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INTRODUCERE 
 

Mi se spune Bubu, dar asta numai 

până la botez. Aşa a decis mami să mă 

alinte. Îmi place foarte mult! Chiar şi 

doamna doctor pediatru a exclamat 

când a venit în vizită: „Ce drăguţ sună 

Bubu!” 

Ce să vă povestesc, după trei săp-

tămâni de viaţă extrauterină, adică în a-

fara burticii?! Îmi este cald. Sunt foarte 

curioasă. Îmi plac sunetele, vocile şi lumi-

nile. Azi, mătuşa mea pleca în oraş. S-a 

parfumat şi m-a luat în braţe. M-am 

înecat cu acel miros, plăcut, ce-i drept. 

Ce bine că m-a lăsat repede în pătuţ! E 

obositor faptul că mulţi oameni vor să mă 

vadă. Unii sunt drăguţi şi copilăroşi. Alţii 

îmi spun că sunt atât de mică. Hei! Am 
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luat un kilogram în trei săptămâni! Am 

crescut doi centimentri! Şi toate astea 

hrănindu-mă numai cu lapte de la mami. 

Clar au uitat că au fost şi ei ca mine! Mă 

supăr câteodată deoarece musafirii nu 

se spală pe mâini… şi miros a mâncare, a 

ţigară sau diverse alte mirosuri. Dar îi iert! 

Au prea multe pe cap, sunt stresaţi şi uită 

aceste aspecte. 

E minunat să fii bebeluş! M-aş bucu-

ra dacă aţi avea plăcerea şi curiozitatea 

de a mă însoţi în Lumea Bebeluşilor. Vă 

garantez distracţie maximă. Vă destăinui, 

sub formă de cuprins, labirintul prin care 

vom călători: Bubu în burtică; Bubu la 

maternitate; Bubu acasă; Bubu şi băiţa; 

Bubu şi prietenii; Bubu şi poveştile; Bubu 

la botez; Bubu şi muzica. 
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BUBU ÎN BURTICĂ 
 

 

Pe vremea când puricii se potco-

veau cu nouă potcoave de aur, iar prinții 

deschideau poarta palatului cu buzduga-

nul, cam tot pe atunci au fost create și 

poveștile. Că de nu ar fi, nu s-ar povesti 

despre Ilene Cosânzene și Feți Frumoși din 

Lacrimă sau oameni leneși.  

Ș-am găsit o peniță fermecată dintr-o 

pană de gâscă lăudată și vă scriu o poveste 

a unui bebeluș ce tocmai se pregătește să 

vină pe lume. 

Uneori oamenii se plictisesc și de prea 

mult și de prea puțin. Așadar, ei doresc să 

facă ceva bun, să aibă prunci, pe care să-i 

privească liniștiți cum cresc. 

M-am format din două celule, una de 

la mama, cealaltă de la tata… după ce şi-

au spus cuvintele magice „Te iubesc”. Celu-

lele s-au unit şi au format o celulă mare, 
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rotundă, numită celula-ou sau zigot, din 

care au rezultat multe, multe celule. Când 

mami m-a văzut, dar mai ales când mi-a 

auzit inimioara, a fost foarte emoţionată şi 

fericită. 

 

O sămânţă de dragoste 

Cu bucurie a fost sădită 

În pântece să fie rodită, 

Cu grijă şi rugă mult păzită. 

 

La început eram cât un bob de mază-

re. Am început să cresc şi să înot în burtica 

mamei. Îmi plăcea tare mult. Din când în 

când, mama mergea la doamna doctor, care 

o ajuta să mă vadă. Uneori mă şi fotogra-

fiau. Era supărător câteodată. Cel mai 

mult îmi plăcea când eram mângâiată, să-

rutată şi când mi se citeau poveşti. Mătuşa 

mea mi-a scris chiar o poveste. E minunat 

să ai o poveste a ta, în care să fii personajul 

principal! Nu îmi era niciodată frică. Când 

mă rostogoleam mai repede, mama mă li-

niştea şi mă simţeam în siguranţă. M-am 

îndrăgostit de vocile celor dragi… mama, 

tata, bunica, mătuşa, prietenii de familie. 
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Când am crescut şi nu mai aveam loc 

să înot în voie, m-am pregătit să ies în lu-

mea mare, să-mi cunosc părinţii şi pe cei-

lalţi care erau nerăbdători să mă vadă. 

A fost interesant la mama în burtică 

timp de 40 de săptămâni. 

 

Două celule jucăuşe s-au întâlnit, 

S-au plăcut şi s-au unit, 

Şi din ele eu am ieşit, 

Şi la lectura poveştii mele vă invit. 
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BUBU LA MATERNITATE 
 

 

Într-o zi de vară… 16 iulie mai exact, 

ora 12.31, am venit pe lume. Nu de alta, 

dar mama fusese programată la cezariană 

– o operaţie dureroasă – pe 21 iulie, dată la 

care mătuşa mea copilăroasă ar fi fost ple-

cată din oraş. Aşa că, i-am şoptit doamnei 

doctor că îmi doresc să mă nasc atunci… 

cât mai repede.  

După ce am ieşit din burtică, am să-

rutat-o pe mama şi ea pe mine. Am dobân-

dit o gropiţă atât de frumoasă! Am fost 

dusă într-un salon unde am fost încălzită. 

„E ca atunci când ieşi din mare şi ţi se face 

frig”, am auzit pe cineva spunând. Primi-

sem o vizită şi am fost luată în braţe. Am 

plâns puţin, dar când doamna asistentă mi-

a mărturisit că sunt în siguranţă, că bunica 

şi mătuşa au venit să mă vadă, m-am liniş-

tit ca prin farmec. În clipa în care mi-au 
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vorbit, le-am recunoscut vocea. Au întrebat 

dacă sunt sănătoasă, iar doamnele asisten-

te le-au asigurat că sunt minunată şi am 

primit nota 10. Mătuşa m-a fotografiat! Ce 

îi tremurau mâinile! După ce au plecat, am 

fost mutată într-un salon cu mulţi bebeluşi, 

atât fetiţe, cât şi băieţei. Era interesant. A-

veam pătuţuri înalte şi puteam comunica 

între noi. Doream să ne împrietenim şi să 

ne serbăm zilele de naştere împreună.  

A doua zi, bunica şi mătuşa au sosit 

din nou la mine. Le-am recunoscut şi am 

fost foarte atentă când au discutat cu mine. 

Bunica a afirmat că nu aş fi eu, că eram 

mai lungă decât cu o zi în urmă. Doamna  

asistentă s-a înfuriat şi i-a arătat bileţelul-

brăţară pe care îl purtam la mână, unde 

era scris numele mamei. După amiază, am 

primit o altă vizită. Două fete, însoţite de 

mătuşa mea. Mi-au făcut fotografii şi s-au 

amuzat pe seama faptului că aveam puţin 

lăptic la guriţă. 

A treia zi am fost dusă în salonul ma-

mei. Ce dor îmi era de ea! M-a pus prima 

oară la sân. Ce frumos miroase o mamă! Ce 

gustos este laptele de mamă! Sfătuiesc toţi 
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bebeluşii să îşi ceară dreptul de a fi hrăniţi 

cu lapte de mamă. A fost interesant… am 

fost îmbrăcată în costumaş de fetiţă, mama 

vorbea foarte mult cu mine… Luca, băieţe-

lul celeilalte doamne din salon era un plan-

găcios… 

Din nou vizite… Am primit cadouri… 

A fost distractiv!  

A patra zi am aşteptat-o cu emoţie! 

Urma să plecăm acasă. Eram nerăbdătoa-

re. Mama de asemenea, mai ales că era 

obosită şi aştepta să fie în largul ei, acasă. 

Ce surpriză! Înainte de a pleca din mater-

nitate, mi s-au pus cercei. Toată lumea era 

încântată şi mă răsfăţa! 

A urmat prima mea călătorie cu maşi-

na. Mi-a plăcut! Acasă, mă aştepta bunica. 

Îmi desenase o prinţesă şi o fixase pe per-

dea. Mesajul era „Bine ai venit!” 

Ce bine mirosea acasă! Cred că avea 

dreptate mami când îmi spunea: „Îngeraşul 

meu, nicăieri nu este mai bine ca acasă!” 
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După ce mama mi-am privit, 

La băiţ-am poposit. 

Înfăşată, încălzită şi-ngrijită, 

De bunica şi mătuşa privită. 

A doua zi în salon am mers, 

Prietenii bebeluşi am întâlnit, 

Viaţa este toată un vers 

De iubire, de părinţi şoptit. 
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BUBU ACASĂ 
 

 

Poveştile nu au vârstă. Ele atrag ca 

un magnet oricând şi pe oricine. Fiecare su-

flet de pe pământ - că este floare, fluture, 

pasăre sau om -  are o poveste a lui, dar 

trebuie să tragi bine cu urechea ca s-o auzi 

şi trebuie un gram de iubire s-o înţelegi. 

O zi senină de vară. Cerul este aco-

perit cu scame de nori. Vântul se plimbă 

discret printre crengile cu frunze verzi şi 

rod bogat. O rază s-a furişat discret printre 

nori. Este atât de năstruşnică şi curioasă! 

Tocmai ce a zărit o mogâldeaţă de om, pu-

foasă, zâmbitoare, ce era înfăşată în scute-

ce albe. Unde va merge? În ce casă? Raza 

jucăuşă, atinge coşuleţul în care dormea 

micuţa şi îi ţine companie. O alee curbată o 

face să nu fie atentă şi raza se loveşte de 

crengile unui arbore.  
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În casă, bunica era nerăbdătoare. 

Când uşa s-a deschis, bunica a apărut în 

prag. 

- Bine ai venit acasă, micuţă Bubu, 

prinţesă frumoasă! şopti bunica emoţiona-

tă.  

Micuţa este aşezată într-un coşuleţ şi 

admirată. Ochii mari, ce transmit bunăta-

tea şi puritatea ascunsă în sufletul ei, fasci-

nează pe toată lumea. Pielea albă ca spuma 

laptelui şi catifelată, atrage priviri. Obrajii 

sunt rotunzi şi pufoşi, cu gust de turtă dul-

ce. Buzele frumos conturate, de culoarea 

zmeurei păstrează în colţuri zâmbete jucă-

uşe. Nu le dă drumul aşa oricând, spre ori-

cine. Trebuie să o cucereşti, trebuie să me-

riţi fiecare zâmbet. Bubu, eroina poveştii 

noastre, este talismanul familiei. 

Seara îşi întinde plasa de întuneric. 

Pe bolta cerească apar, una câte una, stele-

le. Luna în formă de seceră atinge încet ste-

lele. Ele se prind una de la alta, formând 

un colier şi cercei pentru stăpâna lor. Luna 

este mândră de aspectul ei. 
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Apar ursitoarele micuţei Bubu. 

Soarele, rotund şi vesel, o mângâie 

şi-i urează: 

- Copilă dragă, vei fi precum o rază de 

soare. Vei fi plăcută de oameni, veselă, op-

timistă şi vei încălzi numeroase suflete cu 

zâmbetul şi inteligenţa ta. 

Steluţa magică a sosit la rând pen-

tru a-i ura micuţei: 

- Vei fi puternică şi îţi vei împlini vi-

sele. Vei străluci oricând şi oriunde te va 

purta viaţa. Îţi dăruiesc o poveste. Ascult-o 

şi învaţă din ea. 

  

„Tigrii  sunt animale puternice, care 

îşi iubesc foarte mult puii. Blana lor este 

scurtă şi are dungi negre. Coada este lungă, 

lăsată un pic în jos. 

Unii tigrii sunt răi, alţii sunt buni. 

Puii sunt învăţaţi să meargă şi să vâneze, 

fiind ocrotiţi de mamele lor.  

 Unul din cei mai simpatici pui de ti-

gru este Tooty. Este blând şi mai tot timpul 

vesel. În plus, îi place să ajute pe toată lu-

mea. Aşa s-a întâmplat şi când micuţul Bo, 

un pui de maimuţă, se rătăcise. 
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- Vreau un miracol, vreau o minune, 

striga din toate puterile Bo. 

- Dar ce ai păţit? Te pot ajuta cu ce-

va? întrebă Tooty. 

- M-am bălăcit cu prietenii mei şi m-

am pierdut de mama. Cred că îşi face griji 

din cauza mea. Iar eu nu ştiu unde locuiesc. 

Tigrul, scărpinându-se încet după u-

rechi, încercă să găsească o soluţie.  

- Mi-a venit o idee, exclamă dintr-o 

dată, atât de tare, încât Bo s-a oprit din 

plâns imediat. Scriem un mesaj pe această 

frunză de bostan sălbatic şi îi dăm drumul 

pe râu. Sigur cineva din familia ta îl va 

citi. 

- Da, este o idee bună. Măcar încer-

căm, şopti printre suspine micuţul pui de 

maimuţă. Şi... ce să scriem? 

- Păi, să ne gândim cum formulăm. 

„Atenţiune, atenţiune! Micuţul Bo s-a 

rătăcit, dar este teafăr. Nu vă îngrijo-

raţi. Îl găsiţi în casa tigrului Tooty”. 

- Da, sună bine. 

Frunza de bostan a fost aşezată pe 

suprafaţa argintie a râului, în care se 

oglindeau chipurilor celor doi prieteni. 
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- Nu-ţi face griji. Va fi bine, ai să vezi, 

grăi Tooty, mângâindu-l uşor pe Bo. Acum, 

ce-ai spune de o masă gustoasă? 

- Ţi-aş fi recunoscător, răspunse Bo. 

Accept invitaţia cu mare bucurie. De la atâ-

ta plâns mi s-a făcut foarte foame. 

- Să mergem, atunci. Pentru ca dru-

mul să ni se pară mai scurt, ce-ai zice dacă 

am cânta ceva? 

- Da, să cântăm, să cântăm! 

În liniştea pădurii, se auzeau două 

voci zglobii: „Un elefant, se legăna, pe o 

pânză de păianjen. Şi pentru că, pânza nu 

s-a rupt, a mai venit un elefant. Doi... Doi 

elefanţi...” 

Când au ajuns la locuinţa tigrului, 

masa era deja pregătită de mama lui Tooty. 

- Ce este cu tine? Unde ai întârziat 

până acum? El este de vină? întrebă mama 

supărată. 

- Îţi povestesc imediat, mamă! El este 

Bo. S-a rătăcit şi am fost nevoit să-l ajut să 

fie găsit.  

I-au povestit despre soluţia pe care au 

pus-o în aplicare. Au mâncat, apoi Tooty i-a 

arătat albumul cu fotografii şi colecţia lui 
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de seminţe adusă de prietenele lui păsări 

din ţările prin care au călătorit. 

- Bo, eşti teafăr? se auzi vocea speriată 

a mamei maimuţă. 

- Da, mamă! Prietenul Tooty m-a sal-

vat. 

- Mulţumesc! Nu am cuvinte să-mi ex-

prim recunoştinţa. Eram speriată. Credeam 

că mi-am pierdut puiul pentru totdeauna. 

Prietenul la nevoie se cunoaşte. Aceas-

tă întâmplare este doar una din multele 

fapte bune realizate de tigrişorul Tooty”. 

O lună graţioasă, a treia ursitoare, 

privind cu drag puiul de om, îi ură: 

- Draga mea, Bubu, îţi urez să fii fru-

moasă, descurcăreaţă şi strălucitoare. Să 

găseşti întotdeauna soluţia corectă la orice 

problemă apărută. 

 

* 

Îngerul păzitor a lăsat un bilet în co-

şuleţul Bubulinei. Îi scrisese cu litere au-

rite: „Nu uita niciodată: visele se pot 

îndeplini. Bucură-te de copilărie, de 

joacă şi de joc. Călătoreşte şi învaţă de 

la ape, vânt, fluturi, nori, plante”. 
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Bubu ajunse acasă, 

Camera era frumoasă. 

Totul roz și parfumat. 

Jucăriile s-au bucurat 

De-ndată ce-au aflat 

Că fetiţa nu-i o păpuşă 

Ci o bucurie şi o companie, 

Armonie şi o… veselie. 

Toate au aplaudat 

Și fericite s-au îmbrăţişat. 
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BUBU LA BĂIȚĂ 
 

 

Vreau să vă împărtăşesc bucuria de 

a face baie. Mai întâi şi mai întâi îmi place 

să mi se facă masaj. După o zi în care dau 

mult din mânuţe şi din picioruşe, ador să 

fiu unsă cu ulei frumos mirositor. Sunt fre-

cată pe mânuţe, pe picioruşe, apoi pe spate 

şi pe umeri. Este atât de relaxant! După 

acest masaj sunt luată pe sus şi coborâtă în 

cădiţa roşie. Îmi place, pentru că pot înota 

precum o broscuţă. Băiţa îmi aminteşte de 

lecţiile de înot din burtica mamei. 
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Dragi bebeluşi, 

Mămici şi mătuşi, 

Tătici şi bunici, 

Nu uitaţi niciodată 

Ce putere are apa: 

Te lungeşte, şi te creşte. 

De fantome te fereşte. 

Masajul relaxează, 

Clăbucul mă distrează. 

Săpunul alungă microbii. 

Iar baia cheamă îngerii. 

Dup-o zi de joacă 

Somnul mă cuprinde, 

Devenindu-mi dădacă, 

Visele sporesc 

Şi mă-nveselesc. 

Luna mă surprinde 

Şi-mi cântă colinde. 

Stelele glumesc, 

Vîntul se ascunde, 

Norii se-nvârtesc 

Până ameţesc 

Liniştea se-aude, 

Uşor mă pătrunde. 

Noapte lină şi senină, 

Mamă bună şi divină! 
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BUBU ŞI PRIETENII 
 

 

E minunat să ai prieteni. Aceștia la 

nevoie se cunosc. Am întâlnit mulţi copii 

care au venit să se joace cu mine. M-au în-

trebat ce jocuri ştiu. Un băieţel şi-a aco-

perit ochii cu palmele şi mi-a spus: “Cucu, 

bau!”. Am zâmbit, deoarece mi s-a părut 

haios. După asta, m-a luat în braţe şi mi-a 

depănat o poveste cu un ursuleţ de pluş 

care şi-a spălat blăniţa pentru a merge la o 

întâlnire cu o fetiţă drăguţă. V-aţi dat sea-

ma că era vorba despre mine? Mi-a plăcut 

mult iniţiativa şi curajul lui. 

În altă zi, m-a vizitat o fetiţă şi fră-

ţiorul ei. Ea merge la şcoală şi este foarte 

cochetă. Mi-a mărturisit că îmi va dărui 

toate rochiţele ei de-acum înainte. Frăţio-

rul ei îmi zicea mereu: “Scumpete mică!”, 

apoi o întreba pe mătuşa mea când cresc.  
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Cu mare bucurie şi emoţie am primit 

vizita unor fetiţe gemene. Nu le-am deose-

bit decât după rochiţe. Ele m-au privit cu 

atenție și ne-am zâmbit.  

 

Gemene frumoase, vesele, haioase, 

Haideți să ne jucăm, 

Să râdem și să cântăm. 

Girafa Ghe e prietena mea, 

Și are pete albastre. 

Noapte de noapte, pe la ferestre 

Mi-a ascultat povestea. 

Albinuța Dorina este vecina 

De la numărul trei. 

Ea îmi pregătește cina. 

Împreună cu suratele ei. 

Prieteni dragi, cu mic cu mare, 

Vă invit la adunare, 

În grădină, pe răcoare, 

Să ne dăm pe tobogane. 

Pisicuța Tina 

E tristă sărăcuța, 

Căci și-a prins lăbuța, 

În cursa din ogradă. 

Șoriceii Nin și Nina, 

S-au dat uța-uța, 
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Și-au fugit în tindă, 

Unde-au găsit smântâna. 

Bubu este fericită, 

Când prietenii sunt lângă ea. 

Copilăria este o stea 

Ce călătorește în Univers 

Pe un covor strălucitor, 

Și multicolor. 
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BUBU ȘI POVEȘTILE 
 

 

Bubu adoră poveștile. Ascultă tot 

ce i se spune cu mare atenție.  

- Draga mea nepoțică, am scris o po-

veste special pentru tine. Te rog din suflet 

să o asculți! 

Micuța Bubu cu ochii de smarald și 

zâmbet fericit a gângurit, în semn de mul-

țumire.  

 

CĂLĂTORIA UNEI STELE PITICE 

 

Domnul Timp era nervos. Dădea din 

picior și tot pufnea ca o locomotivă. 

- Sunt obosit! Rotesc la manivela se-

cundelor mai repede și opresc curgerea 

vremii pentru câteva ore! Am nevoie de 

odihnă neapărat! 
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Din dulapul cu recuzită o stea pitică 

aștepta să iasă pentru a urca pe bolta ce-

rească. 

- În această noapte îmi încep călă-

toria! șopti Lea. Sper ca Domnul Timp să 

lase noaptea să intre în scenă. 

- Ce-ți veni, surato? Încotro vrei s-o 

pornești? întrebă revoltată o stea bătrână, 

al cărei gaz era pe sfârșite. 

- Vreau să călătoresc în Lumea Mu-

zicii. Visul meu este să dansez și iar să 

dansez.  

- Ești atât de pitică! Te vei rătăci! 

- Nu fi invidioasă, te rog! Ai fost ase-

menea mie! Știi ce înseamnă să ai energie, 

dar mai ales dorințe. Nu mă face să îmi 

pierd încrederea! 

- Bine, Lea! Primește binecuvântarea 

mea! Te las să cunoști magia muzicii mari-

lor compozitori: Ravel, Chopin, Beethoven, 

Vivaldi și Mozart, grăi bătrâna Tac. 

- Mulțumesc! Am învățat notele mu-

zicale sub forma unei poezii, mărturisi Lea. 

- Ia să aud! 
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Cheia Sol e primadonă, 

Do e-o doamnă dolofană, 

Re - un rege mustăcios, 

Mi - o mică turturică, 

Fa - un falnic chiparos, 

Sol - solfegiul nu e greu, 

La - un labirint viu, 

Si - un sincer vizitiu, 

Și la Do am revenit. 

 

Aplauzele stelelor, ale Lunii, vântului, 

fulgilor de nea, razelor de soare, norilor, 

fulgerelor și ale anotimpurilor au răsunat. 

Domnul Timp, auzind gălăgie, a venit să 

vadă ce se-ntâmplă, scăpând roata măsu-

rării secundelor. Acestea au alergat haotic 

și astfel s-a înnoptat. 

Lea nu a stat pe gânduri. S-a închinat 

și a alunecat din dulap, luându-și avânt 

spre Lumea Muzicii. 

- Do-Re-La, te ador! Muzica e muza 

mea! Sol-Fa-Do, te admir! Muzicii eu mă 

înclin. 

Dragii mei cititori, Lea nu a călătorit 

mult și l-a întâlnit pe Beethoven privind 

Luna. Lucra neîntrerupt la opera „Sonata 
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Lunii”. Din cauza faptului că nu auzea 

foarte bine, nu a fost deranjat de steaua 

pitică. Portativul era plin de note muzicale, 

cheia sol și alte semne pentru ritm. Apro-

piindu-se foarte mult, portativul a fost lu-

minat. 

- Ce se întâmplă? Mă lasă și vederea? 

se răsti Beethoven. 

Lea s-a retras imediat, cu părere de 

rău. 

- Nu vreau să supăr și să deranjez pe 

nimeni! Sunt Lea, o stea pitică și mai nou 

călătoare spe Lumea Muzicii. 

- Încântat de cunoștință. După ce ter-

min lucrarea, o voi interpreta împreună cu 

Mozart. Te invit cu mare bucurie la audiție! 

- Am să vin! Inspirație, domnule Bee-

thoven! 

Compozitorul nu a auzit-o. Fusese 

prins în febra compoziției. Notele apăreau 

rapid pe portativ, precum globurile în bra-

dul de Crăciun. 

Cât Lea s-a plimbat în sus și în jos 

prin pădurea de la marginea lacului, s-a 

întâlnit cu Muza. 
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- Câtă frumusețe! Ce voce senzuală! 

exclamă uimită Lea. 

- Micuțo, cum altfel aș putea să inspir 

atâția artiști: pictori, muzicieni, scriitori!...  

„Trebuie să îi vin de hac acestei ființe 

atât de minunate!” își spuse în gând Re, re-

gele mustăcios. La un semn de-al său, un 

roi de albine a aruncat un borcan cu miere 

pe brațele Muzei. 

- Te-am prins, domniță! Acum ești a 

mea, mărturisi domnul Re, în timp ce o lega 

fedeleș cu o sfoară aurie.  

- Nu-i face rău, te rog! Mulți oameni 

vor suferi de „lipsă de inspirație” și murito-

rii nu vor mai avea parte de artă, se tângui 

Lea. 

- Nu te amesteca, piticanie! 

- Lea, vezi-ți de călătoria ta! Îngerii 

mă vor salva! Am credință și sunt sigură că 

totul va decurge bine! șopti Muza. 

Re a așezat-o pe zâna inspirației pe 

umăr și s-a adâncit în pădurea întunecată. 

Steaua pitică a pornit spre locul de 

întâlnire al compozitorilor. Se simțea vino-

vată. „Dacă nu o țineam de vobă, nu ar fi 
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fost observată de regele Re”, își repeta la 

infinit. 

Lea, abătută și încruntată, nu a reali-

zat că ajunsese în fața ușii. A prins cu miș-

cări automate inelul de fier ce atârna pe ușa 

impunătoare din lemn masiv și a lovit de 

trei ori în ea. Până am număra la cinci, un 

majordom cu părul grizonat, frac negru și 

papion roșu a deschis. 

- Bine ați sosit, stimată domnișoară! 

Sunteți strălucitoare, dar ochii exprimă 

tristețe! 

- Bine v-am găsit, domnule! Mulțu-

mesc pentru complimente, însă am sufletul 

rănit de răutatea regelui Re, care a seches-

trat-o pe domnișoara Muză. 

Mozart, cunsocut pentru veselia lui 

molipsitoare, auzind fără să vrea discuția 

dintre majordom și Lea, a exclamat: 

- Nu se poate! Este inadmisibil!, 

vociferă Mozart. 

Ravel, Chopin, Beethoven și Vivaldi 

au tresărit. 

- Despre ce este vorba? Ce este hărmă-

laia aceasta, rosti Beethoven. 
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- Nu vom mai putea compune nimic! 

Arta este distrusă! răspunse Mozart. 

- Cum așa?! Liniștește-te, prietene! 

adăugă Vivaldi. 

- Din păcate, tânărul Mozart are 

dreptate. Muza a fost sechestrată de către 

regele Re. Nimeni nu știe unde a ascuns-o, 

murmură micuța Lea. 

Ravel, făcându-și loc printre prieteni, 

a pășit în față spunând: 

- Facem revoluție! Vom anunța în tot 

orașul despre răpirea Muzei și voi declara 

război regelui Re. 

- Este invidios pe talentul nostru, înțe-

leg, dar și noi putem fi pe bogăția sa, excla-

mă Vivaldi. 

- Să-i compunem o sonată! Completă 

Beethoven. 

- Nu merită! Nici nu mă gândesc! zise 

ferm şi  furios, Chopin. 

- Să mergem la palat și să-l amenin-

țăm cu eliminarea din solfegiu, veni cu ide-

ea Mozart. 

- Excelent! Așa facem! au strigat în 

cor muzicienii, luându-și din mers hainele 

din cuier. 
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Căutând o melodie furioasă, bărbații 

s-au îndreptat spre palatul regelui Re. 

Domnule Re, vrem să cedezi, 

Pe domnița Muză să o eliberezi. 

Lumii întregi să o dăm, 

Literaturii, picturii și muzicii, 

Celor mici, celor mari, iubirii, 

Să fim senini și zâmbitori. 

- Plecați, plecați, plecați! urlă regele 

Re din balcon. Nu am nevoie de artă! Vreau 

să iubesc și să fiu iubit! 

- Domnule Re, putem să fim și răi! Te 

eliminăm din solfegiul notelor muzicale, 

spuse Mozart. 

- Vei rămâne singur! grăi Vivaldi. 

- Noi am plecat, declară puternic Ra-

vel.  

Obsevând cât de hotărâți sunt compo-

zitorii, imaginându-se izolat și trist, fără 

importanță în lumea muzicală, Re le-a stri-

gat: 

- De-mi veți compune o operă închi-

nată mie, o voi elibera pe Muză! 

- Cu mare bucurie! Însă vom avea 

nevoie de inspirație, așa că te rugăm să o a-
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duci în balcon, să o privim pentru câteva 

secunde. 

- Mă supun vouă, genii ale muzicii! 

răspunse Re. 

Zărind-o pe minunata Muză, compozi-

torii au scris o sonată în Re major, pe care 

au dedicat-o regelui. Lea aplauda fericită și 

foarte încântată! Participase la salvarea 

senzualei ființe, pentru că altfel ar mai fi 

durat până la aflarea veștii despre răpirea 

Muzei! 

- Lea, Lea, îți suntem recunoscători 

pentru tot ce ai făcut în rezolvarea acestei 

situații neplăcute, stânjenitoare!  

- Te invităm la operă! exclamă Mozart 

entuziasmat. 

- Da, celebrăm inspirația și oferim un 

concert de mulțumire și de admirație închi-

nat tinerei, senzualei și diafanei Muze! 

adăugă Vivaldi. 

- Îmi permiteți să vă felicit pentru „A-

notimpurile”, domnule Vivaldi? Eu, împre-

ună cu familia și toți prietenii stelari, sun-

tem fascinați de efervescența și bucuria din 

notele muzicale ordonate cu măiestrie de 

dumneavoastră, rosti Lea. 
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- Mă înclin cu drag în fața prețuirii și 

sincerității tale, micuță Lea! 

Cortina de catifea albastră precum ce-

rul într-o noapte fără stele s-a ridicat. Apla-

uzele au răsunat în sală. Cei cinci com-

pozitori și-au făcut apariția pe scenă, apoi 

s-au înclinat cu respect în fața publicului. 

Muzica a prins aripi sub bagheta dirijo-

rului. Notele muzicale se întreceau și se ju-

cau alert cu instrumentele muzicale, cu cla-

pele şi corzile. Domnul Re sosise timid și 

rușinat de fapta sa. Lea s-a așezat lângă el. 

- Ați luat o decizie excelentă elibe-

rând-o pe Muză! Nu vă lăsa sufletul să lip-

siți lumea întreagă fără artă! 

- Am greșit! Sufletul meu ar fi dispă-

rut precum fumul de țigară fără muzică, 

pictură, poezie. 

Muza a revenit în lume, fericită și 

emoționată. De atunci, multe s-au scris, pic-

tat și cântat. 

Și-am încălecat pe-o lalea, 

Și v-am spus povestea mea. 

Semnat,  

Lea. 
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BUBU LA BOTEZ 
 

 

A sosit și ziua în care am primit un 

nume... și anume, Miruna Georgiana. 

Inima îmi bătea cu putere. Multă lume a 

venit să mă vadă. Așa că am fost cuminte și 

foarte atentă la ceea ce a spus preotul. Am 

fost lăudată la final. Apa a fost caldă. Am 

primit o rochiță elegantă, de prințesă. Cel 

mai mult m-am bucurat de botoșei.  

Nașa Maria mi-a scris o scrisoare pen-

tru când voi crește și voi ști să citesc. 

 „Miruna Georgiana nu uita: să iu-

bești, să râzi, să râzi din nou. Să asculți și 

să înveți, să spui te rog și mulțumesc. Să fii 

sinceră. Să fii prietenoasă. Să fii tu însăți. 

Caută în sufletul tău. Dăruiește bunătatea 

ce se ascunde în el. Nici nu-ți imaginezi ce 

comoară adăpostești. Viața este magică! Iu-

bește-o, adulmec-o în fiecare clipă, oriunde 

ai fi, oricum ai fi, veselă sau tristă. Nu ju-
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deca pe cei din jurul tău și nici pe cei care 

sunt răi cu tine. Fiecare are ritmul său și 

rostul lui bine definit pe pământ. Este mai 

bine să lăsăm viața să vorbească despre noi 

în locul cuvintelor. Să ai parte la rândul 

tău de zâmbete, bucurii, magie, în fiecare zi 

a vieții tale. Poți fi tot ce îți dorești: un în-

ger, o floare, un arbore, o melodie, o pasăre 

sau chiar un vis. Fii curajoasă, draga mea! 

Miruna Georgiana, pentru părinți 

ești un cântec, până când vei crește și vei 

zbura precum o pasăre măiastră. 

Toată lumea te iubește, micuțo! Nașa 

te adoră și te-ar săruta continuu. Fie ca 

Dumnezeu să-ți dăruiască o soartă bună. 

   

 TE IUBESC, ACUM ȘI PENTRU TOT-

DEAUNA, MICUȚA MEA PUFOASĂ! 

 

Cu mare drag, nașa” 
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BUBU ȘI MUZICA 
 

 

Așa cum v-am mărturisit de la în-

ceput, îmi plac sunetele... dar mai ales mu-

zica. Am ascultat din burtica mamei muzi-

ca lui Mozart, compusă special pentru be-

beluși. Dragi părinți, este atât de frumoasă 

și de folos muzica! Liniștește, adoarme, 

amuză… 

Nota muzicală foarte dragă mie este 

MI, deoarece numele meu începe cu MI. 

Nașul, atunci când plâng pentru a anunța 

să fiu schimbată sau că îmi este foame, 

spune că scot nota LA.  

Bineînțeles că mătușa mea s-a și gră-

bit să îmi scrie o poveste cu mine și notele 

muzicale. Așadar, o împart cu voi, dragii 

mei cititori. 
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Tărâmul Muzicii 

 

Micuța MIRUNA este foarte cochetă. 

Adoră să poarte cu eleganță rochițe, blugi, 

cămășuțe, tricouri colorate și… fustițe. Pie-

lea ei fină precum mătasea, cu miros de va-

nilie, te îmbie să o săruți. Ochii frumoși, 

sincere, cu privirea blândă, te îndeamnă să 

o privești. Râsul ei zglobiu face orice supă-

rare să dispară precum un fum. 

Ziua a obosit și se pregătește de odih-

nă. Când seara și-a coborât mantia de cati-

fea albastră, cu multe stele vesele peste oraș, 

Miruna a adormit pe muzica jucăriei nou 

primite. 

Dintr-odată auzea ciripit de păsări. 

Un vânt călduț îi mângâia părul.  

- Ce bine miroase! Exclamă Miruna. 

 - Bună dimineața! Bine ai venit în Ța-

ra Dorințelor. 

 - Unde? Cum am ajuns aici? 

 - Nu te speria! Dorința ta de a vedea 

cum se compune o melodie este atât de pu-

ternică, încât ai venit unde trebuie. 

 - Dar cine m-a adus? Nu înțeleg ni-

mic! șopti Miruna, nedumerită. 
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 - Îngerul tău păzitor. Atunci când te 

rogi sau când îți dorești foarte mult ceva, 

rugile sunt auzite de îngeri, răspunse Zâna 

Muzicii. 

 - Înțeleg acum. În timp ce încercam să 

adorm, mă rugam să-mi compun într-o zi 

propriul cântec.  

 - Da, copilă dragă, când crezi cu tărie 

în dorințele tale, se împlinesc. Dorințele 

prind formă, culoare și capătă aripi.  

 - Acum mă retrag să desenez. Peisajul 

de aici, de la marginea mării este impre-

sionant. Vreau să-l reprezint în câteva de-

sene, apoi să le colorez cu tempera. 

 - Miruna, dar ești o fetiță extrem de 

talentată.  

 - Mulțumesc!  

Miruna a ajuns pe malul apei. Nisi-

pul fierbinte îi gâdila tălpile. Copila s-a 

aplecat şi desena vise, cântece, zâmbete, no-

te muzicale, speranţe, o lume normală, cum 

îşi dorea. Firele strălucitoare de nisip îi răs-

făţau degetele lungi, subţiri, ca nişte creioa-

ne deghizate. Vântul îi şoptea poveşti aduse 

din toate colţurile lumii. Notele muzicale, 

desprinse din nisipul umed, au răpit-o pe 
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eroina poveştii noastre şi au dus-o pe Tărâ-

mul Muzicii. Miruna a fost transformată 

pentru scurt timp într-un portativ muzical. 

Notele muzicale o răsfăţau, iar clapele pia-

nului se mişcau într-un ritm ameţitor. Cor-

zile viorii scoteau sunete blânde, fericite. 

Micuţa a închis ochii şi simţea cum muzica 

pătrundea prin toţi porii. Chopin, Mozart, 

Ceaikovski și Porumbescu se aflau acolo. 

Muzica era refugiul ei. Sunetele ritmate, au 

făcut-o pe Miruna să să se alăture Domnu-

lui Dans, care apăruse în încăpere. A înce-

put un adevărat spectacol.  

Domnul Do, de la dorinţă arzătoare, 

o învârtea şi o săruta pe obraz. Apoi a fost 

preluată de domnul Re, de la o revedere 

plăcută. 

- Mi-a fost dor de tine, Miruna! De ce 

nu îmi cânţi ceva? întreabă Re. 

- Momentan sunt prea mică, dar voi 

lua lecții de pian sau de vioară.  

Un Mi îngrijit, a apărut cu zâmbetul 

pe chip şi bucurie multă de dăruit. 

Domnişoara Fa era aşa minunată! Se 

tot gândea la un dans. 
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- Nu-ţi fie ruşine, Fa (tă) superbă! 

Dansez cu tine, grăi Miruna veselă. 

- Am văzut cât eşti de sufletistă. Dom-

nul Portativ ne-a vorbit foarte frumos des-

pre tine. 

- Mulţumesc mult, răspunse fetița, ro-

şind. 

Sol a adus un solfegiu muzical pentru 

a-l dărui oaspetei de onoare, sosită pe tărâ-

mul lor. O melodie veselă, “O lume minu-

nată”, se auzea pe fundal. 

Domniţa La a sosit voioasă şi sprin-

tenă pentru a o îmbrăţişa cu drag pe Miru-

na, îndrăgostită de muzică. 

- Eşti o fetiță frumoasă, sensibilă şi 

iubitoare. Îţi dăruiesc acest flaut, să cânţi 

cu plăcere când vei fi înconjurată de prie-

tenii tăi dragi. Am aflat că ai mulţi prie-

teni. 

Și aleargă grăbit. 

- Nu, nu, nu! Nu se poate. Miruna 

mai este pe aici? 

- Încă nu am plecat, şopti Miruna, 

oferind un zâmbet fericit.  
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- Primeşte din partea mea această 

partitură norocoasă. Vei câştiga premii la 

concursuri dacă vei cânta această melodie. 

- Îţi mulţumesc mult, Domnule Si. 

Un DO de dooor nebun şi door de 

viaţă frumoasă, a apărut după o uşă ce 

scarţâia rău de tot. 

- Te pot îmbrăţişa şi eu?  

Sigur, Domnule Do. Sunt onorată. Nu 

fiţi trist pentru că aţi ajuns ultimul. Ori-

cum vă aşteptam. 

- Dansezi? se auzi vocea suavă a unei 

prinţese.  

- Cu mare plăcere, domniţă Cheia Sol. 

* 

Ţi s-a întâmplat vreodată să îţi 

doreşti ceva care unora li se pare de 

nerealizat? Întinde braţele spre ceea ce îţi 

place, spre visele tale. Când munceşti cu 

încredere şi cu dăruire, este imposibil să nu 

reuşeşti.  

* 

Ce este făcut cu dragoste şi cu pa-

siune dă roade bogate. „Un cuvânt plin de 

iubire preţuieşte atât de mult, şi totuşi el 

costă atât de puţin!”. 
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ÎN LOC DE FINAL 
 

 

Dragii mei cititori, a sosit timpul să 

vă mulțumesc pentru că m-ați însoțit în 

această călătorie. A fost emoționant pentru 

mine. Am vrut să înțelegeți ce simte un 

bebeluș în primele luni de viață și să vă rog 

să le oferiți dragoste, atenție, muzică și cât 

mai multe povești bebelușilor din familiile 

voastre.  
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Eu, Miruna Georgiana 

Sau Bubu năzdrăvana, 

Mă retrag la joacă-acum, 

Și vă urez noroc bun, 

Zâmbete și bucurii, 

Împliniri și jucării, 

Fapte bune, veselie, 

Dragoste și simpatie. 

Poate ne-ntâlnim la grădi 

Să-nvățăm fapte bune a sădi. 

Serbări multe să avem, 

Să trăim în armonie mereu. 
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