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1. MINTIBICI 
  
Ziua  bună vă doresc! 
Mintibici eu mă numesc! 
Am coadă de iepuraș, 
De aceea-s drăgălaș! 
Mi-a crescut când eram mic- 
Foarte mic, căci sunt pitic! 
Eu colind prin toată țara 
Și v-aduc ouă-n vioara 
Pe care-o port peste tot 
Căci eu, micul piticot, 
Iubesc cântecul voios 
Ce aduce mult folos! 
Știți cumva cam cum arăt? 
Cum dansez, cum mă comport? 
Vai ș-amar ce tragedie! 
Nu-mi știți draga melodie? 
Eee… Vă lămuresc acum 
Repede, cât merg pe drum! 
Eu sunt mic cât un pitic 
Am la haină un petic; 
Ochișorii-mi sunt albaștri 
Și pașii îmi sunt măiaștri 
Am o voce de tenor 
Nu, nu, nu, nu cânt la cor! 
Am o față mai ovală 
Și când simt în vânt o pală 
Știu că a venit mașina 
Ce-și aprinde tot lumina. 
Mă agăț până la gară 
Și mai mănânc câte-o pară. 
Am grijă de struna mea 
Să n-o ia altcineva. 
Și-am un sac cu o comoară, 
Când nu-i iarnă, nu-i nici vară, 
O duc până la oraș, 
Și-o împart la iepurași. 
Mii de  ouă colorate, 
Cu surprize minunate, 
Singur eu le-ncondeiez, 
Le vopsesc și le pictez 
De Paște-n fiece an, 
Însă nu vreau niciun ban. 
  
Acum gata, s-a sfârșit 
Căci mașina a venit! 
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2. LEGENDA OULUI DE PAȘTE: 
ZÂNA, IEPURELE ȘI VÂNĂTORUL 
  
A fost odată ca niciodată pe când zburau animalele și se puneau pietre pe mesele de 
sărbători; pe când se călărea pe furnică și se culegeau stelele; pe când stăpânul era 
calul și se bătea cu leii; 
De când cânta măgarul la operă, 
Iară privighetoarea-și scria prima capodoperă! 
  
            A fost odată ca niciodată -căci altfel altceva v-am povesti- un câmp de care nu 
s-a mai văzut. Copacii se mișcau și făceau poame de aur și argint, animalele jucau în 
hore și cântau balade, iară florile erau pietre nestemate. Mai era aici un lac magic unde 
se scăldau doar zânele. În mijlocul lacului era cea mai minunată floare, albă ca norii și 
parfumată ca primăvara. 
            Aici locuia o zână sclipitoare ca apa de izvor și zâmbitoare ca florile 
dimineața. Frumusețe mai mare nu se mai văzuse. 
            Într-o zi, când zâna se plimba pe marginea lacului prividu-și  floarea cea 
minunată,  un vânător trase o săgeată în direcția zânei. El veni după săgeată și o zări 
pentru o clipă pe măiastră, apoi văzu în același loc o arătare cu cioc și gheare, plină de 
pene, ce cotcodăcea. Pe cap avea o coroană roșie ca cea pe care o purta zâna. Se vede 
că zâna se transformase pentru a se feri de săgeată. O numi „găină” după numele 
împărătesei celei mai vestite: „Gallina”[1]. 
Zâna preschimbată în găină se întoarse la palatul ei unde o așteptau celelalte fecioare, 
dar nu putu intra, căci acestea o opriră, nerecunoscând-o. Între timp, vânătorul plecă 
năucit de ceea ce văzuse. Neștiind ce să facă, ea se mai plimbă în jurul palatului. 
Deodată, își văzu iepurașul alergând prin grădină și îi făcu un ou aurit. Iepurele o 
recunoscu îndată după farmece și își luă darul. 
Zâna îi spuse, într-un grai știut numai de ei doi, că, în funcție de ceea ce i se va 
întâmpla, oul se va colora. Așa porni zâna în căutarea celui ce îi schimbase soarta. 
Merse, merse până dădu de un balaur de neînvins. Deși era puternic și de neîntrecut, 
nu putea vedea, dar simțea ce se întâmplă în jurul lui. Acesta o atacă pe zână. Ea, 
pricepută în toate,  nu se lăsă mai prejos și începu să îl ciupească cu ciocul și să îl 
zgârie cu ghearele. A treia zi nu mai avu putere să lupte, de aceea reuși să facă încă un 
farmec și îl micșoră transformându-l într-o râmă. Astfel, astăzi toate găinile îi iau 
urma. 
Prințesa își continuă drumul și ajunse la o curte împărătească unde îl găsi pe 
vânător.  Acesta o văzu, o luă în mâini și îi spuse: 
– Tu de unde ai apărut? Nu te-am întâlnit la vânătoare? 
– În găină m-ai prefăcut! Îți aduci aminte de mine? De zâna care mirosea florile? 
– Ce vorbești, găină? Te visezi frumoasă și crăiasă? 
– De nu mă crezi, nu-i vina mea! Să nu ai liniște până nu mă vei regreta! 
Așa plecă găina și fugi, și fugi până nu se mai văzu! 
Vânătorul, de când rămase singur, nu mai avu pic de răgaz. Ori muncea, ori simțea un 
sentiment de tristețe și dor și nu își dădea seama de ce. La vânătoare, nu mai țintea 
nimic, căci parcă aripi i s-ar pune peste ochi și săgeata parcă ar fi smulsă în aer de 
gheare de pasăre. 
La fiecare pas auzea un cotcodăcit. Într-o dimineață, nu mai putu suporta și nu făcu 
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nici un pas spre ușă, că în față îi apăru zâna la fel cum o văzuse la vânătoare. Era la fel 
de frumoasă, ba chiar mai frumoasă! Strălucea ca ochii de copil, în lumina răsăritului. 
– Acum vezi că nu vorbeam prostii! Nu m-ai crezut când eram transformată în găină. 
În viață să privești prin ochii unui copil, așa cum ai făcut în această dimineață și cum 
ai încercat de când am plecat. 
Vânătorul o puse pe cal și, cât ai zice „gălbenuș”, ajunseră la câmpul fermecat. Cei doi 
făcură o nuntă de poveste, iar un boboc din floarea cea măiastră strălucea în  cosița 
aurie a zânei. 
Când se întoarseră călare la castel, iepurașul le ieși în cale cu oul în brațe. Acesta era 
acum colorat în roșu. 
– Crăiasa mea, numai eu știu prin ce-ai trecut! Aceasta este culoarea ce simbolizează 
speranța și reușita. De acum, în fiecare an, într-o zi anume, o să colind lumea și o să 
împart astfel de mici speranțe. Această zi o voi numi „Paște” căci acum calul tău paște 
și își poate trage sufletul cum o poți face și tu, după lunga ta călătorie. Astfel, povestea 
ți-o voi ști doar eu și cei cărora le plac poveștile și cărora le voi spune eu legenda oului 
de Paște.  
Iar eu încălecai pe un morcov și pe-o salată, și vă spusei povestea toată! 
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3. TOAMNA 
  
Toamna e o zână bună,  
Are părul ca o-alună,  
Iară ochii castanii;  
C-un zâmbet zi de zi,  
Are trenă de frunziș,  
Și cu-n pic de stufăriș.  
Frunzele-s gălbui-roșcate,  
Maronii, frumoase toate! 
Are struguri la urechi –  
E frumoasă, nu pricepi? 
  
Cârduri, cârduri de cocoare,  
Le îndreaptă către soare,  
Pe unele animale,  
Le conduce la culcare,  
Iară celor strângătoare,  
Le aduce de mâncare. 
  
Și din cer acuma pică,  
Rece, câte-o ploicică.  
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4. ROMÂNIA 
  
Foaie verde de lalea, 
Sunt mândru de țara mea,  
C-are munți și ape multe,  
Piscuri cu creste cărunte.  
Țărmuri scăldate de mare,  
Câmpii smălțuite-n soare,  
Lacurile sunt, și ele,  
Presărate-n praf de stele. 
Foaie verde, busuioc, 
N-aș pleca de-aici, deloc! 
  
Foaie verde, iasomie,  
Parcul meu e-o Românie! 
  
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NIȚULESCU ANA CARINA 
Clasa a V-a 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VASILE ALECSANDRI 
îndrumător, prof. MIHAELA CECILIA NICULA 
	
	

5. EU, NIMFA ȘI BROWNY 
  
Capitolul 1 
Eu 
  
   Fiecare om are modul său de a privi lumea. Pentru mine, ea este turcoaz, plină de 
unicorni, dragoni, pegași, zâne, spiriduși, gnomi, elfi, pitici, sirene, centauri, 
săgetători, nimfe, miriți și alte creaturi magice. Poate vă întrebați ce sunt miriții. Eu 
așa numesc copacii umblători, vorbitori și privitori. Toate acestea cred că există și 
stărui să le găsesc, cutreierând pajiști și păduri. Eu, Rose, sunt o copilă de unsprezece 
ani, cu păr auriu și ochi de peruzea. 
  
Capitolul 2 
Plec 
  
    Ca de obicei, azi merg în drumeție. O nouă aventură va urma. Îmi pun în rucsac apă, 
biscuiți, pâine, roșii, câteva bucăți de șuncă, un pachet de brânză, câteva mere, 
frânghie, chibrituri, lanternă, briceag și busolă. 
    Mă încalț cu bocancii mei care par prăfuiți, pantalonii lungi și negri, bluza cu 
unicorn, puloverul cu dragoni și geaca cu glugă. Încui ușa, îl iau pe Browny, cățelul 
meu, și mă îndrept spre grajd. Să nu credeți că sunt ultra-bogată! Am doar o iapă de 
șase ani pe nume Nimfa. Este din rasa Gipsy Vanner. 
    Plecăm împreună pe pășune, alergând în cântecul vântului. 
    Ajungem la poalele muntelui. Descalec și pun rucsacul pe Nimfa. O iau de dârlogi 
și înaintez pe poteca spălată de ploaie. 
  
  
  
Capitolul 3 
Muntele 
  
    Acesta este muntele meu preferat. Este plin de păduri de brad, de peșteri și de 
pășuni. Scorburile copacilor bătrâni au o diversitate de forme geometrice: oval, pătrat, 
cerc, triunghi, trapez… Copacii sunt plini de riduri, au crengi gigantice, ce ating bolta 
cerească, plină noaptea de mici candelabre de cristal, iar dimineața cu frunzele 
lustruite de rouă. Peșterile, într-o lumină slabă de lună par palate părăsite de mii de 
ani. Pajiștile sunt pline de flori și de albine ce par împletite din firișoare de aur, dar și 
de fluturi ce își etalează aripile și dansul prin pletele vântului, în timp ce iarba încearcă 
să-l prindă. Culoarele făcute din corpuri ponosite de copaci par niște labirinturi 
nesfârșite. 
  
  
  
Capitolul 4 
Începutul unei aventuri 
  
    Browny se ține după noi. Nimfa merge încet prin noroiul lipicios. Browny dă un 
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lătrat de bucurie. 
    Deodată se aud niște zgomote de copite. Îmi îndrept privirea spre Nimfa, dar ea nu 
alerga. Încalec și o pornesc. Galopăm repede sărind peste tufișuri, îndreptându-ne spre 
zgomotul de copite. Sunetul se aude din ce în ce mai tare, până zăresc un vârf de 
săgeată. Pornesc un galop și mai accelerat. Mă apropii și văd un trup de om care se 
continuă cu picioare de cal și cu un arc în mână. Este un săgetător! Un săgetător în 
carne și oase!!! Visul meu de a vedea o creatură magică s-a îndeplinit! Mă ascund 
repede în spatele unui copac gros și înalt, descalec și îl iau pe Browny în brațe. Îi fac 
un semn Nimfei să se așeze ușor pe pământ și stau nemișcată. 
    Deși îmi vine să sar, să țip, să cânt și să dansez, îmi spun că trebuie să rămân calmă. 
    Săgetătorul își întoarce privirea, căutându-mi urma. Îl privesc speriată, nevrând să-
mi imaginez ce îmi va face dacă mă va prinde. 
  
  
  
Capitolul 5 
Săgetătorul 
  
    Privindu-l mai atentă, văd că are părul castaniu, ochii negri, picioarele maronii de 
culoarea nucului șlefuit și copitele gri-lucioase. Are aproximativ douăzeci de ani 
săgetătorieni, adică două sute de ani omenești. 
    Acum suntem în inima pădurii. Razele binefăcătoare ale soarelui n 
ajung aici decât foarte rar din cauza labirintului de crengi. Turiștii și localnicii se tem 
de acest loc, spunând că este bântuit. 
    Privind în jur, văd case, grădini și focuri de diferite mărimi. Pare a fi un oraș! 
    Cufundată în gânduri, îmi las mâna pe pământ și o frunză uscată trosnește. 
    Săgetătorul se năpustește spre noi. Îl las pe Browny pe iarbă și sar în fața Nimfei. 
Săgetătorul dă și el semne de teamă. Se uită la mine și grăiește: 
    – Cine ești si ce cauți prin aceste meleaguri? N-ai auzit că sunt bântuite? 
    – Cum să nu fi auzit? Dar tu m-ai călăuzit. Nu mi-e frică de fantome sau de alte 
creaturi asemănătoare! i-am răspuns 
    – Ești curajoasă, văd! Nu vrei să te ridici de jos? 
    – Ba… aș vrea! Dar tu cine ești? 
    – Mă numesc Sirius și am douăzeci de ani. 
    – Ani săgetatorieni! 
    – Da’ de unde ai știut? 
    – Sunt pasionată de creaturi magice. 
    Le fac un semn Nimfei și lui Browny să se ridice. 
    – Săgetători, veniți! strigă Sirius 
    În jurul nostru se strâng aproximativ cincizeci de săgetători. Toți șușotesc și se uită 
uimiți la noi (la mine, la Nimfa și la Browny). 
    Sirius spune: 
    – Liniște! Ascultați! Ca rege al săgetătorilor, vă anunț că nu sunteți în pericol. Ea 
este… 
    – Rose, completez eu. El este Browny, spun arătând spre prietenul meu, iar ea este 
Nimfa. 
    – Sunt veniți de pe alte meleaguri… 



NIȚULESCU ANA CARINA 
Clasa a V-a 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VASILE ALECSANDRI 
îndrumător, prof. MIHAELA CECILIA NICULA 
	
	

    – Din orașul de lângă pădure! 
    – Da, da, dar, își reia el discursul, nu au venit cu intenții rele. Ea are… 
    – Sirius, Sirius, am văzut un om!  spuse o săgetătoare cu voce pițigăiată, care 
tocmai a ajuns galopând. 
    Ea mă privește, apoi își dă seama că nu a adus o informație nouă.   
    -Hai să facem turul orașului. De fapt, o să îți prezint doar ce e legat de noi, 
săgetătorii! – îmi spune Sirius umflându-se în pene.  
    – Accept invitația. 
    – Atunci, frumoasă domnișoară, însoțește-mă! 
    Încalec și mă aștept să pornim. 
  
  
  
Capitolul 6 
Satul săgetătorilor 
  
    De-abia încep galopul, când el se oprește. 
    – Aici se află Focul Centaurilor. În acest loc se țin conferințe și tot aici ne sfătuim, 
eu și ceilalți membri ai Consiliului. 
    Este un loc destul de simplu. Câțiva copaci puși în cerc pentru a delimita spațiul 
disponibil, un foc și fân. Pe copaci sunt crestate diferite simboluri ciudate. 
    Pornim din nou în galop. Peste scurt timp ne oprim. 
    Văd niște case din lemn, cu fân pe jos, cu găleți  de apă împrejur, iar pe porțile lor 
sunt agățate diferite ustensile: un pieptăn, perii, bureți, unguente puse în coji de nucă 
de cocos. 
    Între case se află o masă întinsă și înaltă. Există și o casă mai specială. Pe fațada ei 
scrie: ARCĂRIA. 
    – Ce este aceasta? 
    – Este locul în care ne păstrăm  și ne îngrijim  arcurile, săgețile, tolbele, sulițele și 
arbaletele. 
    – Ce interesant! Am citit că vă prețuiți foarte mult armele. 
    – Da, pentru că noi suntem străjerii Magiei. 
    – Știți magie? 
    – Foarte puțină, dar nu mă refeream la acest fapt. Satul nostru și celelalte formează 
un mic ținut. Toate creaturile magice îl numesc Magia. Hai să ne continuăm drumul! 
     Amândoi pornim în galop. Culoarea părului meu se amestecă cu simfonia de culori 
a vântului. 
    Peste scurt timp ajungem la un turn interesant. Dinăuntru  se aude forfotă. 
    – Aici e turnul principal. El cuprinde Palatul Regal și Turnul de Veghe de Nord. De 
aici supraveghem săgetătorii, intrușii și celelalte creaturi magice. Urmează-mă! 
    -Bine! 
    Săgetătorul pornește în galop spre scoarța copacului din care e făcut turnul. 
    – Ai grijă! 
    – Fii fără griji! 
    Deodată Sirius dispare. Nu știu ce să fac. 
    – Sirius, Sirius! 
    – Fă exact cum am făcut eu! 
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    Îl iau pe Browny de jos, mi-l pun în poală și o bat pe spate pe Nimfa. 
    – Hai să încercăm, fetițo! Galop! 
    Am intrat în turn? Uau! Da! Da, da, da, da! Spiriduși, gnomi, pitici și alte ființe cu 
puteri supranaturale lucrează de zor. Îmi place aici! E un loc minunat! Toți lucrează la 
mașinării ciudate din conuri de brad, ghinde, alune, nuci și alte obiecte interesante. 
Lumina gălbuie a soarelui, aici, deși ciudat, pătrunde. 
    – Rose, îți place? Aici este și o fabrică, îmi spune Sirius. 
    – Da! Nespus de mult ! 
    – Hai să îți prezint pe cineva! […] 
  
       Fragment preluat din cartea „Eu, Nimfa și Browny” scrisă de eleva Nițulescu 
Ana Carina, clasa a V-a A, Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri”.  (volum încă 
netipărit) 
  
 
 
[1] Gallina = cuvânt latinesc pentru găină. 

 


