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Sǎ ne prezentǎm …
LUISA AFARIAN, ANTONIA si ELISSA NEHME, ETHAN RAHAL,
TAMARA HODROJ, ZOÈ si YVES TANNOURY, YASMINE ALLAEDIN,
TEODORA si TOMA ALBU, BÈATRICE si THEODOR MOUSSALEM,
TIMUR ARBID si ALEXIA DOBRESCU
Noi suntem Micii scriitori români din Liban. Trǎim la malul Mediteranei, ȋn țara
cedrilor milenari, dar avem mereu ȋn sufletul nostru ROMȂNIA. Pentru fiecare
dintre noi ROMȂNIA reprezintǎ țara mamei și a bunicilor noștri.
Participǎm cu entuziasm ȋn fiecare sǎptǎmâna la activitǎțile organizate de Asociația
România Levant, ȋnvǎțǎm limba românǎ, istoria, geografia României și dansuri
populare românești. La atelierele de lecturǎ, scriere creativǎ și desen ȋnvǎțǎm sǎ
scriem povești și poezii. Așa a ȋnceput aventura noastrǎ ȋn lumea minunatǎ a
creației literare. Primul album a fost scris anul trecut – Picǎturi de cernealǎ – unde
am descris frumusețile României. Anul acesta am scris mici povestioare și poezii,
pentru toți copiii din România.
Vǎ invitǎm la CARUSELUL POVEȘTILOR, ȋntr-o lume minunatǎ.
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LUISA AFARIAN – 7 ani
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Floarea fǎrǎ culoare
A fost odatǎ, ȋntr-o grǎdinǎ minunatǎ,
trǎia o floare care era ȋnconjuratǎ de
multe alte flori care strǎluceau ȋn
lumina soarelui cu culorile lor
frumoase,bleu, roz, roșu, violet. Și
floarea cea micǎ și fǎrǎ culoare se
simțea pierdutǎ ȋn tot acest buchet
multicolor. Tristǎ, privea florile din
jurul ei și nu avea decật o dorințǎ: sǎ-și
gǎseascǎ o culoare. Ȋntr-o bunǎ
dimineațǎ, și-a ridicat privirea spre
floarea de lậngǎ ea, o mậndrǎ și
frumoasǎ crizantemǎ și a ȋntrebat :
- Frumoasa mea prietenǎ, spune-mi de unde ai culoarea asta atật de frumoasǎ?
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Și crizantema i-a vorbit despre un fluture care cobora pe pǎmậnt din ȋnǎlțimile
cerului ȋn același timp cu curcubeul.
- Ȋși desface aripile și atrage toate culorile curcubeului. Apoi merge din floare ȋn
floare și ȋmparte culorile.
- Și cậnd vine acest fluture - curcubeu care strậnge culorile soarelui ?
-N-a mai venit demult, este plecat departe, spre alte grǎdini, spre alte flori..

Auzind acestǎ poveste, micuța floare s-a hotǎrật : va merge ea ȋn cǎutarea fluturelui
curcubeu. Și ȋntr-o dimineațǎ, cu nori gri pregǎtiți de ploaie, cu pași mici, cǎci ȋi
era fricǎ, micuța floare a pǎrǎsit grǎdina plecậnd ȋn cǎutarea fluturelui. A strǎbǎtut
cậmpii, vǎi și dealuri, orașe și sate, a ajuns ȋn locuri necunoscute… Pậnǎ cậnd a
ajuns ȋntr-un sat plin de grǎdini și livezi cu pomi in floare.
- Aici stǎ fluturele-curcubeu, a ȋntrebat ea.
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Dar nimeni nu a rǎspuns, nimeni nu i-a dat atenție
La marginea satului a vǎzut un mǎr plin de flori roz.
ˮCe mare și frumos, și ce colorat este, poate mǎ poate ajutaˮ gậndi micuța floare.
- Cum sǎ știu eu de unde am culorile, rǎspunse copacul. Așa am fost mereu,
primǎvara plin de flori, toamna plin de rod. Și dupǎ atậtea cǎutari, n-ai gǎsit
fluturele pe care ȋl cauți ? Ascultǎ, aici ȋn livadǎ vin mulți fluturi, se așazǎ pe
crengile mele pentru a se odihni. Ȋi gǎzduiesc cu mare plǎcere, mi-s tare dragi, dar
niciodatǎ nu i-am ȋntrebat de unde vin, unde se duc.
- Pot sǎ-i aștept aici? ȋntrebǎ floarea
- Sigur, rǎmậi lậngǎ mine, rǎspunse copacul.
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Nu peste mult timp, un balon roșu poposi lậngǎ ea.
- Ce frumos ești, cine te-a colorat așa ?
- Un copil, a rǎspuns balonul, apoi o palǎ de vậnt ȋl luǎ peste copaci.
ˮUn copil… se gậndi floarea. Oare un copil poate sǎ-mi dea culoare ?ˮ
Nu mult, parcǎ cineva se apleacǎ spre ea. Cậnd ridicǎ ochii vǎzu un copil și simți
mậna lui cum o mậngậie. Floarea privi ȋn ochii copilului și vǎzu ȋn ei toate culorile
curcubeului. Privirea și zậmbetul lui ȋi ȋncǎlzea și ȋi lumina petalele mici și firave.
- Cum ai ajuns aici ? a ȋntrebat copilul
- Caut fluturele-curcubeu sǎ ȋmi dea culoare, murmura floarea.
- Dar est atật de frumoasǎ și de minunatǎ, culoarea ta albǎ este atật de
strǎlucitoare…
- Am cea mai frumoasǎ și mai purǎ culoare, se gậndi ea, inundatǎ de fericire, am
culoarea copilǎriei…
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ZOÉ TANNOURY - 8 ani și YVES TANNOURY - 5 ani
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Le petit loup qui a peur de tout
Il était une fois, dans une grande forêt, un petit loup tout chou. Ce loup avait peur
de tout ! Il avait peur de son ombre, de son reflet dans le miroir, du bruit que fait le
tiroir.
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Un jour, en se promenant dans la forêt, il vit un petit rocher tout près. Le loup
aperçu, un caillou rouge dessus. Le caillou bougea et le loup d’un coup sauta ! Ce
n’était qu’une petite coccinelle, mais le loup l’a échappé belle.
Il couru vers sa maison mais il constata qu’il tournait en rond. Envahit par la peur,
il ne put empêcher les pleurs. Un petit homme surgit de derrière les arbustes et il
encouragea le loup d’être robuste. Il lui dit : « petit loup ! Tu ne peux pas passer ta
vie à avoir peur de tout ! Tu ne peux pas vivre content et ça va te déranger pour
longtemps ! Viens, je te ramène chez tes parents et je vais te montrer qu’il n’y a
rien à craindre en marchant ». Rassuré, le petit loup suivi le petit homme de près.
Sur leur chemin, ils virent l’ombre d’un lapin. Le loup sursauta mais le petit
homme lui montra que ce n’était que l’ombre d’un lapin malin. Ainsi, le petit
homme prouva que rien ne faisait assez peur et effaça au loup ses malheurs.
Désormais, le petit loup n’avait plus peur de tout ! Enfin, il avait juste peur des
coups de pattes de sa petite sœur !
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Les Deux Arbres
Dans une forêt lointaine
vivaient deux arbres: un qui
se vantait trop de sa beauté et
qui ne laissait ni oiseau ni
abeille si abriter, et l’autre qui
aimait bien le chant des
oiseaux et les laissait se poser
sur ses branches; il était si
gentil qu’il permettait
également aux abeilles de
construire leurs ruches dans le
creux de son tronc.
Un beau jour, une abeille
reine déplaça sa ruche dans
l’arbre qui se vantait déjà
depuis toujours. Ce dernier refusa complètement l’idée alors que l’autre arbre l’a
reçu avec grand plaisir dans ses branches tendues et grandes ouvertes aux petits
animaux qui cherche à se réfugier et à se reposer. Quand l’automne arriva, un
bûcheron armé d’une scie apparait pour abattre le gentil arbre. Dès qu’il vit la
ruche dans l’arbre, il déclina et se dirigea vers l’autre arbre pour le couper. Le
gentil arbre demanda aux abeilles de secourir son voisin.
L’abeille reine demanda: “pourquoi le secourir alors qu’il n’a pas été gentil avec
nous?” Le gentil arbre répondit: “il faut être gentil avec tout le monde et aider ceux
qui l’ont besoin ”. À ces mots, les abeilles se regroupèrent et volèrent à toute
vitesse vers le bûcheron qui se sauva en se jetant dans l’eau.
L’arbre narcisse remercia les abeilles et le gentil arbre pour cet acte de bonté.
Depuis ce jour, l’arbre est devenu gentil et aimable. Désormais, il laissa tous
oiseaux, abeilles, et petits animaux se contenter d’un beau logement dans ces
branches accueillantes et chaleureuses.
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Regatul Dulciurilor
La capǎtul strǎzii unde locuiesc se aflǎ o casǎ veche, pǎrǎsitǎ. Este ȋnconjuratǎ de
copaci si are o grǎdinǎ mare ȋn fațǎ care acum este inundatǎ de buruieni. Pe
vremuri cred cǎ era plinǎ de flori. De cậte ori merg la școala o privesc. A avut
pereții frumos colorați, acum culorile sunt șterse de ploi, de vậnt, de prea mult
soare…Cậteodatǎ o privesc și-mi este fricǎ, un loc ȋntunecat,care seamǎnǎ cu casa
unei vrajitoare, cậteodata , o privesc și mi-o imaginez plinǎ de viațǎ, cu copii, cu
rậsete, cu veselie, cu flori și multǎ luminǎ.
Ȋntr-o zi mǎ jucam cu mingea ȋmpreunǎ cu Ella, prietena mea. Din greșealǎ am
aruncat-o mai tare și a cǎzut ȋn grǎdinǎ, chiar lậngǎ ușa casei pǎrǎsite.
N-am avut de ales, mậnǎ ȋn mậnǎ cu Ella, prietena mea, am pǎtruns ȋn grǎdina
pǎrǎsitǎ și ne-am fǎcut curaj sǎ ajungem pậnǎ la ușǎ unde era mingea. O ușǎ veche
de lemn ȋnnegrit care se balansa ușor ȋn bǎtaia vậntului.
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Parcǎ se auzeau ușor zgomote, lip-lip, tip-tip, toc-toc.Cu inima bǎtậnd puternic, am
luat mingea și am fugit. Dar eram curioase amậndouǎ sa vedem ce se aflǎ ȋǎuntru și
ce erau zgomotele acelea ciudate. Ne-am fǎcut curaj și ne-am ȋntors. Am deschis
ușa și … doi ochi mirați ne priveau cu curiozitate. Un pitic. Apoi lipa-lipa a apǎrut
un pinguin. Cocoțatǎ sus, pe un dulap șubred stǎtea o maimuțǎ. Sǎ nu ne vinǎ sǎ
credem, un trio uimitor,bizar și nostim ȋn același timp : un pitic, un pinguin și o
maimuțǎ. Simpatici și puși pe fapte mari, toți trei fǎceau de zor ordine ȋn casǎ.

Ne-au privit, ne-au zậmbit, apoi piticul ne-a spus cǎ este noul proprietar iar
pinguinul Pipo și maimuțica Coco sunt prietenii lui care au venit sǎ-l ajute. Toți
lucreazǎ pentru a transforma aceasta casǎ veche ȋn cel mai mare magazin de
dulciuri și cofetǎrie pentru copii. Bonboane, prǎjituri, tarte, fursecuri și ciocolatǎ
vor umple casa și grǎdina.
- Vreți sǎ ne dați o mậnǎ de ajutor, ne-a ȋntrebat piticul.
- Cu mare plǎcere, am rǎspuns noi.
- Grǎdina este a voastrǎ, ne-a rǎspuns el.
Și așa ȋmpreunǎ cu Ella am ȋnceput bǎtǎlia cu ierburile ȋnalte care invadaserǎ
grǎdina. Pǎmậntul era reavǎn dupǎ ploaie și le-am scos ușor pe toate. Apoi piticul
ne-a dat rǎsaduri și am lucrat pậnǎ seara tậrziu. Pipo pinguinul și Coco maimuțica
au șters praful și au aranjat totul. Piticot a aranjat bucǎtǎria. Acum totul strǎlucea.
Eu și Ella ne-am ȋntors acasǎ, hotǎrậte sǎ revenim a doua zi.
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Dis de dimineațǎ ne-am ȋntậlnit și am pornit amậndouǎ cu pași repezi spre cǎsuța
minunatǎ. Cậnd am ajuns, Pipo și Coco se pregǎteau de plecare. Coco pleca spre
țǎrile calde sǎ aducǎ cacao, vanilie,fructe exotice și alte bunǎtǎți, Pipo spre nord sǎ
aducǎ ȋnghețatǎ, caramel și marshmello.

Piticot vopsea ușile și pregǎtea mesele care trebuiau așezate ȋn grǎdina unde peste
noapte s-a produs un miracol : toate florile au ȋnflorit, o simfonie de culori, unele
mai mici, altele mai mari și impunǎtoare, cu parfum frumos, amețitor , toate strigau
viațǎ, bucurie și speranțǎ.
Ȋmpreunǎ cu Ella am vopsit și desenat pereții. și uite așa, soarele a strǎlucit cu
putere pe cer și cǎsuța ȋntunecatǎ și tristǎ s-a transformat ȋntr-o casǎ curatǎ,
luminoasǎ, cu pereți viu colorați strǎlucind ȋn soare.
Pipo și Coco s-au ȋntors cu valizele pline de bunǎtǎți din toate colțurile lumii :
bonboane și ciocolǎți cu diferite arome, mochi din Japonia, cubulețe roz cu gust de
orez cu lapte, biscuiti ylang- ylang din insulele Fidji, fursecuri cu litchi din
Tailanda, fructe de Carambola din Indonezia, guna- pagunas parfumatǎ cu ramoro
de Madagascar, rambutan din Costa Rica, fursecuri glasate caramel, mere de zahǎr
din Filipine, mere Mamey din Hawai, nougat, ciocolatǎ Willy Wonka, lolipop
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parfumate cu jojoba. Pipo a adus ȋnghețatǎ cu cremǎ de frișcǎ și șerbet de zmeurǎ.
Piticot de zor fǎcea aluatul pentru fursecurile cu arome de portocale și mandarine și
le stropea din abundențǎ cu ciocolatǎ.
Seara, bucuroși, toti am agǎțat peste tot beculețe colorate și am pus firma: Regatul
dulciurilor. A doua zi am facut deschiderea cu petarde, muzicǎ, dans, clovni și
mulți, mulți copii care au venit sǎ inaugureze deschiderea acestui regat minunat.
Totul era frumos, parfumat, minunat, stǎteam cu Ella ȋntr-un balansoir și priveam
fericite ȋn jurul nostru…
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- Yasmine, Yasmiiiine, gata ne sculǎm, mergem la școalǎ, vine autocarul…
Am deschis cu greu ochii. Lậngǎ mine mama care ȋmi arǎta ceasul spunậndu-mi cǎ
am ȋntậrziat …Uffff a fost un vis…
Repede, repede, autocarul a venit. Parcǎ era cineva ȋn grǎdinǎ… tot așa
ȋntunecatǎ…
La prậnz cậnd ne-am ȋntors curtea casei era plinǎ de oameni care lucrau. Anna
fetița de lậngǎ mine mi-a spus :
- Știi Yasmine, nenea Nabil, vecinul nostru a cumpǎrat casa asta. Vrea sǎ facǎ o
patiserie mare și ȋn grǎdinǎ jocuri pentru copii.
- Ce-ai spuuuus ?
- O patiserie mare și loc de joacǎ pentru copii, de ce te miri ? mi-a rǎspuns ea.
Am ȋnchis ochii și i-am vǎzut pe cei trei prieteni, Piticot, Pipo și Coco care
zậmbeau fericiți.
Sǎ mai spunǎ cineva cǎ visele nu devin realitate…

YASMINE ALLAEDIN - 11 ani
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ETHAN RAHAL – 7 ani
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Fluturele
A fost odatǎ un cocon așezat pe
frunza unui copac. Ȋntr-o zi cu soare,
coconul s-a deschis și din el a ieșit un
future. A deschis ochii mici și negri
și a privit in jur. Și-a desfǎcut aripile
viu colorate și a ȋnceput sǎ zboare
prin pǎdure. Ȋn drumul lui a ȋntậlnit o
broscuțǎ verde care stǎtea pe frunza
unui nufǎr. Apoi broscuta a sǎrit ȋn
apǎ sa se rǎcoreascǎ.
Fluturele s-a ȋntristat cǎ nu poate și el sǎ facǎ o baie. A zburat mai departe și pe o
floare a vǎzut o albinǎ care culegea polen. A ȋntrebat-o ce face și albina i-a povestit
cum lucreazǎ ca sa faca miere dulce și aromatǎ.
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Fluturelui i-a pǎrut rǎu cǎ nu poate culege și el din nectarul florilor. Zburậnd mai
departe a vǎzut o buburuzǎ. A fost ȋncậntat ca el este viu colorat cu multe culori
iar buburuza are doar douǎ. Atunci fluturele s-a gậndit cǎ el este ȋntr-adevǎr foarte
frumos . Dar ȋntr-o poenița a vǎzut un pǎun. Frumusețea lui era deosebitǎ .
Fluturele s-a ȋntristat din nou pentru cǎ a ȋntalnit din nou ȋn calea sa pe cineva mai
frumos. Pǎunul l-a ȋntrebat de ce este trist. Si fluturele a recunoscut cǎ este trist
pentru cǎ pǎunul este mai frumos.
- Fiecare este frumos ȋn felul lui, i-a rǎspuns acesta. Este adevǎrat, tu ești mai mic
și ai mai puține culori decật mine dar ai uitat, tu poți zbura peste cậmpii și dealuri,
poți poposi pe crengile celor mai falnici copaci și pe pelalele celor mai frumoase
flori. Evantaiul meu de culori este mare și deosebit, sunt o pasǎre dar eu nu pot
zbura spre ȋnaltul cerului, acolo unde se nasc stelele, pe deasupra codrilor, peste
vârful munţilor, peste livezile ȋn floare.
Fluturele și pǎunul au devenit prieteni. Ziua, fluturele zbura iar seara se ȋntorcea la
prietenul sǎu caruia ȋi povestea cǎlǎtoriile sale și locurile pe care le-a vǎzut.
Pǎunul stǎtea fermecat și-l asculta. Erau cei mai buni prieteni. Toatǎ lumea ȋi
admira.
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TAMARA HODROJ - 12 ani
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ORAȘUL PITICILOR
Ȋntr-o zi frumoasǎ de primǎvarǎ, Jad,
Alexandru și Maria au plecat la
plimbare ȋn pǎdure.
Copacii aveau frunzele verzi, mii de
flori mici și plǎpậnde formau un covor
colorat iar pǎsǎrile zburau bucuroase
de venirea primǎverii. Copiii erau
fericiți. Pe drumul de ȋntoarcere ȋnsa
vremea s-a schimbat. Nori de ploaie sau abǎtut peste pǎdure și copiii au
alergat cǎutậnd drumul de ȋntoarcere.
Ȋn pǎdure s-a fǎcut ȋntuneric, ploaia a
ȋnceput sǎ se dezlǎnțuie cu putere,
copiii s-au rǎtǎcit.
Au vǎzut o cǎsuțǎ micǎ și s-au dus sǎ se adǎposteascǎ. Cǎsuța era pǎrǎsitǎ și
ȋnǎuntru copiii au gǎsit un cufǎr de lemn. Era singurul obiect din ȋncǎpere. Curioși,
au ȋncercat sǎ-l deschidǎ ȋnsǎ era ȋnchis cu un lacǎt. Deodatǎ, s-a ȋntậmplat ceva
curios,un ac din pǎrul Mariei a sǎrit și s-a ȋnfipt ȋn cufǎr.
Atunci Maria s-a hotǎrật sǎ deschidǎ cufǎrul cu ajutorul acului. Nu micǎ le-a fost
mirarea copiilor cậnd au deschis cufǎrul și au gǎsit o carte veche și prǎfuitǎ. Maria
a deschis cartea și a ȋnceput sǎ citeascǎ. Alexandru și Jad o ascultau atenți, cậnd au
auzit un zgomot. Literele au ȋnceput sǎ zboare din paginile cǎrții și sǎ formeze un
vậrtej care a aspirat copiii și i-a dus ȋn Cartea Miracolelor. Copiii s-au speriat și sau
trezit ȋntr-un oraș plin cu pitici.
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- Bine ați venit ȋn Orașul Piticilor, le-a spus un pitic ȋmbrǎcat cu o hainǎ roșie
strǎlucitoare.
- Cine ești și ce vrei ? au ȋntrebat copiii mirați
- Eu sunt Piticul Ȋnțelept și am venit sǎ vǎ ajut.
- Și cum ne vei ajuta ? a ȋntrebat Jad
- Ați intrat ȋn acest oraș cậnd ați deschis Cartea Minunilor și nu veți ieși de aici
pậnǎ nu scǎpați orașul de Zmeul cel rǎu
- Zmeul cel rǎu ? Cine este, unde trǎiește ? au ȋntrebat copiii.
- Acest Zmeu fioros trǎiește ȋntr-un palat mare ȋnconjurat de patru dealuri
fermecate. El a rǎpit regele nostru, a pus stǎpậnire pe orașul nostru și ȋn fiecare zi
mǎnậncǎ un pitic. Cine ȋncearcǎ sǎ-l ȋnfrunte moare ȋnainte de a ajunge ȋn fața lui,
are un monstru care ȋl pǎzește.
- Și cum ajungem la el ? a ȋntrebat Alexandru.
- Trebuie mai ȋntậi sǎ treceți printr-o pǎdure de dulciuri, apoi trebuie sǎ-l adormiți
pe monstrul care trǎiește ȋntr-o grotǎ pentru a gǎsi guma magicǎ. Dupǎ ce veți
culege o lacrimǎ a Zmeului, o veți picura peste aceastǎ gumǎ cu care veți șterge
Zmeul din istorie și așa veți salva orașul nostru, a rǎspuns Piticul Ȋnțelept.
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Copiii s-au hotǎrật sǎ urmeze sfaturile piticului. Ȋnainte de plecare, Piticul Ȋnțelept
le-a mai spus :
- Fiți atenți, se spune cǎ un motan negru și rǎu, umblǎ prin pǎdurea de dulciuri. Nui urmați sfaturile. Toți piticii care au ȋncercat sǎ o traverseze nu s-au mai ȋntors.
Zis și fǎcut, copiii au pornit la drum. Au mers cật au mers si au intrat ȋn pǎdurea de
dulciuri care strǎlucea sub razele soarelui. Ȋn aer plutea un miros puternic de
vanilie și ciocolatǎ.

- Ce pǎdure frumoasa! a spus Maria privind in jurul ei. Copaci și fructe de zahǎr,
rậuri de ciocolatǎ, priviți, pǎmậntul este fǎcut din bezele și bonboane colorate.
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Dar numai a terminat Maria de vorbit, cǎ pǎmậntul de bezea s-a crǎpat și a apǎrut
un motan negru,uriaș.
S-a uitat la copii și a spus cu rǎutate :
- Poftiți, alegeți ce vreți din minunata pǎdure de dulciuri.

Jad a ȋntins mậna și a cules un mǎr de zahǎr caramel. Dar mậna lui a ȋnghețat
imediat și s-a transformat ȋntr-un baton de ciocolatǎ.
Speriatǎ Maria i-a strigat :
- Ai grijǎ Jad, oprește-te, vezi ce s-a ȋntậmplat cu mậna ta.
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Jad a lasat imediat mǎrul din mậnǎ. Copiii au vǎzut o grotǎ și s-au ȋndreptat spre
ea. Au intrat și s-au speriat de un monstru ȋngrozitor de urật cu dinți mari portocalii
care a strigat la ei :
- Plecați de aici imediat, de altfel vǎ omor unul cậte unul.
Jad a ȋnceput sǎ tremure de fricǎ, Alexandru nu a putut sǎ mai facǎ nici un pas.
Maria curajoasǎ l-a ȋntrebat :
- Monstrule ești foarte simpatic, ȋti plac cậntecele ?
- Ce te intereseazǎ pe tine, a rǎspuns el cu ochii sclipind.
- Am sǎ-ți cậnt un cậntec frumos și apoi vei face ce vrei cu noi,a spus Maria.
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A ȋnceput Maria sǎ cậnte și Monstrul s-a așezat. Ȋncet, ȋncet a ȋnchis ochii și a
adormit. Atunci Jad s-a apropiat de el și a luat de la gậtul lui lanțul unde era prinsǎ
guma.
Copiii au plecat din grota monstrului și s-au ȋndreptat spre castel pentru a recupera
lacrima Zmeului. Ei au ȋntalnit ȋn drumul lor vulturi uriași care i-au purtat pe
aripile lor pậnǎ la castel. Maria, Jad și Alexandru au luat cậteva pene de la vulturi.
O luminǎ puternicǎ pornea din fiecare deal și se ȋntậlneau ȋn cel mai ȋnalt turn al
castelului. Ȋnvǎluit ȋntr-un fum alb și dens, apǎru Zmeul. Dar fumul i-a ajutat pe
copii. Ei s-au apropiat de Zmeu, și i-au gậdilat tǎlpile cu penele de la vulturi.
Atunci Zmeul a ȋnceput sǎ rậdǎ și lacrimile au ȋnceput sǎ curgǎ. Jad a prins curaj,
s-a apropiat, a luat ȋn mậna lui o lacrimǎ de la Zmeu și imediat a șters guma cu
ea.Zmeul cel fioros s-a prǎbușit, un vậrtej puternic de fum l-a ȋnghițit și așa Zmeul
a dispǎrut. Brusc a ȋnceput sǎ fie gǎlǎgie ȋn curtea palatului și s-au auzit vocile
piticilor strigậnd :
- S-a ȋntors Regele, s-a ȋntors Regele…
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Atunci copiii s-au uitat ȋn jurul lor și au vǎzut cǎ dealurile luminoase s-au
transformat ȋntr-o pǎdure iar palatul s-a fǎcut o cǎsuțǎ micǎ.
Imediat au auzit vocea pǎrinților:
- Bine cǎ v-am gǎsit, am petrecut noaptea cǎutậndu-vǎ.
Copiii au povestit ce s-a ȋntamplat și s-au ȋntors cu toții acasǎ. Ei au ȋnvǎțat din
aceastǎ aventurǎ cǎ trebuie sǎ ajuți pe oricine are nevoie de ajutor.
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TEODORA ALBU – 13 ani
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Sorry…
I am sorry I’m not the friend from your dream
Days ago we were a team
I try to make you smile when you are we a ring a
frown
I try to life you when you’re down
I don’t know if I’m mistaken with something
Hopefully I do the right thing.
Do you still remember the time spent with me?
Do you see what I see?
I still remember the memories
Back there in the centuries.
Will you ever come back to me?
I’m not sure you will agree.
All I can hear
Are my silent tears.
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Dear Teacher

You are the heart of our class room,
The spirit of the school.
Giving us the message that
Learning is cool.

Thank you teacher
For appearing like a friend
And spending time to show me
Lessons that are hard to
comprehend.

I enjoy your classes
Because you help me see
That for living a lively life
Education is the key

Thank you teacher
For letting me to know
The things I have to learn
To continue my life and grow.
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Fri Ends
We don’t talk anymore
What was before, was before
We’re not friends anymore
Like we used to be.

You made a mistake
I don’t know if it was fake
You made a mistake
This touched my heart.

You hurt me
You don’t know what I see
You hurt me
You don’t know how I feel.

I don’t know what to do
Back in time we were a crew
I don’t know what to do
Should I forgive you?
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Mother
Mother, mother, you’re always beside me
Mother, mother, you’re the way you
should be.
You’re the one who gave me the key
To access an opportunity.
You’re an angel to me
Who gave me wings to be free.
You taught me how to walk,
You taught me how to talk
OH, mother, thank you
For all the times I forgot to tell you
You make most moments magical,
You are my miracle.
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Mountains
High, high, high,
I wish I could fly.
Talking to the clouds,
The birds come in crowds.

People say I’m a giant created from rocks,
With clothes made out of nature.
I have beautiful landscapes for an amazing
picture
I can hear each person’s talks.
I’m alone together with all the beauty
I make space for the rivers,
And allow animals to do their duty
I’m the mountain, gold and silver I contain
WOW! The people say when they see me.
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TOMA ALBU – 10 ani
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Un copil norocos
Sunt un bǎiat de zece ani ca toți bǎieții. Merg la școalǎ, am prieteni, mǎ joc și ȋnvǎț
ȋn fiecare zi. Dar vǎzậnd copii orfani, lipsiți de dragostea, grija și supravegherea
părintească, copii sǎraci, lipsiți de bucuriile copilǎriei, mi-am dat seama de cật de
multe am și de cật de norocos sunt.
Eu sunt ȋnconjurat de dragostea pǎrinților. Mǎ joc ȋn fiecare zi cu sora mea cea
mare, cu ea stau de vorbǎ și ȋi ȋmpǎrtǎșesc micile mele secrete. Și am bunici care
mǎ așteaptǎ de fiecare datǎ cu dragoste.
Sunt fericit cǎ am o familie și cǎ am prieteni cu care ȋmi petrec timpul liber și
pentru cǎ vǎd, aud, merg și mǎ pot bucura de frumusețile naturii.
Sunt norocos pentru cǎ m-am putut plimba ȋn mai multe țǎri și am cunoscut diferiți
oameni și am gustat din mậncǎruri variate.
Eu mǎ consider un bǎiat norocos pentru tot ce am primit pậnǎ la vậrsta de zece ani.

36

ALEXIA DOBRESCU – 8 ani
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Douǎ surori
A fost odatǎ ca niciodatǎ…
A fost odatǎ un moș și o babǎ care aveau douǎ fete, una harnicǎ și una leneșǎ.
Trǎiau toți patru ȋntr-un sat, ȋntr-o casǎ micǎ ȋnconjuratǎ de copaci și ȋn fațǎ aveau
o grǎdinițǎ cu flori. Fata cea harnicǎ ȋngrijea ȋn fiecare zi grǎdina cu flori. Fata cea
leneșa stǎtea tot timpul ȋn fața oglinzii.

Ȋntr-o zi fata cea harnicǎ a plecat la tậrg sa vậndǎ flori. Pe drum a ȋntậlnit o bǎtrậnǎ
care i-a cerut ajutor. Fata i-a fǎcut curat ȋn cǎsuța micǎ și i-a fǎcut mậncare caldǎ.
Dupǎ ce a terminat, bǎtrậna i-a mulțumit iar fata și-a continuat drumul. Apoi a
ȋntậlnit un copac care avea ȋn jurul lui numai buruieni. Fata s-a oprit, l-a curǎțat de
crengile uscate, a smuls buruienile din jurul lui, l-a udat și apoi a mers mai departe.
A ajuns la tậrg. A vậndut toate florile și bucuroasǎ se ȋntorcea acasǎ. Pe drum a
vǎzut copacul care acum avea crengile verzi, ȋncǎrcate de rod și se aplecau ȋn fața
ei pentru a-i dǎrui fructe. Fata a cules din fructele coapte și dulci. A ajuns apoi ȋn
fața casei bǎtrậnei. Aceasta o aștepta ȋn pridvor.
-Ia acest cufǎr, dar sǎ nu-l deschizi acum, cậnd ajungi acasǎ, a spus ea.
Fata a mulțumit și a plecat cu pași repezi. Soarele era spre apus și trebuia sǎ ajungǎ
acasǎ.
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A ajuns acasǎ bucuroasǎ. A povestit ce a fǎcut și s-au hotǎrật toți sǎ deschidǎ
cufǎrul. Din cufǎr au ȋnceput sǎ iasǎ gǎini, vaci, porci, cai, oi, toate animalele dintro gospodǎrie. Toți erau bucuroși, acum curtea lor era plinǎ.

A doua zi, fata cea leneșǎ a cules din grǎdinǎ un mǎnunchi de flori și a plecat și ea
spre tậrg sǎ le vậndǎ. Pe drum a ȋntậlnit un bǎtrận care a rugat-o sǎ-l ajute. Fata s-a
uitat la el, dar nu s-a oprit sǎ-l ajute. Ea și-a amintit cǎ sora ei a povestit de o
femeie bǎtrậnǎ. A plecat mai departe. Ȋn drumul ei a ȋntậlnit un pisoi care era
murdar și flǎmậnd. S-a uitat la el dar nu s-a oprit sǎ-l ajute. A ajuns la tậrg dar nu a
vậndut florile pentru cǎ privea cu rǎutate la toți oamenii. Supǎratǎ spre searǎ, a
aruncat florile și a pornit spre casǎ. Curios, drumul era plin se șoareci si șobolani.
Ȋn drum a ȋntậlnit din nou bǎtrậnul și a vǎzut lậngǎ el un cufǎr. Crezậnd cǎ bǎtrậnul
nu o vede a luat cufǎrul și a mers mai departe. Era tare curioasǎ sǎ vadǎ ce este
ȋnǎuntru și voia sǎ fie și ea ca sora ei. Cậnd a deschis cufǎrul din el au ieșit șerpi și
șopậrle. Fata s-a speriat și a ȋnceput sǎ fugǎ. Cậnd a ajuns acasǎ era obositǎ și
speriatǎ. A ȋnceput sǎ plậngǎ și sǎ povesteascǎ ce a pǎțit. A ȋnțeles cǎ dacǎ ești
leneș și rǎu ȋn viațǎ, daca nu ajuți, rǎmậi singur și nu te iubește nimeni. A
ȋmbrǎțișat-o pe sora ei și de atunci baba și moșul nostru au douǎ fete harnice și
bune. Ȋn casa lor era numai bucurie și bunǎtate.
Și din acea zi, au trǎit cu toții fericiți.
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TIMUR ARBID – 10 ani
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PASẰREA-CARTE
Copilul dormea. Pasǎrea-carte zbura deasupra
lui apoi se așeza lậngǎ el. Copilul deschise
ochii.
- Te invit la o plimbare, spuse pasǎrea-carte,
urcǎ pe aripile mele.
- Nu știu sǎ citesc, rǎspunse copilul.
-Rǎsfoiește paginile,privește imaginile mele și vei pleca ȋntr-o cǎlǎtorie mai sus
decật norii.
- Mi-e fricǎ, spuse copilul. Dacǎ plec și nu mai pot sǎ mǎ ȋntorc, cum sǎ plec?
- Dintr-o cǎlǎtorie ȋmpreunǎ cu pasǎrea-carte revenim mereu. Ȋn plus, ne ȋntoarcem
plini de vise,idei, amintiri,emoții. Cậnd revenim suntem mai mari, mai ȋnțelepți.
- Ah, ce bine, de mult vreau sǎ fiu mai mare, spuse copilul. Unde vom merge ?
- Unde vrei.Pe aripile unei pǎsǎri-carte suntem liberi de a alege locuri minunate,
aproape sau departe, suntem liberi sǎ ne alegem prieteni, sǎ cunoaștem altǎ lume.
Și copilul se așezǎ pe aripile pǎsǎrii-carte și plecarǎ ȋmpreunǎ. Cu toate paginile ȋn
vậnt, ridicate precum catargele vapoarelor, au ajuns ȋntr-o țarǎ ȋndepǎrtatǎ.
- Unde suntem, ȋntrebǎ copilul
- Ȋn țara pǎsǎrilor-carte. Ȋntr-o zi vei cunoaște numele ei.
- Dar aceste pǎsǎri-carte nu zboarǎ, spuse copilul cu pǎrere de rǎu. Parcǎ dorm.
- Așteaptǎ pe cineva sǎ le deschidǎ. Privește-le, atinge-le,
ele te așteaptǎ, sunt gata de plecare…
Copilul a ȋnțeles cǎ este o lume care trebuie descoperitǎ.
Una cậte una el atingea pǎsǎrile-carte care ȋși etalau aripile
lor colorate. Pe aripile pǎsǎrilor-carte copilul a trecut peste
mǎri și țǎri, a vizitat insule pierdute, s-a adậncit ȋn oceane
și pǎduri fermecate, a vizitat regate de mult apuse, a trǎit
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aventuri care fac inima sǎ batǎ cu putere. Copilul era foarte ȋncậntat, voia mai mult
și mai mult.
- Mai departe, mai departe, striga el pǎsǎrilor-carte.
- Dacǎ vrei mai departe, spre tǎrậmuri misterioase, spre stele strǎlucitoare, trebuie
sǎ cunoști secretul literelor, i-au spus pǎsǎrile-carte.
Atunci, pentru a putea cǎlǎtorii departe, pentru a visa și a cunoaște, copilul a
ȋnvǎțat sǎ citeascǎ.
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ANTONIA NEHME - 8ani și ELISSA NEHME - 4 ani
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ZȂNA CEA BUNẰ
Am sǎ vǎ povestesc despre o zậnǎ care este foarte bunǎ și pe care eu și sora mea o
iubim foarte mult. Trǎiește ȋn Romậnia și ne copleșește cu dragostea ei. Ați ghicit,
este Mamaia noastrǎ dragǎ. Și cred cǎ veți spune ca mine, nimeni nu poate face
pentru copii ceea ce face o bunicǎ. Mamaie este fericitǎ cậnd este cu noi. Ea ne-a
fǎcut copilǎria o poveste. Cậnd ajungem acasǎ la ea, lumea se schimbǎ. Ea ne
iubește foarte mult, ne face numai bunǎtǎți, plǎcinte, prǎjituri, dulceațǎ. Se joacǎ cu
noi și mergem ȋmpreunǎ ȋn parc. Nu ne ceartǎ niciodatǎ, chiar dacǎ uneori mai
facem pozne… Mamaie a adus magia ȋn viața noastrǎ. Poveștile ei sunt cele mai
frumoase, ne spune glume și ne cậntǎ. Mamaie, noi te iubim mult.
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Voinicul și florile
A fost odatǎ ca niciodatǎ…
Ȋntr-o țarǎ ȋndepǎrtatǎ, ȋntr- o casǎ micǎ la marginea pǎdurii, trǎia o vrǎjitoare.
Trǎia singurǎ și nimeni nu vorbea cu ea, copiii aruncau cu pietre și rậdeau cậnd o
vedeau, toți spuneau cǎ este urậtǎ și cǎ face vrǎji. Ȋntr-o zi s-a hotǎrật sǎ plece sus
ȋn vậrful munților. Dar a vrut sǎ pedepseascǎ oamenii, așa cǎ a luat cu ea toate
florile din țarǎ. Zis și fǎcut.
Dimineața vrǎjitoarea nu mai era ȋn cǎsuța ei, plecase ȋn munți,dar nici florile nu
mai erau, au dispǎrut toate, din pǎdure, de pe cậmpuri din grǎdini…
Fǎrǎ flori, lumea era tristǎ, lipsitǎ de culoare. Frumusețea lor devenise amintire…
Și nici nu puteau fi ȋnlocuite cu nimic.Nici fluturii nu mai zburau, nici pǎsǎrile nu
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mai cậntau, nici albinele nu mai fǎceau ȋn stup miere.
Totul era trist . Așa au trecut mulți ani cenușii, lipsiți de
viațǎ și culoare. Bǎtrậnii povesteau despre blestemul
vrǎjitoarei, dar nimeni nu cuteza sǎ o ȋnfrunte.
Ȋntr-o bunǎ zi, un flǎcǎu voinic a spus tuturor cǎ vrea sǎ
urce pậnǎ-n crestele munților acolo unde se aflǎ
vrǎjitoarea și sǎ aducǎ florile ȋnapoi. Unii l-au ȋncurajat
ȋnsǎ alții l-au sfǎtuit sǎ rǎmaậnǎ acasǎ pentru cǎ, dupǎ
pǎrerea lor , totul este ȋn zadar. Dar voinicul nostru era
hotǎrật , va aduce florile, va aduce frumusețea și bucuria petru oameni.
La rǎsǎritul soarelui a plecat. A mers cale lungǎ pậnǎ ce a ajuns la un izvor cu apǎ
limpede și rece. Zậna apelor a venit la el și l-a ȋntrebat ce ȋl aduce ȋn aceste locuri.
Atunci el i-a povestit cật sunt de nefericiți oamenii rǎmași fǎrǎ flori și cum s-a
hotǎrật sǎ ajungǎ la casa vrǎjitoarei.
Atunci Zậna s-a oferit sǎ-l ajute, i-a
arǎtat drumul spre casa vrǎjitoarei, un
drum greu, plin de stậnci și prǎpǎstii.
Și l-a sfǎtuit ca orice i se va ȋntậmpla
sǎ rǎmậnǎ bun și neclintit ȋn dorința sa
de a face bucurie oamenilor.
Noaptea sub lumina lunii care-și
arunca parcǎ razele plǎpậnde ȋn taina
acestei lumi ȋntunecate, auzi un
zgomot. Inima ȋi bǎtea cu putere, cậnd
dintr-un tufiș doi ochi sticloși ȋl
priveau.
Era un lup singuratic. Voinicul i-a dat
sǎ mǎnậnce și i-a povestit și lui despre
vrǎjitoarea care a lǎsat lumea fǎrǎ flori.
- Pentru cǎ mi-ai dat sǎ mǎnậnc și ai fost bun cu mine, am sǎ te ajut, i-a spus lupul
voinicului.
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Dis de dimineațǎ, cand razele soarelui abia ȋncep sǎ coboare din adậncurile albastre
ale cerului, pornirǎ ȋmpreunǎ la drum, spre tǎrậmuri strǎine și necunoscute de
piciorul omului. Spre searǎ ajunse ȋn fața une case ȋnconjuratǎ numai de flori, dar
pǎzitǎ de un balaur fioros care arunca flǎcǎri ȋn jurul lui. Și voinicul nostru
ȋmpreunǎ cu lupul au ȋnceput lupta cu balaurul. Zậna apelor le-a venit ȋn ajutor, ea
a aruncat apǎ peste focul care l-a aruncat balaurul. S-au luptat aprig pậnǎ ce
balaurul a fost ȋnvins.
Ȋn ușa casei ȋl aștepta vrǎjitoarea.
- Voinice, spuse ea, știu de ce ai venit pậnǎ aici. Pentru cǎ ai fost bun și curajos ȋți
voi ȋndeplini dorința. Ȋți voi da florile sǎ le duci ȋnapoi ȋn țara ta. Datoritǎ ție, a
curajului și a voinței tale de a face bine, țara ta va fi din nou plinǎ de flori. Culorile
și parfumul florilor vor fi rǎspậndite ȋn toate colțurile țǎrii, fluturii și albinele, vor
zbura din nou din floare ȋn floare, iar pǎsǎrile vor cậnta din nou. Și spune-le
oamenilor sǎ iubeascǎ și sǎ ȋngrijeascǎ florile cǎci numai așa pot face lumea
bucuriei și a culorilor. Și mai spune-le oamenilor sǎ sǎdeascǎ ȋn inimile lor florile
dragostei, a voinței, a curajului, a ȋncrederii, a speranței, a bunǎtǎții și fericirii. Cu
cật vor fi mai harnici și pricepuți cu atật vor avea o grǎdinǎ mai frumoasǎ și mai
luminoasǎ, cu flori parfumate, cu atật vor fi mai fericiți.Ca un curcubeu
ȋnmiresmat, florile grǎdinii și florile inimii le vor lumina ȋntraga viațǎ.
Cậnd se ȋntoarse voinicul nostru ȋnapoi, gǎsi țara ca o gradinǎ plinǎ de flori
multicolore. Voinicul le-a povestit cum a ajuns la vrǎjitoare și ce i-a spus ea, cǎ
florile ȋnseamna viațǎ, speranțǎ, bucurie, frumusețe. Ȋn semn de recunoaștere,
locuitorii au plantat peste tot flori și l-au ales pe Voinicul nostru regele lor. Și au
trǎit toti fericiți iar țara lor s-a numit Țara Florilor.
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Micuța broscuțǎ țestoasǎ

Am o micuța broascǎ țestoasǎ
Care stǎ tot timpul acasǎ
Nu-i prea place la plimbare
Se teme de vrǎjitoare
Stǎ ascunsǎ-n carapace
Dis de dimineațǎ.

Recunoaște nu-i prea ȋndrǎzneațǎ,
Nici prea vorbareațǎ
Nici prea sǎltǎreațǎ
Dar este isteațǎ.
Ca o mogậldeațǎ
Stǎ ascunsǎ-n iarbǎ
Și mereu se ȋntreabǎ
Cum sǎ facǎ oare
Cǎ-și dorește cu ardoare
Sǎ devinǎ o bunǎ alergǎtoare
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Buburuza
Uite acum o buburuzǎ
Coloratǎ și distratǎ
Mi s-a așezat pe bluzǎ
A crezut cǎ e o frunzǎ
S-a oprit, s-a odihnit
Ȋmbrǎcatǎ-n catifea
Cu buline mici pe ea
Și apoi iar a pornit,
Printre flori, printre petale,
Mergậnd agale,
Fǎcậnd zborul ȋn spirale.
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