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Despre copii, iubire [i culoare

Ana vine \n sfâr[it din salonul ei, unde st`tuse luni de zile. E transparent`, un fir de om \n c`rucior, surâzând ne\nchipuit de blând... Mama ei,
numai grij`, ]ine discret pânza pe care Ana deseneaz` un bloc [i brazi de Cr`ciun, de[i e doar luna septembrie. Bianca, cu un halat acoperindu-i sabo]ii
cu antene de buburuz`, nu se las` pân` nu termin` de pictat o lalea. Pentru m`mica ei. Mihai cânt` tuturor doine române[ti, acompaniat de mama lui,
care [tie la perfec]ie fiecare cuvin]el. Nicoleta umple hârtii dup` hârtii cu prin]ese-n fuste triunghiulare [i m` prive[te juc`u[ [optind: când facem 
o poveste?  Flavius nu \ncape  cu toate \ntreb`rile lui \n culorile care se alearg` una pe cealalt`. Zice: Mami, ]i-am f`cut un portret abstract. Carmen 
se ocup` de Pisicu]a cu b`scu]`. M`mica ei picteaz` [i ea o bluz`  cu inimi concentrice. Alex e la m`su]a de lâng` rafturi,   desenând mandale [i temple.
M`run]ica lui mam` st` \n spatele lui cu o sticl` de ap` \n mân`, atent` ca el s` bea suficiente lichide. Vasilic` nu vrea pe scaun [i, \n picioare, printr-o
tu[` de maestru, \nchipuie un copac gigantic. Sub care stau cu ochii fic[i [i nasturi mari pe piept un rând de iepuri alinia]i. Tat`l lui joac` [ah la m`su]a
piticilor \mpreun` cu t`ticul lui Sebi. M`d`lin nu se satur` de pictat motani. El e maestrul mondial al pisicimii. Leo, râzând, \mi explic` \n]eleg`tor 
c` acas` la mine zboar` p`s`ri multe, nu ca aicea. Bunica lui picteaz` \mpreun` cu cea a lui Alex din clasa a [asea. Amândou` stau de vorb` despre
tinere]ea care s-a dus [i  despre flori \n ferestre. Bunica lui Leo termin` rapid o pictur` neoexpresionist`, f`r` s` aib` habar de ceea ce face. Mama
Alinei jur` c` n-a pictat \n veci, dar rezultatul e tulbur`tor. Andreea vrea s-o pictez „pe tot capul“. Dup`, se mi[c` precum o \mp`r`teas`. Mama ei
zâmbe[te \n[irând m`rgelu]e pe a]`, cu mare pricepere. Elena, gra]ioas`, deseneaz` floricele infime pe o cutie \n form` de inim`. Apoi coase un 
ursule]. Pentru fr`]iorul care \ntreab` mereu: Ce mi-ai adus de la spital? Ana cea mic` \[i vâr` cu patim` mâinile direct \n tava plin` de culori. Apoi 
le apas` cu putere pe pânz`. Alin face cu pensula un chenar [i pe urm` \l umple de culoare, subliniind: Asta-i pentru Nenicu, fratele meu. M`mica lui
\l ]ine \n bra]e, având grij` s` stea bine firul de la branulic`. C` altfel nu curge bine [i mai dureaz` alte ore. Fabian danseaz` [i are grij` s` ascult`m
muzic` \nregistrat` de el. Andreea, viitoare student` la arte, picteaz` fl`c`ri zburând. {i o siluet` desprinzându-se din c`rucior. M` l`mure[te: Asta
sunt eu când nu voi mai avea nevoie de ro]ile astea. |i spune mamei care picteaz` al`turi: Ce mult ro[u [i negru folose[ti tu... Mult` durere trebuie 
s` ai... Sebi vine c`tre noi c`]`rat pe un perfuzor, ca [i cum ar zbura pe o nav`.  Elvis vrea s` deseneze o ma-[i-n`. {i \nc` una. {i un tren cu nas. Dar 
[i un avion. M`mica lui \l prive[te [i pe Edi, care picteaz` pân` [i fa]a de mas`. T`ticul lui Edi, al`turi  de so]ia lui, deseneaz` o cas` ]op`ind pe un
drum [erpuitor. Florin  tocmai a terminat de pictat o biseric`. |mi atrage aten]ia: E b`trân`, pentru c` are plete. Mama lui pune pu]in roz \n jurul unei
flori. Maria deseneaz` \nc` o cas`, \ntre dou` dansuri, executate \n jurul perfuzorului. {i tot a[a....

Altfel, to]i copiii sunt sub tratament. Unii au suportat opera]ii cumplite. Fiecare p`rinte [i fiecare copil au trecut prin momente de co[mar. 
{i nu o singur` dat`. Oricât de greu le este, fiecare clip` e pre]ioas`. 

|n fiecare zi nu se poate s` nu auzi câte ceva despre credin]`, n`dejde, iubire [i acas`.
Copiii ne pot vindeca. A[a spune Betty (Elisabeta Ni]`), psiholog [i „prof`“ de mate.
S` le fii al`turi e un privilegiu. 
Când un copil se apropie de o foaie de hârtie, de cele mai multe ori simte nevoia s` deseneze o cas`. Acesta este motivul pentru care acest album 

se nume[te A-cas`. |n plus, mai e dorul, mai mult sau mai pu]in rostit. Albumul cuprinde lucr`rile copiilor [i cele ale p`rin]ilor lor. 

Mihaela {chiopu, terapeut prin art` [i profesor de desen al {colii de spital P.A.V.E.L.



Asociația P.A.V.E.L (Primind Ajutor, Via]a Este Luminoas`), asocia]ia p`rin]ilor cu copii bolnavi de cancer, 
leucemii [i anemii grave a fost fondat` la 10 mai 1996 de un grup de p`rin]i sau rude ale unor copii, tineri sau adul]i
afecta]i de cancer, precum [i sus]in`tori ai acestora, care [i-au dorit [i \[i doresc schimbarea în bine 
a situa]iei copiilor [i a tinerilor bolnavi. 

Copilul este ca o oglind` care te ame]e[te pu]in sau ca o fereastr`. Totdeauna copilul te intimideaz` ca [i când [tie
el ce [tie. Nu te în[eli, pentru c` spiritul lui este puternic, înainte ca tu s` i-l pipernice[ti. ( Antoine de Saint-Exupery)

Au trecut, de la crearea asocia]iei P.A.V.E.L., 18 prim`veri cu soare [i ploi, cu bucurii [i speran]e, în care ace[ti
copii nu au încetat s` fie înconjura]i de c`ldura celor dragi – p`rin]i [i prieteni deopotriv`. Ei au în]eles c` nu sunt 
singuri, c` M`r]i[orul sau Ziua Copilului, excursiile la Bucure[ti sau taberele la munte [i la mare, pomul de iarn` 
[i Mo[ Cr`ciun, toate aceste s`rb`tori sunt [i ale lor, pentru c` le-au tr`it [i nu le vor uita niciodat`. Au în]eles c` sunt 
frumo[i [i talenta]i, c` pot desena [i cânta, c` pot dansa [i se pot juca în voie, tr`ind intens toate bucuriile copil`riei.

Picturile, desenele [i pove[tile din acest album sunt create de c`tre copiii afla]i în tratament la Institutul 
Oncologic „Prof. Al. Trestioreanu“ [i la Institutul Clinic Fundeni, fiind realizate în cadrul programului de art terapie
coordonat cu dragoste [i pasiune de c`tre Mihaela Șchiopu, artist, psihoterapeut [i profesor la Universitatea de
 Arhitectur`.

Crea]iile acestor copii relev` talentul, sensibilitatea [i frumuse]ea inimii acestor copii. Fiecare dintre ei are nevoie 
de ajutorul nostru, al fiec`ruia, în lupta pe care o duce. Putem s`-i sprijinim chiar [i prin intermediul unor gesturi 
simple. Dedic`m albumul nostru tuturor acestor mici lupt`tori talenta]i [i familiilor lor, urându-le mult` s`n`tate 
[i for]e noi, odat` cu prim`vara care ne ajut` s` rena[tem!

Olga Cridland, pre[edinte Asocia]ia P.A.V.E.L.
Iuliana Ghidu, director executiv Asocia]ia P.A.V.E.L.

Dac` vrei s` descoperi ce-i iubirea, ce-i suferin]a, ce-i credin]a, ce-i prietenia, ce-i valoros \n via]`... trebuie s`-i
cuno[ti pe copiii de la P.A.V.E.L. !

Camelia Demeter,  coordonator centru social P.A.V.E.L [i asistent social

Pentru ace[ti copii cred c` arta este o supap` prin care \[i exprim` tr`irile, dar [i o cale de a g`si puterea, curajul,
speran]a, lucruri carea \i ajut` s` parcurg` mai departe acest drum, deloc u[or nici pentru ei, nici pentru familiile lor.

Geanina Pruteanu, terapeut prin joc



„Chiar dac` am multe greut`]i de dus, sunt fericit` [i optimist`, pentru c` eu sunt o pas`re Phoenix. Ea, chiar dac` 
este doborât`, re\nvie mai puternic` [i cu mai mult` ini]iativ`...“ Cuvintele Francesc`i sunt suficiente.

Simona Sandu, terapeut prin art`

Minunile copiilor, izvorâte din pensule însufle]ite de multe emo]ii si dorin]e, de-a lungul zilelor petrecute \n 
spital, spun mii de pove[ti. O pânz` alb` [i câteva culori sunt suficiente pentru a exprima o explozie de senza]ii [i tr`iri,
o poveste nescris`, dar tr`it` pe deplin.

Patricia Cosstea, asistent  de proiect

Privesc întotdeauna cu uimire [i încântare maxim` pânzele acestor mici lupt`tori [i strivesc o lacrim` între gene, 
pentru c` le cunosc durerea [i nu pot s` nu m` întreb de unde au ei atâta for]`. Este o lec]ie de via]` pe care numai stând
în preajma lor o po]i înv`]a. 
Din operele lor în]elegi c` sunt mult prea îngeri pentru noi, p`mântenii de rând. 
Numai în preajma lor mai po]i nutri speran]a c` mâine va fi, cu siguran]`, mai bine ca azi.

Lucia Maria {tirbu, profesor de limba [i literatura român` [i francez` al {colii de Spital P.A.V.E.L.

Se spune c` odat`, \ntr-o zi de toamn`, Dumnezeu [i-a trimis \ngerii s` \nsufle]easc` culorile, pensulele [i pânzele
sau colile de hârtie [i s` le aduc` pe când noaptea se \ngâna cu ziua copiilor de la Fundeni. |ngerii n-au [tiut cui s` dea
mai intâi culorile [i-atunci le-au turnat \n perfuzoare, aromate cu imagina]ie [i talent. {i au mai adus [i pensulele, mai
mici, mai mari, care se incurcau teribil printre aripile lor, [i le-au atârnat zburlite pe la toate u[ile [i ferestrele. Cu
pânzele [i colile albe sau colorate au \mpodobit pere]ii [i mesele. Au b`tut puternic din aripi, au pus \n mi[care soarele 
[i luna, vântul [i ploaia, copacii \n floare [i br`du]ii \mpodobi]i, c`su]ele multicolore sau bisericile albe si ro[ii [i, \n
primul rând, au chemat copiii.

{i uite-a[a s-au n`scut opere de art` cu culorile din perfuzii, mi[când pensulele de la u[i [i ferestre [i umplând 
zeci [i sute de pânze sau coli de hârtie cu gândul [i inima lor. Purtau semn`turile lor nescrise, dar tr`ite.

Numele lor vor fi mereu \n inimile noastre… Ana, Andrei, Carmen, Ana-Maria, Edi [i mereu pe buzele 
noastre… Ionu], Leonard, Alin, Andreea, Bianca, Nicoleta, Alexandru, Florin, Vasilic`, Florentina… 

Fotinica Gliga, psihopedagog [i profesor al {colii de Spital P.A.V.E.L.



Aici, \ntre dealuri suntem noi, adic` eu, `la coco]at, iar lâng` mine sunt mama [i sora mea. 
|n ma[in`, c` pornim la drum, e tata, dar nu se vede c` geamul nu-l las`. 

Peste noi sunt p`s`ri multe care vin spre mine. (M`d`lin, 8 ani)

A[a \ncepe c`l`toria...





Nici cu 
autobuzul 
nu e mare 

scofal`.Trebuie s`
ai ochii ca

cu geamurile 
[i nu se prea
potrive[te. 

(Elvis, 4 ani)

Cu trenul trebuie
s` sco]i mâinile pe
geam. Altfel, trenul
scoate fum [i 
nu-]i r`mâne decât 
s` \nvâr]i ro]ile cot
la cot cu ceilal]i. 
Nu merit`. 
(Elvis, 4 ani)



Leo (9 ani) nu poate veni cu ma[inu]a lui, pentru 
c` „\l a[teapt` \n iarb` pân` când [i-o lua carnetul.“
A[a c` ambulan]a nu e chiar de lep`dat.

Dac` nu se poate ajunge pe jos,
atunci pe sus, pe deasupra caselor. Facem noi cumva.

(Elvis, 4 ani)

Orice-ar fi, trebuie s` ajungi la spital.  
Alin (3 ani), Sebi (5 ani) [i  Bogdan 
(8 ani) au pictat o pânz` enorm`.

E un soi de hart` pentru cine are nevoie.





Ce s` vezi pe drum pân` la spital?
Blocuri cu ceru-n cap, rachete [i c`ldur`. (Alina, 5 ani)



S` vii la spital, te cam scutur` \n salvare. 
Dar, mama are fust` dungat` [i m` ap`r`. (Nicoleta, 7ani)

Salvarea lui Elvis (4 ani),
deghizat` \n autobuz.



Acum mi-am pus eu fusta 
lu’ mama [i p`rul pe care-l
aveam, pentru c` a[a am s` fiu
când se termin`... {i ce-i ro[u 
e sângele meu bun.
(Nicoleta, 7 ani)



Aici sunt eu [i a]a
aia albastr` m` duce
la doamna doctor
Dragomir, care 
m` face bine.

(Nicoleta, 7 ani)

Doamna doctor
Dragomir.

(Gloria, 9ani)



Ochiul care te prive[te aici, \n spital.
(Flavius, 12 ani)



Când \]i pune 
branulica, te ciupe[te 

a[a - iiiii, 
[i pe urm` vine ceva 

ca frigiderul, 
care te gâdil` cu rece. 
{i eu sunt \n`untru 

\ntr-o c`su]` [i 
branulica m` ]ine de mân`,

da’ de-afar`. Atât. 
(Nicoleta, 7 ani)

Branula vindec`toare.
(Florin, 13 ani)



Spitalul poate s` zboare? Da. Cu ce?
Are aripi, alea de le ]ine sub pern`, 

cu icoana lui mami. 
(Denisa, 7 ani)



Aici am pictat palatul lupului cu turnule]e pline de sirop. Adic`
Doamne Doamne [ade-n cer [i se uit` bine, ca s` nimereasc` cu siropul
fix \n ce vezi tu cu roz. Asta face noaptea, când oamenii sfor`ie. 
Când se umplu turnule]ele, noi ne scul`m. (Nicoleta, 7 ani)

Prin]ese \nsiropate
(Nicoleta, 7 ani)

Palat cu rachet` de ap`rare.
(Sergiu, 8 ani)

Palatul România.
(Sergiu, 8 ani)



Aici am pus zâna care-[i ]ine coroana 
cu genele, pe prietenele ei negre la cap, 
dar [i un b`iat de 4 ani. El st` pe-afar` 
la bibilici, de-alea  cum am avut eu acas`. 
(Bianca, 6 ani)



Am pus [i-o frunz` 
de ceai de ment`, 

c`-i e sete [i s` aib` 
la el s` bea. Palatul 
st` cu vârful \n cer.

(Bianca, 6 ani)





Eu sunt prin]esa 
din dreapta, cu rochia 
pe care ai s` mi-o faci
chiar tu. Stau pe deal 
sub o lalea. 
C` nu pot s` m` uit
cum plânge pomul. 
|l vezi ce face? Las` 
firimituri  [i sufer`
pentru c` pleac` 
de la locul lui, s` duc`
mere [i la sora mea, 
Andreea.
(Bianca, 6 ani)

O rochie nu se face de una singur`. 
|i trebuie pove[ti ca s` se lase 

ar`tat`. {i \ntreb`ri. Cum e, de unde
vine,    cât timp ar vrea s` stea 

cu persoana care-o prime[te. Trebuie 
s-o dezmierzi, s`-i mai pui colo 

[i colo o lucire [i o dantel`. 
Toate astea nu merg decât dac` 
dou` fiin]e fac rug`min]i. Când 

te-a[tep]i mai pu]in, a ie[it. A[a au
procedat Flori (3 ani) 
[i voluntara Diana. 

Vr`jitoarea Mi]ibau, ru[inoas`
din cale-afar`. (Nicoleta, 7 ani)



Acas` e castelu’ meu, c` a[a-l cheam` pe locul unde 
stau eu. Acas` am biciclet` [i pe fratele meu. 

Mai e [i mamaia, care-mi face ciorb` cum am eu chef.  
{i acas` o s` m` fac mare, pentru  c` aicea, 

la spital, r`mân cum am venit. 
    (Alin, 3 ani)

Copacul 
cu cercei 
[i zâna coafat`
de un nor.
(Nicoleta, 7 ani)



Oper` \n duet
Aici suntem noi, adic` eu [i Alin, [i suntem prin]i 

la casa noastr`, care-i o inim` pe iarb`. (Bianca, 6 ani)
{i deasupra pun eu ni[te nori cu picioare, ca s` aib` cu ce merge pe sus, 

s` nu se-mpiedice de oamenii care trec pe-acolo, adic` de \ngeri. (Alin, 3 ani)



Prin]esa mea a avut planete-n 
buzunar. I-au zburat când 
se piept`na [i acum nu le mai prinde, 
c` soarele e de foc [i o sup`r` la dege]ele. 
(Dani, 5 ani)

Palatul `sta are margini roz ca s` arate c` e pe din`untru 
[erbet pentru musafiri.

El, adic` palatul, plute[te pe valuri de iarb`, 
pentru c` p`mântul se mi[c` [i ne clatin` r`u pe to]i.

(Maria, 3 ani)



Eu [i cu sora mea avem palat, dar [i câte-o pas`re care p`ze[te
turta dulce, s` n-o m`nânce \ngerii.

Ca s` nu r`mânem f`r` u[`.C` din turt` dulce e f`cut`. 
A[a c` iau [i ei de poft` câte-un pic. (Bianca, 6 ani)



De ce, n-ai mai
v`zut cas` ro[ie? 
{i ce, de ce s` nu

pun negru? 
Ba pun, c` e

noapte. Nu vezi c`
e lumina aprins`? 
E casa lui Puchi. 
A fugit din hârtie,

c` am zis eu 
c`-i urât. A[a 

trebuie eu s`-l fac. 
Urât de tot, pentru

c` a[a arat`. 
(Nicoleta, 7 ani)



Cineva atât de urât, c` str`luce[te. Puchi a vrut 
s` fie [i el spiridu[, dar ar`ta groaznic [i nu s-a putut.

Coroana reginei Adi, care e st`pâna spiridu[ilor.

Spiridu[ii sunt când sus, când jos. Jos râd [i sus 
trebuie s` fie \nf`[a]i, c` le e dor de acas`.

Câte ceva despre Puchi, \ntuneric [i doi spiridu[i. (Nicoleta, 7 ani)



„Familia prin]esei care s-a n`scut 
din nori mici. Mama [i tat`l ei, dar 
[i bunica se uit` la prin]es`, 
c` e albastr` [i \[i zic: Dac` o s` plece
repede? Dac` se duce la zmeura aia de
pe sus?“ (Dani, 5 ani)



~sta e palatul lui Fon]. El o are 
pe mama lui afar` [i nu poate 

s` o cheme c` ea nu aude ce zice el.
Are p`rul lung [i asta-i ]ine 

urechile \nchise. Dar lui \i place
p`rul lung. (Dani, 5 ani)



Palatul unde mireasa are buchet e unul cu p`s`ri multe. Ea st` cu spatele, 
c` a durut-o capul [i acum miroase florile. Lâng` ea e sora ei, care are un fir 
de care scutur` [i imediat se vede o inim`. Atunci mireasa se \ntoarce cu fa]a.
Palatul are [i un râu ud, peste care se pune un pod când treci, ca s` nu-]i
murd`re[ti pantofii. (Elena, 9 ani)



Când e vorba despre p`r lung, 
despre por]i care pot fi ni[te [erpi, 

despre \ntreb`ri [i r`spunsuri 
\n [oapt`, mama lui Dani (5 ani) 

le poate pe toate.



Prin]ul pref`cut 
de regin` \n lupul r`u.

Regina râde c`-i rea [i nu-i pas` 
de prin]ul care plânge.

Regina s-a plictisit, 
a[a c` st` cu mâinile la spate.

Palatul lupului r`u care plânge \ncontinuu (Nicoleta, 7 ani)

A[a arat` sup`rarea prin]ului. {i asta e inima lui, de lup plâng`cios. Am`rât` tare.



A[a beau ap` florile. |ntâi ies cu un picior din z`pad`, s` vad` cam
cum i-afar`. Pe urm` beau sifon ro[u de rege [i cresc cât vor.

Conversa]ie despre so]ia lui F`t Frumos:
Sergiu e de p`rere c` „So]ia are ochii \ngriji]i. Ce \nseamn`, zic eu?
P`i ni[te ochi \ngriji]i \nseamn` c`  nu-i scap` pe jos, c` sunt sp`la]i.
|ntreb: [i dac`-i scap`?  |i spal` bine [i-i pune la loc pentru c` sunt
alba[tri, zice Nico. Insist: [i cum mai e so]ia? P`i iese la flori 
[i când le zice ceva, ele se fac p`s`ri [i vin pe um`rul ei. 
Dup` asta, se duc la loc [i se fac flori la loc.“

Cum cresc florile (Nicoleta, 7 ani)

Casa lui F`t Frumos [i a so]iei lui  (Nicoleta, 7 ani)



La Contessina (5 ani) acas` n-apuci s` fii singur.
Mereu e cineva coco]at pe tavan, care danseaz` 
cât are chef. Cam pe la 5 e ora de tango.





M`d`lin (8 ani), pictorul de curte 
al pisicimii mondiale



Povestea lui domnu’ Pufu [i a doamnei Pufa
(Bianca, 6ani)

Era cald [i puteai s` m`nânci \nghe]at`. 
Domnul Pufu a zis: vreau [i eu. A[a s-au 
cunoscut: domnul Pufu uitându-se la ea cum
mânca de una singur`. Ea mânca o \nghe]at` de
mere [i el a cerut una de c`p[uni, c` n-avea bani.
|i d`duse pe mâncare. Ea i-a luat. Pe urm` 
s-au dus la parc. Parcul era frumos, cu vat` 
de zah`r [i leag`ne. Dup` ce s-au jucat, au mers
la restaurant, unde doamna Pufa a comandat
m`m`lig` cu smântân` [i domnul Pufu varz` 
cu cârna]i. Dar a venit o vr`jitoare urât`.
Mirosea ca gunoiul, avea p`l`rie mov [i pielea 
ei era verde. Domnul Pufu [i doamna Pufa 
s-au speriat [i au fugit departe tare, adic` acas`.
Acas` la doamna Pufa, c` acolo erau ei bine. 
S-au uitat la un film 3d [i au f`cut floricele.
Dup` aceea au dormit [i s-a terminat povestea.
De fapt, nu. Diminea]a au venit p`rin]ii lor 
s`-i vad`, fiindc` le f`ceau o surpriz`, adic` o
pizza, fursecuri [i o limonad`. Dup` ce au plecat
ta]ii [i mamele lor, domnul Pufu [i doamna Pufa 
au f`cut petrecere \n pijamale [i acum chiar 
c` s-a terminat povestea.

Pingu [i Pinga. (Bianca, 6 ani)



Carmen a f`cut p`mântul, apoi a venit Ana [i a pus cerul. 
Carmen a spus c` trebuie un soare [i ni[te nori. Apoi Simona a ad`ugat [i ea pu]in` culoare pe corp. Vasilic` \ndat` a decupat 
picioarele, capul, coada [i aripile. Iar Carmen, \mpreun` cu mama ei au decupat [i pictat câ]iva solzi, ochii [i coroana. Carmen a fost
de p`rere cum c` „balaurul era furios din cauza `stora!" Mama a explicat: „Adic` p`mântul nu era neted [i \l cam \n]epa la picioare.“



Doamna Cocona]ela. (Bogdan, 11 ani) Cei 8 vulpezauri rupe[tri. (Vasilic`, 11 ani)

Dino cel chel 
[i vulcanul 

o]`rât.
(Mihai, 14 ani)

Domni[oara Faustina 
e deosebit de intrigat`. 
Nu se a[tepta s` devin` 
muza domnului Croco. 
(Andreea, 11ani)

Pentru Ionu] (7ani), Croco e ghidu[. 
Nu e nici urât, nici mu[c`tor.  Avea nevoie de un soi de
petic, a[a, ca la pira]i. Ionu] i l-a proptit pe fa]`, la sfâr[it.
De fapt, Croco e un ins perfect cumsecade. 







Lumea e foarte preocupat` s`
ias` afar`. De oriunde. 
Din chenar sau din pagin`.
Rico, \ns`, repar` totul [i poate
chiar s` trag` marea de mân`
\napoi atunci când d` semne 
c` vrea s` fug` din poveste. A[a
procedeaz` cu eroii lui Andrei,
cel de 11 ani pe p`mânt.



Phoenix

|mi amintesc c` eram fericit`… M` mi[cam
mult,  st`team cu prietenii prin ora[, mâncam
ce vroiam. Azi, nu mai am voie s` fac nimic din
ce f`ceam \nainte. Trebuie s` am mereu grij` 
[i cu ceea ce m`nânc si cu ce fac eu \n general:  
s` iau pastilele, s` nu uit când vin la spital, s`
fiu atent` la analize [i puls, iar \n ceea ce
prive[te mi[carea, n-am voie s` fac prea mult`,
deoarece obosesc rapid [i poate fi periculos
pentru corpul meu. Cu alte cuvinte, am 
devenit responsabil` pentru mine, pentru via]a
mea. Mai nou, mi-am dat seama c` nu-mi
place \ntune ricul  [i ur`sc doliul. De ce
\ntunericul? Poate pentru faptul c` eu cred 
c` [i \n cel mai adânc \ntuneric eu o s` g`sesc 
lumina. |n ceea ce prive[te doliul … cred c` are
leg`tur` cu \ntunericul. Nu-mi plac triste]ile
gratuite.  Am trecut prin multe  [i o s` mai
trec.  Chiar dac` am multe greut`]i de dus,
sunt fericit` [i optimist`, pentru c` eu sunt o
pas`re Phoenix. Ea, chiar dac` este doborât`,
re\nvie mai puternic` [i cu mai mult` ini]iativ`.
A[a sunt [i eu, re\nviu din \ncerc`ri.
Azi, cu siguran]`, pas`rea noastr`, 
trecând prin ultima \ncercare, a g`sit lumina
devenind lumin`.
(Francesca,  14 ani,  I.C. Fundeni)

Bibi (3 ani) are o vitez` incredibil`. 
De dragul ei, toat` lumea merge 
\ntr-un picior, s`-i fac` loc. 
Chiar [i bufni]ica Gug. 





Iepurosul Bambexin [i amicul lui,
Oscar, cel cu nas sensibil  [i roz. 

(Andreea, 11 ani)

Pempsefon, ariciul nepiept`nat.
(Mihaela, care are o sor` 

pe nume Alina [i ]ine mult la ea)

Povestea lui Fifi, a lui Fafa [i a oceanului de suc (Bianca, 6 ani)

Fifi [i Fafa erau dou` pisici verzi nedesp`r]ite. Amândou` aveau umbrele 
la fel, care s` le fereasc` de valuri. Tr`iau pe marginea unui ocean de suc 
de stafide. Diminea]a \[i muiau must`]ile \n ocean. Ca s` nu mai fie cre]e. 
Nu le pl`ceau must`]ile f`cute permanent. 
|ntr-o zi, Fafa a c`zut \n suc stând de vorb` cu o perie de din]i cam gras`.
Oceanul a furat-o [i pe urm` a aruncat-o \n sus, direct pe un pe[te cu blan`.
Fifi a plâns mult. Era prea singur`.
|ntr-o zi de mar]i, Fifi s-a sculat [i a v`zut o strad` \n ocean, direct \n fa]a ei.
Sucul f`cea mun]i pe lâng` asfalt, la stânga [i la dreapta. Fifi nici nu mai [tia
cum arat` coada lui Fafa, a[a de mult timp i se p`rea c` trecuse. Departe, 
\n zare, se auzea o r`suflare grea. Era pe[tele bl`nos, care sfor`ia de mama 
focului. Fifi s-a uitat am`rât`, crezând c` o s` z`reasc` m`car un pic din
Fafa. Dar nimic. Strada se oprea \nainte de a putea ajunge la pe[te. A[a c`
Fifi s-a f`cut ghem [i s-a culcat, pr`p`dit`. 
Stelele de jeleu sclipeau parfumate, \ns` Fifi nu ajungea nici m`car la o
gheru]` de-a lor. Diminea]`, \n cea]a grea, ghici dou` urechi scufundate 
\n blana pe[telui plutitor. Era Fafa, sora ei. Ar fi recunoscut-o dintr-o mie.
Dup` vârfurile verzi. |ns` tot era prea departe, de[i pe[tele se mai mi[case
\ntre timp. Se f`cu din nou noapte. Din cer, cobor\ un fir auriu, de care Fifi 
se prinse cu o ultim` n`dejde. F`r` Fafa, n-avea chef de nimic, deci trebuia
neap`rat s` ajung` la ea. Cerul str`lucea [i oceanul z`cea, f`r` s`-i pese. Fifi
nu [tia s` \noate, a[a c` tremura din tot corpul. Se gândea: Ce sunt eu? 
O pisic` zgribulit` \nf`[urat` \ntr-un fir de aur, care plute[te sub stele. Cu
gândul la Fafa. Era frig, avea blana ciufulit` [i nasul uscat. Adormi la loc. 
|n zori, auzi un mieunat dedesubtul ei. Fifi se leg`na \n aerul \nghe]at,
atârnând de firul mic. Deasupra pe[telui. |[i aminti c` are umbrel`. 
Se desprinse de firul auriu cu groaz`, d`du drumul la umbrel` [i ]ip`: Fafa,
vin! Ateriz` pe blana pe[telui uria[ direct lâng` surioara ei. |[i \nnodar` 
cozile [i dormir` nas \n nas pân` la adânci pisine]e.



Renumita Pisicu]` cu b`scu]`.
(Carmen, 7 ani)



El este c`]elul Nimeni, care vine de niciunde [i nu se duce nic`ieri [i pe care nu l-a iubit nimeni, niciodat`. {i care plânge o balt` de lacrimi. 
(Carmen, 7 ani pentru totdeauna)



V`cu]a care a b`ut lapte cu trifoi albastru. (Opera lui Raul, 4 ani, \mpreun` cu bunica sa)



Piu [i mama lui. (Carmen, 7 ani)



|n ocean, soarele r`sare 
numai când scoate limba, 
e albastru [i se cam \ncurc`
printre pe[tii care 
s-au sp`lat pe din]i.
(Florin, 10  ani)

Cârd de broscu]e
intimidate. 
(m`mica lui Ionu],
un b`ie]el de 7 ani)

Crapii cu nas coroiat care
poart` [osete. (Ana, 13 ani)



Rechinu[ul Zguf, care are un ochi ro[u de fric`. (Ionu], 7 ani)

Steaua 
de mare,
pistruiat` 

de la injec]ii.
(Alexandra,

10 ani)

Era foarte greu 
[i acolo se aflau
caracati]e, 
astronau]i 
de mare 
(scafandri), meduze
cu din]i de vampir 
[i atunci I]i a zis:
„Ooh, cum 
o s` trecem noi
labirintul acesta?”
Dar pe[ti[orul
azuriu, prietenul lui
I]i (nu se vede c` 
s-a ascuns acum) 
era curajos 
[i a spus:
„Nu-]i f` griji! 
Vom trece noi 
[i labirintul acesta!” 
(Fabian, 7 ani)



Pe plaja asta nu e nimeni. Niciodat`. (Liliana, 17 ani).



Doi oameni [i o umbr`. Ei vor s` ajung` la colacul de salvare. Barca a r`mas mic` [i nu-i mai \ncape, a[a c` nu mai conteaz`. (Vlad, 8 ani)



Marea de foc, 
care te ustur`, 
pentru c` st` 
\n branulic`.
(Larisa, 3 ani)

Carmen [i m`mica ei, atunci când a[teptau \mpreun` o veste.
(Carmen nu \mplinise 7 ani)

Marea lui Edi (4 ani) a \nghi]it fa]a de mas`, 
pe care stau de obicei culorile. 

Carmen 
[i m`mica ei

pe plaja 
cu nisipul 
negru.







Rechinul Anei 
(13 ani) bea lapte, 
are 3 centimetri 
[i doarme \ntr-un
rest de cochilie. 
E \n clasa a patra 
[i scrie poezii 
pe nisip, 
pentru c` apa 
se vait` 
c` n-are ce citi. 

Pe[tii au o cas` moale. Pe horn iese un sirop de
agri[e [i dup` asta o [tiu puii ei. 

Casa asta e mama lor. (Elvis, 4 ani) 

Marea este o ap` cu gratii, ca s` nu ajung`
pe[tii pe p`mânt. (Alin, 4 ani)



Soarele a l`sat un cerc pe p`mânt. |n el sunt eu [i sora mea. Avem ap` [i plaj` \n`untru. E ca vara, când mergem cu tata la balt`. 
{i ne p`ze[te un copac. (Elena, 10 ani)



Mihai  (13 ani) e departe de muntele roz. 
Spune c` acas` la el e iubirea.



{i casele au nevoie de pu]in sprijin moral. 
A[a c` fie c` apar dou` de-odat`, fie c` lumea doarme 
pe t`p[an. (Maria, 13 ani)

E lucru [tiut c` nu trebuie s` insi[ti atunci când 
n-ai dispozi]iune. Denisa (7 ani) [i Alexandra (11 ani) 

s-au \nvoit s` fac` cu schimbul. Una dintre ele
desena casa [i apoi se odihnea. Cealalt` \[i lua avânt 
[i desena locatarii. F`r` preten]ii. Cu capul \n jos, 
cu copacii plutind [i mai ales cu inimi din bel[ug. 

A[a a devenit opera lor o e[arf` nepre]uit` 
care circul`-n târg. Parol.







Cea mai fericit` zi din via]a mea? 
Când am ie[it din spital... (Florin, 13 ani)

Casa mea m` a[teapt`, 
dar e cam ciufulit`. (Bianca, 6 ani)

|n casa nou`, unde vreau eu, nu ne-am b`gat \nc`, dar avem o chestie 
cu care s` punem florile la ferestre. Am un pui de prepeli]` pe care-l
cheam` Todo [i are pete gri [i este \ntr-o cu[c`, s` nu scape. {i \i d`m
de mâncare [i nu ]ip` la mine, decât la veri[oara mea. {i nu mi-e dor 
de-acas`, pentru c` aicea la spital \mi fac rochie la ma[ina de cusut 
[i \l co[i tu pe domnu’ Pufu. (Bianca, 6 ani)



Acas` la Ana e lumin` mult`. Acum, mai mult` ca niciodat`...



Acas` la mine? Eu sunt pentru casa mea o atrac]ie, adic` un pol, c` nu pot s`
stau f`r` ea. Acas` am familia care m` iube[te. Eu nu pot s` stau f`r` casa

mea. {i ea mie \mi place oricum. Mi se pare ca un palat, unde mi se fac toate
poftele. |n casa aia eu am crescut [i nu m-am mutat niciodat` de-acolo 
\n niciun hotel [i nici n-am vrut s` stau \n alt` cas`. La spital, la Foi[or, 

am plâns c-am vrut acas`. Eu, dac` am o p`turic` din casa mea, o recunosc 
imediat dup` miros. Are ea mirosul ei, \mbietor [i frumos, c` o dau [i cu 
parfum \n fiecare zi. Col]ul care \mi place cel mai mult din casa mea e `la
unde e patul meu moale [i bun. Decât cu o dormez`, mai bine cu un pat. 
|n patul meu am numai vise frumoase. La spital, de exemplu, am visat 

c` ne-am mutat de-acas` to]i [i-am plâns. De n-am mai putut. 
Eu acas` am o gr`din` a[a de mare, [i vi[ini, [i cire[i, [i meri, [i-o mânz` 

pe care-o cheam` Sabina. Când \i d` tataie drumul din grajd o ia la fug` ca
nebuna... E alb` pe burt` [i pe spate, e ca un ponei. M` joc cu ea, c` are un

lan] la gât care n-o strânge [i când vine lâng` mine nu mai pot de bine.
(Leo, 9 ani)

Nori sc`pa]i \n lume. (Mihaela, 7ani)



Mandale. (Alex, 16 ani) Mandale. (Florin, 13 ani)



Suflet de c`]el 

|ntr-o zi, mergând agale pe o strad` 
l`turalnic` [i cufundat \n gândurile mele,
am \ntâlnit un c`]el. M-am oprit [i,
uitându-m` \n ochii lui negri, am v`zut
cum m` privea, parc` rugându-m` s`-l iau
acas`. Am stat pu]in pe gânduri [i ce 
mi-am zis: ,,Ce-ar fi s` am [i eu 
un prieten necuvânt`tor?
DIN ZIUA IN CARE L-AM LUAT,
acest anim`lu] bl`nos s-a ata[at atât 
de mult de mine, c`, unde mergeam eu,
mergea [i el, cu excep]ia orelor când eram
plecat la [coal`. CÂND VENEAM
ACAS~, |L G~SEAM a[teptându-m`.
|mi ar`ta cât de bucuros este de sosirea
mea f`când tumbe [i rostogolindu-se 
[i a[tepta apoi cuminte s`-i  ofer biscuitul
lui preferat. {I A{A, zilele treceau u[or.
CHIAR DAC~ |NTÂMPINAM
greut`]i, \mi era mai bine al`turi de el. 
M` obi[nuisem s` M~ CONFESEZ LUI.
El m` asculta [i, parc` \n]elegându-m`, m`
f`cea s` trec cu bine peste tot. {I F~R~
S~ VORBEASC~, el [tia s`-mi ofere o
dragoste necondi]ionat`  [i,  chiar dac` 
se \ntâmpla s` m` sup`r pe el 
[i-l goneam, el tot venea la mine 
dând din coad`.

Adam, 17 ANI, 
I.C. FUNDENI







Casa unei fete 
cu p`rul ro[u
(Nicoleta, 7 ani)

Dialog:
- Cine st` aici?
- O fat`. 
- Singur`?
- Da, c` [tie s`-[i pr`jeasc`
cartofi. 
- Mam` are? 
- Nu. 
- Tat` are? 
- Nici. 
- {i ce face toat` ziua?
- Nimic. A[teapt`. 
- Ce? 
- Nu [tiu.

Casele \mbr`]i[ate.
(Maria, 3 ani)

O, acas` m` distrez 
la culme. De ce e toat` 
a[a ro[ie? Pentru 
c` sunt eu teribil.
(conversa]ie cu 
Denis, 9 ani)





Balenele de p`mânt se nasc 
pentru ca s` st`m noi \n ele. 
~sta e un loc de joac` gol, 
unde nu e nimeni.
(Andreea, 11 ani)

Noaptea, stelele sunt mai mari 
decât casele. Cerul se umple 

[i  se-aude cum ele stau de vorb` 
[i mai fac [i tabla \nmul]irii, ca s` n-o uite. 

(Cristi, 5 ani)





O cas` cu picioarele-n
nori, printre 
caise [i cai[i, 

pe deasupra cu
[erbet.(Gabriel, 11 ani)

Casa unde doarme
ploaia. 

(Maria, 3 ani)

Casa pictat` 
de t`ticul lui Edi 
(4 ani), \n t`cere.  



Cas` de om [i cas` de \nger. Stau una lâng` alta, \nghesuite, [i uneori \[i dau coate, din prietenie. (Maria, 3 ani)



Casa e o oglind`. 
{i \n spatele ei o cau]i  
\ntotdeauna pe mami.
(Elvis [i m`mica lui)

Casele ]in norii  pe sus pentru
c` scot fum pe horn. Altfel 
ne-am pomeni cu ei la u[`,
\ntrebându-ne cât e ceasul.

(Elvis, 4 ani)

Din când \n când plou` cu
cl`tite. O puzderie. Doar a[a,
ca s` putem „servi“ desertul 

\n natur`. (Elvis, 4 ani)



Acas` suntem buluc, unii peste al]ii,
tot timpul vine cineva. Eu nu-mi pot
imagina cum e s` nu te caute nimeni,
s` nu te sune m`car cineva. Am auzit 
o doamn` cum zicea c` la spital 
e mai bine ca acas`. A[a ceva nu pot 
s` cred. P`i la noi mereu cineva face 
de mâncare [i nu conteaz` c` acum 
mama st` cu copiii mei. Ea e 
ca [i cum a[ fi eu [i eu sunt exact ca 
[i cum a[ fi ea. Cu sora mea, la fel. 
Nu exist` c` nu-i copilul meu Contesa.
Nu se poate a[a ceva \n mintea mea.
Cum s` nu fie? Tot copilul meu e, 
[i A-CAS~ e la noi to]i, 
cu toate neamurile. (M`tu[a
Contesei, o feti]` care are 3 ani)

Focul `la care se vede de departe 
e de la mine, de unde stau to]i 
[i m` a[teapt`. (Alin, 4 ani)



Acas`, e nebunia de pe lume... P`i am acolo tot: mama, tata, copaci, animale. Asta am eu \n inima mea  ... (Vasilic`,12 ani)





Exist` un acas` al golului despre care nu vorbim, 
dar [i un acas` al luminii, care trebuie 
v`zut de departe... Florin (11 ani) e discret.

Casele au ecou. Se
g`sesc una pe alta,
chiar dac` nu se v`d

ochi \n ochi.
(Florin, 11 ani)





Cerul lumii, \n]epat de acoperi[uri. (Willy, 10 ani)



Ce s` zic, casele sunt deschise, dar nu de bun` voie... (Andreea, 17 ani)



Ipsos pictat: de sus \n
jos [i de la stânga la
dreapta: Ionu], 7 ani,
Larisa, 3 ani, Vasilic`,
12 ani, Ionu] [i
m`mica, Andreea, 
17 ani, t`ticul lui 
Ionu] cel m`ri[or, 
11 ani, Andreea, 17 ani,
Ionu], 7 ani, Larisa, 
3 ani, Irina, 12 ani,
Florin, 11 ani, Ionu], 
7 ani, Flori, 13 ani.



Un copac \n`untru [i \nc` unul \mp`r]it \n dou` case... Dar amândoi \n floare. (Andreea, 17 ani)



Acas` \mi place 
s` m` joc cu fra]ii mei
[i cu sora mea mai
mare [i cu fratele meu
geam`n. {i cu mingea
[i cu c`]eii. 
Am o groaz` de 
porumbei [i 10
iepuri...  Plus c` acas`
al meu e tata, 
c` mama e tot 
timpul la spital 
cu mine...
(Bogdan, 11 ani)

Of, acas`... Dar pân` la
urm`, acas`-i unde se face
bine el. Nici nu m` mai
gândesc, c` mi se crap`

inima dac`-mi aduc aminte
de cel`lalt copil. Ce, nu e [i
el copil? F`r` mam` lâng`
el s`-l spele, s`-i fac` de

mâncare. Dar altfel zic: s`
se fac` bine Alin, [i nu mai
vreau nimic. Pe urm`, o fi

loc [i pentru acas`. 
(M`mica lui Alin, un

b`ie]el \n vârst` de 4 ani)





Câte ceva despre [coal`. (Bogdan, 8 ani [i Marinu[, 10 ani)



30 de grade

Asta \nseamn` c` nu este nici cald, nici
fierbinte. Cum e mai r`u. Domnul cu
p`l`rie prefer` s` \nchid` ochii, pentru 
a nu vedea monstruozit`]ile din jur, 
si s` ]in` mâinile \n buzunar, c` doar 
nu s-o face p`rta[ la necur`]iile celor din
jur. Cine zicea c` somnul na]iunii na[te
mon[tri? Ce p`cat c` are ochii \nchi[i!
Nu poate vedea c` refuzând postul 
de actor a fost prins \n cel de figurant. 
{i tocmai a n`scut … 
Ce este acolo? 

(Sebastian, 18 ani, I.C. Fundeni)

Dinozaurul mare, 
copil pe planeta p`mânt

Era sus. S-a \mpiedicat 
[i a c`zut. A c`zut pe planeta
P`mânt. Câ]iva oameni 
care au stat \n calea lui 
au murit, pentru c` el era
tare. A[a, copiii au r`mas
f`r` m`mici si f`r` t`tici. 
Ace[tia au promis 
c` n-o s` stea niciodat` 
\n calea pietrelor.
El? Norocul lui, 
nu s-a lovit.

(Andreea, 8 ani, I.C. Fundeni)

Doctor BÂZDÂGANIE

„Ce-ar fi s` pun la punct ceva ce este
atât de imperfect precum inima!“, 
zise el \ntr-o zi. C` la [coal` doar asta
se cere, s` fii perfect! Ia s-o  aliniez, 
s-o ordonez, s-o mic[orez, o, pardon,
s-o eficientizez, adic` s` o fac mai
pu]in primitoare f`r` nicio denivelare,
doar scoatem inimi pe band`, 
c` a[a-i cerut  \n sistem.

… {I SURPRIZ~! 
DR. BÂZDÂganie, produsul finit:
tare, brut`, pardon brut, mare 
[i cu inima tare, de fiare.

(Marian, 16 ani, I.C. Fundeni)



Animalele stau [i ne ascult` pe noi ce vorbim. Iar p`s`rile tot aia fac, c` de-aia se tot clatin` \n jur. 
(Bianca, 6 ani despre {coala de Spital P.A.V.E.L)

Profii: doamna Betty, pictat` de Cosmin, 14 ani, domnul Mihai, pictat de Vasilic`, 12 ani 
[i doamna Lucia, pictat` tot de c`tre Cosmin



{ti]i ce-a[ vrea? S` nu mai fie nimeni aici. |n spital. 
|ntr-o bun` zi. Iar dumneavoastr`, tot cu copiii no[tri 
s` fi]i, dar s` fie s`n`to[i. {i \n alt` parte...
(m`mica lui Ionu], 7 ani)

M`mica [i Carmen (care mereu va avea doar 7 ani). 
Obraz lâng` obraz.

Sau despre cum ne zâmbesc 
stelele brunete.

Contessina despre tati [i mami. La numai 3 ani











Unde ai v`zut tu pom a[a mare? La mine-acas`, noaptea, 
când m` plimb cu fratele meu [i sunt fericit. (Dialog cu Vasilic`, 12 ani)



De ce au nasturi iepurii `[tia ai t`i? C` vine 
Pa[tele [i atunci trebuie s` fii \mb`cat frumos. (Dialog cu Vasilic`, 12 ani)



A[ vrea s` fac o serie luuung`, luung` cu cop`cei. Are ceva? Eu cred c` te \ndr`goste[ti de un lucru [i
e bine s`-l faci atent, s` te ocupi, s` nu-l la[i balt`. S` fii cu inima toat` la el. A[a cum e Dumnezeu
cu inima la noi. (Andreea, 17 ani)



Am r`bdare. Am... {i cred. Cred c` Dumnezeu [i-a dovedit puterea. Mereu o face, 
[i cu mine, [i cu al]ii. Credem [i eu [i mama c` Dumnezeu nu ne las`. Niciodat`.  

(Andreea, 17 ani)





Acas` m` ia tati cu basculanta 
[i m` plimb`. El m` iube[te, 
c` a stat cu mine la toate opera]iile. 
{i mai e [i surioara mea, care e
de[teapt` la [coal` [i 
m` \nva]` [i pe mine. 
Acas` e c` mi-e dor tare.
(Elena, 11 ani)



„Fac [i eu aici ni[te flori, cum pun acas` la mine, pe mas`. Azi e ziua fetei mele [i eu nu sunt cu ea.
Dar... s` se fac` el bine. |nc` nici nu-mi vine s` cred ce ni se \ntâmpl`... Eram o familie foarte unit`.
Acum... unii acas` [i al]ii la spital.“ (mama lui Ionu], care \mpline[te 12 ani curând)



Studii dup` Van Gogh, f`cute de Vasilic`
(12 ani)  [i Willy (11 ani) 

la camera de joac`



Doamne, dar el e cel mai 
bucuros s` ]in` pe toat` lumea \n
bra]e. Uite-a[a te pup` [i te pune
lipit de capul lui, de te tope[te...
Fra]ii lui mai mari nu mai [tiu de ei.
Uite-a[a. Se las` pe ei pentru
copilul `sta. Ni l-a dat nou` 
Dumnezeu pe Drago[, care 
e numai suflet, doar doar 
om pricepe [i noi câte ceva.
(Mama lui Drago[, 5 ani)



O floare pentru
mamaia mea din

castel. Ea are
mâncarea care-mi
place [i bicicleta
mea \n curte.

(Alin, 3 ani, unul
din cei mai mititei 

locuitori 
  ai comunei
Castelu)



Prim`vara are pete. Nu vreau s` pun numai ghiocei.
Poftim, c` am pus [i ni[te g`rg`ri]e. {i vezi c` [i râd. C` a[a-i place mamei. Vrea s` m` vad` râzând.
(dialog cu Andreea, 10 ani)



Curcubeul e o minune. Ca s`
g`se[ti la cap`tul lui comoara.
{i ce e cu comoara asta? P`i nu
se vede? O lad`, aia cu x pe ea.
{i \n`untru? Tot ce vrei. Eu
vreau s` ne lu`m o cas` unde 

s` st`m to]i [i s` nu mai plec`m
niciodat` din ea. Nici la spital.

Nic`ieri.
(Dialog cu Alexandra, 12 ani)

Vreau acas` la mine. S` m`nânc fripturic` bun` bun`,
f`cut` de mamaia, s` joc fotbal cu prietenii mei. 
Câ]i prieteni vin la tine? Vin, dar nu chiar to]i. Unii
nu mai vin. C` ei cred c` ce am eu se ia. {i tu ce p`rere
ai? Ce s` zic... Asta e. Dac` nu mai vor s` vin`...
Eu le-am zis. Oricum, r`mân cu veri[orii mei. 
Pe ei i-am pictat. (Conversa]ie cu Leo, 9 ani)

Eu stau la ]ar` [i la mine sunt p`s`ri
multe. De-aia le fac. C` le-am
v`zut. {i zboar` mereu peste mine.
La ]ar` e altfel. E frumos, nu [ti]i 
dumneavoastr` cum e, c` aici 
deschizi ochii [i nimic. {i nici nu
auzi ceva, decât ma[ini. 
O cutie. Ei... totu[i, 
aici avem net [i juc`rii. 
Asta-mi place. (Leo, 9 ani)



Abia ghicind. (Andreea, 17 ani.)



Z`pada sare \n cer. (Ionu], 7 ani)





Prim`vara lui Drago[, 5 ani



|ntre iarn` [i prim`var`, \ntre aici [i foarte departe. (Ana, 13 ani [i Carmen, 7 ani)



Dac` e[ti fluture [i stai \nchis, trebuie s`-]i piep]eni hainele. 
{i te foie[ti cu ele \n culcu[, pentru c` nu po]i \ndr`zni 
s` te ar`]i oricum, dac`, vreodat`, cineva ]i-ar da drumul afar`.
Soarele, care n-are ochi, e din ce \n ce mai mare 
[i \nghite hârtia. (Nicoleta, 7 ani)

Pomul care-[i ]ine merele pe sus, c`-i mai trebuie timp. 
S` fie ele dulci [i s` le dea cui are el poft`, nu a[a, oricui.
(Nicoleta, 7 ani)



Gr`dina de dege]ele.
(pictur` f`cut` 
cu mânu]ele lui de c`tre
Alexandru, 5 ani)

Vara e cea mai ro[ie din toate, pentru 
c` te ustur` fa]a. {i soarele e ro[u [i mult pe cer. 

{i noi suntem mici pe sub cop`cei [i ne ascundem
\n batiste, dar degeaba. (Alina, 5 ani)







Zgomotul puternic 
al verii. (Alina, 5 ani)

Eu sunt curajos, mai plâng doar la injec]ii. Dar rar. 
A[a ajung eu acas`, când vine toamna, ca un vânt. (Alin, 4 ani)



St`m [i noi aici... Ce s` facem?
Pict`m. N-am pictat \n via]a mea.
Copilul? |i e r`u. Doarme. 
Cât doarme, dau [i eu cu pensula, 
s`-mi mai treac` de inim` rea.
M-am obi[nuit cu masa asta, 
cu fa]a de mas` [i staaaau a[a 
[i m` gândesc. Cât? {i pân` când?“
(M`mica Alinei, 
feti]a de 6 ani, plecat` la \ngeri)  



Toamna nimic nu st` la locul lui [i curg toate. Aici e ploaia care ia culoarea
de la copaci [i de-aia nu se mai v`d. {i ce r`mâne? Nimic. Totul e gol. 

Numai noi st`m singuri. (Conversa]ie cu Alin, 4 ani)





Ana a pictat despre Cr`ciun \nc` din luna august, 2013... „Cum E Mo[ Nicolae? Iubitor, a r`spuns ea. Cum o s` fie de Cr`ciun? 
O s` fim \mpreun`, toat` familia, to]i cei dragi, [i o s` miroas` a cozonaci. F`cu]i de mama.“
Doamna Betty o \ntrebase [i ea: „Ana, ce sim]i tu despre tine? ...C` sunt o binecuvântare.“
S-a uitat pe urm` sfioas`, \n jos, [i a zâmbit. Pentru totdeauna.









Când o s` m` fac mare, 
am s` am ochi alba[tri, a[a ca tataia... 
(Andrei, 4 ani, c`ruia \i pl`ceau florile enorm)

De Pa[te e[ti fericit. Acum, habar n-am cum 
o s` fie anul `sta. Dar toat` clasa m` [tie 
c` m` bat cu oricine, c` le sar \n ap`rare. 
Ce, n-o s` m` bat eu cu boala asta, dac-o fi? Eu
sunt mai b`ie]oas`, a[a.  {i-mi plac [i iepurii, 
c` doar de-aia \i pictez. Nu? (Andreea, 15 ani) 

Cum de ce i-am pus
iepurele pe cap?  
A[a sunt prin]esele
Pa[telui, n-au numai
coroan`, au [i un iepure
care le piapt`n` \ntruna.
Ele mai au [i ou` 
pe rochi]e, dar [i el
molf`ie unul ro[u, 
c` asta-i culoarea 
care trebuie de Pa[te.
(Bianca, 6 ani)



Unde e ]ara din care vine
iepura[ul? Departe. E ]ara zilelor
de Pa[te. {i cum ajunge la noi?
Zboar` greu, c` \l cam trag \n jos
saco[ele pe care ni le aduce. 
Ce e \n`untru, \n saco[e? 
Cozonac mult [i c`lu]i [i un c`]el,
Pluto. Iar el, s`r`cu]ul, roade
doar morcovi, dar \i convine.
De ce oare? Pentru 
c` \l dor picioarele de la aer, 
dar ne iube[te.
(Conversa]ie cu Ionu], 7 ani)

Iepurelo este numele ei. Un b`iat i-a desenat capul. 
Nicoleta (7 ani) s-a n`pustit [i i-a f`cut rochie 
[i inimi, c` nu po]i merge gola[`, tocmai 
când vine primavara [i trebuie s` fii prezentabil`.

Mihaela, 6 aniDenis, 11 ani

Anemona, 11 aniDenis, 11 ani



De ce nu are casa ferestre? 
Pentru c` se deschid 

abia de Pa[te, când vin culorile pe ou`. 
(M`d`lin, 8 ani)



|nainte de Pa[tele din anul 2014, a plouat mult. 
B`tea [i vântul, cu putere. De obicei, vara mai po]i z`ri mame [i copii \ncercând s` se joace \ntr-un  parc. 
Dar \nainte de Pa[ti era pustiu. |n pictura Andreei sunt, totu[i, multe fiin]e...



Visez c` o s` m` ridic din c`rucior... O s` dansez, 
o s` fie a[a... Aproape c` nici nu m` pot gândi...

(Andreea, 17 ani, \nainte de a [asea opera]ie, pe care o a[tepta cu credin]`)



Bogdan, 11 ani



Bogdan, 11 ani

Ana, 13 ani

Alin, 4 aniBogdan, 11 ani



Sfin]ii Nectarie [i Arsenie or fi pe
pere]i? Nu [tiu. Las` c`-i punem
noi. (Dialog cu m`mica lui Elvis,
un b`ie]el de 4 ani)

Am desenat aici o biseric`
b`trân`, c` are plete.

(Florin, 11 ani)

Ionu], de ce vrei s` te faci diacon? Pentru c` am voce 
[i o s` cânt cu tata la biserica unde cânt` el. De fapt nu [tiu, 
poate m` fac fotbalist.  (Ionu], 11 ani)



„Asta nu-i o biseric`, pentru c`, uite, \n vârf 
nu are o cruce, ci este o pas`re care zboar`.“ 
(Opinia lui Flavius, 12 ani, despre biserica 

pictat` de Florin, 11 ani)



Bianca, 6 ani



„S` mori \nseamn`
s` te faci \nger [i s` ai

grij` de mine.“
(Alin, 3 ani)

|ngerul Bianc`i, 
al Andreei, sora ei, 
[i al veri[oarei ei.
(Bianca, 6 ani)

|nger \n rochie roz
(Bianca, 6 ani)

Dumnezeu are barb` [i
ni]ic` chelie, c` are o

vârst`, dar e roz, 
c` e binedispus.
(Raul,10 ani)



Anemona, tu \n pictura asta zbori? Da. |n stânga sunt dou` 
prietene de-ale mele [i \n dreapta aia pe sus, sunt eu. Unde vrei
s` zbori? |n cer. |n cer? Da. De ce? Pentru c` vreau 
s` vorbesc cu Dumnezeu. Cum e El, b`trân, tân`r? Tân`r. 
E un b`ie]el de 8 ani.  Ai ceva anume de vorbit cu El? Pentru 
c` e bun [i spune vorbe bune. Ai vrea s`-i zici ceva? Da. 
Ce anume? Nu [tiu, m` gândesc pân` atunci. R`mâi \n cer 
sau te \ntorci? M` \ntorc. Din ce motiv? Pentru c` vreau s`-i mai
v`d o dat` pe cei de-aici. De acolo nu-i vezi? Nu. De ce vrei s`-i
mai vezi o dat`? Pentru c` m` iubesc. Cine te iube[te? To]i. {i
tu? Eu iubesc pe toat` lumea.
(Conversa]ie cu Anemona, 11 ani)

De ce vrei s` te spovede[ti? Pentru c`-mi place. Ce anume? 
Tot, tot, tot, tot. A[a vreau eu. {i cum a fost când te-ai spovedit
ultima oar`? Frumos, pentru c` popa era bun. {i ce i-ai spus?
Nimic. Dar el era bun... Ce culoare vrei s` folose[ti 
pentru biseric`? Negru. {i pe cer ce culoare? Roz. Roz sunt
norii? Da. Norii [i a [i b si tot alfabetul. Ca s` citeasc` 
Dumnezeu despre mine.   (Conversa]ie cu Anemona, 11 ani)



A[a arat` Iisus. E blând [i are ochi alba[tri.
(Ana, 13 ani)


