
Povestea gemenilor Petru și Sara 

Pove tile călătoresc în timp i aduc bucurii 

acolo unde ajung. În Regatul Bebelu ilor este 

multă veselie. Bebelu ii se joacă cât este ziua de 

lungă. Cel mai mult adoră să se dea în leagăne viu 

colorate, atârnate de nori pufo i.  

 



Când se plictisesc, bebelu ii î i caută 

părinți i frățiori sau surioare. 

 

A a a fost i în cazul gemenilor Sara i 

Petru. Ei se împrieteniseră pe când se dădeau 

pe toboganul Veseliei. S-au jucat mult 

împreună, dar Sara voia să aibă o surioară.  



- Petru, nu vrei să mergem pe Pământ, să 

avem părinți i o surioară?  

 

- Dar ce îți veni? E foarte frumos i aici! 

- Da! A a este! Însă îmi doresc mult o 

surioară, jucării, să merg la munte i să ies în 

parc. 



- Nu este o idee rea! Îmi place să fiu purtat 

în brațe, să fiu plimbat. Ai dreptate!  

- Hai să privim pe Orificiul Lumii i să ne 

căutăm părinți i o surioară, rosti Sara. 

- Eu vreau o surioară blondă, ca mine! spuse 

foarte serios Petru. 

 



- Bine! Fie! a grăit Sara veselă. 

i au privit i au tot privit i într-un final 

au ales. O mamă minunată, care chiar î i 

dorea încă doi copii. Un tată pus pe joacă i o 

surioară adorabilă, care avea multe jucării i 

era foarte isteață.  

 



- Uite! Îmi place de ei. Tu ce părere ai? 

întrebă Sara. 

- Daaa! Sunt de acord. Sunt foarte frumo i, 

spuse Petru. 

 

- Prive te ce frumos se joacă mama Corina cu 

micuța Sofia. De abia a tept să particip la 



jocurile lor. Ce hăinuțe superbe are surioara 

mea! Hai să mergem la ei! 

 

 Nici nu a terminat bine Sara, că s-au i 

văzut pe un tobogan multicolor i au alunecat 

până au ajuns mici – mici, ca ni te bomboane, 



în burtica mamei Corina. Tatăl Florin era 

foarte fericit.   

 Au urmat vizite la medic, unde erau 

fotografiați cu un aparat special.  

- Exact ce îmi doream! Să am trei copii veseli 

i năzdrăvani! a exclamat mama micuț ilor. 

 Timpul trecea precum vântul printre 

ramurile verzi ale pomilor. Sara i Petru 

cre teau ca în pove ti. Într-o noapte de vară, 

23 iunie mai exact, pe la orele 23, Sara i-a 

spus fratelui său: 

- Eu m-am plictisit aici, în burtică! Hai să o 

cunoa tem pe Sofi, nu vrei? 



- Dar este noapte! Hai să dormim i o 

întâlnim în zori, rosti Petru. 

- Nu. Nu mai am răbdare!  

 i micuța a început să se 

rostogolească i mama Corina a fost 

nevoită să meargă la medic. Sofia i-a 

însoțit părinții. O soră mai mare 

trebuie să î i întâmpine frații a a cum 

se cuvine. 

- Am deranjat atâta lume! Puteai să 

mai a tepți până dimineața, bombăni 

băiețelul.  



- Eu acuma vreau i gata! Am hotărât! 

- Bine! 

 



 

 A adar, gemenii Sara i Petru au venit pe 

lume în miez de noapte, când Luna se juca în 

voie cu prietenele ei, stelele. Pe la 24.30, l-a 

împins pe Petru înainte să vadă ce se 

întâmplă, cum reacționează. După un minut a 

ie it i Sara, fericită i victorioasă.  



 Gemenii au fost spălați, măsurați, 

cântăriți i îmbrăcați frumos. Tatăl 

Florin a mers la ma ină, a luat-o pe 

fetița cea mare de 2 ani ori – Sofia - 

i s-au dus în vizită la micuți. Ce mult 

s-au bucurat cu toții de această 

întâlnire de neuitat! Ați citit o 

poveste mai frumoasă decât aceasta? 

Nu cred! O soră î i întâlne te fratele 

i surioara în miez de noapte!  



 

 

Iar ei sunt atât de nerăbdători să se 

joace împreună, să cânte, să danseze i să 

coloreze. Iar Sara de abia a teaptă să poarte 

minunatele lucru oare ale Sofiei. Ba chiar 

visează ca într-o zi să se îmbrace la fel. E 

foarte bine să ai o soră mai mare! 



 

 După câteva zile petrecute la 

maternitate, gemenii au sosit acasă, unde 

erau a teptați cu o imensă dragoste de 

bunici, mătu i, unchi. S-au obi nuit repede cu 

pătuțul, cu jucăriile i au început să mănânce 

i să doarmă, pentru a cre te mari i 



puternici. Sofia avea grijă de ei. Îi iubea, îi 

mângâia i le cânta multe cântecele vesele.  

 

 Au trecut zilele, apoi săptămânile i lunile 

i a vremea ca micuții să fie botezați.  



 

 Fiecare copil este vizitat de cele trei 

ursitoare la botez sau cu puțin timp înainte. 

În cazul micuților, acestea au sosit acasă, 

curioase să descopere gemenii i dornice să le 

ureze de bine. Elegant îmbrăcate, cu părul 

strâns în cocuri care mai de care mai 



frumoase, ursitoarele au intrat în camera 

micuților, i-au scos baghetele strălucitoare 

i au început să ursească. 

 Prima a fost Ursitoarea Sănătății, care 

le-a rostit a a: 

- Copii frumo i i adorați! Vă doresc ca viața 

să vă ofere multă sănătate, o imunitate 

puternică i multe zâmbete! apoi i-a atins 

u or cu o baghetă aurie. 

 Sara a dat din mânuțe i a gângurit în 

semn de mulțumire. Petru a zâmbit. 

 A urmat Ursitoarea Vieții, care le-a urat 

astfel: 



- Micuților dulci i pufo i, cu piele 

catifelată, cu miros de vanilie i gust 

de turtă dulce, fie ca viața să vă ofere 

numai evenimente plăcute, oameni buni 

în preajmă, să fiți feriți de răutăți i 

greutăți. Fie ca toate dorințele să vi le 

împliniți. Să fiți puternici i ambițio i! 

De vor apărea greutăți în viețile 

voastre să le rezolvați rapid i u or. 



 

 Gemenii au zâmbit i s-au îmbujorat în 

clipa când au fost atin i de bagheta argintie. 

 Cea de-a treia a fost Ursitoarea 

Bunătății:  

- Gemeni mult doriți i iubiți, vă prezic o 

viață plină de bunătate i fericire. 



Inteligența, 

zâmbetul i 

farmecul vostru vă 

vor ajuta să fiți 

plăcuți de cei din jur i să 

faceți multe fapte bune. Veți fi de 

ajutor multor oameni!  

 După ce le-a ursit, bătrâna i-a atins încet 

cu bagheta de cristal.  

 Micuții s-au bucurat atât de tare i au 

dat fericiți din mânuțe i din picioru e.  

 Bătrânele ursitoare erau foarte 

bucuroase. Se simțeau împlinite. 



- Acum ne putem retrage la pensie! grăi una 

dintre ele. 

- Mare adevăr ai spus! 

- Îmi doream să mai ursesc o dată! Am avut 

noroc de gemeni frumo i i iubiți! Totul a 

decurs u or, dar simt că a sosit vremea să mă 

bucur de călătorii i de bunătăți culinare din 

diferite zone ale lumii.  

 Înainte de a pleca i a-i îmbrăți a pe 

micuții Sara și Petru, ursitoarele au scris un 

bilețel pe care l-au pus într-un plic ro u i l-

au lăsat în pătuț. Când părinții l-au găsit, l-au 

deschis i au citit: 



 „Sara și Petru, să nu uitați niciodată: 

visele se pot îndeplini.  Bucurați-vă  de 

copilărie, de joacă şi de joc. Călătoriți şi 

învățați de la ape, vânt, fluturi, nori, plante. 

Nu uitați: Să iubiți, să râdeți, să râdeți 

din nou. Să ascultaţi i să învățaţi, să spuneți 

„te rog”, „te iubesc” şi „mulţumesc”. Să fiți 

sinceri. Să fiți prieteni de nădejde. Să fiți 

voi în ivă. Sunteți unici! Căutați în sufletul 

vostru i dăruiți bunătatea ce se ascunde 

acolo. Nici nu vă imaginați ce comoară aveți! 

Nu există act mai nobil decât să aduci 

mulţumiri. Amintiți-vă să realizați binele din 

viaţa voastră. Viaţa este magie! Iubiți-o, 



adulmecați-o în fiecare clipă, oriunde ați fi, 

oricine ați fi, bogați sau săraci. Regăsiți 

energia şi bucuria din inima voastră. Nu 

judecați pe cei din jurul vostru şi nici pe cei 

care sunt răi cu voi. Fiecare are ritmul său şi 

rostul lui bine definit pe pământ. Este mai 

bine să lăsăm viaţa să vorbească despre noi în 

locul cuvintelor. Să aveți parte de milioane de 

zâmbete, de bucurii i zeci de miracole în 

fiecare zi a vieţii voastre. Puteţi fi tot ce vă 

doriți: un înger, o floare, un arbore, o 

melodie, o pasăre sau chiar o carte cu 

pove ti. Fiți curajo i! Îndrazniți să visați!” 

 


