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Despre povestea unui joc
Craiova, 17 mai 2013

Eu m numesc ALEFE. Am opt ani i sunt elev în clasa a
doua. Înv la Colegiul Naional „Fraii Buzeti” din Craiova.
Ca oricrui copil, îmi place s m joc. Toate prietenele mele
locuiesc departe, iar pe strada mea nu locuiete nici un copil.
Adulii din familie sunt foarte ocupai. Mama scrie foarte mult.
Am rsfoit crile ei i mi s-a prut interesant s scrii o carte. A
vrea s se joace tot timpul cu mine, dar ea muncete mult, citete
i scrie cri pentru studeni. Ea este învtoarea studenilor, dar
acolo, la Universitate, unde merg foarte des cu mama la cursuri i
examene, meseria ei se cheam confereniar universitar.
Într-o zi la coal o coleg mi-a artat câteva foi de caiet scrise
i desenate, zicând c este revista realizat de ea. Acas i-am spus
mamei c vreau s fac i eu o revist, aa, în joac. Mama a
zâmbit cu cldur i mi-a spus:
- De ce s faci o revist în joac? Orice copil se joac, dar din
fiecare joc e bine s învee ceva sau s îi dezvolte o îndemânare.
Din compunerile tale frumoase ai putea realiza o crticic sau o
revist. Astfel, jucându-te, vei realiza un lucru serios i util. Vei
înva regulile pe care trebuie s le respeci în exprimare i în
scris, vei înva cum se realizeaz o carte sau o revist. Nu este
uor. Este chiar greu. Ai grij, dac începi s nu abandonezi când
îi va fi greu! Dac ai nevoie de ajutor, sunt aici. Oricând îi voi da
sfaturile necesare.
Cuvintele mamei m-au ambiionat, dar nu tiam de unde s
încep. Mai târziu m-am hotrât s îi fac o surpriz. Mie îmi plac
mult surprizele plcute. Am urmrit în secret cum scrie o carte.
Vzând c mama alege mai întâi titlul, m-am gândit ce nume s îi
dau crii mele. Am hotrât s o numesc «Povestea unui joc:
„Scriitor…în clasa a doua”», pentru c în ea voi scrie, în joac,
despre lumea din jurul meu. Totul va fi un joc. Doar povetile
sunt adevrate. Eu fiind elev în clasa a doua, voi scrie despre
lumea mea de elev, în care toi suntem frumoi, veseli, sntoi i
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ocupai cu prea multele teme i concursuri colare. V voi mai
povesti i despre prietenii mei din lumea necuvânttoarelor. Apoi
v voi povesti despre cum apare o carte.
Alefe este numele meu din acest joc; numele de „scriitor”. Mi
l-a dat la natere doamna Lily Roglia Bartoli. Doamna este
prietena mamei i este pictori. Dumneaei a pictat dou portrete
ale mele, în dedicaie numindu-m Alefe. Eu o consider naa mea
din lumea artei. De fapt este naa mea. M prezint cu acest nume
pentru c mi-a plcut ideea ca în acest joc s m numesc Alefe.
Ideea a venit din întâmplare, dup ce începusem s adun
compunerile mele mai vechi i în timp ce scriam deja compuneri
pentru carte. Într-o zi i-am spus mamei c mie îmi place mai mult
limba român i nu îneleg de ce trebuie s înv atâta matematic.
Mama a rspuns c nu putem tri fr matematic. Matematica ne
face viaa mai uoar i ne organizeaz frumos mintea. Apoi mi-a
citit câteva poezii. Mi s-au prut foarte complicate. Mi-a spus c
sunt scrise de domnul Ion Barbu. Mi-a explicat c acesta era
numele su de poet, dar c a fost matematician i se numea Dan
Barbilian. Mi-a mai spus atunci c numele lui de poet se numete
„pseudonim literar”. Aa c m-am hotrât: voi semna Alefe.
Cât despre surpriz… Nu am reuit s pstrez secretul. A fost
un joc greu. Înc de la scrierea acestor rânduri am cerut sfatul
mamei. Totui, mama a spus c este o mare surpriz faptul c nu
am uitat ideea i c vreau s continui. Mai ales c am opt ani.
Pân la sfârit m-am poticnit de multe ori, dar nu am renunat.
Aa am început primul meu joc serios. Acum la finalul jocului
am emoii mai mari decât la început. V rog pe dumneavoastr s
intrai în jocul meu i s îmi spunei dac este un joc reuit. Putei
face asta citind i încercând s îl jucai. Este aa de mare bucuria
când ai ajuns la sfâritul jocului!
ALEFE
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Povestea literelor
Craiova, 17 septembrie 2013

fost odat ca niciodat o feti care colora literele
dint-o carte cu poveti. Ea îi dorea foarte mult ca literele s se
poat juca cu ea i s vorbeasc. Nu tia ce s fac pentru a
însuflei literele. Atunci s-a gândit s o cheme în ajutor pe zâna
Tinker Bell.

Fetia a atins literele T i B gândindu-se la zân. Dintrodat zâna a aprut ca prin minune. Ea a întrebat:
- Mic feti, pentru ce ai nevoie de ajutorul meu?
- Eu te-am chemat pentru c vreau ca literele s prind
via, s se joace cu mine i s-mi vorbeasc, dar nu
tiu cum.
Tinker Bell cu chipul ei senin a zâmbit i a spus:
- Desigur, draga mea, îi voi însuflei literele, dar tu i le
vei face prietene!
Fetia a fost de acord. Atunci zâna a scos din scule puin
praf magic i l-a presrat pe literele desenate pe pagin.
Deodat, literele au început s se ridice din pagin ca trezite
din somn. Fetia le-a privit mirat i i-a mulumit zânei. Uimit,
privea cum literele se prezint:
- Bun, mic domnioar, eu sunt A de la albin!
7

- Eu sunt B de la bondar.
- Eu sunt C al ciocolatei.
Fetia le-a privit fericit pân când a auzit:
- irul s-a încheiat, iat, cu Z de la zpad.
Fetia s-a prezentat i ea :
- Bun venit, literele mele dragi! V-am dorit din totdeauna
ca prietenii mei cei mai buni. Pe mine m cheam Alefe. De
acum nu o s m mai plictisesc. Cu ajutorul vostru voi citi
multe cri i voi scrie poveti.
Alefe i-a mai mulumit o dat zânei Tinker Bell, iar zâna ia luat la revedere de la feti i de la litere.

Povestea literelor
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Cel mai bun prieten
Craiova, 22 iulie 2013
Cine nu îi dorete un prieten adevrat? Eu am un prieten
special. Eu îl am ca prietenul cel mai important pe Dumnezeu
i, alturi de El, pe Domnul Isus Hristos.
Am vzut multe minuni ale lui Dumnezeu în viaa familiei
mele i în viaa mea. Alturi de minuni, care sunt mai rare, eu
vd zilnic lucrrile sale minunate în viaa mea. Una dintre ele
este aceea c El m-a ajutat s cânt numele Lui. Astfel, într-o
duminic am mers la biseric. Aveam ase ani i câteva luni.
Dup câteva minute, cu toii am început s cântm cântarea de
laud de la începutul programului. Eu eram rguit i m
durea gâtul, dar îmi doream mult s laud numele lui Dumnezeu
i numele Domnului Isus prin cântec. Atunci am început s m
rog cu încredere. I-am cerut lui Dumnezeu s m ajute s pot
cânta. Imediat ce am încheiat rugciunea, dintr-o dat o sor
mi-a zâmbit, a întins mâna i mi-a oferit o bomboan
mentolat. Am luat-o i i-am mulumit mirat. Nu înelegeam.
Am gândit c probabil s-a emoionat vzându-m cufundat în
rugciune i a dorit s m rsplteasc cu ceva ce place tuturor
copiilor: o bomboan. Dup ce am supt bomboana, nu m-a mai
durut gâtul i am putut s cânt. Atunci am îneles. Aa a lucrat
Domnul. I-am mulumit lui Dumnezeu, în numele Domnului
Isus, apoi am început s cânt. Am fost aa de fericit pentru c
mi-a fost ascultat rugciunea i am primit rspuns pe loc!
Aceasta este doar o lucrare minunat dintre cele fcute mie. El
m-a ajutat s devin curajoas i s merg cu plcere la
concursurile colare. A fost nevoie doar de o rugciune fcut
cu toat încrederea.
Noi copiii trebuie s facem numai lucruri bune i s ne
rugm pentru lucruri bune, pentru c dac facem ce este ru,
Harul lui Dumnezeu se va deprta de la noi. Harul este
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