuie să stăm în pădure, adânc-adânc, până îl întâlnim pe Ucigătorul de Oameni. A 

spus că el ne va ajuta să ieşim  din peisaj. Este clar că prin peisaj se referea  la pădure. 

− Ok. Hai Ramon. Trebuie să îl găsim pe Ucigătorul de Oameni şi să facem un selfie cu el, ca să avem dovada. 
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− Da, domnule. 

− De ce mergi aşa aproape de mine? 

− De frică, domnule. 

− Du-te mai încolo, acesta este spaţiul meu vital. 

− Da, domnule. 

Cărarea asta sigur duce spre Ucigător. Se vede că este folosită şi sunt multe decoraţiuni din cranii. O grămadă cu 

cranii, una cu oasele de la picior, una cu oasele de şira spinării şi este şi una din costiţe puse în forma turnului Eiffel. A 

lucrat ceva, a făcut destul de drăguţ locul ăsta. 

− Uite Ramon, se vede ceva. Acolo! 

Începem să alergăm. Ghiciţi de cine dăm? Exact! De Ucigător! 

− Domnule Ucigător! Hei, Domnule Ucigător! 

− Cred că doarme. Trebuie să-l trezim. 

− Nu-i o idee prea bună, domnule. 

− Taci, Ramon! Ajută-mă să-l trezesc. 

− Dar. domnule. 

− Îţi este frică? Ia spune! De el sau de mine, că am să-ţi spun al doilea nume. 

− Nu al doilea nume! 

− Atunci treci la treabă! 

− Acum, domnule. 

Ne-am străduit jumătate de oră, până când am observat butonul ,,Apasă aici pentru a-l trezi pe Ucigător”. Ce simplu 

era! 

 

Ucigătorul se trezeşte în trepte, de parcă ar fi dormit de o veşnicie. E foarte înalt. Cam 5-6 metri. O combinaţie 

ciudată între urs, cerb şi un tigru. Arată destul de bine.  

− A! Ce colier frumos din cranii! Cred că ţi-a luat mult timp să-l Mă bag în seamă. Acum ne zăreşte. 

− Cine sunteţi voi? 

− Casius, încântat. Iar el este  Ramon. 

− Valea!  
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Nu eram prea sigur la ce vale se referea. Nu figura niciuna pe hartă. 

− Nu putem, domnule Ucigător. Trebuie să facem o poză cu dumneavoastră. 

− Aha! Ia, ghiciţi, oare de ce mă cheamă „Ucigătorul de Oameni”? 

− Pentru că ucizi oamenii cu formele tale generoase? 

− Mă faci să roşesc. 

− De ce? Sunt sigur că toate Ucigătoarele se dau la tine. 

− Din păcate, nu. Sunt singurul rămas din neamul meu. De asta m-am băgat la hibernat. De mai bine de 200 de ani păzesc 

inima acestei Păduri Paradoxale. 

− Tare. Deci, faci poză cu noi? Cu mine, că Ramon nu se vede în poză. 

− Eu pot să-l văd. Produc raze X. 

− Nu zău! 

− Ok. Să facem poza. 

− Gata!. Spune şunculiţă! 

− Şunculiţă! 

− Şunculiţă!  

Cred că la faţa locului era un ecou mai special, pentru că a răsunat vreo cinci minute. 

− Acum ne poţi conduce spre ieşire? 

− Nu se poare ieşi. Uşile se deschid doar din afară. 

− Oh, frate. 

− Am o idee! Oricine poate să-şi pună o dorinţă, dacă atinge inima pădurii. Vă puteţi dori să plecaţi de aici. 

− Faci asta pentru noi? Ne dezvălui secretele Pădurii Paradoxale? 

− Sigur. Doar suntem prieteni. 

Ating piatra. E rece. Mă gândesc la ceea ce îmi doresc şi un unicorn apare lângă mine. 

− Chiar mi s-a împlinit dorinţa!!! De când sunt, nu mi-am dorit decât să întâlnesc un unicorn. 

− Pentru căluţul ăsta ţi-ai irosit singura ta dorinţă. 

− Scuze. Visurile din copilărie nu se uită. Ramon, trebuie să-ţi doreşti şi tu să ne întoarcem acasă toţi trei. 

− Şi unicornul, domnule? 

− Da! 
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− Ok. Îmi doresc să fim acasă toţi trei. 

Ne-am trezit acasă toţi trei. Am băgat căluţul în grajd. Noaptea întinde botul să mănânce stelele de pe cer. Ziua 

rumegă iarba fiarelor. 

O aventură pe cinste, nu credeţi? Nu ştiu cui să-i arăt fotografia, în care am ieşit doar eu şi o ureche de inorog. De 

culoare roşcată. Deci am împlinit ce succes această provocare. Dacă v-a plăcut nu uitaţi să lăsaţi un zâmbet şi un 

comentariu cu părerea voastră. Şi o altă provocare! 

Pe curând! 
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MIRUNA CHIŞ, 11 ani 
Eu sunt cea pe carei prietenii o ceartă că este cu capul în nori din cauza cititului. Când citesc mă desprind de lumea reală şi mă imaginez 

un personaj. Întotdeauna , eu sunt personajul care îi ajută pe toţi şi sunt cea mai bună , cea mai lăudată. Ca autoare, mi-a fost mai greu să 

înţeleg cum merge treaba.  Inspiraţia mea este greu de găsit, dar şi atunci când o găsesc, nu curge în valuri.  

Uneori mă întreb de ce nu putem şi noi să trăim în basme. 

 

AVENTURA MEZINULUI 
 

Bună, copile, eşti în sfârşit gata pentru povestea mea? Tocmai ai ajuns de la şcoală? Oh, şi eu care am aşteptat atât... 

Hai, ia-ţi păturica, ciocolata, pernele şi toate cele. Gata? Bine, îţi voi spune o poveste despre fiul cel mic al împăratului. 

Era o dată un împărat, Împăratul de la miazăzi, cu trei fii cărora le-a venit vremea de însurat. Sătenii erau fericiţi şi 

aveau speranţe că pe fiicele lor le vor alege. În fiecare zi când fiii de împărat pe lângă sat treceau, toţi, dar chiar toţi, le 

dădeau ba flori, ba pâine, ba lapte, ca să-i momească în casele lor unde aveau fete de măritat. 

Când eram eu p'acolo abia luai pâinea la juma' de preţ de la doamna Niţa. Cu chiu cu vai trebuia să convingi cuptorul să 

pornească , dar să mai frămânţi, să amesteci, să coci. Doamne! Apoi o mai vindea şi dublu decât vecinii, dar nici prea scump 

ca să nu mai cumpere nimeni. Dar să nu mă îndepărtez de la povestea noastră.  

Într-o bună zi, împăratul de la miazănoapte a apărut cu o caleaşcă, vai! , atât de frumoasă… era cu aurul strălucind ca de 

după ploaie, cu roţile care spărgeau pietrele de săreau cât colo. În fereastra caleştii stăteau trei fecioare, una cu părul 

negru ca tăciunele, alta cu părul roşu ca văpaia focului, iar mezina cu părul bălai ca spicul grâului ce a dat în pârg . 

Cei şase cai ce trăgeau caleaşca nu s-au oprit decât la porţile palatului.  

− Bună ziua, Împărate ! Ce bucurie să te văd din nou ! zise împăratul din miazănoapte. Am auzit că ai un gând: cauţi a-ţi  

însura feciorii. − Bună să-ţi fie şi ţie ziua! Da, aşa şi e ! Hai , rogu-te , arată-ne fetele tale! 

− Iată-le: fata mea cea mare, Elena şi cea mijlocie , Mirinda... 

− Dar micuţa fată cine este? 

− Oh , ea este Liliana, dar pe ea nu o voi da unui fecior decât dacă el este puternic, iute la minte, norocos şi curajos 

(Iartă-mi explozia de epitete, dar orice tată grijuliu şi protector vorbeşte aşa când e vorba de fiica lui iubită).  
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− Hai să facem o înţelegere. Eu pe al meu mezin îl propun ca mire pentru a ta fecioară . Ca să vezi că-i vrednic, va merge 

la Vâlva cu nouăzeci şi nouă de capete pentru a-i aduce fiicei tale Oglinda Bucuriei . 

− Oglinda bucuriei? Cea în care poţi vedea viitorul? Cea de nouă metri înălţime?  

Împăratul ori avea mari speranţe, ori dorea de mezin să scape? Nu înţeleg ! Tu înţelegi ? Şi aşa a pornit în aventură.  

Mezinul. Merse cât merse până ajunse la trei poduri. Unul şubred, unul din argint , dar şi el mai şubred, şi unul din aur, 

foarte solid. Mezinul luă o piatră şi o aruncă pe podul pe au . Acesta , contrar a ceea ce ne aşteptam , se rupse. Apoi el 

merse la cel de argint şi aruncă piatra. Acesta nu se rupse. Luă o piatră mai mare şi aruncă cu ea. Atunci podul de argint 

cedă. Mezinul, nemaiavând răbdare, se aruncă în apă şi înotă până la celălalt mal. Scuturându-se de apă, porni mai departe. 

Spre prânz, ajunse la marginea unei livezi. Se opri ca să fure nişte mere de aur. Fie vorba între noi, am auzit că acele 

mere sunt ale împăratului care avea un fiu numit Prâslea căruia i se duse vestea de cât era de  voinic şi de isteţ. Mezinul 

a observat că era cineva de pază. Mezinul se furişă atent şi îşi umplu traista cu mere zemoase, galbene ca aurul., apoi 

fugi. Porni mai departe şi nu se mai opri. Cine crezi că îl va opri pe mezin ? Nu ştii ? Încearcă măcar... Nu reuşeşti? 

Atunci, stai locului şi ascultă povestea mai departe. 

Spre seara celei de a noua zile, mezinul se opri pentru că auzi 

un urlet puternic. Era măreaţa Vâlvă cu nouăzeci şi nouă de 

capete. Era aşa de fioroasă precum cum se spunea. Începu lupta. 

Toată lumea zice că a durat nouă luni , nouă săptămâni şi nouă zile. 

Dar, sincer, eu cred că Vâlva nu a fost, de fapt, înfrântă, ci 

mezinul doar a negociat cu ea şi a luat Oglinda Bucuriei.  

Când s-a întors, Liliana a fost atât de bucuroasă încât 

repezindu-se să-l îmbrăţişeze, aproape l-a răsturnat. Noi ştim 

însă ce mezinul era  foarte puternic, deci se ţinea bine pe 

picioare.  

Apoi s-a ţinut o nuntă de mare, mare şi până şi acum, dacă 

noaptea stai liniştit, o poţi auzi. Ccntecele nuntaşilor. 

Acum mama ta te aşteaptă, mergi, dar să nu îi zici şi ei 

povestea pentru că ştii că nu îi plac minciunile. Ne revedem mâine, 

când vii de la şcoală. 
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IULIANA CONSTANTIN, 15 ani 

Îmi place să văd dincolo de aparenţe, să citesc oamenii, ajungând câteodată să mă întreb ce se petrece în viaţa unui necunoscut.  

Ador cărţile care-ţi dau şansa de a trăi mai multe vieţi, cărţile care te captivează de la primul capitol, cele care atunci când le laşi jos 

pentru o vreme, simţi cum ţi se rupe o bucăţică din suflet deoarece eşti curios ce se întâmplă în continuare. 

 Cât despre scris, îmi dă satisfacţie, deoarece eu aleg ce se întâmplă, ador să deţin controlul, ca un mic Dumnezeu în universul poveştii. 

Dacă am chef să ucid un personaj, că mai apoi să-l reînviu după un paragraf, o voi face, deoarece nimeni nu mă opreşte, dar o voi face în aşa 

fel încât să pară natural şi să dea impresia că este un lucru esenţial poveştii.  

 

UN BASM MODERN 
 

A fost odată ca niciodată, că dacă nu ar fi nu s-ar mai povesti, într-un apartament deplorabil de pe o străduţă din 

Basarabia, o prietenie dintre un vârcolac şi un om. 

− Azorel, schimbă tu canalul, am impresia că au început ştirile de la ora cinci. 

− Ai observat că Andreea Esca are aceeaşi tunsoare de 20 de ani? 

− Da, ce să faci? Unii oameni nu se pot despărţi de trecut. 

− Că veni vorba de trecut… Naratorule, fă-ţi treaba! 

Sunteţi nişte leneşi prost crescuţi, ce va crede cititorul despre voi? În plus, am şi eu un nume dacă vreţi să ştiţi, şi 
acela e Mitica. 
− Numele tău nu e important chiar acum, Ţârica. Ceea ce este importantă este povestea, continuă, te rog. 

O să mă prefac că asta nu a durut. 
Stând pe canapeaua murdară şi admirând dicţia lui Cristian Radu Tănase, cei doi prieteni auziră soneria. 

− Lucius, du-te şi vezi cine-i la uşă. Probabil e băiatul cu pizza, am comandat-o acum o oră. 

− Tot eu? 

− Tot tu. Eu am schimbat canalul. 

Deşi nu îi convenea, Lucius se duse să deschidă uşa. 
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Stai puţin… Pauză! Cititorul trebuie să fie superconfuz. Nu i-am explicat nimic şi am început cu sfârşitul. Ce fel de basm 
mai e şi asta? Uite, fiindcă sunt un narator de nota 20, te voi lumina eu. 

Să începem cu începutul. 
Povestea începe cu Lucius, care, după cum probabil ţi-ai dat şi tu seama, este omul de mai devreme, un student, ca să fiu 

mai precis. Acesta se afla în perioada examenelor şi, ca orice student respectabil, în loc să înveţe, stă pe Facebook. Ce 

face Lucius pe Facebook? Postează selfie-uri urâte. Nu mă înţelege greşit, Lucius nu este urât, deşi are ochii migdalaţi, 

nasul cârn care poate să-i facă cu uşurinţă umbră în zilele călduroase buzelor sale subţiri şi părul de cocostârc plouat. Are 

de asemenea şi un corp bine făcut. Poţi chiar să joci x şi 0 pe abdomenul lui. Lăsând înfăţişarea la o parte, Lucius este 

disperat să i se dea atenţie, de aceea postează la fiecare 10 secunde cât de urât se crede el şi cum o să moară singur 

împreună cu 20 de pisici maidaneze. Desigur, în urma postării, vine avalanşa de comentarii care sunt menite să-i aline 

suferinţa şi să-i umple aşa-zisul vid existenţial. Dar după comentariile frumoase, urmează cele jignitoare, pe care, după 

cum era de aşteptat, Lucius le şterge. 

În fine, revenind la poveste, în timp ce posta pe Facebook, Lucius a văzut un anumit comentariu la poza lui. Un 
comentariu care era plin de greşeli gramaticale, ca un fel de tortură pentru ochi. Ceea ce urmează să vă prezint este 
mesajul în sine, nu am făcut eu aceste greşeli. Până la urmă sunt doar un simplu narator care relatează întâmplarea. 

,,Bună numele meu este Teresa Fidalgo. Dacă te vei opri din citit vei muri ân 10 zile, aşa k continua să citeşti. Eo am 12 

ani şi am fost călcat de o bicicletă, acum nu am ochi ân cap şi nici inimă! dacă nu postezi acest lucru la 15 poze vei muri în 3 

zile nu m-ă credeţi???? Cazul1: Viorica a râs când a auzit acest mesaj, în acea noapte a auzit zgomote din bucătărie, 

speriată s-a dus la culcare înapoi şi a3a zi POC a murit. Cazul2: Ionel a postat la 15 poze şi a avut mult noroc a câştigat 

999 lei. POSTEAZĂ CÂT MAI REPEDE DACĂ VREI scz de mass nu risc!” 

Lucius, fiind un om cu scaun la cap, nu a crezut, de aceea a decis să ignore mesajul şi să revină asupra comentariilor 

miloase. Nu vreau să fiu rău, dar era destul de evident că rădăcinile nesiguranţei lui Lucius sunt faptul că acesta nu are 

prietenă. Simplul fapt că numele „Teresa Fidalgo” era un nume feminin, l-a făcut să-şi amintească de singurătatea pe care 

o va petrece în următorii 30 de ani. Acest lucru l-a împins să pună un anunţ în ziarul „Raid”. Anunţ care spunea cam aşa: 

„Bărbat, 20 de ani, bine făcut, glumeţ, sunt un bucătar bun, mă pricep la lucrurile casnice şi nu arăt deloc rău! Stau în 

chirie, dar pot întreţine o domnişoară demnă de mine. Sunt puţin psihopat, de aia părinţii mi-au ales acest nume. Restul 

rămâne de aflat ;)”  
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Lucius s-a gândit că puţin mister nu strica, a menţionat că este psihopat, deoarece acesta ştie că fetelor le plac tipii 

răi. 

Am terminat cu introducerea acestui personaj. Acum te vei întreba: „Oh vai dar de ce te-ai oprit?” Lasă-mă să-ţi 
explic: pentru a continua povestea îmi trebuia şi celălalt personaj, nu? Am menţionat anterior că este vorba de doi 
prieteni, sau deja ai uitat de vârcolac?  

Azorel, fiind un vârcolac, trebuie să apară ori de câte ori un tabu casnic este încălcat, asta l-a făcut să apară în 

cartierul lui Lucius. Atunci când Lucius nu a dat mai departe mesajul, mustăţile lui Azorel au început să-i tremure, părul de 

pe spate să i se ridice şi adrenalina să îl învăluie. A pornit imediat pe urma anunţului, mergând şapte kilometri pe jos, 

luându-i trei zile şi trei nopţi, planificând tot pentru următoarea lună plină, când va avea să-l pedepsească pe nemernic.  

Am uitat să menţionez că Azorel este un vârcolac inferior. Este neproductiv, nepăsător, are inteligenţă puţin scăzută 

sub medie, are hipermetropie şi un ochi de sticlă. A abandonat căutările când a ajuns în cartierul lui, pur şi simplu s-a 

plictisit. Deoarece i se făcuse foame şi nu avea chef, nici energie să-l caute pe cel ce a încălcat tabuul, Azorel a cumpărat 

un ziar de la cel mai apropiat chioşc. Mereu alegea victimele folosind anunţurile din ziare, pentru că era simplu. Putea să 

se ducă la victimă acasă şi să o mănânce în toiul nopţii, când are loc transformarea. Nimeni nu şi-ar fi dat seama că 

făptaşul a fost, de fapt, un vârcolac, şi nu un criminal în serie. 

Cu ziarul în mână, Azorel începu să citească secţiunea de matrimoniale, sau cel puţin încerca, pentru că îşi uitase 

ochelarii acasă. Încerca doar să descifreze greutatea candidaţilor. Dădu peste tot felul de oameni, dar lui îi trebuia un om 

care să-i satisfacă foamea, şi nimeni nu se încadra în acea categorie: ori aveau prea multe kilograme în plus, ceea ce nu e 

bine pentru sănătatea proprie, ori prea multe în minus, numai piele şi os. Era pe cale să abandoneze căutările, când dădu 

de anunţul lui Lucius, unde scria clar că este binefăcut şi puţin psiholog? Puţin psiholog? Asta înseamnă că îi va asculta 

problemele? Oricum nu conta, el doar căuta pe cineva bun de mâncat. Rupse anunţul şi, cu el în buzunar, porni la drum. 

Drumul lui Azorel nu este important, de aceea nu îţi voi spune prea multe. Nu vrei să îţi descriu un drum şi nişte clădiri 
într-o mie de cuvinte şi expresii frumoase. nu? Mă scuzi, dar nici dacă aş vrea nu aş reuşi. Sunt un narator modern, şi nu 
sunt bun la lucrurile astea, le găsesc plictisitoare. 

Ajungând în faţa uşii apartamentului, Azorel ezită. Era frământat. Putea oare să discute cu omul acesta despre 

problemele lui? Nu. Este un om până la urmă. Ar fi de prost gust să lege orice fel de relaţie cu el înainte să îl mănânce. 

Hotărât, ciocăni la uşă.  
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Când deschise uşa, Lucius văzu un bărbat de vreo 30 de ani, înalt, păros, cu o mustaţă demnă de invidiat şi cu un chip 

intimidant. Judecând după haine, părea să provină dintr-o familie de ţărani. Purta o căciulă înaltă ca de ciobani, nişte 

pantofi cu vârful ascuţit, un pulover scămoşat şi nişte pantaloni ridicaţi aproape până la subţiori. În ciuda acestora, avea 

un aer încrezător, parcă ar fi trăit pe planeta asta de sute de ani.  

Între noi fie vorba, chiar a făcut-o, dar să nu-i spunem lui Lucius, bine? Asta va afla el mai târziu. 

− Oh! Bună! Ce te aduce la uşa mea? 

− Am văzut anunţul din ziar. 

− Aşteptam o domnişoară, dar trebuie să recunosc că sunt în criză de timp şi cum eşti singurul care a venit după atâtea 

zile, aş putea face o excepţie, spuse gazda analizându-l din cap până în picioare. 

Azorel se panică. 

− Sigur, dacă îţi pui o fundiţă şi îţi tai părul ăla scârbos, sunt sigur că vei trece drept o iubită grozavă! Intră să 

discutăm, adăugă Lucius. 

− Ce apartament frumos ai, spuse Azorel, deşi în sinea sa se simţea dezgustat din pricina mirosului emanat de mucegaiul 

de pe tavan şi de mizeria ascunsă în covor. 

− Mersi, dar nu e chiar apartamentul meu, stau în chirie. 

− Câte leaturi stai aici? 

− Scuze, n-am înţeles. Poţi repeta? 

− Câte leaturi stai aici? 

− Câte ce? 

− Ani. 

− Oh, câţi ani! Încă doi ani presupun, până termin studiile. 

− Înţeleg. E puţin cam cald, unde pot să-mi las cuca? 

− Poţi să încetezi? E clar că îţi baţi joc de mine folosind cuvintele astea. 

− Ce cuvinte? Te-am întrebat unde pot să-mi las cuca, spuse Azorel arătând spre căciula înaltă pe care o purta. 

− Puteai să spui pur şi simplu căciula. 

− Voi nu folosiţi astfel de cuvinte? Sau ai făcut pogribarie limbii române? 

− Nu se mai folosesc de zeci de ani. Ai trăit cumva într-o peşteră? 

− Da. În fine, adu o duşcă şi mai vorbim. 
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− Nu am nimic de băut, nu mă aşteptam ca după atâtea zile cineva să răspundă anunţului. 

− Ce vrei să spui? 

− Nimic. Ţi-e foame? Cred că mai am puţină zacusca de când mi-a trimis mama pachet, spuse Lucius în timp ce aşeza în 

faţa lui Azorel un platou care conţinea câteva felii de pâine unse cu zacuscă şi două roşii. 

− Hm. Aş prefera să te mănânc pe tine! spuse Azorel, repezindu-se să-l muşte pe Lucius. 

− Ce-i cu apucăturile astea? Eşti ciudat. Ai probleme? 

− De fapt, da, spuse Azorel, ferindu-şi privirea de Lucius. 

În acel moment ochiul de sticlă îi căzu pe podea. Lucius se sperie. 

− E de sticlă, îl asigură Azorel, arătând spre ochiul căzut. 

− Oh. Dacă te face să te simţi mai bine, am şi eu un complex de inferioritate. 

− Am citit în ziar că eşti psiholog. Putem discuta? 

− Uum. Psiholog? Cred că ai greşit. 

− Serios? Aşa scrie chiar aici, spuse Azorel, scoţând din buzunar hârtia cu anunţul. 

− Scrie psihopat. 

− Oh. Asta explică multe. 

− Dar dacă vrei, putem discuta despre ce te apasă. Nu trebuie să fii psiholog ca să asculţi pe cineva. 

Şi aşa Azorel a început să-i povestească lui Lucius că provine dintr-un cartier rău-famat din oraşul Basmeria, că s-a 

alăturat unui anturaj dubios format din cinci maidanezi care nu erau nici măcar vârcolaci şi că aceştia l-au trădat: 

− Apoi mi-au furat hazmaua! Am crezut că sunt prietenii mei, dar mi-au furat haznaua! 

− Haznaua? 

− Scuze, tezaurul. 

− Cum au putut nişte câini să-ţi fure tezaurul? 

− Pur şi simplu, când am ajuns înapoi în peştera nu l-am mai găsit acolo. Numai ei ştiau unde se afla. 

− Mă rog, naratorul ăsta ar trebui să nareze mai bine, serios. Nu e bun de nimic, se opreşte după fiecare dialog. 

Fac tot ce pot, ar trebui să-mi fiţi recunoscători! Dialogul vostru este esenţial pentru basm, nu pot pur şi simplu să îl 
exclud. 
− Ia să încerci! Mi s-a acrit de atâtea linii de dialog. 
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Şi cu asta, needucatul Lucius îl ascultă în continuare pe Azorel. Prin faptul că nu şi-a dat seama că Azorel este vârcolac, 

chiar şi după ce a menţionat maidanezii, putem deduce că Lucius are un IQ mai mic decât cuca lui Azorel. Micul vârcolac îi 

spuse cum, după trădarea maidanezilor, şi-a făcut alţi prieteni, respectiv alt anturaj. Acesta consta în şapte interlopi, toţi 

spiriduşi: Ninel, Mimel, Gigel, Titel, Bibel şi Pipel, care aduceau extrem de mult cu cei şapte pitici din Albă ca Zăpadă, 

părerea mea. El se înţelegea cel mai bine cu Ninel. Ziua făceau totul împreună, dar Azorel nu avea de unde să ştie cu ce se 

ocupă Ninel noaptea. Nu şi-a dat seama. Credea că e un simplu spiriduş de casă şi care îi este prieten, deşi a fost o dată 

când i-a ordonat să se tundă într-o parte a capului pentru a-şi rula o ţigară din blană. Spiriduşul Ninel avea un secret 

ascuns, pe care Azorel l-a aflat abia mai târziu. Se ocupă cu traficul de ketamină, care era de asemenea vândută sub 

forma unor pufarine. Deci, teoretic, făcea şi trafic de pufarine. Da, oricât de bizar ar suna, vindea pufarine injectate cu 

ketamină. Ce e cu obsesia asta legată de ketamină? Ei bine, stăpânul spiriduşului avea o fabrică de ketamină, deci era o 

sursă infinită şi de asemenea o afacere prosperă.  

În fine, s-a dovedit că acest spiriduş interlop a fost un prieten foarte mârşav. Dar mai bine îţi povesteşte Azorel, 
fiindcă el este eroul până la urmă, sau încă credeai că este antagonistul?  
− Cum îţi spuneam, spiriduşul ăsta e un afurisit! Aveam şi eu un hanger de aur pe care mi l-a furat. Nu îl foloseam la 

nimic, dar lui i s-a părut destul de tăios. 

− Tradu-mi, te rog. Ce este un hanger? 

− Un pumnal. 

− Ce făceai tu cu un pumnal? 

− L-am primit de la bunicul meu. În fine, problema mea este că vreau un prieten, Lucius, unul adevărat care mă poate 

ajuta. Am dat de prea multă lume rea. Probabil îţi povestesc degeaba trecutul meu, sunt sigur că nu-ţi pasă. Îmi cer 

iertare că ţi-am irosit timpul. Sincer să fiu am venit aici doar pentru mâncare, dar parcă ştiu că tot pe stomacul gol o să 

plec.  

− Povestea ta pare destul de. creativă. De unde ai scos şi aceşti spiriduşi? Şi Basmeria, locul unde se întâlnesc 

peronajele din basme? Serios, eşti un tip foarte inspirat.  

− Nu te mint! spuse Azorel cu mâna pe inimă. 

− Ori eşti un mincinos foarte bun, ori ai schizofrenie. Nu pot să-mi dau seama. 

− Este ora şapte şi jumătate, dacă mai aştepţi până la ora 12 fix când se face luna plină, îţi voi demonstra. 

− Nu-mi spune că te vei transforma într-o dihanie. Chiar eşti amuzant, Azorel. 
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− Las-o baltă, vei vedea şi singur. 

− Ai spus că ţi-e foame, e vreun loc unde ai vrea să mergem să luăm ceva de mâncare?  Poate şi ceva de băut? Nu te-ai 

atins deloc de zacuscă. 

− Am văzut o pitărie prin apropiere, pitarul părea destul de dolofan. Crezi că-i putem face o vizită nocturnă? 

− Pitărie? Oh, brutărie. Serios, chiar trebuie să te învăţ cum stă treaba cu arhaismele astea, încearcă să nu le mai 

foloseşti. Nu sunt destul de comune pentru limbajul de zi cu zi. Uite cum facem, pot să te ajut cu problema ta, sau mai 

bine zis cu problemele tale, dacă mă ajuţi şi tu cu ceva. 

− Orice, atâta timp cât îl scoatem pe spiriduş din oraşul ăla. 

− Ca de la frate la frate, am nevoie de o prietenă. Orice! Chiar şi o nebună ar fi bună în momentul de faţă. M-am săturat 

să-mi fac poze singur. 

− Cred că pot rezolva, hai la pitărie acum, mor de foame. 

− Brutărie, îl corectă Lucius pe un ton arogant. 

− Brutărie, pardon. 

Şi aşa cei doi s-au dus la brutăria cea mai apropiată. Acum presupui că Azorel a ajuns să-l mănânce pe brutar, dar oare 
chiar aşa s-a întâmplat? Ai uitat că este vorba de Azorel, vârcolacul mai ciudăţel? Dar hai să vedem cum au decurs 
lucrurile şi ce l-a făcut să se răzgândească. 

− Am ajuns, dar trebuie să te avertizez! 

− Ce s-a întâmplat? 

− Pâinea brutarului Ghiţă este cea mai bună din ţară. Nu te mint, dacă guşti puţină o să vrei mai multă. Provoacă 

dependenţă. 

− Nu cred că o să am astfel de probleme, îl contrazise Azorel, dar hai să-ţi testăm teoria, doar pentru a-ţi arăta că ai 

greşit. 

− Vedem noi. O pâine de calitate superioară, vă rog. 

− Poftim, tinere. Patru lei. 

Ghiţă îi dădu lui Lucius cea mai caldă şi pufoasă pâine, luând banii. 

− Gustă! Ce, ţi-e frică? îl întrebă Lucius pe vârcolac, rupând o bucată de pâine şi fluturându-i-o prin faţă. 

− Nu fi ridicol, dă-o aici! 



 144 

Şi cu asta Lucius îi dădu bucată de pâine, ascunzându-şi cu mâna liberă zâmbetul de pe faţă. Azorel gustă din pâine. Iar 

în clipa în care înghiţi, ceva începu să-i mângâie papilele, un gust care stimula un sentiment nemaiştiut de el până acum. 

Cred însă că voi, oamenii, folosiţi un adjectiv pentru acesta, şi anume „savuros”. 

− Mai cumpără încă 20 de bucăţi. E incredibilă. Mi-aş vinde imineii ca să mănânc numai pâine făcută de Ghiţă, spuse 

Azorel arătând spre pantofii pe care-i purta. 

− Ţi-am zis eu. 

Te voi scuti de descrierea drumurilor parcurse până l-au găsit pe spiriduş. În schimb, îţi voi spune pe scurt tot ce s-a 
întâmplat până acolo în mai puţin de cinci rânduri, fără să omit lucrurile importante. Nu mă crezi? Citeşte! 

După vizita lor la brutar, Azorel şi Lucius pregătiră un plan pentru a-l doborî pe Ninel şi gang-ul lui. Acesta consta în 

„împrumutarea” armelor şi maşinilor. S-au strecurat în Kaufland, care are un sistem de securitate mediocru, la ora 11 

noaptea, feriţi de ochii lumii şi au luat doua pistoale cu apă şi două maşini care se pot găsi lipite de cărucioarele de 

cumpărături. Desigur, au luat şi cărucioarele, fiindcă altfel nu ar fi funcţionat şi, de asemenea, trebuiau să pună pâinea 

undeva.  

Ştiu ce îţi trece prin minte: „Naratorule, dar de ce au ales pistoalele cu apă? Cum îl va opri asta pe spiriduşul traficant 
de pufarine?”. Ei bine, spiriduşii intră la apă. 

Dar ce să vezi, când să iasă din Kaufland dau nas în nas cu o creatură mică de statură, respectiv, de un metru. Purta 

părul într-o chică. Era îmbrăcat într-un costum extravagant de stofă purpurie. Lucioasă şi stridentă. Costumul era format 

dintr-o robă deschisă la piept, cu imprimeu de leopard la guler şi buzunare, nişte pantaloni largi din acelaşi material, capul 

fiindu-i acoperit de o pălărie Fedora de aceeaşi nuanţă, învelită la mijloc cu un fel de bandă cu acelaşi imprimeu de 

leopard, care avea scopul de a fixa o pană lungă, verde. În picioare purta pantofi din piele de crocodil cu toc. De asemenea 

purta un lanţ mare la gât, cu semnul dolarului care îi ajungea până la buric şi ochelari de soare în ciuda faptului că afară 

este noapte. 

− Măi, măi, măi, pe cine avem noi aici? Să fie acesta căţeluşul Azorel? Şi cu cine ai venit de data asta, cu stăpânul tău? 

zise Ninel în timp ce se apropie de ei. 

− Îl cheamă Lucius şi e un prieten mult mai bun decât o să fii tu vreodată. 

− Stai puţin, n-am spus că suntem prieteni. Eu doar te ajut cu problema ta, adică cu piticul ăsta, se băgă Lucius în 

seamă. 

− Nu mă enerva! Serios! Chiar vrei să mă pui într-o postură stânjenitoare de faţă cu inamicul meu? 
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− Ok, îmi cer iertare. Oricum, tu trebuie să fii Ninel. Aş prefera să îmi respecţi zona mea de confort, adică stai puţin 

mai în spate. 

− Ce neprietenos! Văd că ai ceva ghiordane la gât. Ce-ai zice să facem un mic schimb? Îţi dau 30 de kg de pufarine 

pentru ele, spuse Ninel ignorându-i dorinţa şi făcând un pas înspre el. 

− Toţi prietenii tăi vorbesc aşa? Doamne, acum înţeleg de ce eşti atât de singur. 

− Serios, gata joaca! Ori îmi dai pumnalul, ori te fac să dispari de pe planeta asta! spuse Azorel nervos. 

− Mă tem că nu e posibil. L-am vândut! zise Ninel cu un zâmbet larg pe faţă, lăsând să se vadă dintele de aur. 

− Cui? Cui i l-ai vândut? îl întrebă Azorel panicat. 

− Ok, m-ai prins! E chiar aici, şopti Ninel mai mult pentru el.  

Scoţând pumnalul într-o fracţiune de secundă, se repezi la vârcolac.  

Ah, mii de scuze dar am uitat să vă spun ceva! Trebuie să-mi iau Lecitina, încep să uit chiar şi cele mai banale lucruri. 
Lucius a prezis atacul spiriduşului. Chiar dacă nu pare, el este destul de vigilent. În fine, să revenim.  

Văzând că scoate pumnalul, Lucius l-a împins pe Azorel, sacrificându-şi braţul stâng pentru viaţa acestuia. Asta l-a 

distras pe vârcolac, iar Ninel, profitând de ocazie, se repezi iar, de data asta mai cu forţă. Dar ceea ce nu a luat în calcul 

este noţiunea timpului. Ştii ce se întâmplă la miezul nopţii, nu? Momentul pe care toţi îl aşteptam, transformarea lui 

Azorel! Eu nu găsesc nimic spectaculos în asta, sincer, doar s-a preschimbat în lup, dar asta e părerea mea, pentru că alţii 

au alte opinii. Prin alţii mă refer la Lucius care nu îşi putea crede ochilor. Vârcolacul, acum lup, îl muşca de mână pe Ninel 

iar Lucius profită de ocazie: înşfăcă din cărucior pistolul cu apă şi începu să-l stropească pe spiriduşul afurisit. 

Ha-ha, încercaţi să-mi faceţi o baie? Serios acum, chiar credeai în mitul ăla? Până la urmă, tot eu ţi l-am spus, rânji 

spiriduşul. 

−Da. Dar. Trebuia. Să intri la apă! 

− Trebuia? Eu văd că am aceeaşi statură. Totuşi nu mă aşteptam ca potaia asta să creadă toate balivernele. 

Eram sigur că e adevărat! Pauză! Trebuie să consult Wikipedia! Hm. Să vedem. Ah, da, uite aici! Scrie clar: „Pentru a 
scăpa de un spiriduş nefast, trebuie stropit cu apă, fapt care îl va micşora, ducând într-un final la dispariţia acestuia.” 

Lasă-mă să schimb puţin povestea, spiriduşul ăsta îşi face cam prea mult de cap.  
− Hei! Unde a dispărut? întrebă Azorel, nedumerit. 

− Nu contează! Important este că am scăpat de el. Ai face bine să mă duci la un spital după toată treaba asta, sincer 

nici nu-mi mai pasă că eşti pe jumătate câine. 
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− Cum rămâne cu pumnalul meu? Pentru asta am venit! 

Puteam să jur că am uitat ceva, poftim! 
Brusc, pe pământ apăru pumnalul mult dorit al lui Azorel. 

Aş vrea să spun că s-a terminat cu bine, dar nu e chiar aşa, mai rămâne o problemă de rezolvat.  

− Unde mi-e iubita? Mi-ai promis o fată cu care să fac poze, spuse Lucius exasperat. 

− Ah, imediat ce mă transform înapoi în om poţi accesa telefonul meu, e un număr acolo sub numele de „Mercedesa”. O 

poţi suna. 

− Cât durează toată treaba asta cu lupul? 

− Până dispare luna plină, adică până dimineaţa. 

− Poţi sta la apartamentul meu, dacă promiţi să nu-ţi faci nevoile pe covor. 

− Sigur. 

A sosit iar momentul în care te scutesc de detaliile neimportante. Au ajuns cu bine la apartamentul lui Lucius, unde 
studentul şi-a pus un amărât de bandaj peste rană, pentru că niciun spital nu era deschis la ora aia . Apoi au dormit 
buştean, Lucius în pat iar Azorel pe canapea. Dimineaţa următoare totul a revenit la normal, inclusiv Azorel şi, ce bine 
pentru noi, hainele lui.  
− Ai spus că mă laşi s-o sun. 

− Poftim, e puţin profitoare, dar te asigur, e o fată cumsecade, vezi să nu o superi sau vei regreta toată viaţa. 

Lucius o apelă pe Mercedesa şi, imediat ce a ridicat receptorul, intră în acţiune: 

− Hei! Am auzit că eşti singurică. Vrei să ne combinăm? Nu trebuie să punem la suflet nimic, e destul să fim prieteni, 

ştii tu, pentru ochii lumii. 

De pe linia cealaltă se auzi un râs dulce. 

− Cum te cheamă?  

Am auzit râsul ăla, foarte melodios. Numai o făptură din basmele de Petre Ispirescu ar fi putut să-l copieze. 

− Citeşti basme de Petre Ispirescu? 

− Da, mereu mi-au plăcut, ştii tu, ăla cu motanul e preferatul meu. 

− Ce motan? Nu-mi amintesc să fi fost un motan. 

− Ei, ce motan. Ştii şi tu. Dănilă Prepeleac ăla. 

− Dănilă Prepeleac era un om. 
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− Corect! Te testam doar! 

De pe canapea se auzi o voce: 

− Închide-i! Te-ai făcut destul de râs! 

Lucius îl ignoră şi îşi continua conversaţia: 

− Uite, o să trec direct la subiect, vrei să ne întâlnim azi? 

− Astăzi? Hm. Ai sipete cu balaşuri? Trebuie să ştiu dacă merită să vin. 

− Da, normal că am sipete cu balauri. Ce fel de om mă crezi? 

− Ok, spune când. 

− Azi, ora trei, după amiază. 

− Locul? 

Lucius i-a dat fetei adresa lui, apoi şi-a luat rămas bun, pe moment. 

− Frate, am uitat să-ţi spun ceva. 

− Ce este? 

− Fata asta este din specia ielelor. Sipet înseamnă cufăr şi balaşuri înseamnă rubine, noroc. 

− Cred că glumeşti. 

Am ajuns în prezent cu povestea, minunat, nu-i aşa? Acum că v-am pov... 
− Gata cu vorbăraia, nu mai discuta cu cititorii! Te crezi la cafea?  
− Încercam să fac conversaţie. Ar trebui să nu mai fii aşa înţepat, te-am pus într-o lumină bună tot basmul ăsta şi tu 

ce faci? Vrei să strici totul acum? 
− Ai spus că am IQ-ul mai mic decât cuca lui Azorel, cum e asta de bine? 

− Glumeam. De fapt ai IQ-ul mai mic decât unghia aflată pe degetul mic de la mâna unui om amputat. 
− Asta nu are sens! Treci la poveste până nu se plictiseşte cititorul! Deşi mă îndoiesc că l-ai captivat câtuşi de puţin. 
− Încetează! Nu pot să mai suport figurile voastre! Sunteţi plini de aroganţă. 
− Sau ce? Nu eşti decât o voce, ce poţi să-mi faci? Uiţi că pot să modelez povestea asta cum vreau eu? Pot provoca o 

avalanşă, sau, şi mai bine, la uşă poate apărea în loc de băiatul cu pizza toată gaşca spiriduşului. Te-ar ciurui. De fapt asta 
am să şi fac, poate aşa te înveţi minte. 

Cum deschise uşa, Lucius văzu şase spiriduşi nervoşi, toţi îmbrăcaţi asemănător lui Ninel. Erau înarmaţi şi ga… 

− Hei, stop! Ok, scuze, te rog revino la povestea normală. 
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− Nu se poate. Odată ce am început nu mai pot să modific, altfel cititorul ar fi foarte confuz. 
− Nu mă interesează cititorul! Viaţa mea este în joc! 
− Ce se petrece acolo? Iar naratorul ăsta? Altul n-ai găsit? 

− Taci, Azorel! 

Cum să nu te intereseze cititorul? Pentru el existăm, altfel am fi nimic. Acum, lasă-mă să continui, în timpul ăsta poate 
vă faceţi şi rugăciunea. 

Cum spuneam, Lucius văzu şase spiriduşi nervoşi, înarmaţi până în gât, gata să-şi răzbune prietenul. Imediat căzu în  

genunchi, implorând milă, cu Azorel lângă el. Mafia este însă răzbunătoare, nu iartă aşa uşor. Nici de data asta n-a 

făcut-o, lăsând în urma ei un apartament lipsit de viaţă, pătat cu sângele celor doi vinovaţi. 
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Oh, şi eu care chiar voiam să se termine frumos, cu un final fericit. Voiam ca Lucius să se mărite cu Mercedesa, să aibă 
şapte copii şi o grămadă de avuţii. Se pare că am rămas numai noi doi. Te rog să mă ierţi, nu a ieşit cum aş fi vrut, am 
întâmpinat mici probleme tehnice. Personajele astea pot fi destul de arţăgoase uneori, nu crezi? Chiar şi când le dai mură 
în gură, tot nu înţeleg. Dar asta a făcut povestea specială. Însă special nu înseamnă întotdeauna bun. Naratorii sunt destul 
de subapreciaţi în zilele noastre, nu ni se recunoaşte meritul, noi vă naram toate poveştile până la urmă. 
− Hei, ce-i cu fata aia supărată? Voiai un final fericit?  Of. Bine, nu pot să te refuz, doar pentru tine, voi schimba 

această poveste. 
 

Cum deschise uşa, Lucius văzu o făptură minunată care semăna cu o zeiţă, îmbrăcată într-o rochie frumoasă, de 

mireasă. 

− Mercedesa! Nu mă aşteptam să te văd aşa devreme. Care-i treaba cu rochia? Este frumoasă dar. nu ştiu dacă este 

potrivită. 

− Prostuţule! Cum adică de ce? Ne mărităm, sau ai uitat? Dacă ai o aşa 

comoară, este clar că eşti demn de mine! Nu e nevoie să te panichezi, am 

planificat eu tot, tu doar îmbracă-te. 

Şi aşa Lucius se supuse. Până la urmă îi spuse lui Azorel că va accepta orice 

fată. S-au căsătorit şi a fost o nuntă că în poveşti, tot oraşul Basmeria a fost 

invitat, a participat însuşi Dănilă Prepeleac, aşa-zisul motan. Mercedesa nu a aflat 

niciodată că Lucius a minţit, de asta s-a asigurat Azorel. Şi au trăit fericiţi din 

avuţia Mercedesei până la adânci bătrâneţi cu cei şapte copii spiriduşi ai lor, care 

au fost adoptaţi, deoarece ielele nu pot face copii. Cât despre Azorel, acesta a 

ajuns să fie cel mai bun prieten al omului Lucius. Mafia spiriduşa a fost 

demascată şi dusă la închisoare de către brutarul Ghiţă, care a anunţat poliţia 

înainte ca cei şase să ajungă la reşedinţa lui Lucius. 
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Acum sper că eşti satisfăcut, ţi-am creat un basm cu final fericit.  
Am însă o veste rea, cu sfârşitul acestui basm modern 

se încheie şi călătoria noastră, deci trebuie să ne despărţim, 
sunt o simplă voce care narează pentru tine, deşi eu am mulţi ani vechime. 

Ştiu că nu te-ai ataşat de mine, nici nu ai fi putut, până la urmă nu ştii nimic despre mine.  
Eu, pe de altă parte, m-am ataşat de tine, mă ataşez de fiecare cititor în parte, de aceea 

narez poveştile iar, şi iar, şi iar.  
Sunt mereu acolo, îmi aştept sfârşitul şi mă gândesc la început.  

Sunt multe lucruri despre care trebuie să-ţi spun.  
Dar m-ai asculta oare dacă ţi-aş povesti cât de repede trece timpul?  

Îţi pot spune că te vei trezi într-o zi şi vei afla că viaţa a gonit pe lângă tine cu o viteză 
nemiloasă. Îmbătrâneşti şi-ţi dai seama că nu există răspunsuri, ci doar poveşti.  

Uite-mă iar cum îţi irosesc timpul. Dar nu-ţi face griji, sunt mai mult ca sigur că ne vom 
revedea în următoarea poveste pe care o vei citi.  

Chiar dacă nu voi discuta cu tine direct, vei şti că sunt acolo. 
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PAVEL DAISA, 12 ani 
Îmi plac cărţile de aventură care nu au o acţiune liniară și  un singur fir narativ. Citesc cărţile destul de repede, dar am un defect: când 

dau peste nişte cuvinte pe care nu le înţeleg, nu le caut în dicţionar şi încerc să le pătrund sensul cu ajutorul contextului. Prefer cărţile 

dinamice, cu o serie variată de personaje, din domeniul fantastic şi ştiinţifico-fantastic.  

Apreciez genul epic, dar nu mă feresc de cel liric. Cel mai mult îmi plac romanele.  

În calitate de autor, pot spune că dorinţa de a scrie s-a născut din pasiunea de a citi. Nu mă  dau în lături de la a scrie versuri, dar atunci 

când scriu proză mă simt cu adevărat liber. În textele mele predomină naraţiunea, dialogul îl folosesc mai rar, dar am întotdeauna la mine şi 

un mic pasaj descriptiv. Detensionez atmosfera folosindu-mă de umor.  
 

NICI PREA-PREA, NICI FOARTE-FOARTE 
 

A fost odată ca niciodată pe când mărul făcea mere (forma neliterară, ardelenească a verbului merge) şi părul avea păr 

(nu era la modă să fii chel), a fost un împărat care avea trei fete, iar cea mijlocie era cea mai frumoasă (din casă). Şi hăt, 

departe, respectând cifrele simbolice şi magice ale basmului, peste nouă oceane, nouă mări, nouă râuri, nouă pârâuri, trei 

imperii, trei împărăţii şi trei ţări, trăiau nişte zmei foarte iscusiţi. (Să facem o paranteză şi să vă spunem cum răpeau 

aceştia copiii: pentru că erau nişte zmei magi-scamatori, se transformau în zmeie din acelea cu care se joacă cei mici, şi îi 

ademeneau să îi ia de coadă. Când copiii se prindeau bine de coadă, zmeul îi trăgea în zbor până în împărăţia lui. Mai ştiau 

şi alte scamatorii de prins copii. Căci şi-au dat toţi trei doctoratul, dar nu vreau să lungesc prea mult această paranteză. 

Ştiţi, are şi ea nişte limite...) 

Să revenim. Zmeii noştri, deghizaţi în oameni, au venit la palatul împăratului şi i-au cerut acestuia să le dea pe fetele 

sale ca să le fie neveste. Împăratul însă nu a fost de acord aşa că, pentru a se răzbuna, zmeii au fluierat de şaptezeci de 

ori (erau să facă suflită1) şi s-a ridicat un nor mare de praf. Când norul s-a estompat, nici zmeii, nici prinţesele nu mai 

erau acolo. Zmeii le-au răpit! 

În următoarea zi, un crainic ieşit din curtea palatului a citit de pe un pergament următoarele: „Pe cel ce le va găsi pe 

fetele de împărat, împăratul îl va împărăţi, lăsându-l să aleagă pe una dintre viitoarele împărătese, ca mai apoi să devină, 

                                                 
1 Suflită = boală prin care îţi pierzi graiul dacă sufli prea mult. 
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chiar el, salvatorul, împărat. În plus, împăratul mai făgăduieşte salvatorului atâţia bani încât banii vor curge în jos, peste 

salvator, iar salvatorul va sări în sus de bucuria lui fericită”. 

Se mirau sătenii aceştia mai neşcoliţi cât de agramat putea fi crainicul. Apoi i-a lămurit un boier spunându-le că 

împăratul l-a găsit pe crainic într-un şanţ şi că l-a crescut lăptăreasa. A fost angajat crainic din milă. Sau poate voia să se 

dea mare că a învăţat în sfârşit câmpurile şi familiile lexicale! 

În fine, unul dintre săteni, un moşneag, avea trei fii: unul mic, unul mijlociu şi unul mare. Fiul mijlociu era cel mai grozav. 

Moşul şi-a dus fiii la împărat şi i-a spus acestuia că cei trei copii ai lui se încumetă să le găsească pe fetele sale.  

Suveranul le-a dat cai şi bani de cheltuială, iar flăcăii s-au dus în toate cele trei zări (a patra nu fusese încă 

descoperită). Fiul cel mare a mers în prima zare şi, când i s-au terminat resursele, s-a întors descumpănit la tatăl tău. Fiul 

cel mic a păţit la fel, doar că s-a întors mai repede.  

Fiul cel mijlociu.. .ehei, aici e o întreagă poveste. Acesta şi-a ales singur calul, era mai mic şi arăta răpciugos, însă era 

fermecat. Avea în urechea dreaptă mâncare ce nu se termina niciodată, iar în urechea stângă băutură fără sfârşit. Astfel, 

protagonistul a reuşit să trăiască.  

Eroul s-a pregătit bine pentru drum, dar a uitat ceva esenţial: o hartă. Drept care s-a rătăcit. Când a realizat asta, 

Victor (acesta era prenumele lui, predestinat desigur) era destul de departe de orice aşezare omenească, dar nu ştia 

asta, motiv pentru care nu s-a mirat când a întâlnit o femeie bătrână, îmbrăcată într-o rochie lungă, neagră, şi cu un batic 

pe cap. Femeia avea lângă ea o ladă mare, la fel de neagră. Femeia l-a întrebat pe Victor: 

 Vai, nepoate, oare mă poţi ajuta să duc lada asta până în vârful dealului, unde locuiesc eu? 

 Cum să nu, mătuşă! 

Calul, bucuros că nu mai trebuie să îl care pe Victor în spate, se apucă să mănânce fânul pe care i-l dădu stăpânul său. 

După un timp de urcuş, Victor a întrebat-o pe femeie: 

 Da' mă rog, spune-mi, ce ai în lada asta, că-i tare grea, bolovani?! 

 Iaca, nişte lemne pentru foc. Dar, dacă îţi e greu, poţi să îl pui pe cal s-o care, iar tu nu te vei mai obosi.  

 Da' ce, vrei să omor calul? Mai bine o duc eu, că el e deja prea obosit.  

− O, dar e doar un cal! 

 Dar şi el e fiinţă! 

Văzând bătrâna că Victor nu cedează, îi spuse:  

− Eu sunt Sfânta Vineri. Pentru că ai fost bun şi nu te-ai gândit numai la tine, te voi lăsa să alegi un cufăr din pod. 
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Victor, care nu voia să se împovăreze, i-a dat bineţe Sfintei, şi-a ales un cufăr şi s-a dus mai departe. În cufăr se afla 

un paloş de omorât balauri. Uituc fiind, nu i-a cerut Sfintei Vineri o hartă. Ulterior s-a gândit că se va descurca el cumva.  

A ajuns pe o păşune unde creştea multă iarbă verde ca smaraldul şi o grămadă de cai pur-sânge păşteau iarba sau se 

plimbau de colo-colo. Victor, văzând ochii rugători ai căluţului său, l-a lăsat pe păşune şi a plecat mai departe. Nu ştiu cum 

s-a făcut, dar eroul nostru a ajuns într-o pădure cu copaci ce aveau trunchiurile roşii şi frunzele negre. Acolo a dat de 

mulţi balauri. Hopa! Şi-a amintit din legendele spuse de tatăl său că era în pădurea balaurilor. Ce bine că avea la el paloşul 

fermecat de la Sfânta Vineri, unealta perfectă de retezat capete de balauri! Cei de aici erau roşii, cu dungi verzi, ceea ce 

însemna că erau balauri feroce. Victor a mers în mijlocul pădurii unde se afla izvorul balaurilor, o fântână cu apă roşie 

care se învârtea ca un uragan. El a pus un strop de apă limpede în fântână şi atunci s-a întâmplat ceea ce nu s-a mai 

întâmplat şi nici nu se va mai întâmpla vreodată: din izvor a ieşit un balaur micuţ, tot negru, cu excepţia nervurilor de pe 

aripi şi a ochilor care erau violet. Acest balaur era bun şi drăguţ şi pentru că măsura doar un stânjen, Victor îi puse 

numele de Stânjenel, dar îl alinta Iris, floarea lui preferată. L-a încălecat şi şi-a luat zborul.  

Curând, a ajuns pe tărâmul zmeilor. Acolo a văzut o poartă mare din fier. Ca să ajungă în împărăţia zmeilor, trebuia să 

treacă prin această poartă. În faţa porţii se aflau cinci zmei, straja. Când l-au văzut pe Stânjenel, aşa micuţ cum era el, i-

au spus: 

− Cu potaia asta ai venit la noi, prinţule? N-o să te mai întorci! Ha, ha, ha! 

În momentul acela, ceva neaşteptat se petrecu. Stânjenel, din micuţ cum era, se făcu extrem de mare, cam de o sută de 

stânjeni. Zmeii au rămas şocaţi şi cu gurile căscate. Unul dintre ei a leşinat. Căpitanul s-a pus în gardă şi s-a auzit un jalnic 

„Să te văd...” Stânjenel a aruncat o flacără mov spre poarta apărată de zmei, care se topi pe loc. Apoi s-a făcut din nou 

mic şi drăguţ. Victor era impresionat şi mulţumit. A trecut de poartă şi şi-a lăsat balaurul să pască în voie. Stânjenel 

mânca iarbă.  

A mers cât a mers, şi Victor a dat de un palat din bronz. Acolo a întâlnit-o pe fata cea mică a împăratului, care i-a spus:  

− Fugi, că de vine zmeul şi te vede, te omoară! 
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− N-ai nicio grijă, îi răspunse Victor!  

Când a venit zmeul, Victor i-a tăiat buzduganul cu paloşul său fermecat, iar apoi i-a retezat 

capul. A luat fata cea mică şi a pornit mai departe. A ajuns la un palat din argint, unde trăia fata 

cea mijlocie. Cei doi s-au plăcut pe loc. Ea i-a spus: 

− Fugi, că de vine zmeul şi te vede, te omoară! 

− N-ai nicio grijă, îi răspunse Victor!  

Când în sfârşit a venit zmeul, flăcăul nostru l-a răpus şi pe acesta, luă fata şi 

plecă mai departe. A ajuns la un palat din aur, unde a găsit-o pe fata cea mare, 

care i-a spus: 

− Fugi, că de vine zmeul şi te vede, te omoară! 

− N-ai nicio grijă, îi răspunse Victor!  

A învins şi zmeul cel mare, le-a luat pe cele trei fete şi a plecat de unde a 

venit, spre palatul împăratului. Odată întorşi, bucuria a fost mare, iar Victor şi 

fata cea mijlocie au făcut o nuntă ca-n poveşti. Şi am fost şi eu acolo de am 

mâncat pulpe de păstrăvi şi aripi de purcel.  
⃰ 

Şi pentru că povestea mea este atât de bună, poate credeţi că este şi o ...mare 

minciună!  

Dar, nu, nici vorbă!  

Veţi spune uitându-vă chiorâş la mine: nu se poate, n-o fost aşa, e prea de tot! 

Credeţi-mă pe cuvânt! Cum să nu fie, dac-o fost! 
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PETRU DAISA, 12 ani 
Îmi plac în special cărţile de aventură, dar nu cele prea violente sau cele care au un final prea dramatic. Apreciez, în general, cărţile 

care au drept protagonist un copil sau, dacă este vorba despre altă fiinţă, poate fi orice, dar nu un adult. Prefer romanele fantastice sau 

ştiinţifico-fantastice. Am citit legende şi basme româneşti, dintre care mi-au plăcut cel mai mult romanele scrise de Sânziana Popescu, 

deoarece sunt un fel de basme de o mai mare întindere şi ies din tiparul obişnuit. 

Dacă ar fi să mă descriu în calitate de autor, îmi place să mă inspir câte puţin din cărţile citite şi să creez un tot original. Deşi mă simt 

mai bine în ipostaza de cititor, nu o dau la o parte nici pe cea de autor, care mă ajută să îmi împărtăşesc ideile şi altora.   

 

PÂNĂ LA ADÂNCI BĂTRÂNEŢI 
 

A fost odată, pe când mărul făcea mere şi părul făcea pere, iar oamenii locuiau în cutii mari de beton, a fost un băiat, 

iar pe acest băiat îl chema Andrei. Andrei al nostru nu era cel mai cuminte copil, nici un elev excepţional. Pe când se 

povesteşte această întâmplare, el are unsprezece ani spre doisprezece. 

Andrei era în vacanţa de vară, la bunici. El se juca uneori cu prietenii în curtea din spatele casei, fiindcă aceasta era 

foarte mare. Într-o astfel de zi ei se jucau de-a v-aţi ascunselea. Când Andrei se duse la copacul în care obişnuia să se 

ascundă, observă cu stupoare că altcineva se pitise acolo. Prin urmare, căută alt loc unde să se ascundă până ce dădu de o 

porţiune unde iarba nu mai fusese cosită de mult. Ştiind că mai are puţin timp, fugi într-acolo. Locul pe unde călca Andrei 

era acoperit cu grinzi de lemn, cam putrezite. Dar, pe neaşteptate... sub greutatea băiatului acestea se rupseră. Andrei 

căzu într-o groapă adâncă de vreo doi metri. Groapa nu continua în jos, ci în faţă. Andrei înaintă un pic şi descoperi un 

perete format din mai multe trunchiuri de copac aşezate vertical. Un fel de ţăruşi, dar mai groşi.  

Băiatul a crezut că e o ascunzătoare destul de bună, dar a auzit paşi şi vocea unui prieten. A dat la o parte un ţăruş şi a 

pătruns înăuntru. Nu a apucat să pună ţăruşul la loc, fiindcă a fost absorbit de portalul care se afla în spatele lui. De fapt, 

povestea începe aici, dar cele scrise mai sus îl vor ajuta pe cititor să îşi dea seama că această relatare nu este o poveste.  

Andrei s-a trezit într-o încăpere ce avea doar o uşă. Înăuntru se aflau un birou la care era aşezat un bătrân. Acesta 

întrebă: 

 Avem un vizitator... Ei, cum te cheamă? 

 Cine eşti?  
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 Îţi spun dacă-mi răspunzi. 

 Mă cheamă Andrei. 

 Bine, eu sunt Portarul. Tu vei intra într-o poveste, aşa că răspunde. Câţi ani ai? 

 Unsprezece. 

 Să vedem... Care-i mâncarea ta favorită? 

Ciorba de burtă îmi place cel mai mult.  

 Faci sport? 

 Da, fac, echitaţie.  

 Ai noroc, băiete. Tu în povestea asta vei fi Făt-Frumos. Acum să vedem în ce poveste îţi faci loc. Sunt vreo trei pe aici.  

Portarul scrise ceva la un calculator.  

 Deci ai spus că faci echitaţie. În ce dată te-ai născut? 

 În 29 august 2004.  

 Cred că ajunge. Oricum, mai trebuia să te întreb câteva lucruri, dar vei ajunge în Povestea Neagră şi trebuie să o 

salvezi pe prinţesa Ileana şi s-ar putea să nu te mai întorci, precum mulţi alţii. Ar mai fi trebuit să pun în Dosarul 

Poveştilor nişte detalii, dar să nu mai pierdem timpul. Intră pe uşă. 

Uşa era deschisă. Înăuntru era un întuneric ciudat, ca o prăpastie. Andrei nu mai apucă să spună nimic fiindcă bătrânul 

Portar îl împinse înăuntru.  
* 

Iarba era moale, iar Făt-Frumos avea lângă el o carte. Stând întins pe iarbă citi titlul cărţii: Povestea Neagră – Cartea 
Personajelor. Citi ce scrie la capitolul Făt-Frumos. În mare, el află că trebuia să urmeze cărarea cea largă pentru a ajunge 

la Turnul Ielelor. Acolo era captivă frumoasa prinţesă. Dar trebuia să se grăbească fiindcă, dacă nu ajungea într-un an la 

prinţesă, aceasta ar fi fost furată de zmeul Ciomag. Andrei nu avea cal năzdrăvan fiindcă acesta plecase în altă poveste. 

Prin urmare, Făt-Frumos merse pe jos. Drumul îl duse la Împărăţia Zmeilor, unde ajunse după nouă zile. Făt-Frumos intră 

pe poartă, unde îl întâmpină un zmeu furios: 

 Un' te duci, fricosule?  

 Eu sunt Făt-Frumos! 

 Te voi răpune, îndrăzneţule! Cum vrei să ne batem: în luptă să ne luptăm, în buzdugane să ne zdrobim sau în săbii să ne 

tăiem? 
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 Ba în luptă, că-i mai dreaptă! 

Şi apucă zmeul o dată pe Făt-Frumos de-l trânti în pământ până la glezne. Dar Făt-Frumos, fiind grăbit, îl băgă pe zmeu 

în pământ până la gât şi-i tăie capul. După această … scurtă întâmplare (că doar în poveştile moderne totul se întâmplă 

repede, nu avem timp de pierdut, doar e secolul vitezei!), îşi continuă liniştit drumul. Când ieşea din Împărăţia Zmeilor, îl 

văzu pe Ciomag mergând pe cărare. Simţind că zmeul a trişat, Făt-Frumos luă buzduganul şi îl azvârli în capul zmeului. 

Ciomag fu doborât la pământ. Ştiind că nu avea vreme de pierdut, Făt-Frumos încălecă pe un cal zmeiesc şi porni în grabă 

pe cărare. După încă nouă zile şi nouă nopţi lungi cât o zi de post, Făt-Frumos ajunse la o peşteră. Intră curajos în ea şi 

acolo dădu de un balaur cu douăsprezece capete, care era pus să păzească Peştera Solomonarilor. Eroul nostru reteză 

şase capete ale balaurului dintr-o lovitură, dar când dădu să le taie şi pe celelalte, cele pe care le tăiase crescură la loc. Şi 

aşa se luptară cei doi vreme îndelungată, până când Făt-Frumos reuşi să lege capetele unul de altul şi să le taie ca pe o 

pită.  

În peşteră se afla reşedinţa Solomonarilor. Aceştia erau vrăjitori meteorologi malefici. Dar cum niciun erou nu e prost, 

Făt-Frumos puse calul zmeiesc la fugă direct în peşteră, creând astfel o diversiune. După puţin timp, îşi făcu drum prin 

peşteră, iar, dacă întâlnea vreun solomonar care ar fi putut să îi creeze probleme, atunci îl culca cu paloşul la pământ.  

În cazul în care cineva nu ştie cum arată solomonarii, îi voi spune că sunt îngrozitori, au ochii bulbucaţi, fruntea lată şi 

încreţită, piept bombat, trup puternic şi sunt îmbrăcaţi în haine numai petice, murdare, ca de cerşetor.  

Făt-Frumos ieşi din peşteră şi merse cale de nouă zile şi nouă nopţi până ce dădu de căsuţa Sfintei Vineri, de unde - 

culmea! - nu mai există nici fir de cărare. Prin urmare, intră în coliba Sfintei Vineri.  

 Ce vânt te aduce pe aici, măi flăcăule? 

 Uite, mătuşico, soarta m-a adus aici. Dar am şi eu o întrebare: ce să fac pentru a ajunge la Turnul Ielelor, căci drumul 

pe care trebuia să-l urmez nu mai este.  

 Ei, şi tu! Dacă mă slujeşti cum se cuvine îţi voi spune cum să ajungi la sora mea mai mare, Sfânta Duminică, care te va 

îndruma cum va şti ea mai bine. Pe deasupra, îţi voi da şi un cal dintre supuşii mei cei mai rapizi.  

 Bine, dar cât ar trebui să te slujesc, mătuşico? Eu am un timp limită pentru a termina povestea. Şi apoi, dacă ajung la 

sora ta mai mare, şi ea îmi va cere să o slujesc, după aceea... 

 Mai încet, mai încet! Ai puţintică răbdare.  

În următorul minut, ochii lui Făt-Frumos se făcură cât cepele: Sfânta scoase dintr-un buzunar un telefon inteligent şi 

vorbi cu Sfânta Duminică. Apoi, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, îi spuse lui Făt-Frumos: 
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 Să mă slujeşti cu credinţă nouă luni de zile. Eu voi pleca şi, până mă întorc, să fie toate rânduite, să speli jivinele din 

curte şi să ai grijă de ogradă. 

 Sărut mâna, zise Făt-Frumos.  

Acesta făcea toate câte trebuia şi, din când în când, mai dădea câte o pagină din calendar, fără ca Sfânta să-şi dea 

seama. În ritmul acesta, nouă luni trecură în cinci şi, în ultima zi, Sfânta Vineri zise: 

 Acum, Făt-Frumos, îţi voi spune cum poţi ajunge la sora mea. Trebuie să mergi cu calul pe care ţi-l voi da şi el te va 

duce pe drumul cel bun. Dar vezi, să-l laşi să meargă pe unde va voi el, chiar dacă ţi se va părea că nu e cel mai potrivit 

drum. Altfel, va fi rău de tine. Dar, urcă-te în pod şi alege un cufăr de acolo. 

Făt-Frumos citise poveşti cu Sfânta Vineri şi ştia că în cuferele cele mai mari erau balauri şi şerpi veninoşi, iar în cele 

mici, prăfuite, se aflau lucruri valoroase. Aşa că a ales unul mare, cât să-l poată duce un cal puternic. A pus cufărul pe 

spinarea calului şi dus a fost.  

Făt-Frumos şi calul merseră o lună întreagă ba prin păduri întunecoase de nu ştiai pe unde calci, ba prin mlaştini ciudate 

că abia reuşeai să nu te scufunzi şi, într-un târziu, ajunseră la Sfânta Duminică. Dar, înainte să treacă apa Sâmbetei, Făt-

Frumos legă calul. 

Sfânta Duminică vorbi cu Făt-Frumos şi se înţeleseră ca Sfânta să-i dea un fluier fermecat lui Făt-Frumos. Dacă cineva 

sufla în aces fluier, toţi cei care auzeau sunetul lui începeau să danseze cu excepţia celui care îl utiliza. Făt-Frumos află 

că, dacă va urma apa Sâmbetei, va ajunge la Turnul Ielelor în treizeci şi trei de zile.  

În drumul său Făt-Frumos întâlni vâlve, zâne şi tot felul de creaturi fantastice. După douăsprezece zile ajunse la Blajini 

şi văzu că ei mâncau de post tot timpul, cu excepţia Paştilor. La acea masă ei obişnuiau să mănânce un ou fiert. Blajinii nu 

se supărau unii pe alţii şi păreau mult mai tineri decât erau.  

Dar binele vine c-un rău, aşa că, în a treizeci şi doua zi, Făt-Frumos ajunse pe tărâmul Ielelor. Acolo, a stat o vreme 

gândindu-se la ceea ce avea de făcut. Şi într-o zi, soarta îi surâse. O rusalcă îl chestionă pe Făt-Frumos şi acceptă cufărul 

minunat care, chipurile, conţinea podoabe pentru păr, licori magice şi oglinzi în care, dacă te priveşti, întinereşti. Rusalca 

fu sfătuită să îl deschidă împreună cu suratele ei.  
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Cred că aţi ghicit ce s-a întâmplat după aceea. În timp ce şerpii veninoşi şi balaurii făceau prăpăd în palatul ielelor, Făt-

Frumos porni şi merse şi merse până ce ajunse la Turnul Ielelor, unde era captivă prinţesa Ileana. În curtea turnului, Făt-

Frumos avu o întâlnire nu foarte plăcută cu ... zmeul Ciomag. Se pare că trişase din nou. Pornise mai devreme după  
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prinţesă, căci deja o avea legată şi o ducea după el. Făt-Frumos fu uimit de frumuseţea prinţesei, aşa că se hotărî să o 

salveze din mâinile lui Ciomag. Acesta spuse: 

 Se pare că ai reuşit să ajungi până aici. Într-o zi vei învăţa că nimeni nu termină povestea asta. Nu degeaba îi zice 

Povestea Neagră. 

 Nu e corect! zise Făt-Frumos. 

 Viaţa nu e corectă, dragul meu.  

Făt-Frumos scoase paloşul scrâşnind din dinţi şi încercă să-l lovească pe zmeu, dar oricine ştie că armele acestora sunt 

magice, şi că ei nu pot fi învinşi decât în luptă dreaptă. Prin urmare, Ciomag frânse cu buzduganul său paloşul lui Făt-

Frumos.  

Zmeul, ştiind că povestea va avea un final trist, nu îl trimise pe Făt-Frumos în Turnul Ielelor (o moarte sigură) ci se 

hotărî să îl omoare cu mâna lui. Îi spuse: 

 Uite, dacă o faci pe prinţesa Ileana să danseze cu mine atunci te las în pace. Dacă nu poţi, vei muri. 

Făt-Frumos acceptă, dar prinţesa începu să plângă, din cauză că îl îndrăgea pe Făt-Frumos şi ştia că nu putea dansa cu 

zmeul. Dar Făt-Frumos duse fluierul la gură şi suflă. Atunci, fără să vrea, prinţesa începu să se prindă în dans cu urâciunea 

de zmeu. După ce Făt-Frumos se opri din suflat, prinţesa sări în braţele lui şi îl îmbrăţişă. Zmeul, însă, nu se dădu bătut cu 

una, cu două. Luă buzduganul său, fiind hotărât să îi strivească pe cei doi. Ceea ce zmeul nu a luat 

în calcul a fost calul din spatele lui (calul Sfintei Vineri), care îi dădu o copită lui Ciomag care 

rămase mort, fără suflare.  

Făt-Frumos şi prinţesa Ileana au trăit fericiţi... dar nu până la adânci bătrâneţi. Aici sunt 

dator cititorului cu o explicaţie. Portarul mai trebuia să scrie nişte date pentru a exista în 

poveste până la adânci bătrâneţi. Dacă povestea are un final fericit atunci ea este scrisă. 

Se făcu o nuntă ca în poveşti care ţinu trei zile. Am fost şi eu acolo, drept amintire am o aripă 

friptă de iepure, ... 

Andrei fu absorbit de portal şi trimis în lumea reală. Se afla în curte. Ieşi câştigător la jocul 

de-a v-aţi ascunselea. Merse entuziasmat la prietenii săi şi le povesti ce i se întâmplase. Aceştia 

îl luară în râs, aşa că Andrei nu mai putu decât să se retragă supărat în camera lui. Acolo luă în 

mână o carte de poveşti de pe raft. Uitându-se la Cuprins, dădu cu ochii de o poveste Până la 
adânci bătrâneţi. Curios, se apucă îndată de citit: Iarba era moale, iar Făt-Frumos... 
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ALEXANDRA OANA DONCI, 11 ani 
Eu sunt un cititor căruia îi plac cărţile cu basme. În timpul liber îmi place să scriu poveşti şi poezii, care nu sunt chiar aşa de reuşite, dar 

cu muncă şi ambiţie pot să devină mai bune. Dacă aş alege dintre dreptul de a citi şi dreptul  de autor, l-aş alege pe cel din urmă. 

Dacă aş avea ocazia aş scrie o carte pentru copii. Ar fi foarte frumos! 

 

ILEANA COSÂNZEANA 
 

A fost odată ca niciodată o fetiţă pe nume Ileana Cosânzeana. Era o fetiţă frumoasă, cu ochii de un albastru ca apa 

mării şi părul cârlionţat. 

Într-o dimineaţă a fost sunată de bunica sa care i-a spus că este foarte bolnavă. Aşa că Ileana s-a gândit să-i facă o 

surpriză ducându-i un coş cu supă de pui, cozonac şi ceai de mentă pentru că profesoara ei de franceză i-a spus că acest 

ceai calmează oamenii. Mergând ea pe cărare prin pădure, a văzut nişte flori şi s-a gândit să culeagă câteva. Ileana 

Cosânzeana s-a întâlnit cu lupul. Ea s-a speriat şi a fugit. Fiind neatentă, s-a împiedicat şi a căzut într-o groapă. Această 

groapă nu era una simplă, era de fapt o buclă în poveşti. Ileana a ajuns într-un luminiş superb, a mai mers puţin şi a găsit o 

casă mare. A intrat în ea şi a văzut pe masă şapte farfurii cu terci de ovăz. Mănâncă terciul şi brusc i se făcu somn. Urcă 

pe scări şi găseşte şapte paturi. Şi-a dat seama că a ajuns în povestea „Albă ca zăpada şi cei şapte pitici”. A adormit şi, 

după câtva timp, au sosit acasă şi cei şapte pitici. Ileana Cosânzeana s-a speriat şi a fugit, continuându-şi drumul prin 

pădure cu speranţa că va ajunge acasă. Dar a ajuns în povestea „Cenuşăreasa”, direct la castelul prinţului, unde avea loc o 

petrecere. Prinţul, în loc să danseze cu  Cenuşăreasa, a dansat cu Ileana. Se pare că ea călătorea dintr-o poveste în alta! 

Speriată, fugit din castel. Prinţul a strigat-o, dar fata nici nu l-a băgat în seamă. Dintr-o dată a ajuns pe plaja din „Mica 

Sirenă”.  

Până la urmă, Ileana s-a întâlnit cu zânele ursitoare din „Frumoasa din pădurea adormită”. Ea le-a rugat să o trimită 

înapoi acasă şi acestea au ajutat-o. Ileana a ajuns la bunica sa şi i-a povestit totul. Bunica nu a crezut-o până când nu i-a 

arătat un selfie în care erau şi piticii. Bunica s-a mirat şi i-a spus să plece acasă pentru că se va descurca şi singură. A 

fugit afară din casă şi... a lovit-o o maşină.  

Staţi liniştiţi, dragilor, Ileana nu este grav rănită.... aceasta a fost doar povestea mea încâlcită.  
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ANA-MARIA DUMITRU, 16 ani 
Paradisul adolescenţei  Anei  nu este pierdut,  e chiar Cartea, matca destinului ei , din care decurg meandrele unei vieţi încă neştiute, 

dar visate.  

 

LEGĂMÂNT PENTRU GENERAŢII 
 

O mărunţică cetate de basm, o căscioară văruită în alb, animată de prezenţa unei făpturi de poveste, o Sfântă Vineri  a 

secolului al XXI-lea, purtând cu graţie o ie muntenească, străjuită straşnic de a ei căţeluşă cu dinţii de oţel. o căscioară 

de ţară cu minunate vase de lut, ştergare şi atâtea alte obiecte de artă populară. Acesta este izvorul cântecelor, 

poveştilor şi eresurilor mele. 

Aici mă deprinsei a prinde înţelesul realităţii: magie pură  camuflată în profan grosier. 

Aici, în locul acesta, la adăpost de zgura oraşului am înţeles că realitatea este populată de zâne-îngeri, făpturi de rouă, 

cu corpuri eterate, trupe speciale purtând zalele  bunătăţii şi platoşa speranţei, în cele şapte ceruri ale Domnului. Unele 

au şase aripi, altele numai patru, unele sunt de foc, altele numai de apă sau de adiere. În culorile curcubeului, voi, zâne 

înveşmântate în eter mă leg să vă spun povestea în curând! 

Începem călătoria la ceas de taină vesperală, într-un colţ de cătun, al descântecelor toarse cu alean şi al poveştilor cu 

tâlc: 

În ţărişoara asta de rouă şi lumină, a fost odată un împărat tare avut în averi, dar şi în neprieteni, după cum grăieşte 

zicala: „Unde-s turme mari şi oi/Sunt şi turme de nevoi;/Unde- s turme de oi blânzi / Sunt şi mii de lupi flămînzi.” 

Tocmai de aceea, împăratul era mai toată vremea în luptă cu neprietenii, cu care tot şuguia, alintându-i: „Neprietene, 

neprietene, mult nu chibzuieşti, căci altfel, în pace vieţuieşti!”. 

Astfel, înainte de a pleca la luptă, de unde se va întoarce, ca de obicei, cu laurii pe fruntea-i senină, împăratul le spuse 

celor trei feciori ai săi  să fie cu luare aminte în absenţa sa:  

„Rămâneţi sănătoşi şi cu minte, luaţi cheile acestea pentru a putea deschide toate odăile, numai pe cea ruginită ţineţi-o 

departe, căci ea poate deschide chilia albă  de la mitocul cel din capătul satului!” 

Dar cum arzulie le-a fost nerăbdarea de a afla ce poate ascunde o biată chiliuţă, cei trei fii ai omului se duseră 

stăpâniţi de dorul de a şti ce s-o afla într-un fost adăpost de oameni însufleţiţi de dorul de Dumnezeu, e monahi cenobiţi 
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cu drag de Dumnezeu în sânge. 

Cheia cea ruginită le deschise uşa, după ce o răsuciră în broască cu o sfială de apostoli necuminţi şi, când intrară , ce 

văzură? Chilia albă-albicioară nu mai avea niciun semn al vechilor ei rugători, ci numai o icoană, un tablou straniu mai 

degrabă, ce arăta un chip de o frumuseţe  care se îndepărta de modelul ştiut de ei din icoanele Bisericii.  

Fiul cel mic nu îşi mai putea dezlipi ochii de icoană, mama lui nu îi mai putea intra în voie, căci feciorul ardea de 

nerăbdare să afle de la tatăl lui ce taină ascunde bucata asta hipnotică de lemn. 

Un an întreg îl munciră gândurile până ce tatăl se întoarse de la război.   

„Hei, fiilor, acum că se gătă bătălia, mă aflu sănătos din nou în sânul familiei. dar de unde paloarea asta pe obrazul 

vostru? Nu cumva intrarăţi în chilie? 

„Intrarăm, părinte drag, şi de atunci, nu ne mai găsim tihna! Eliberează-ne de focul ăsta şi spune-ne cine e fata, chipul 

din icoană?” 

„Of, dragii mei, de nu v-aş fi oprit, poate aţi fi rămas cu ale voastre. Nu-i făptură de-a noastră, nu e fată, dragii mei. 

Zâna Zânelor este Crăiasa Crăieselor şi, deşi e de când lumea de bătrână, nu îmbătrâneşte, şireata! Zic bătrânii că a făcut 

un pact cu Solomonarii la vremea Paştilor acum şase sute de ani, bând licoarea sfinţită: niciodată să nu îmbătrânească, cu 

condiţia să nu îşi ia soţ. Mulţi flăcăi au încercat s-o peţească pe Zâna Zânelor, însă ursitoarele ei i-au fermecat, căci nu 

vor ca nemurirea şi tinereţea veşnică − promisiunea lor din leagăn să fie încălcată.” 

Dar cum solomonarii, în înţelepciunea lor împrumutată de la patronul lor biblic, au toaca lor de lemn cu 

care cheamă duhurile Vântului, şoptindu-le descântece de dragoste, văzând oftatul adânc al fiului 

celui mic al Împăratului care nu îşi mai găsea odihna după ce văzuse icoana din chiliuţă, bătură pe 

toacă  ritmuri de schimbare a ursitei Crăiesei: 

„Crăiasă, crăiasă, nu te sfii, împărăteasă, 

Ci lasă vălul de fecioară şi te fă mireasă, mireasă de crai, 

În minune de pâmânt, în străbun dalb plai!” 

Duhurile vântului „zgrebunţate” (chemate necontenit) în mărinimia lor, înduioşate de dragul de nuntire 

a fiului Împăratului, înţeleseră legile lumeşti şi dezlegară farmecele nemuririi pentru o mare iubire ce 

dăinuie dincolo de moarte, în conştiinţa fiilor, nepoţilor şi strănepoţilor, dintre care unul sunt chiar 

eu. 
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CRISTIANA IELCIU, 11 ani  
Incă de la o vârstă fragedă părinţii mei m-au încurajat să citesc. La început am citit carţi uşoare, cu multe poze. Am continuat mereu sa 

citesc toate genurile de cărţi, de la cele de aventur, 

 la romanele poliţiste, dar cărţile mele preferate au rămas cele de acţiune. 

Momentele de suspans care îţi taie respiraţia sunt preferatele mele. In calitate de autoare îmi place să fabulez despre personaje cu puteri 

supranaturale şi despre locuri nemaivăzute.  

 

ÎN CĂUTAREA IANEI 
 

„A fost odată ca niciodată că dacă n-ar fi fost nu s-ar mai fi povestit....” 

A fost odată in tărâmul zânelor şi al căpcăunilor o sânziană pe nume Iana Sânziana. Ea era cea mai iubită sânziană 

din câte se mai auziseră pe acele meleaguri. Era sora soarelui, iubită de el, dar de care ea se temea şi fugea. Până 

intr-o zi când soarele a răpit-o pe Iana, închizând-o intr-un turn cu treisprezece etaje, fără geamuri şi fără camere 

doar cu nişte scări pe care puteai să urci sau să cobori. Nicio zână nu ştia  unde a dispărut Iana. Mult timp au căuta-o 

căpcăunii împreună cu zânele, dar nimeni nu a reuşit să o găsească pe sărmana Iana Sânziana. În timpul acesta, ea 

plângea şi îl ruga pe fratele ei, soarele, să oelibereze, dar era prea târziu, el plecase deja. Plecase din tărâmul 

fermecat  şi nu mai avea de gând să se întoarcă vreodată. Prin urmare Iana nu mai avea nici o cale de scăpare. După 

câţiva ani ea işi pierduse  orice speranţă că va scăpa, iar celelalte zâne şi-au oprit căutarea prietenei lor.” 

Aici povestea s-a terminat, căci din carte lipsea a doua jumătate. Oricum Chira adormea de fiecare dată la aceasta 

parte, visând că ea va reuşi să termine într-un final povestea, să o găsească pe Iana şi să o elibereze. În fiecare 

noapte, fetiţa visa că într-o zi va găsi un portal spre lumea zânelor şi a căpcăunilor şi va putea intra, va cunoaşte 

fiinţe extraordinare, de neînchipuit, dragoni, balauri, uriaşi, spiriduşi. 

Din nefericire familia ei nu era de acord cu ea. De fiecare dată când Chira voia să le povestească despre 

personajele fermecate şi despre poveştile ei cu zgripsori si sânziene, aceştia nu o băgau în seamă, ba chiar uneori 

plecau fără să asculte nici măcar prima parte a poveştii ei. Acest lucru o supăra foarte tare pe Chira, dorindu-şi 
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uneori să plece de acasă şi să meargă în căutarea tărâmului fermecat singură. Dar ea ştia că acest lucru era imposibil, 

deoarece era prea mică ca să se descurce fără nici un ajutor sau cel puţin aşa credea ea.  

Chira era o fetiţă de numai şapte anişori. Fetiţa trăia într-un sat sărăcăcios unde nu putea merge la şcoală, 

deoarece în sat nu exista nicio şcoală. Numai copii mai bogaţi din sat puteau învăţa să scrie şi să citească. Ceilalţi 

copii trebuiau să lucreze pe câmp, să scoată oile la păscut şi să muncească prin ogradă sau prin casă. Toate fetele 

ştiau încă de la o vârstă foarte fragedă să gătească şi să tricoteze în timp ce băieţii ştiau să taie lemne, să 

călărească şi să cosească iarba.  

În timp ce celelalte fete din sat îşi ajutau mamele la treburile casei, fata se informa de la bătrânele din sat despre 

personaje supranaturale. Toată lumea o îndrăgea pe fetiţă, o plăceau pentru curiozitatea ei şi pentru spiritul de 

aventură. să afle mai multe. 

Chira a împlinit cincisprezece ani şi încă îşi mai dorea să ajungă în tărâmul magic. Cu acordul mamei ei, şi-a luat 

inima în dinţi şi a plecat în căutarea lui. A mers trei zile şi trei nopţi fără oprire, dar nu a ajuns în tărâmul magic. Era 

gata să se întoarcă acasă,  dar a prins-o noaptea într-o pădure. Şi-a făcut culcuş sub un copac cu flori bine 

mirositoare.  În timpul nopţii, trei bărbaţi puternici, care erau gărzile prinţesei-zână, au găsit-o adormită şi au dus-o 

la castel. Când s-a trezit, fata se afla într-o camera, într-un un pat cu baldachin â. Pe pereţi era un tapet de mătase 

roşie si pe podea un covor foarte fin. Chira s-a speriat la început când a văzut unde se află, dar după câteva clipe s-a 

liniştit, s-a spălat şi s-a îmbrăcat cu hainele  pe care le-a găsit lângă pat. Când era gata să iasă din cameră două gărzi 

o aşteptau în faţa camerei. Cei doi au condus-o până la prinţesa-zână care i-a spus: 

− Bună dimineaţa, Chira! Sper că ai avut un somn liniştit. Ştiu că ai o mulţime de întrebări referitoare la lumea 

noastră şi aş fi fericită să îţi răspund la toate, dar mă tem că nu avem destul timp. Eu sunt prinţesa-zână, fiica 

regelui şi cea mai bună prietenă a Ianei. Ştiu că ai venit aici pentru a o salva pe Iana şi pentru a-ţi termina povestea. 

Vreau sa ştii că o să te ajut cu tot ce îmi stă în putinţă. După cum ştii şi tu,â din povestea pe care ţi-o citea mama ta 

în fiecare seară, Iana a fost răpită de fratele ei, soarele, din cauza geloziei . Acuma ea stă într -un turn singură de 

şapte ani. M-am bucurat foarte mult când am aflat că cineva se va încumeta să o mai caute. Dacă o vei găsi, vreau să 

ştii că vei fi răsplătită pe măsură. 

− Bună dimineaţa, majestate! Mă bucur că sunt primită aşa de călduros pe tărâmul vostru. Eu am venit pentru a o 

salva pe Iana, deoarece vreau să îmi termin povestea, de aceea nu vreau să vă jignesc când vă spun că nu am nevoie de 

nicio răsplată. Faptul că o voi salva pe Iana şi că o voi aduce acasă este răsplata în sine. 
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− Prea bine, a răspuns prinţesa. Mănâncă ceva iar după 

aceea vom putea merge în grădină şi o să vorbim despre Iana 

şi despre tine, bineînţeles. 

Chira a văzut o masă plină de bunătăţi. Fata era aşa de 

înfometată încât nu putea crede că toată mâncarea era a ei. 

Ea a mâncat de la fructe exotice pe care nu le mai gustase 

vreodată până la creveţi cu alge de mare. După ce a terminat 

de mâncat, s-a dus în grădinile palatului unde era aşteptată 

de prinţesă. În grădini, copacii erau tunşi în diferite forme. 

Fiecare copac reprezenta câte o personă dragă din viaţa 

prinţesei. Cele doua fete s-au întâlnit lângă copacul care o 

reprezenta pe Iana. Chira putea vedea cât de afectată era 

prinţesa de dispariţia ei. Ea i-a spus cu ochii în lacrimi că 

Iana i-a fost ca o soră şi când a dispărut tot tărâmul s-a 

întunecat.  

 

A doua zi, dis-de-dimineaţă fata a plecat de la castel numai cu speranţă şi cu un rucsac cu mâncare. Ea ştia cât de 

periculos avea să fie, cu câte creaturi hidoase avea să se întâlnească şi mai ales câte zile şi câte nopţi avea să meargă 

singură. A mers ea ce a mers şi a intrat într-o pădure. Când a ajuns în inima codrului a zărit-o pe Muma Pădurii. Dintr-

o dată Chira a auzit cum vântul îi vorbeşte. „Întoarce-te, n-ai ce căuta aici, te va omorî! ”. Fata ştia că dacă voia să o 

învingă pe Muma Pădurii trebuia să o prindă şi să o lege de un copac. Ea a văzut că  în dreapta ei se afla o salcie 

pletoasă. S-a urcat repede în salcie, rupând o creangă cu care avea s-o lege pe creatura din inima codrului. La 

momentul oportun Chira a atacat-o şi cu multă îndemânare a legat-o de un copac şi i-a spus: 

− Acuma trebuie să-mi împlineşti o dorinţă. Vreau să ştiu unde se află turnul în care se află închisă Iana Sânziana. 
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− Eşti foarte curajoasă şi puternică, fata mea, de aceea îţi voi îndeplini dorinţa. La capătul pădurii te va aştepta o 

zgripsuroaică. Ea te va duce la turn, dar mai întâi tu va trebui să îi zici următoarele cuvinte: „Du-mă unde nici soarele 

şi nici luna n-au mai fost, unde iarba nu creşte, iar copacii nu înfloresc.” Atunci Chira  început să alerge şi să alerge, 

alerga spre capătul pădurii, a alergat o noapte ş o zi fără oprire, fără să-i fie foame sau sete, dar când a ajuns la 

capătul pădurii nu vedea nici o zgripsuroaică. Obosită şi la capătul răbdării a strigat şi a tot strigat: „Du-mă unde nici 

soarele şi nici luna n-au mai fost, unde iarba nu creşte, unde copacii nu înfloresc.” Când a început să răguşească Chira 

s-a oprit din strigat, ştiind că dacă până atunci n-o venit nimeni nici nu va mai veni, şi s-a aşezat lângă un copac, unde 

încet-încet a adormit. În timp ce dormea a venit zgripsuroaica mumei pădurii, a luat-o pe Chira şi a dus-o la turnul 

unde era închisă Iana. 

Când s-a trezit, Chira a văzut turnul şi zgripsoroaica lângă ea. Plină de fericire s-a ridicat şi a fugit până la turn, a 

intrat şi a urcat scările când a văzut-o pe Iana întinsă pe jos.  A scos-o repede din turn şi i-a dat să bea apă, dar Iana 

tot nu s-a trezit. Speriată Chira a luat-o şi a dus-o la castelul prinţesei. Acolo Iana a avut parte de cei mai buni 

doctori şi în timp şi-a revenit. Prinţesa i-a mulţumit Chirei  pentru curajul ei şi i-a oferit un cadou pe care avea voie 

să-l deschidă numai când ajunge acasă. 

Ajunsă acasă Chira a deschis cadoul de la prinţesă, în el se afla un inel alături de un bilet pe care scria: „Cu acest 

inel vei putea intra în tărâmul fermecat când doreşti tu.” şi lângă inel era cealaltă jumătate a cărţii. Plină de uimire 

Chira a unit cele doua jumătăţi de carte şi ca printr-o vrajă cele două s-au unit ca şi cum ar fi fost întotdeauna lipite 

una de alta, iar pe copertă a apărut titlul: „În căutarea Ianei” 
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EDUARD-IVAN KARAIVANOFF, 11 ani 
Prima carte pe care am citit-o a fost un atlas cu dinozauri. Pe măsură ce am crescut a început sa-mi placa şi literatura, nu numai ştiinţa. 

Acum vreau ca si alţi oameni să citească ce scriu eu. Mi-a propus un singur lucru legat de ast : sa nu-mi irosesc viata fara sa scriu o carte. 

 

CASTELUL DE DIAMANT 
 

A fost odată ca niciodată o împărăţie mare, frumoasă şi bogată, însă avea un împărat trist şi îngândurat. Se spune că 

acest împărat a avut cândva o fiică, dar ce mai fiică! Una frumoasă ca stelele de pe cer, gingaşă ca un trandafir şi 

înţeleaptă ca un învăţat al împăratului. Această fată a fost cândva răpită de un balaur pe când regele era plecat la 

vânătoare de cerbi. Soldaţii nu putură să-i facă faţă monstrului, care scuipând flăcări, a distrus tot palatul şi a răpit 

prinţesa. Împăratul a promis celui care va reuşi să-i salveze copila, să i-o dea de soţie şi să-l lase moştenitor la tron. Mulţi 

prinţi, Feţi-Frumoşi şi voinici şi-au pierdut viaţa încercând să o salveze. 

Într-o zi se arătă la palat un băiat tânăr, sărac, îmbrăcat în zdrenţe şi cu o pălărie neagră pe cap. 

− Lăudat fiţi, Maiestatea Voastră! Am venit să vă cer să mă lăsaţi să încerc să vă salvez prea frumoasa fată! 

− Tu, ţăran neînsemnat, tu vii să mă întrebi dacă ai onoarea de a eşua în a-mi salva fiica? Ştii câţi oameni au murit 

încercând să facă asta? 

− Îmi pare rău, Sire, dar eu nu intenţionez să eşuez. Vă rog, daţi-mi măcar o şansă! Nu v-ar afecta cu nimic. 

− Ai dreptate, tinere! Acum du-te şi găseşte-mi prea iubita fată! 

Cum auzi acestea, Alecu, căci aşa se numea băiatul nostru, se pregăti de drum cu un zâmbet pe faţă şi cu gândul că face 

ceva bun, nevrând, de fapt, să fie împărat. Îşi luă cu el provizii de apă şi mâncare, un arc şi o tolbă cu săgeţi, şi la urmă, o 

sabie. Plecă înspre nord, pe unde se spune că s-ar fi dus balaurul. A mers şi a mers, zi de vară până-n seară, peste mări şi 

peste ţări până când a ajuns pe o câmpie unde se afla un foc uriaş de tabără pe care se prăjea un trup de cerb. Lângă foc, 

se afla un uriaş de patru ori cât eroul nostru. Alecu nu se înspăimântă şi se îndreptă viteaz înspre uriaş. 

− Cum îndrăzneşti să mă deranjezi? strigă uriaşul. Nu ştii cine sunt?! 

-Nu, răspunse Alecu calm, nu ştiu şi nici nu mă interesează. Eu sunt doar un biet călător de prin alte meleaguri... 
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− Cum îţi permiţi să mi te adresezi aşa? Te voi pedepsi pentru obrăznicia ta! 
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Însă uriaşul nici nu apucă să-l înhaţe pe Alecu, căci el scoase repede arcul şi îi trase o săgeată în frunte. Monstrul căzu 

la pământ, văietându-se şi blestemând. 

− Te rog, cruţă-mă, viteazule! Cruţă-mă şi îţi voi da un balsam care te face invulnerabil focului! 

− Bine, răspunse Alecu, dar cu condiţia să nu mai subestimezi pe nimeni! 

Uriaşul dădu din cap, iar Alecu plecă cu balsamul primit. Şi merse el, şi merse din nou, până când a ajuns la o colibă. 

Vrând să ceară adăpost pentru o noapte, bătu la uşă. O bătrânică de vreo nouăzeci de ani, cu riduri multe pe faţă şi cu o 

mantie neagră pe spate îl întâmpină pe Alecu. Ea îl pofti cu mâncare gustoasă, cu un pătuţ comod şi o camera călduroasă. 

Însă ziua următoare Alecu o auzi pe bătrânică rostind o reţetă şi el îşi dădu seama că, de fapt, voia să-l omoare. Reţeta 

suna cam aşa: 

,,Un picior de broască, 

Şi-o inimă omenească, 

Un ochi de şoarece, 

Şi coarne de berbece.” 

Alecu îndreptă sabia înspre vrăjitoare: 

− Acum, pentru că ai vrut să mă ucizi, te voi ucide eu! 

− Nu, te rog! Dacă mă cruţi îţi voi da o poţiune care te va face invizibil.! 

Alecu acceptă, gândindu-se că îi va fi de folos în lupta cu balaurul. Şi plecă din nou la drum, până când ajunse într-o 

pădure deasă, în care se afla un castel uriaş de diamant. Acesta avea ferestre gigantice, stâlpi sclipitori şi turnuri care 

atingeau norii albi ca neaua. Alecu vru să intre, însă un corb strigă: 

− Ai grijă, acolo locuieşte prea temutul balaur care i-a răpit fiica împăratului! 

Băiatul luă seamă de sfatul corbului şi se unse cu balsamul primit de la gigant, cu speranţa că focul nu îi va face nimic. 

Când intră, văzu balaurul stând pe un tron şi pe prinţesa fermecătoare lângă el. Când o văzu, Alecu se îndrăgosti pe loc. 

Atunci balaurul strigă: 

− ine eşti tu să mă deranjezi? 

− Mă cheamă Alecu şi am venit să o salvez pe fata împăratului şi să te înfrunt! 

− Ha, ha, ha, a râs cu poftă balaurul, însă mai înainte să te înving, va trebui să-mi învingi prietena, pe moartea însăşi! 
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Moartea cu coasa se arătă, iar Alecu, isteţ precum era, bău poţiunea şi se făcu invizibil. La un moment dat, el o lovi cu 

sabia, dar aceasta trecu prin ea, moartea fiind doar un duh. Alecu se gândi: ,,Dar dacă i-aş lua coasa, aş putea să o omor, 

fiindcă aceasta poate omorî duhurile, precum cele ale oamenilor!” Făcu întocmai, iar moartea căzu rănită.  

− Ajunge, strigă balaurul, ajunge! Acum mă vei înfrunta pe mine! 

Alecu zâmbi, gândindu-se la cum ar fi fost să omoare moartea. Într-o clipă lupta începu. Balaurul furios scuipa flăcări, 

însă acestea nu-l afectau pe eroul nostru din cauza balsamului primit de la uriaş. El se repezi la monstru şi îi tăie capul, 

însă acesta crescu la loc. Atunci prinţesa a strigat: 

− Străpunge-i inima, acela îi este punctul slab. 

Viteazul scoase o săgeată din tolbă şi i-o trase balaurului drept în inimă, lăsându-l fără suflare. 

Alecu plecă cu prinţesa de mână înapoi în împărăţie. Când îşi văzu fiica, împăratul nu mai putu de bucurie. Îl strânse pe 

Alecu în braţe şi îi încredinţă tronul şi fiica. Cei doi se cununară peste puţin timp, iar după moartea împăratului, Alecu urcă 

la tron. 

Şi-au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi... 

Şi-am încălecat pe-o şa şi v-am spus povestea mea!  
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SEBASTIAN-ŞTEFAN MANOLACHE, 9 ani 
Bună.  

Aş vrea să vă povestesc despre mine. Eu sunt un băiat timid din clasa a III-a,  

de la Şcoala Gimnazială nr. 81 din Buciueşti.  

Sunt pasionat de pian, ştiinţe exacte, astronomie, fizică şi chimie, dar şi de lectură.  

Cum aş putea altfel afla despre ce mă interesează decât cititnd?  

Concursul dvs. a fost o provocare pentru mine. M-am descoperit şi m-am surprins dând frâu liber imaginaţiei.  

Să nu credeţi că am scris povestea dintr-odată. Nu! Am scris-o,  

am citit-o, am recitit-o şi am rescris-o până când a rezultat formatul ce doresc să vă impresioneze cel mai mult. 

 

PĂDUREA MAGICĂ 
 

Odată, unui om ce locuia la liziera unei păduri, despre care se spunea că este fermecată, i se năzări să o exploreze mai 

pe-ndelete. Nimeni nu s-a  gândit că poate o forţă malefică, vâlva pădurii, un spiriduş rău sau un elf diabolic ar putea să-l 

împingă la asemenea faptă nesăbuită. Nimeni nu cuteza să se apropie de pădure, gândindu-se şi reamintindu-şi legendele 

bătrâneşti povestite de bunici. Cunoşteau o frumoasă legendă în care un prinţ şi prietenii lui au pătruns curajoşi în pădure. 

Tot legenda spune că magicul principe, scrutând întunecimea codrului cu ochii lui ageri şi strălucitori, a încălcat legile 

pădurii. La miezul nopţii, prinţul leşină atacat de o vrăjitoare, iar ceilalţi , îngroziţi, şi-au luat tălpăşiţa. Nu se ştie care a 

fost soarta lor, dar se spune că sunt sclavii elfilor. 

Omul nostru cel curajos, de neclintit în nesăbuinţa sa, se numea Voicu Eduard. Şi acest om, în floarea vârstei, era un 

gardian al pădurii şi un luptător neînfricat. Aşadar, acest om, plecă în aventura lui, cu câteva merinde şi o ploscă cu apă. El 

era necugetat sau prea curios. Pătrunsese în pădure atunci când ,,ora fantomelor” trona pe ceasuri. Şi pe bună dreptate, 

atunci când  omului îi fu atrasă atenţia de o discuţie. . Se ascunse într-un tufiş  şi trase cu urechea. 

Din întâmplare Voicu asistă la ,,Marea Întrunire a Creaturilor Mitice din Pădurea Magică”. O dată la un veac avea loc 

întâlnirea, la care luau parte neamuri de vâlve, elfi, lupari, şi alte asemenea făpturi. Nu v-aţi putea închipui ce minunăţii a 

văzut şi auzit Voicu. Nici el nu ar fi crezut, dacă nu ar fi intervenit, spre sfârşitul discuţiei, care luase o întorsătură 

urâtă. Un pitic se adresa celorlalţi:  
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− Noi, neamurile cele mai respectate care au existat vreodată, ne-am adunat aici pentru a opri cel de al treilea război 

petrecut în pădure. În mai toate legendele povestite de semenii noştii apar profeţii despre războaie teribile, revolte şi, 

cel mai rău, despre duşmanul de moarte al oricui, Întunecatul. Dragi camarazi, astăzi războaiele iau amploare, iar noi vrem 

să le oprim… 

Atunci mulţimea tăbărî pe el; acel pitic nevinovat ce dorea să aducă pacea în inimile locuitorilor pădurii era acum victima 

unui cor dezaprobator. Se auzeau strigăte de jale, de ură şi de revoltă. Nimeni nu le asculta. Voicu interveni. Până atunci 

nu asistase la lupte şi asta era neobişnuit pentru el. 

− Opriţi-vă! spuse Voicu pe un ton ferm. 

Creaturile îl lăsară pe pitic şi se năpustiră spre Voicu. El alergă spre pitic. Îl înşfăcă şi o zbughi în codru..  Se pitiră 

într-un tufiş ghimpos în care, întrând cu preţul unor zgârieturi, erau în siguranţă. 

Acum puteau purta o discuţie tihnită, între patru ochi. 

− Mulţumesc mult! dragă domnule... 

− Eduard. 

− Da, Eduard. zise piţigăiat piticul. 

− Iar tu cine eşti? întrebă Voicu cu o voce gravă. 

− Piticul Lungul-Bărbii. Sunt cel care va opri războiul. Când te gândeşti că o ceartă măruntă, un mic inconvenient şi... 

dintr-o dată, se aliază şi lupta începe. Nu le suport! 

− Nici eu! Am putea forma o trupă şi să strângem voluntari ca să-i oprim. De fapt, cine a pornit războiul? 

− Păi, probleme vrăjitoreşti… E un concurs de magie. Se numeşte ,,A fi sau a nu fi magic’’. Vrăjitoarele şi piticii au fost 

finaliştii. Se pare că vrăjitoarele au folosit magia neagră. Piticii au protestat şi din acel moment şi-au declarat război. 

Neamurile învinse de vrăjitoare sunt de partea piticilor: zânele şi elfii. Neamurile învinse de pitici şi aliate vrăjitoarelor 

sunt cele ale Întunecatului şi vâlvelor. 

− Nu ar fi bine să vorbim cu căpeteniile aliaţilor noştri? 

În acel moment Lungul-Bărbii scoase un băţ lung îngustat la un capăt şi lărgit la celălalt capăt. Era ,,Fluierul alianţei 

piticilor”. Era de ajuns să sufli o dată în el şi căpeteniile apăreau. Aşa se făcu că se iviră zâna Bucuria-Pădurii şi elful Moş-

Magie. Piticul le-a explicat situaţia. Împreună au decis că vrăjitoarele trebuie să nu mai aibă ajutoare. Astfel că, vâlvele 

vor primi vizita piticului, zânei, elfului şi a unui om. 
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Ei au mers în câmpul hăurilor fermecate. Micul grup a sărit în cel mai negru hău. Voicu a simţit că se învârte lumea cu el 

şi apoi că e aruncat pe o câmpie. 

Ţinutul vâlvelor era sumbru . Peste tot ruine de turnuri uriaşe în care vâlvele întunecau magia. 

După puţin timp acestea văzură că puterea magiei albe pătrunsă în acel ţinut prin intermediul zânei, spiriduşului şi 

elfului, refăceau atmosfera de acolo. Totul în jur se comporta ciudat. Atunci o vâlvă strigă: 

− Tărâmul nostru şi-a găsit sfârşitul!!! 

Văzând acestea, zâna le dărui fiecăruia din grupul ei câte o pereche de aripi şi mai repede ca gândul se aflară la 

suprafaţă. Când priviră spre hăul vâlvelor, o ultimă alunecare de teren îl astupă pentru totdeauna. Acum că nu mai erau 

vâlve, nu mai rămânea decât Întunecatul. Trebuiau să ştie ceva despre el înainte de a acţiona. 

− Scurtă aventură! zise Voicu. 

− Tu nu ştii ce ne aşteaptă? întrebă mirată zâna. 

− Este cazul să mă informez, zise Voicu către zână. 

− Bine. Întunecatul este un dragon ce locuieşte în altă lume. Este stăpânul magiei negre în lumea aceea. Ajutat de 

discipolul lui, dragonul Deloc-Luminatul, a strâns toată magia neagră într-o formulă. Formula este ştiută de toţi mai puţin 

cuvântul „Negru”. Ea se poate spune şi invers, strângând magia bună în Întunecatul. El şi-a omorât discipolul pentru mai 

multă putere. Se ştie că numai Întunecatul îl va putea învia. O scânteie de lumină şi gata întunericul! Formula este: „Hech 

nima ngaphandle matsenga negra o leji...” urmând la final cuvântul „Negru”. 

− Dragă zână, numai vrăjitoarele, Întunecatul şi vâlvele ştiu cuvântul acesta. Şi apropo, de ce te-ai oprit în ţinutul 

vâlvelor? întrebă piticul. 

Zâna făcu să apară o carte în care erau secretele vâlvelor şi pe care o găsise în puţinul răstimp petrecut pe tărâmul 

vâlvelor, înainte ca el să dispară. Bucuria-pădurii descoperi în acea carte cuvântul „Negru"” Era „giza". 

− Pentru a putea fi folosită formula, numele celui pe care se aplică vraja trebuie rostit după „giza”. Şi trebuie să fii în 

lumea în care se află Întunecatul, în cazul nostru. 

Zâna aflase din carte că uşa spre lumea Întunecatului se deschide o dată la un veac, iar ca să poţi intra trebuie rostit 

cuvântul „Negru”. Află din carte şi drumul. Întâi trecură peste ceea ce fusese hăul vâlvelor, apoi peste locul întrunirii 

creaturilor mitice şi, în sfârşit, ajunseră la ruinele unei cetăţi. Doi lei maiestuoşi păzeau intrarea pe care era sculptat un 

trandafir. Apoi mergând printre dărâmături, ziduri şi capcane periculoase ajunseră într-o capelă. Ea era protejată de un 

glob albastru. Interiorul era decorat cu picturi minunate, sculpturi ce păreau să prindă viaţă dintr-o clipă în alta şi un 
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mozaic floral care se statornicise pe o arcadă. O urmară pe zână printr-o uşă dosnică şi ajunseră într-o cameră cu tapet 

trandafiriu, un piedestal în mijloc şi în faţa lui o altă uşă. 

Grupul se urcă pe piedestal, rosti „giza”, iar uşa se topi fiind din metal. Întunecatul apăru. Simţi magia albă, dar nu văzu 

sursa, pentru că grupul se ascunsese în piedestalul din care se auzi un murmur: „Întunecatul azig ij el o argen agnestam 

eldnahpagn amin hceh”. 

Atunci Întunecatul îl aduse la viaţă pe discipolul său, împărtăşind şi acestuia din magia albă, iar Voicu, Lungul-Bărbii, 

Bucuria-Pădurii şi Moş-Magie se arătară. Deveniră cu toţii buni prieteni, dar nu mai era timp. Încălecând pe dragoni cei 

şase ajunseră la ţanc înapoi în pădurea 

magică. 

Vrăjitoarele îşi pregătiseră armele şi 

erau gata să-şi verse furia pe pitici şi 

aliaţii lor. Iar tabăra adversă se afla în 

poziţie de aşteptare. 

La venirea neaşteptată a celor şase, 

vrăjitoarele se plecară în faţa 

Întunecatului, iar atunci dispărură 

intenţiile rele din toată pădurea baza 

magiei negre din sufletele lor. În sfârşit 

era timp de prieteni, iar ei au rămas amici 

pe vecie. 

Aşa că, vă rog fiţi buni şi nu o să mai fie 

motive de ceartă sau război, iar pacea 

veşnică va dăinui pe toată planeta cu 

ajutorul celor buni la suflet. 

Şi am încălecat pe un dragon şi v-am 

spus povestea cu un om. 

Şi am încălecat pe un aspirator al unui 

vrăjitor şi v-am spus un mare adevăr. 



 177 

MARIA MIJA, 13 ani  
De când am învăţat să citesc, sunt în competiţie cu sora mea mai mare. Ea a fost cea care mi-a inspirat această plăcere a lecturii. 

Când citesc mă cufund în lumea pe care o descopăr acolo şi  mă identific cu personajele. Îmi place să dau frâu liber imaginaţiei, să creez  

propriul univers. Ador activităţile desfăşurate în cadrul cercului de lectur, şi scriu ori de câte ori am ocazia. 

 

DACĂ VĂ SPUN... 
 

Mai am trei zile să mă pregătesc pentru teza la matematică şi nu ştiu mai nimic. Stau la masă cu manualul în faţă şi 

gândurile îmi zboară mereu la altceva. 

Ies din casă şi nu văd pe nimeni. Parcă toţi stau închişi în case pentru a învăţa la mate. Mă aşez pe un leagăn şi încep să 

mă gândesc la cartea cu zmei, pe care tocmai o citisem. 

Merg să mă plimb puţin mai departe, aventurându-mă până  în pădurea de la capătul străzii mele. Ajung pe o cărare al 

cărei capăt nu-l zăresc. Merg, preţ de câteva minute, ajungând într-o poieniţă. Nu mai văzusem niciodată acel loc din 

spatele casei mele. Zăresc o scorbură. Mă apropii şi dau cu ochii de o veveriţă ce se holba la mine. 

− Nu te-am mai văzut pe aici. De unde vii? zise veveriţa. 

− Stai, stai, tu poţi vorbi sau eşti o jucărie cu sunet? 

− Nu sunt o păpuşă! Normal că vorbesc, toată lumea vorbeşte.  

− Locuieşti aici, în scorbură? 

− Da, vrei să intri? E cam dezordine, dar aşa sunt eu, o dezordonată. Sper că nu te superi!!!  

− Glumeşti! Cum să intru în scorbura ta? Nu mă vezi cât sunt?! 
− Închide ochii şi crede-mă că vei reuşi! 
Deschid ochii şi mă trezesc într-o încăpere cam mică pentru mine, dar destul de înaltă pentru o veveriţă. După ce 

servesc un ceai şi mai vorbesc cu veveriţa, mă scuz că trebuie să plec. Ieşind, mă trezesc pe aripa unui zmeu cu solzi 

imenşi şi colţi înfricoşători. Mă duce în zbor şi la un moment dat se opreşte lângă o peşteră îngrijită, întrebându-mă: 

− Hei, nu te-am văzut. Eu sunt Ileana Cosânzeana. 

− Bună, eu sunt Mary, dar am crezut că m-ai luat intenţionat cu tine. 

− Îmi pare rău, din cauza supărării nu te-am văzut.  
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− Nu-i nimic. Ai zis că te cheamă Ileana Cosânzeana? Ea nu era o fată tânără şi frumoasă? Aaa… ştiu! Tu ai mâncat-o pe 

Ileana! 

− Nu fi prostuţă! Eu sunt Ileana. Ghionoaia m-a transformat într-o zmeoaică după ce a citit Enciclopedia Zmeilor de 

Mircea Cărtărescu. Mi-a zis că i-a plăcut foarte mult cartea şi ar vrea să aibă în preajma ei un personaj din ea. Vrei să mă 

ajuţi să descifrăm vraja? Ţi-aş fi recunoscătoare. 

− Ştiu cine ne-ar putea ajuta. Am citit de curând Aventurile cailor năzdrăvani rememorate de ei înşişi de Florin Bican. 

Mă gândeam să apelăm la Harap-Alb. 

− De supărare, n-am ştiut la cine să apelez.  

− Ce bine că nu am plecat fără telefon. Îl caut pe Facebook. Nu e online. Îi voi 

lăsa un mesaj. L-am găsit pe Mesteacăn, calul lui!!! Să-i povestesc ce s-a 

întâmplat….. 

− Ce zice, întreabă Ileana? 

− Să-l aşteptăm, vine imediat. 

Între timp, Ileana mi-a arătat o carte foarte veche, cu simboluri nemaivăzute. 

A deschis-o şi am început să citesc: Reţete pentru ridicarea blestemelor. După 

ce am căutat reţeta potrivită, am notat ingredientele corespunzătoare: o sticlă 

cu lapte de pasăre şi o legătură de picioare de broască albastră amestecate pe 

ritualul Paparudei.  

 

Numai ce terminasem de notat şi Mesteacăn şi-a făcut apariţia. A venit 

pregătit cu ingredientele potrivite aşezându-le pe masa în jurul căreia ne roteam 

cântând: „Paparudă, rudă/ Vino de ne udă, /Ca să-nceapă ploaia,/ Să curgă 

şiroaie/ Cu găleata, leata/ peste toată gloata.” 

Când am terminat, a început să plouă. Din ce în ce mai repede, cu fiecare 

picătură căzută, zmeoaica se preschimba în Ileana Cosânzeana. Eu mă îndepărtam 

din ce în ce mai mult, ajungând pe scaunul biroului unde caietul de matematică mă 

aştepta să-l răsfoiesc. 
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THEODORA OUŞOR, 9 ani 
Bună, Printre pasiunile mele se numără şi lectura. Mai nou, la îndemnul doamnei profesoare, am început să scriu Aventurile Anei.  

Povestea pe care v-am trimis-o este un prim capitol. Am promis doamnei şi colegilor că le voi citi ce am scris  în cadrul clubului nostru de 

lectură. Am uitat să vă spun: noi ne întâlnim şi discutăm în fiecare lună despre o carte pe care o citim.  

 

AVENTURILE ANEI 
 

A fost odată ca niciodată într-un ţinut îndepărtat o fată pe nume Ana. Părinţii ei erau foarte săraci aşa că au 

abandonat-o. Ea nu avea casă, dormea pe stradă şi trăia din ce-i dădeau oamenii. 

Într-o zi s-a rătăcit şi a ajuns la marginea oraşului. Acolo era o pădure în care  a găsit multe fructe dulci din care nu 

mai gustase niciodată. A venit seara şi Ana s-a hotărât să rămână acolo peste noapte. A adunat frunze şi iarbă ca să-şi 

facă un pat. S-a culcat şi când s-a trezit în faţa ei era o zână cu o rochie albă şi cu păr lung şi blond. Împreună cu ea erau 

nişte spiriduşi cu căciuliţe verzi, cu moţ lung. Zâna i-a zis:  

− Nu te speria, fată dragă, pentru că eu vreau să-ţi îndeplinesc toate dorinţele. 

− Dar cu spiriduşii ce-i? întrebă Ana curioasă. 

− Ei sunt ajutoarele mele. Care ţi-e prima dorinţă? 

− Deocamdată n-am niciuna, dar o să mă mai gândesc. 

− Uite, îţi dau un fluier magic. Dacă sufli în el, eu voi apărea.  Dar vreau să te avertizez în legătură cu vrăjitoarea ce 

rea, sora mea. O cheamă Negura Întunericului.  

− Dar pe tine cum te cheamă? 

− Zâna luminii. 

Şi plecă. Şi aşa îşi începu Ana aventura în pădure. Ea întâlni un lup gri cu ochi albaştri. S-a speriat. 

− Nu te teme. Eu sunt trimis de Zâna Luminii să te conduc prin pădure şi să mă asigur că eşti în siguranţă. 

− Mulţumesc, zise Ana cu încredere. 

− Nu-l asculta, auzi din copac o veveriţă.  El este animalul credincios al Negurii  întunericului 

− Nu e adevărat. Nu o crede. Ea este animalul vrăjitoarei. 

Lupul mârâi şi veveriţa fugi. Ana zise: 
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− Mulţumesc, lupule 

Şi aşa lupul o conduse pe Ana la un loc sigur. Merseră cinci zile şi cinci nopţi până când au ajuns la o căsuţă despre care 

lupul zise că e cel mai sigur loc din pădure.  

Din căsuţă ieşi o bătrânică drăguţă şi simpatică: 

− Intră, draga mea!  

Ana intră şi petrecu o noapte confortabilă. Se trezi a doua zi pe la prânz şi o văzu pe bătrânică mestecând un lichid 

verde care clocotea într-o ceaun mare. Ana şi-a dat seama că bătrâna era vrăjitoarea. Deschise uşa şi o luă la goană.  

După ce se îndepărtă suficient şi vrăjitoarea i-a pierdut urma, Ana scoase fluierul magic din buzunarul rochiţei şi suflă. 

Apăru Zâna care o întrebă: 

− Te-ai gândit. Care sunt dorinţele tale? 

− Îmi doresc să faci să dispară vrăjitoare şi s-o chemi 

aici  pe veveriţă. 

Pufff!... făcu bagheta Zânei Luminii şi veveriţa apăru. 

− Mulţumesc pentru că m-ai făcut atentă şi scuze că nu 

te-am ascultat. 

− Îţi accept scuzele. Pot să stau cu tine? 

− Da. O sa-ţi pun un nume. Ritta.  

De atunci Ana şi Ritta au devenit nedespărţite şi se 

aventurează împreună în desişul pădurii.  

La o nouă întâlnire. Zâna Luminii i-a dăruit Rittei un 

borcănel cu o substanţă roz gelatinoasă şi a învăţat-o să 

rostească o formulă magică  la miezul nopţii lângă lacul fără 

fund. Dar a sfătuit-o să se ferească de Spiriduşul Nopţii, 

care, dacă ar fi observat-o, ar fi transformat-o într-o 

piatră rece, fără suflet.  

Ritta, ajutată de noua ei prietenă, Ana, a rostit la miezul 

nopţii: „Kresc, Besc, Misc, Tecs”  şi s-a transformat într-o fată micuţă şi roşcată.  

Va urma! 
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ALEX TĂTAR, 12 ani 

Eu sunt o fire optimistă. De aceea îmi plac cărţile comice, cu personaje amuzante. 

Nu mă prea dau în vânt după lecturi romantice...  
Când scriu îmi place să abordez subiecte interesante, dar vesele, care mă bine dispun chiar atunci când le creez. Vreau să aud lumea cum 

râde în timp ce eu fac lectură publică din „opera” mea. Lumea trebuie să îmi asculte povestirea, nu doar să mă ,,audă” citind.  
 

FAMILIA RONŢPAPUC ÎNVINGE ZMEUL 
 

Nu e uşor să fii şoarece în zilele noastre, chiar dacă trăieşti la ţară. Noi, cei din neamul Ronţpapuc, suntem o familie 

numeroasă, respectaţi şi cunoscuţi atât in Ronţăneşti cât şi în satele din jur. 

Ronţăneştiul e situat într-o mirifică poiană la poalele munţilor Caşînalt. Păduri dese de conifere se întind îmbrăcând 

masivul Caşînalt până spre vârf, unde brusc îşi retrag haina verde lăsând să se vadă golaşe piscuri de piatră. 

Numele nostru dăinuie din strămoşi în lumea şoricească, pentru că străbunicul meu Ronţunpai a învins Zmeul, şi nu orice 

zmeu . ci pe zmeul zmeilor cel mai temut din neamul Zmeuneştilor, pe numele său Nouă Vieţi (se spune că zmeii au nouă 

vieţi, iar când ajung la ultima viaţă devin feroci). 

Da, aţi ghicit viaţa noastră tihnită este adesea umbrită de cei din familia Zmieuneşti. 

Zmieuneştii sunt mari, au gheare ascuţite şi colţi lungi, scuipă când sunt supăraţi, iar ochii le scânteiază de te bagă în 

sperieţi (mai ales când umbrele înserării cad peste Ronţăneşti) iar miorlăitul... Doamne! te înfiori. 

Erau multe poveşti despre ei, cum că ar fi o familie de balauri, dar bătrânii spuneau că ar trebui atunci să aibă solzi şi 

să scuipe foc. Acestea fiind spuse toată obştea şoricească a decis: SUNT o familie de ZMEI. 

Prietenii zmieuneştilor sunt înfricoşători, sunt uriaşi, ciudaţi cam neatenţi şi foarte dezordonaţi. Nici un uriaş nu are 

blăniţă, au aşa… un fel de aţe lungi colorate (unele bălaie, altele maronii) ce le acoperă capul. Dar cel mai mult m-a 

impresionat la aceşti uriaşi faţa care e acoperită cu o piele palidă pe care tronează un nas mare caraghios, însoţit de o 

gură plină de dinţi mari si laţi. Iar ochii, neobosiţi, se mişcă continuu… . Surioara mea Ronţfundiţa a leşinat de frică când a 

văzut într-o zi doi ochi mari, verzi de mânie, umezi şi cam ieşiţi din orbite pironiţi asupra ei.  

Dar să revenim la povestea noastră… De mici noi ştim cu toţii cum să ne ferim de Zmeuneşti şi de uriaşi. Avem manuale, 

avem reguli! 
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Eu sunt Ronţpapuc Ronţnimic, nume cu care m-am procopsit deoarece se vede treaba că nu prea îmi place să mănânc 

orice, sunt un pretenţios! Suntem o familie numeroasă, am unsprezece fraţi, doi bunici, doi părinţi, mulţi unchi şi mătuşi şi 

foarte mulţi verişori şi verişoare. 

Pe uriaşi am învăţat să-i evităm. E uşor. Când se înserează devin lenţi, ochii le sunt grei si adorm iar când adorm nu mai 

aud nimic. 

Să vă spun despre zmei! 

Zmeii sunt neobosiţi, dorm ziua (dar nu toată ziua) iar toată noaptea alunecă peste tot într-o căutare furibundă, ca 

nişte năluci cu ochi de foc. Noi avem şi un cântecel: 

„Tot timpul să-ţi fie frică, Ronţpapuc şi Ronţchiţică! 

Zmieunel si Zmieunică sunt la pândă ceas de ceas. 

Unde eşti tu RONŢUNPAI să-i sperii cu al tău glas? 

Ronţpapuc şi Ronţchitică , tot timpul să-ţi fie frică!” 

Bunicul meu a fost spaima lor, după ce cu un curaj nemaivăzut, într-o zi pe când bunica Ronţunpic, era prinsă în gheare 

de Zmeul Zmeilor, Nouă Vieţi, l-a atras pe acesta în groapa cu var sub privirile întregului neam Zmeiesc. 

Ronţfundiţa cu aerul ei boem, bine ştiut de toţi, nu prea îi băga în seamă pe zmei, iar de uriaşi râdea nevoie mare când 

vedea cât de anevoie se mişcau. Dar a venit şi ziua in care tata a intrat în şcoală strigând şi tânguindu-se că Ronţfundiţa a 

fost răpită de Zmeul Şapte Vieţi. 

Am simiţi că e vremea mea, că pot să mă lupt cu orice uriaş şi cu orice zmeu, am simţit că POT. Fără să privesc in urmă 

m-am ridicat din bancă şi am zburat către casa Zmeilor. In mijlocul poieniţei, Şapte Vieţi se juca cu mica pradă înainte să 

o mănânce. Ronţfundiţa era împietrită de frică. Am sărit în spatele Zmeului, iar acesta, surprins, a scăpat-o pe surioara 

mea care într-o secundă s-a făcut nevăzută.  

Tot Ronţăneştiul fremăta. Peste tot erau ochi şi urechi care priveau şi ascultau… Eu nu mai simţeam nimic, am vrut să 

muşc Zmeul iar gura mi s-a umplut de blană. Mi-am dat seama că sunt prea mic pe lângă uriaşul zmeu. Mi-am dat seama că 

şansa mea era fuga… şi am fugit! 

Am ajuns la legendara groapă cu var, dar toată lumea ştia povestea. Zmeul Şapte Vieţi, cu atât mai mult. Era toamnă iar 

groapa era acoperită de frunze, am sărit şi cred că-mi ţineam respiraţia căci pluteam deasupra frunzelor. Le vedeam sub 

mine, dar nu le atingeam. Simţeam în urma mea respiraţia Zmeului şi auzeam miorlăitul înfiorător. 
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Nu-mi păsa! 

Şapte Vieţi a sărit şi el. Nu putea să mă lase să scap. Pe el însă frunzele nu 

l-au mai ţinut. Zmeul se zbătea, şi cu eforturi uriaşe părea ca înainta in urma 

mea, dar, de fapt, stătea pe loc şi se scufunda secundă cu secundă. Se citea 

disperarea în privirea lui, părea că regretă, părea că şi-ar fi dorit ca nimic 

din toate acestea să nu se fi întâmplat.  

Timpul s-a oprit în loc… apa se învârtea în cercuri tot mai largi  care se 

izbeau neputincioase de mal, apoi  s-a făcut linişte. 

Toată lumea a amuţit, şoareci, zmei, uriaşi. 

Eu, Ronţpapuc Ronţnimic … eram EROUL! 
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Postfaţă sau „Cum am scris poveste mea?” 
 

Iuliana Constantin, autoarea textului Un basm modern: povesteşte:   

3 mai 2016  

Totul a început în timpul orei de romană. Nu ştiam că următoarele minute îmi vor pune imaginaţia la încercare. Doamna 

profesoară a scris pe tabla temă, care era cel puţin ciudată. „Atelier de creaţie” era titlul acesteia. Pe scurt, trebuia să 

scriem un basm respectând anumite reguli, cu care m-am jucat mai târziu. Prima regulă nu a fost întocmai o regulă, ci mai 

mult un ajutor: ne-a oferit schema generală a basmului spunându-ne că puteam modela ordinea după bunul plac. A doua 

regulă făcea referire la personaje. Trebuia să cuprindem personaje din mitologia românească. Mi s-a părut bizar la 

început dar m-am acomodat pe parcurs. M-a ajutat şi faptul că erau date câteva exemple în caiet. A treia regulă era 

despre vocabular. Ni s-a dat o listă de cuvinte iar noi trebuia să folosim măcar zece de acolo. Toate erau arhaisme, şi sunt 

sigură că am scris câteva gre 

şite în caiet, deoarece îmi aduc aminte că am căutat în zadar definiţiile online. Din fericire m-a ajutat o colegă, şi am 

reuşit să le aduc la forma corectă. De obicei nu-mi place să respect reguli când vine vorba de creaţia proprie, dar tema 

aceasta mi s-a părut o provocare destul de bună. M-am gândit la ea toată ziua, dar era o problemă mică: trebuia predată 

după două zile. Sigur, poate părea destul timp pentru unii, dar ţinând cont că am ore de după-amiază şi o mulţime de idei, 

nu ştiam de unde să încep.  

Aşa că am făcut ce ştiu eu mai bine, am amânat până mi-a venit inspiraţia. Imediat ce am ajuns acasă am deschis 

calculatorul, unde am jucat câteva jocuri şi am ascultat muzica din playlist-ul obişnuit. Locuiesc într-un cartier rău famat, 

aşa că bătăile şi certurile din faţa blocului la miezul nopţii nu sunt ceva neobişnuit. Ce m-a enervat de data asta a fost 

faptul că cearta vecinilor mi-a distras atenţia de la joc şi m-a făcut să pierd. Atunci m-a lovit inspiraţia. Simţeam că 

trebuie să mă descarc pe cineva, aşa că am început să scriu povestea. M-am gândit că mai bine o scriu pe calculator, 

deoarece tastez mai repede.  

Trebuia să-mi pun amprenta pe ea, trebuia să iasă în evidenţă şi să strige „Uită-te la mine, nu sunt ca orice altă poveste!”. 

M-am gândit că aş putea schimba ceva la personaje, să le dau nişte super-puteri, dar asta ar fi fost un clişeu executat 
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prost. Apoi m-am gândit la timp şi spaţiu, poate dacă plasez povestea într-o altă galaxie...? Nu, tot nu era bine, părea prea 

sci-fi şi îi acoperea atmosfera satirică pe care doream să i-o dau. Apoi mi-am adus aminte că puteam să aranjez povestea 

cum doream eu, într-o altă ordine decât cea obişnuită. Dacă încep cu sfârşitul şi termin cu începutul este ceva special. Dar 

trebuie să o modelez în aşa fel încât să aibă sens. M-am gândit la narator, fiindcă el este cel care povesteşte, şi i-am dat 

o minte proprie, am folosit o tehnică numită „spargerea celui de al patrulea perete” adică a „zidului” imaginar din faţa 

scenei aflat între public şi actori, aici, între cititori şi poveste, făcându-l conştient pe cititor că se află într-un basm, 

comunicând cu cititorii şi cu personajele. Acum însă altă problemă: ce voi ridiculiza? Îmi voi ridiculiza vecinii care m-au 

făcut să pierd jocul, sau voi generaliza, vorbind despre oamenii care sunt atât de absorbiţi de sine încât nu-şi dau seama 

că-i deranjează pe cei din jur? Deşi a doua variantă părea mai bună, era şi mai riscantă. Dacă voi scrie generaliza, atunci 

câţiva oameni se vor simţi ofensaţi. Însă dacă scriu doar despre vecinii mei, care nu o vor citi niciodată, va fi şi mai 

plictisitor. În final am decis să scriu generalizat, pentru că am o singură viaţă şi nu cred că vreau să o irosesc pe lucruri 

plictisitoare. Dar de ce să mă opresc aici, mi-am zis, de ce să nu încerc „să atac” tot ce mă enervează? Aşa am şi făcut, 

după cum reiese din poveste, de la tunsoarea nemuritoare a Andreei Esca până la societate. Cât despre personaje, intrigă, 

momentul culminant, finalul, nu le-am gândit în amănunt. Ele au venit pe parcursul poveştii. Ştiam doar că trebuie să existe 

neapărat o fiinţă din mitologia românească şi un om cu o personalitate dezgustătoare, dar pusă într-o lumină bună cu 

ajutorul naratorului, căruia pare să-i pese mult de părerea cititorului şi a cărui înfăţişare nu este descrisă niciodată, 

pentru a implica puţin mister. Înainte să-mi dau seama, se făcuse ora trei dimineaţa, şi eu tot scriam povestea. Nu 

reuşisem să compun decât două pagini, dar tot era ceva. Era destul de târziu, şi mâine aveam şcoală, aşa că m-am dus la 

culcare.  

 

4 mai 2016 

Acum că aveam începutul, era uşor să continui. Am introdus încă un personaj, şi anume un vârcolac, făcându-l să pară 

inamicul lui Lucius. L-am făcut naiv, deoarece nu voiam o poveste prea violentă. Pe lângă asta l-am făcut şi foarte bătrân, 

de modă veche, pentru a putea folosi cele zece arhaisme în dialogul ce urma să-l scriu. După întreruperea conversaţiei 

dintre Lucius şi Azorel, cauzată de narator, am introdus şapte spiriduşi, şi ei preluaţi din mitologia românească. Le-am 

atribuit personalităţi specifice mafioţilor, iar numele spiriduşul-şef se datorează vecinului meu, cel care s-a bătut la 

miezul nopţii şi mi-a perturbat liniştea. Abia apoi mi-am dat seama că nu am folosit zece arhaisme, ci mai puţine. L-am 



 186 

făcut pe Azorel iubitor de pâine, aşa am împuşcat doi iepuri dintr-o dată: am folosit două arhaisme, anume „pitărie” şi 

„iminei” şi am scăpat de ideea că Azorel l-ar putea mânca pe Lucius.  

După aceea m-am gândit că ar trebui să mă axez mai mult pe întâmplări, pentru a nu  face prea lungă povestea, fiindcă nu 

mi-ar mai ajunge timpul. Am „dat vina” pe narator pentru a scăpa de descrierea drumurilor şi a cadrului amănunţit. 

Terminasem la două noaptea, se făcuseră în total şase pagini şi îmi era prea somn să continui.  

 

5 mai 2016  

Lupta dintre spiriduşul Ninel şi cei doi eroi, era prea lipsită de acţiune, şi prea uşoară, aşa că am introdus o mică 

răsturnare de situaţie, rezolvată mai apoi de narator. Aş fi putut termina povestea acolo, la şapte pagini, ca să scap de o 

grijă, dar ar fi fost scurtă şi fără morală, plus că trebuia să includ, ca în orice basm, o poveste de iubire. Am continuat cu 

problema lui Lucius - combinaţia promisă de Azorel. Deoarece Azorel este un vârcolac, este normal să aibă prieteni alte 

creaturi mitologice, aşa că i-a oferit lui Lucius o creatură din specia ielelor. În următoarea scenă Lucius îl jigneşte pe 

narator. Fiind mereu cel „bun”, naratorul a încercat tot timpul să-l ajute pe Lucius, în ciuda faptului că este o scursură a 

societăţii, dar acum s-a săturat de el, şi vrea chiar să-l omoare.  

După cum am mai spus, naratorului îi pasă de cititor, de aceea schimbă povestea pentru el, şi îi dă un final fericit. Aşa am 

ajuns la opt pagini, şi am crezut că am terminat povestea, ducându-mă la culcare.  

 

6 mai 2016 

Dimineaţa eram pregătită să predau basmul la care am lucrat trei nopţi, dar simţeam că îi lipseşte ceva. Am vrut să fie 

puţin mai filozofică şi mai tristă. Aşa că am deschis iar calculatorul şi nu m-am oprit nici la finalul fericit. Am vrut să îi 

mai acord o şansă naratorului, am vrut ca cititorii chiar să simtă o conexiune cu el. Poate fiindcă i-am acordat o parte din 

personalitatea mea, şi, de fapt, am vrut ca ei să simtă cumva o conexiune cu mine. Deşi este o poveste de „Bromance” 

adică iubire prietenească dintre Azorel şi Lucius, care se ajută reciproc şi trec prin necazuri împreună, pot spune că unul 

dintre personajele principale, poate chiar cel mai important, este naratorul. În final acestuia îi pare rău că se desparte de 

cititor, dar îi aminteşte că este omniprezent, şi că n-are motive să fie supărat, fiind doar o voce. Ei se vor revedea la 

următoarea poveste citită, dar naratorul nu va mai comunica cu el.  
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Nu am ştiut, pe parcursul poveştii, că se va termina aşa. Ideile mi-au venit pe moment, eu doar le-am dezvoltat. Faptul că 

m-am inspirat din viaţa de zi cu zi şi că nu este chiar un basm normal m-a făcut să fiu destul de neliniştită când a sosit ora 

de română, chiar dacă colegii m-au încurajat că este o poveste specială şi că n-am motive să fiu îngrijorată.  

În final am predat tema, sperând că este destul de bună.  

Din Jurnalul de Bord al portofoliului Poveşti, cercul „Cartea de marţi” al Colegiului Economic „Virgil Madgearu”, Galaţi 
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ALEXANDRU CADAR, Cei trei cocoşi / 111 

PETRU ARON COSTESCHI, Povestea lupului singuratic / 113 

ARIANNA COROIU, Întâlnirea cu fiinţele pădurii / 115 

CIUVERCĂ IULIA, Inexplicabil / 117 

IULIA-MARIA LĂPUŞAN, Pădurea magică / 121 

ANDRA HEMCINSCHI-LUNGU, Al nostru secret / 125 

MATEI MĂMĂLIGĂ, Începutul seriei de provocări scrise / 129 
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FĂPTURI DIN BASME 
 

MIRUNA CHIŞ, Aventura mezinului / 135 

IULIANA CONSTANTIN, Un basm modern/ 137 

PAVEL DAISA, Nici prea-prea, nici foarte-foarte / 151 

PETRU DAISA, Până la adânci bătrâneţi / 151 

ALEXANDRA OANA DONCI, Ileana Cosânzeana / 159 

ANA-MARIA DUMITRU, Legământ pentru generaţii / 162 

CRISTIANA IELCIU, În căutarea Ianei / 165 

EDUARD-IVAN KARAIVANOFF, Castelul de diamant / 169 

SEBASTIAN-ŞTEFAN MANOLACHE, Pădurea magică / 173 

MARIA MIJA, Dacă vă spun… / 177 

THEODORA OUŞOR, Aventurile Anei / 179 

ALEX TĂTAR, Familia Ronţpapuc învinge zmeul/ 181 

 

IULIANA CONSTANTIN, Postfaţă sau „Cum se scrie o poveste?” / 186 
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AUTORII 

 

PRIMARĂ 

Cristian – Andrei Bodea, clasa a IV-a 

Liceul Teoretic Gelu Voievod, Gilău, judeţul Cluj 

Coordonator: Marilena Crina Boţan 

 

Petru Aron Costeschi, clasa a III-a 

Şcoala Gimnazială nr. 81, Bucureşti 

Coordonator: Aurelia Moise 

 

Ana-Claudia Lazăr, clasa a IV-a 

Liceul Teoretic Gelu Voievod, Gilău, judeţul Cluj 

Coordonator: Marilena Crina Boţan 

 

Sebastian-Ştefan Manolache, clasa a III-a 

Şcoala Gimnazială nr. 81, Bucureşti 

Coordonator: Aurelia Moise 

 

Theodora Ouşor, clasa a III-a 

Şcoala Gimnazială nr. 81, Bucureşti 

Coordonator: Aurelia Moise 

 

Horia Petrean, clasa a IV-a 

Colegiul National Liviu Rebreanu, Bistriţa 

Coordonator: Alina Petri 
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GIMNAZIU 

Remus Bujor, clasa a VI-a 

Şcoala Gimnazială Constantin Săvoiu, Tg-Jiu 

Coordonator: Georgeta Grivei 

 

Alexandru Cadar, clasa a V-a 

Şcoala Avram Iancu, Baia Mare 

Coordonator: Gabriela Medan 

 

Rebeca Calotă, clasa a VI-a 

Şcoala Gimnazială Constantin Săvoiu, Tg.-Jiu 

Coordonator: Georgeta Grivei 

 

Iulia Cartianu, clasa a VII-a 

Şcoala Gimnazială Constantin Săvoiu, Târgu-Jiu 

Coordonator: Morie  Neli 

 

Irina Cernat, clasa a VI-a 

Colegiul Economic Emanuil Gojdu, Hunedoara 

Coordonator: Mariana Stoica 

 

Miruna Chiş, clasa a V-a 

Colegiul Naţional Moise Nicoară, Arad 

Coordonator: Camelia Circa - Chirilă 

 

Luana Cloşcă 

Colegiul Naţional George Coşbuc, Cluj 
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Coordonator: Germina Breaz 
Arianna Coroiu, clasa a V-a 

Liceul Teoretic Gelu Voievod, Gilău, judeţul Cluj, 

Coordonator: Cristina Handru 

 

Raluca Cozac, clasa a VI-a 

Colegiul Naţional George Coşbuc, Cluj 

Coordonator: Germina Breaz 

 

Rami Mihai Cristescu, clasa a VI-a 

Colegiul Economic Emanuil Gojdu, Hunedoara 

Coordonator: Mariana Stoica 

 

Dragoş Crişan, clasa a VII-a 

Colegiul Naţional Emil Racoviţă, Cluj 

Coordonator: Corina Dindelegan 

 

Pavel Daisa, clasa a V-a, 

Seminarul Teologic Ortodox, Cluj 

Coordonator: Ramona Burcă 

 

Petru Daisa, clasa a V-a 

Seminarul Teologic Ortodox, Cluj 

Coordonator: Ramona Burcă 

 
Alexandra Deac, clasa a VI-a 

Colegiul Naţional George Coşbuc, Cluj 

Coordonator: Anamaria Sucilea 
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Alexandra Oana Donci, clasa a V-a 

Liceul Teoretic Gelu Voievod, Gilău, judeţul Cluj 

Coordonator: Cristina Handru 

 

Ruxandra Dumitrescu, clasa a VIII-a 

Şcoala Gimnazială Regina Elisabeta, Rădăuţi, judeţul Suceava 

Coordonator: Cristina Anfimov 

 

Ionuţ Martin Fabian, clasa a VII-a 

Şcoala. Gimnazială Căpuşu Mare, judeţul. Cluj 

Coordonator: Daniela Filip 

 

Vanessa Filip, clasa a V-a 

Colegiul Naţional Moise Nicoară, Arad 

Coordonator: Camelia Circa – Chirilă 

 

Andra Hemcinschi-Lungu, clasa a VI-a 

Şcoala Gimnazială Nr. 7, Botoşani 

Coordonator: Loredana-Nicoleta Carcea 

 

Monica Herţeg, clasa a VIII-a 

Liceul cu Program Sportiv, Cluj 

Coordonator: Georgiana Epureanu 

 

Cristiana Ielciu, clasa a V-a 

Colegiul Naţional George Coşbuc, Cluj 

Coordonator: Germina Breaz 
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Eduard-Ivan Karaivanoff, clasa a V-a 

Colegiul Naţional George Coşbuc, Cluj 

Coordonator: Anamaria Sucilea 

 

Iulia-Maria Lăpuşan, clasa a V-a 

Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, Cluj 

Coordonator: Ancuţa Ionescu 

 

Maria Mada, clasa a V-a 

Şcoala Gimnazială Nr. 11, Oradea 

Coordonator: Sanda Hălmăgean 

 

Teodora Mărginean clasa a VII-a 

Colegiul Naţional Emil Racoviţă, Cluj 

Coordonator: Corina Dindelegan 

 

Maria Mija clasa a VII-a 

Şcoala Gimnazială Constantin Săvoiu, Târgu-Jiu 

Coordonator: Neli Morie 

 

Alexandra Moroşan, clasa a VIII-a 

Şcoala Gimnazială Regina Elisabeta, Rădăuţi, judeţul Suceava 

Coordonator: Cristina Anfimov 

 

Laura Maria Nagy, clasa a VI-a 

Liceul cu Program Sportiv, Cluj 

Coordonator: Georgiana Epureanu 
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Mihaela Rezuş, clasa a V-a 

Şcoala Gimnazială Gheorghe Şincai, Floreşti, judeţul Cluj 

Coordonator: Alina Muraru 

 

Sfârlea Bogdan, clasa a V-a 

Liceul Teoretic Gelu Voievod, Gilău, judeţul Cluj 

Coordonator: Cristina Maria Handru 

 
Daria Stana, clasa a V-a 

Colegiul Naţional Moise Nicoară, Arad 

Coordonator: Camelia Circa - Chirilă 

 
Alex Tătar, clasa a VI-a 

Colegiul Naţional George Coşbuc, Cluj 

Coordonator:  Germina Breaz 

 

LICEU 

Bianca Elena Cernat, clasa a IX-a 

Colegiul Naţional Vasile Alecsandri, Bacău 

Coordonator: Ramona Mocanu 

 

Ionela-Mădălina Cîrstea, clasa a X-a 

Colegiul Naţional Alexandru Odobescu, Piteşti 

Coordonator: Simona Liutiev 

 

Nataşa-Alexandra Cîrstea, clasa a X-a 

Colegiul Naţional Alexandru Odobescu, Piteşti 
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Coordonator: Simona Liutiev 

Ciuverca Iulia, clasa a IX-a 

Colegiul Naţional Spiru Haret, Suceava 

Coordonator: Dana Dolgu 

 

Iuliana Constantin, clasa a IX-a 

Colegiul Economic Virgil Madgearu, Galati 

Coordonator: Laura Dănăilă 

 

Andreea-Maria Deaconescu , clasa a X-a 

Liceul Teoretic Iulia Zamfiresc, Mioveni, judeţul Argeş 

Coordonator: Simona Liutev 

 

Ana-Maria Dumitru, clasa a IX-a 

Colegiul Tehnic Toma N. Socolescu, Ploieşti 

Coordonator: Alina Bălan 

 

Matei Mămăligă, clasa a IX-a 

Colegiul Naţional Garabet Ibrăleanu, Iaşi 

Coordonator: Cristina Chiprian 

 

Andreea Seserman, clasa a X-a 

Colegiul Naţional Spiru Haret, Suceava 

Coordonator: Dana Dolgu 

 

Cristina Stanciu, clasa a IX-a 

Colegiul Economic Virgil Madgearu, Ploieşti 

Coordonator: Mariana Şologon 
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Teodor Ursachi, clasa a XI-a 

Colegiul N.aţional Eudoxiu Hurmuzachi, Rădăuţi, judeţul Suceava 

Coordonator: Cristina Anfimov 

 

Delia Ursu, clasa a IX-a 

Colegiul Naţional Garabet Ibrăileanu, Iaşi 

Coordonator: Cristina Chiprian 
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Director: Mircea Trifu 
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