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POVESTE PENTRU MARIA 
MIRABELA

Acum mulți, mulți ani, când peștii vorbeau și melcii

dansau, cam de pe vremea când a fost creat omul, au

apărut și primele povești. Că de nu ar fi fost, nici că s-

ar fi istorisit. Se spune că poveștile plutesc în aer și se

lipesc de sufletele frumoase. De sunt ascultate,

poveștile se transforma în diamante, viu colorate, de

temeri vindec ătoare, de succes atr ăgătoare.

În raftul bibliotecii, mult lustruit, cu multe amintiri

și fapte bune înțesat, o poveste minunată am

descoperit.

În rândurile de mai jos am să vă împărt ășesc

povestea unei copile, MARIA MIRABELA  numit ă, în
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Bucureşti poposită. De vreți s-o afla ți, cuminți vă

așezați, lini ști ți de-o ascultați.

Așadar….

Într-o zi s-a dat vestea că s-a născut eroina

poveștii noastre, aducând mare bucurie părin ților săi.

MARIA MIRABELA este frumoas ă, deșteapt ă,

spontană ca un fulg de zăpadă, cu ochi căprui , senini şi

str ălucitori. A sosit în familia, tocmai din Regatul

Bebelușilor în primăvara anului 2013 , pe 7 martie , cu

apariția ghioceilor. Timpul trecea și feti ța din poveste

cre ștea armonios. Era foarte veselă, iubea poveștile, ba

chiar avea o colecție la cei trei anișori ai ei și adora

pisicile. Azi așa, mâine așa, copila urma să împlinească 4

ani. 
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Într-o zi, pe când se juca în apropierea casei, din

tufi șuri a auzit un miorl ăit. S-a uitat, dar nu a văzut

nimic. Și-a continuat joaca, dar un pui de pisică, slab, cu

blana gri cu dungi negre și ochi de un verde smarald și-a

f ăcut apariția dintre tufele dese, pline de pânze de

păianjen.

- Pis, pis, pis! Ce dr ăguț ești! Bietul de tine! Ești foarte

slăbit! r osti  Maria Mirabela.
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- Da! Îmi este foarte foame! Doi băieți m-au alergat și

m-au strâns tare de gât. După ce mi-au repro șat că am

purici, m-au aruncat în acele tufe și au plecat. Avem

lapte în locul de unde mă luaseră.

- Am eu grij ă de tine! Îmi pare r ău că ai suferit! Cumte

numești?

- Mama mă striga Pavis! 

- Foarte frumos! Te voi lua acasă! Unchiul meu, Bebi,

este foarte bun și te va ajuta să te înzdrăvenești ,

spuse Maria Mirabela.

- Nu vreau să îți fac probleme! Am purici! Sunt slab. Am

r ăni la lăbuțe! Aș fi o pacoste pentru tine! miorl ăi Pavis.

- Am hot ărât! Mergem acasă!
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Maria Mirabela l-a luat în brațe și a pornit spre

casă. L-a dus pe furi ș pe balcon, apoi a deschis

frigiderul și i-a pregătit noului ei prieten un prânz

delicios, alc ătuit din  brânză și smântână.

- Poftim! Mănâncă pentru a prinde puteri! Eu mă

gândesc cum să te prezint familiei.

Maria Mirabela și-a luat creioanele colorate și s-a

apucat să coloreze desen ul de mai jos.

Mama feti ței știa că desena sau colora în special

când o frământa ceva.

- Bună micuța mea! Ce colorezi? Ești îngândurată?

- Nu mami. De fapt, ba da. Sunt îngrijorată! Vreau să

ajut un pisoi. Este pui și are purici.

- Draga mea, cu mare drag, însă nu acum. Matei,

fr ățiorul t ău este mic. Nu putem aduce orice animal în

casă. Îmi pare rău. 
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Maria a ieșit pe balcon. Pavis mâncase tot și se

ascunsese într-un colț unde și adormise. 

- Mama nu este de acord cu tine! Dar disear ă voi da un

spectacol în familie. Le voi cere bani, astfel încât să îți

cumpăr o zgard ă antipurici și apoi vei avea o viață

liniștit ă.
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- Mulțumesc mult! Vei fi r ăsplătit ă pentru bunătatea ta!

În libertate viața este grea! Mereu apar tot felul de

pericole! Dar noi, animalele, suntem mereu preg ătite!

- Te înțeleg! Am să pregătesc o piesă de teatru pentru

disear ă. Poate chiar „Motanul Încălțat ” și cântece

populare din Bucovina.

- Minunat! Eștio feti ță bună, frumoas ă și foarte

inteligent ă. Am să te rog să îmi arăți colecția ta de

căr ți, miorl ăi Pavis.

- Cu mare drag! După ce te voi prezenta familiei !

r ăspunse Maria Mirabela. Acum îmi pregătesc

spectacolul. Pe mai târziu!

Maria Mirabela este o fet iță creativ ă, care iubește

teatrul. Dacă s-ar putea, ar dormi la Țăndăric ă. A creat

rapid din șosete, ațe și hârtie personajele piesei de

teatru. A repetat cântecul popular, avându-l ca

spectator pe Matei, fratele ei mai mic. Este o surioar ă
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minunată! Se joacă frumos cu el, îl învață cuvinte și îi

explic ă diferite lucruri. Se înțeleg foarte bine!

Seara a venit mai repede decât s-ar fi așteptat

micuța Maria. Părin ții, fratele Matei și unchiul Bebi

erau prezen ți.

- Bună seara! Vă mulțumesc că participa ți la spectacolul 

meu! Acesta este unul de ajutorare al unui pui de pisoi. 

Am nevoie să îi cumpăr o zgard ă împotriva puricilor. Vă 

rog frumos s ă mă ajuta ți! Încep spectacolul din această

seară cu melodia „Bucovină plai cu flori ”.

�&�k�Q�W�	 cucul bat �	-l vina,

De r �	suna�‹Bucovina!

�&�k�Q�W�	 cucul bat �	-l vina,

De r �	suna Bucovina!

�&�k�Q�W�	 cucu pe-un br �	du�I,

De r �	sun�	-n Cern�	u�Ii, m�	i!

https://rocopywriter.wordpress.com/2015/09/03/bucovina-straja-melodia-zilei/
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Bucovin�	, plai cu flori,

Unde sunt ai t �	i feciori, m �	i?

Bucovin�	, plai cu flori,

Unde sunt ai t �	i feciori, m �	i?

Au fost du �ü�L���v�Q���D�O�W�	 �Iar �	,

Dar se-ntorc la primavar �	.

Bucovin�	, suflet mare,

Ai grij �	 de-a noastre mame!

Bucovin�	, suflet mare,

Ai grij �	 de-a noastre mame!

�˝�Q�D�S�R�L���F�k�Q�G���Y�R�U���Y�H�Q�L���†

Tot pe tine te-or iubi, m �	i!

După aplauze furtunoase și chiar o cerere de a

cânta încă o dat ă, a urmat spectacolul de teatru. Cei

dragi au fost extreme de impresionați de originalitatea

și creativitatea feti ței.

- Bravoooo! Bravooo Maria! Felicit ări!
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Matei aplauda și el foarte fericit.

- A sosit vremea să vă prezint puiul de pisoi! Se

numește Pavis!

- Ia să îl vedem! spuse unchiul Bebi, urmând-o pe

nepoțica lui adorat ă.

Timid, Pavis de abia a scos câteva miorl ăituri, de

parcă ar fi salutat și ar fi spus „mulțumesc!”
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- Vaai! Bietul de el! Este atât de slab, dar simpatico foc!

Îi vom cumpăra zgarda și vom avea grijă de el. Va fi

partenerul tău de joacă, Maria. Important este să te

speli întotdeauna pe mâini după ce ai pus mâna pe el, a

afirmat unchiul Bebi. 

- Uraaa! Am reușit! Mulțumesc mult, unchiule Bebi! Pavis

ești un pisoi norocos! a exclamat bucuroasă tare Maria.

Micuța Maria Mirabela este o fetiță de poveste! Își

iubește părinții și frățiorul. Este o fiică și o surioară

minunată!

Maria Mirabela și-a ținut promisiunea față de Pavis.

I-a prezentat colecția de cărți de povești. Apoi, somnul

a cuprins-o pe dată. 



12

*

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 lucrezi cu

încredere şi pasiune, este imposibil să nu reuşeşti. 
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Într-o seară, un înger, printre

puzderia de stele, a scris un mesaj

pentru MARIA MIRABELA:

„MARIA MIRABELA, caută în

sufletul tău. Dăruieşte bunătatea

ce se ascunde acolo. Nici nu îţi imaginezi ce comoară

adăposteşti. Nu există ceva mai frumos decât să aduci

mulţumiri. Viaţa este magică! Iubeşte-o, adulmec-o în

fiecare clipă, oriunde ai fi, oricine ai fi, bogată sau

săracă. Regăseşte energia şi bucuria din inima ta. Să ai

parte la rândul tău de zâmbete, bucurii, magie în

fiecare zi a vieţii tale. Poţi fi tot ce îţi doreşti: un

înger, o floare, un arbore, o melodie, o pasăre sau chiar

un vis. Crede în visele tale. Curajul stă ascuns în tine.

Caută-l şi îndrăzneşte să lupţi pentru dorinţele tale.

Maria Mirabela, esti o fetiţă curajoasă şi foarte

talentată. Bucură-te de copilărie, de joacă şi de joc.
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Călătoreşte şi învaţă de la ape, vânt, fluturi, nori,

plante. Să îți iubeşti prietenii și părinţii.”

Veţi auzi despre MARIA MIRABELA cu siguranţă.

Până atunci, sufletul ei creşte luminos, iar frumuseţea

se intensifică de la interior spre exterior. Poveştile din

ea dospesc pe zi ce trece, prind formă de zâmbet, aripi,

încredere.

Și multe ar mai fi de spus,

Dar soarele a apus.

Penița a obosit

S-a așezat pe raftul prăfuit,

De amintiri frumoase năpădit.
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Colorează micuță adorată:
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Găsește drumul corect:
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Citește-i lui Pavis această poveste:

Pisicile Întunericului

Era seară. După o zi obositoare, foarte călduroasă,

Toma s-a dezechilibrat în clipa când a deschis

fereastra şi a lovit o pisică din porţelan. Aceasta s-a

spart în câteva bucăţi mari.

- Am dat de necaz. Era primită cadou, iar mama

ţine foarte mult la ea, şopti speriat Toma.

- Lipeşte-mă, lipeşte-mă, se auzi o voce miorlăită.

Băieţelul a lipit-o în grabă, cu mâini tremurânde şi

lacrimi în ochi. Apoi, a bandajat-o. Pisica s-a scuturat şi

a prins viaţă.

- Acum, te voi duce în oraşul meu. Fac parte din

gaşca “Pisicile Întunericului”. Ieşim numai noaptea. Rolul

nostru este să apărăm oraşul. De aceea ochii ne

luminează puternic în timpul nopţii.

Toma a fost purtat pe spatele pisicii gri-albastre.

Au sărit garduri, au mers prin locuri foarte strâmte şi

au ajuns în Oraşul Fantomă.

- Oraşul acesta este precum în poveşti. Case

frumoase şi înalte străjuiesc străzile înguste, murmură

Toma. Parcă sunt palate!

- Da, este deosebit. Din păcate se află mereu în

pericol. 
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- Din ce cauză?

- Motive diferite. Acum de exemplu, suntem

ameninţaţi de un ghem mare, imens de aţă, ce zboară pe

deasupra oraşului. Dacă va cădea pe case, le va

distruge. Le va face praf şi pulbere. Nimic nu va putea

fi salvat, răspunse agitată pisica.

- Şi ce măsuri aţi luat?

- Deocamdată, în fiecare seară ne urcăm pe

acoperişurile caselor şi suflăm deasupra ghemului. Nu

avem ce face! Atenţie, capul, strigă pisica.

Toma şi-a ferit capul. Ghemul a trecut la un

milimetru de părul său. 

- E timpul să reacţionăm. Nu se mai poate astfel.

- Nu avem ce face. Am încercat diverse trucuri, se

miorlăi pisica.

Toma a privit insistent stelele. “Vă rog, jucaţi-vă

puţin cu acest ghem. Rotiţi-l, ridicaţi-l, desfăceţi-l”.

Stelele nu au stat pe gânduri şi s-au apropiat de ghem.

L-aun înconjurat şi au început să desfacă firul.

- Hei, nu, nu faceţi asta. Suntem pierduţi, strigă

pisica. Tot oraşul va fi acoperit cu firul din acest ghem

uriaş. 

Era prea târziu. Firul se desfăcea continuu din

ghem. Toma încerca să gândească rapid, să găsească o

soluţie salvatoare.



21

- Să formăm o echipă care să tricoteze o pătură

mare şi pufoasă, strigă fericit Toma.

- Nu e o idee rea. Dar cine se pricepe la tricotat?

întrebă uşor speriată şi gânditoare pisica.

Insectele de noapte au sosit să ţină firul. Bufniţa şi

alte păsări purtau în zbor firul pentru a nu se încurca.

Furnicile şi omizile tricotau de zor. Şoriceii împătureau

ţesătura moale, albă şi călduroasă.

- Se vor face pături pentru copiii nou născuţi, şopti

mândru de rezultat Toma.

- Sau pentru oamenii fără adăpost, miorlăi pisica.

- Vaai, ce nenorocire! Firul a fost rupt de cleştii

unui rac ţâfnos că a fost deranjat.

- Nu vă speriaţi, se auzi vocea groasă a păianjenului.

Aici intervin eu. Voi înădi firul cât aţi spune “hei-rup”.

În liniştea nopţii, stelele erau bucuroase că mai

aveau doar puţin de desfăcut din ghemul miraculous,

care ameninţase atâta timp oraşul. Urmau să alunece

spre toboganul veseliei şi să lase locul pe cerul de un

albastru senin, razelor jucăuşe ale soarelui. 

Toma s-a trezit fericit, mângâiat de soarele

portocaliu şi nerăbdător să-i fie partener de joacă.

Pisica gri-albăstruie stătea cuminte şi bandajată pe

raftul al doilea al bibliotecii.

Când auziţi un miorlăit în miez de noapte,
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Nu e cazul să vă speriaţi.

Pisicile Întunericului împăturesc voioase,

Păturile călduroase pentru copii şi sinistraţi.

E minunat să faci o faptă bună,

Un oraş poate să salvezi.

Sau de ce nu o cunună,

Mândrului soare să donezi.


