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Prezentator: 
 
  -Bine aţi venit la carnaval,  
Noi vă poftim pe toţi, la bal 
Şi nu vă cerem altceva 
Decât să râdeţi.Chiar aşa! 
Căci astăzi, Zâna cea Bună cu bagheta sa, 
Cât ai clipi, spre un tărâm fermecat, 
Ea ne-a deschis calea. 
Spre lumea poveștilor, 
Da, aţi ghicit, 
Spre singurul loc 
Ce-l poate face cu adevărat,  
Pe orice copil, 
Fericit!... 
 
 
Pescarul  
(„Poveste cu un pescar şi-un peştişor” de A.S.Puşkin) 
 
Sunt pescarul cel vestit! 
Când prind peşti, sunt fericit! 
Undiţa mi-e fermecată, 
Duium de peşti  
Prind dintr-o dată! 
Şi vă jur pe baba mea: 
Peştii mei sunt cam aşa! (Arată braţele larg deschise) 
N-am astăzi, în plasă, peşti; 
C-am venit s-ascult poveşti. 
Sunt pescarul cel vestit, 
Un peştişor de aur, eu am pescuit! 
Voi cine sunteţi? 
Că parcă v-am mai întâlnit.... 
 
Lupul:        
 
  Mă cunoaşteţi foarte bine, 
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  Eu sunt lupul cel vestit  
  Şi pe iezi, şi pe Scufiţă 
  Uneori, i-am înghiţit. 
  Şi ca să vi-o spun cinstit, 
  N-am scăpat nepedepsit! 
  Mi-au venit de hac cumătra, 
  Vânătorul iscusit  
  Dar, să ştiţi, de-atunci prieteni, 
  Jur pe păr, m-am cuminţit.  
 
 
Motanul  Încălţat:  
 
Oricât prin lume oţi fi cutreierat, 
Să cunoaşteţi  
Un motan aşa stilat 
Şi cu cizme încălţat 
Şi deştept, şi bogat, 
Bag laba-n foc că nu aţi apucat! 
Doar se vede treaba bine: 
Nu mi-s eu fiștecine 
Nu mă credeți pe cuvânt, 
Întrebați pe-al meu stăpân! 
Doar  din istețimea mea 
Și-ncropi ditai averea! 
 
Cocoşul:      
          
Cucurigu, boieri mari,  
Prost să fii, noroc să ai! 
Să vă dau o veste mare: 
Abia scăpat dintr-o bătaie, 
Cum mergeam pe drum, agale, 
Îmi ieși norocu-n cale! 
Hai , deschide-mi iute, poarta 
Moşule, că am venit, 
Cu doi bani găsiţi în pungă 
Eu te-am pricopsit! 
Nu prea-ţi meriți bogăţia, 
C-ai fost rău, m-ai urgisit, 
Pentr-un ou de găină, 
M-ai cotonogit ! 
Dar fie de la mine, 



Prof.înv.primar- Ifrim Nicoleta 
Şcoala Gimnazială "Ion Creangă", Buzău 

 
 

3

Eu uite, nu-ți port pică, 
Am suflet bun şi om te fac,  
Să-ţi moară baba de oftică ! 
Dar las-o-ncolo de băbătie rea, 
Ca ea şi ca boierul ce-mi amărîse viaţa 
E plină doar, lumea! 
Dar le ieşi până la urmă,  
Pe nas, răutatea şi hoţia, 
Doar lăcomia strică omenia 
Și-aduce paguba și sărăcia! 
 
Ursul:   
 

Ciocu-ți adevăr grăiește, 
O pății și eu întocmai, într-o poveste! 
Ce mai coad-aveam odată, 
Lungă, mare şi stufoasă 
Şi o mai aveam şi astăzi 
De nu mă-ncredeam în vorba vrăjmaşei! 
De, mă lăcomisem nătângul de mine, 
Să prind cu ghiotura, peşte din baltă 
Așa cum vulpea mă-mbiase, reaua, 
De dușmancă! 
Însă când prostul recunoaşte că-i prost, 
Înseamnă că se deşteaptă, 
Şi dacă te-nşeală unul vreodată, 
Să-i fie ruşine, 
Dar dacă te mai înşeală încă o dată,  
Să-ţi fie ţie ruşine, 
Doar ulciorul nu merge de mai multe ori, 
La apă! 
Important este să-ţi vină minte la cap măcar mai târziu,  
Decât niciodată! 
Însă deocamdată, voi trăi şi eu, cum voi putea, 
Aşa berc, fără coadă, cum mi-e scris în frunte, în povestea mea...! 
 
 
Vulpea:      
 
  -Vai cumetre, nu-ţi mai bate-atâta, mintea 
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Pentr-un ciot de coadă, 
Zău că nu se merită 
Să-ţi faci atâta inimă rea 
Aşa, de pomană! 
Și fără coadă se poate trăi foarte bine,  
Iar din astă păţanie, te-ai ales cu multă înţelepciune, 
Vezi bine! 
Că de-ar fi minte pe toate drumurile 
Ar paşte-o şi măgarii,  
Ascultă la mine! 
Crede-mă, pe cinstea mea, 
Mult mai chpeș ești așa, 
Coada-ți atârna prea grea, 
De-abia te mai puteai mișca! 
Acum pari mai tinerel, 
Te poți mișca mai sprintenel! 
Ai mai mult vino-ncoa, 
Nu te mint, zău aşa! 
Rogu-te, nu mă mai bârfi la lume, 
Că din tot răul, o ştie oricine,  
De obicei, se poate aduna 
Şi-un dram de bine! 
Crede-ţi-mă, nu-i chiar atât de rea  
Şi de vicleană vulpea 
Aşa cum zice lumea! 
Atât s-a clevetit pe seama mea, 
Că uite, mai în toate poveştile, 
Chiar mi-au stricat imaginea! 
Nu vine bine vorba de cumătra,  
Că se şi pornesc gurile rele cu bârfa,                                         
Ba c-ar fi hoaţă, ba vicleană, ba mincinoasă, 
Dar unul nu-mi recunoaşte şi-o calitate- 
Măcar aceea că-s frumoasă! 
Hoţul neprins e negustor cinstit, până la urmă, 
De ce mă-nvinuiţi atâta? 
Ce găini v-am furat eu? Asta-i bună! 
În realitate, mie îmi chiorăie maţele de foame 
Şi de-abia mai mă pot ţine biata de mine, pe picioare, 
De flămândă, 
Iar ei, uite-i, care mai de care doar mă acuză! 
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Pinocchio 
 
Dintre toate meseriile din lume, 
Atât mi se potriveşte mie cu adevărat: 
Mâncatul, băutul, somnul, joaca 
Şi hoinăreala de dimineaţa până seara! 
 
Greierele: 
 
Ruşine pentru băieţii care refuză să asculte de părinţii lor! 
Ei nu vor fi niciodată fericiţi pe această lume  
Şi, când vor fi bătrâni, 
Vor regreta foarte mult acest lucru! 
 
Pinocchio 
 
Cântă greiere, dacă asta îţi place. 
Mâine în zori, voi pleca! 
Dacă stau aici,  
Mi se va întâmpla şi mie acelaşi lucru 
Care li s-a întâmplat şi altor băieţi şi fete 
De seama mea. 
Au fost trimişi la şcoală  să înveţe carte. 
Mie nu-mi place să-nvăţ, 
Departe de mine asemenea pacoste! 
 
Greierele: 
 
Biet prostuţ! Nu ştii că dacă vei fi aşa,  
Vei ajunge un netot  
Şi bătaia de joc a tuturor? 
Dacă nu te vei duce la şcoală, 
Nu vei putea să înveţi nicio meserie 
Şi atunci, cum îţi vei câştiga un trai cinstit? 
Spune-mi şi mie! 
 
Pinocchio 
 
- Mai taci greiere nesuferit! 
Dintre toate meseriile din lume, 
Atât mi se potriveşte mie cu adevărat: 
Mâncatul, băutul, somnul, joaca 
Şi hoinăreala de dimineaţa până seara! 
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Şi cu asta, basta, 
De la o insectă, n-am ce asculta, 
Vede-ţi mai bine, de treaba ta! 
 
Greierele: 
 
-Cei care practică această meserie 
Sfârşesc întotdeauna la spital ori la puşcărie! 
Îmi pare tare rău pentru tine, 
Fiindcă eşti doar o păpuşă 
Cu cap din lemn 
Iar minte...  de găinuşă! 
 
Pinocchio 
 
- Mai taci greiere nesuferit! 
Pisălogeala ta chiar m-a plictisit! 
Şi ca să-nţelegi că nu glumesc, 
Chiar acum, în clipa aceasta, 
Spre Ţara Jucăriilor pornesc! 
Doar nu mă crezi atât de nătăfleţ 
Cât c-un Abecedar să mă canonesc! 
 
Lupul 
 
Sunt  atât de supărat,  
Din cărţile cu poveşti,  
Am fost alungat!  
 
Albă ca Zăpada:  
 
Nu eşti singurul! 
Şi piticii au dispărut, 
Iaca, îi tot caut 
Şi nu mai dau măcar de unul! 
Ce-o să mă fac?  
Cum mă voi mai descurca 
Singură pe lume, aşa? 
Doar mama vitregă, vezi bine,  
De-amar de ani de zile 
Din rea tot mai rea devine!? 
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Mama vitregă:  
 
Ia, nu te mai văicări atât, 
Descurcă-te şi singură, zău, aşa! 
Alţii au necazuri şi mai mari 
Decât sclifoseala ta! 
Eu ce să mai zic că oglinda-mi fermecată 
M-arată de la o zi la alta, tot mai ridată? 
Oglindă, oglinjoară spune-mi îndată: 
Cine este cea mai frumoasă din țară? 
Poftim, tace, 
Nu mai mi-a grăit laude ca altădată! 
Este clar, lumea noastră s-a sfârşit, 
Alte poveşti s-au ivit! 
Copiii nu mai citesc, 
Uite-i, de la o zi la alta, 
Mai tare se obrăznicesc! 
Poveşti nu mai citesc, 
Doar cu tableta şi cu televizorul, 
Timpul şi-l mai petrec! 
Cine poartă toată vina? 
Altădată mi-ar fi răspuns oglinda! 
Acum uite, tace, nu-mi răspunde, 
Am s-o sparg,  
Ţăndări o s-o fac, pe bune! 
 
 
ALBĂ CA ZĂPADA:  
 
Nu mai fi atât de supărată! 
Ştiu şi eu: nu mai e ce-a fost odată! 
Dar de s-ar mai ivi cumva, 
Pe lumea aceasta, 
Măcar un pitic, oricât de mic, 
Niciun copil nu i-ar rezista, 
Iarăşi ar îndrăgi lectura 
Şi-s sigură că doar aşa,  
Vor reciti povestea mea! 
 
Mama vitregă: 
 
Când o face plopul mere  
Şi răchita micşunele! 
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Nu-i vezi cum poveştile îi plictisesc 
Şi ore în şir, 
Doar la televizor privesc? 
Dacă nu facem ceva 
Copiii din generația aceasta  
Ne vor extermina! 
Oglindă, oglinjoară, rogu-te, răspunde-mi odată: 
Cine-i cea mai frumoasă din ţară? 
Poftim! Oglinda aceasta chiar mă exasperează! 
Nu mai pomeneşte 
Nici măcar de tine,  Albă ca Zăpadă! 
Dar nici nu mai mă mir! 
Ori eu am  îmbătrânit, 
Ori tu, Albă ca Zăpada 
Ţi-o spun verde-n faţă: 
Te-oi fi urâţit! 
Altfel cum să-mi mai explic, 
C-au renunţat de la mare, la mic, 
Chiar toţi,  
Bunici, părinţi, nepoţi 
Poveşti a mai citi!? 
Ce se-ntâmplă oameni buni? 
În lumea poveştilor,  
Zău, este mai rău ca la nebuni! 
 
Lupul: 
 
Vai, ce m-am speriat, 
Scufiţă Roşie, tu eşti, cu adevărat? 
Data trecută, tare rău  
M-am supărat 
Că fără să fiu vinovat,  
Mi s-a imputat că pe bunicuţa ta aş fi mâncat! 
Lupii nu fac aşa ceva, 
Crede-mă, degeaba vânătorul m-a împuşcat! 
Lupii sunt sanitarii pădurilor, 
Nici măcar nu muşcă, 
Iar de mâncat...  
În zilele de azi,  
Abia de mai găsesc câte ceva, 
Cât să le-ncapă pe-o măsea!... 
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Scufiţa Roşie: 
 
Atunci, unde este sticla cu vin 
Pe care intenţionam să i-o duc bunicuţei? 
Suflă, duhneşti de la o poştă, 
Dacă nu a vin, 
Măcar a ţuică! 
Numai din cauza ta, 
Nu-i mai interesează pe copii, 
Povestea mea! 
 
Cenuşăreasa 
 
Nici a mea!  
Despre mine aţi aflat, 
Că am sufletul curat. 
Cele două surioare, 
Imi tot fac zile amare. 
Mama vitregă şi ea, 
Viaţa-mi face şi mai grea. 
Robotesc din zori în noapte, 
Şi doar de ocări am parte. 
Zâna-mi dă ce-i drept, din când în când, 
Şi o creangă de alun 
Care este fermecată 
De mă-mbracă şi mă-ncalţă 
Dar ce folos, 
Că eu, tot fără dram de noroc,  
Odată ce la miezul nopţii, 
În toiul balului 
Vreau, nu vreau,  
Vraja se destramă, 
Şi eu rămân desculţă, 
Fără pantof? 
Noroc că port măsură mică la picior, 
De pot fi identificată uşor!                                             
 
Fata babei: 
 
(Cântă Mi-o zâs mama, iar ceilalți o cuprind între ei, cântând doar văleleu):   
Mi-o zâs mama că mi-o da 
Văleleu, văleleu! 
Zestre, când m-oi mărita 
Văleleu, văleleu! Văleleu, văleleu! 
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 Douăzeci de perne mari 
Văleleu, văleleu! 
Toate pline cu țânțari! 
Văleleu, văleleu! Văleleu, văleleu! 
Douăzeci de perne mici, 
Văleleu, văleleu! 
 Toate pline cu furnici! 
Văleleu, văleleu! Văleleu, văleleu! 
Douăzeci de perne moi, 
Văleleu, văleleu! 
Toate pline cu gunoi! 
Văleleu, văleleu! Văleleu, văleleu! 
Două rațe crăcănate, 
Văleleu, văleleu! 
 Astea cică-s vaci cu lapte! 
Văleleu, văleleu! Văleleu, văleleu! 
 
Cățelușa:  
 
Fată urâcioasă 
Şi năzuroasă, 
Îngrijeşte-mă dragă,  
C-am o rană la labă! 
 
 
Fata babei:  
 
Da cum nu! 
S-o fi găsit 
Hoţul cu prostul!  
Mă doare-n cot 
De grija ta! 
Ţiba, potaie, de-aici, din preajma mea! 
 
Copacul cu omizi: 
 
Fată rea şi mofturoasă, 
Fii mai eco, mai miloasă, 
Curăță-mă și pe mine, 
Că ți-oi prinde și eu bine 
Cine ştie când  
Şi-n ce împrejurime! 
 
Fata babei:  
Ia, mai du-te-n bălării, 
Doar nu pentru tine mă gătii, 
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Ia-uite, pentru cine 
Mânuşiţele mămicuţii şi-ale tătucuţii, 
Mi le-aş feşteli! 
 
 
Fântâna:   
 
Îngrijește-mă măcar pe mine, 
Că cine ştie, 
Poate vreodată, 
Ţi-oi prinde și eu bine! 
                
Fata babei:  
 
Pieri jgheabule, din calea mea, 
Doar timpul costă bani, 
Drept cine mă iei  
Să-mi pierd cu tine, vremea?  
 
 
Cuptorul: 
 
Fată rea şi nemiloasă! 
Nu mai fi aşa ţâfnoasă, 
Îndură-te măcar de mine, 
Că cine ştie, poate vreodată,  
Ţi-o lăsa şi ţie, gura, apă 
După niscaiva plăcinte! 
 
Fata babei: 
 
Mi-a ieşit năpasta-n cale, 
Se vede bine! 
Cine să-şi mai piardă vremea  
În zilele de azi,  
Cu o ruină ca de-alde tine? 
Doar netoata de soră-mea, vezi bine! 
Mie una nici nu-mi dă măcar prin minte 
Să fiu slugă la dârloagă 
Muncind pe de pomană 
La fiştecine! 
Un deget n-o să mişc în viaţă, 
Până n-oi şti dinainte, 
De m-aleg ori nu, în clar,  



Prof.înv.primar- Ifrim Nicoleta 
Şcoala Gimnazială "Ion Creangă", Buzău 

 
 

12

Ori c-un cufăr ori cu-o ladă 
Şi nu oricum: 
Cea mai babană! 
 
 
Pinocchio 
 
Am scăpat! Am scăpat! 
Zâna cea bună m-a salvat! 
Am scăpat! Am scăpat! 
Sunt de-acum un alt băiat! 
Nu voi mai minţi! 
Nu voi mai fugi 
De acasă-n lume! 
Vă promit doar fapte bune! 
Îl voi asculta 
Pe Gepetto, bun părinte, 
Nasul nu îmi va mai creşte 
De azi înainte!  
Adio, prieteni falşi,  
M-aţi păcălit o dată 
Dar nu se va mai întâmpla vreodată!  
Cât de caraghios am fost cândva, 
Când  şcoala deloc nu-mi plăcea! 
Dar eram doar o păpuşă 
Din lemn, fără minte. 
Abia de când m-am lovit cu capul de pragul de sus,  
Multe am învăţat, viaţa m-a educat, 
Greşelile m-au deşteptat 
Şi-am devenit un băieţel adevărat 
Şi cuminte! 
Dragi copii, din lumea asta, 
Din poveşti ori chiar din viaţă, 
Luaţi învăţăminte! 
 
Lupul: 

 
Eu din viaţă, 
Cam atât am învăţat: 
Că oaspetele nu mănâncă ce gândeşte 
Ci mănâncă ce găseşte! 
Şi cum lupul păru-şi schimbă 
Dar năravul, ba, 
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Mereu flămând, 
Numai carne are în gând, 
Nimic altceva! 
 
Fata moşului:  

 
Surioară, draga mea,  
Poate-oi pricepe şi tu, cândva, 
Că omul harnic, muncitor, 
De pâine nu duce dor! 
Şi-apoi, cu oţet şi fiere 
Nu faci agurida miere! 
Cuvântul bun unge 
Şi cel rău împunge! 
Cu răbdarea treci şi marea, 
Dar cu răul 
Nici pârâul! 
 
Pescarul: 
 
Eu atât am înţeles din povestea mea: 
Că lăcomia strică omenia, zău aşa! 
 
Capra cu trei iezi 
 
Dragii mei, trăim vremuri grele,  
Viitoru-i tulbure, 
Eu, o biată văduvă, n-am nici de unele! 
Ce s-o alege de ieduţii mei? 
Ce viitor hâd să-i mai aştepte şi pe ei? 
Până când să tot trăim cu frica-n sân, 
Cu lupul la uşă, tot dându-ne târcoale, câinos şi păgân? 
Dragii mei, avem de luat o hotărâre grea,  
Căci fiecare dintre noi, în parte, 
Se simte izgonit din povestea sa! 
Cum să mai trăim aşa? 
Haideţi, să facem odată ceva!  
Doar vedeţi cu ochii voştri, aievea,: 
Chiar s-a-ngroşat gluma! 
Părinții nu mai citesc, 
Copiii nu mai ascultă, 
Lumea poveştilor, de la o zi, la alta, 
Chiar este pe ducă! 
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Vrăjitorul din Oz 
 
Hei, destul aţi trăncănit! 
Poveştile voastre 
Mai tare m-au zăpăcit! 
Haideţi, mai bine 
Să ne lămurim îndată 
Mai ştiu ori nu copiii, 
Ce-a fost odată ca niciodată? 
Fiindcă uite, povestea mea 
Parcă azi şi-a pierdut de tot, noima, 
Dar sperietoarea de ciori  
Chiar un creier îşi dorea, 
Nimic altceva! 
Omul de tinichea tot aşa,  
Una şi bună voia! Cum ce? Inima! 
Doar nu poţi trăi fără aşa ceva! 
Leul cel laş, pe cinstea mea, 
De necrezut, dar curaj îşi dorea! 
Cine să-i poată ajuta? 
Că eu unul zău,  
Chit că mi-s ditamai vrăjitor sadea, 
M-a cam depăşit situaţia! 
Ajutaţi-i voi, copii, 
Să înţeleagă şi ei odată 
Că toţi avem minte de fapt, 
Deştept e cine ştie să şi-o folosească! 
Inimă la fel, cui să-i lipsească? 
Doar că din nefericire, uităm adeseori, 
Să privim cu mai multă atenţie 
La nevoile şi necazurile semenilor 
Din preajma noastră! 
De curaj, ce să mai vorbesc! 
În fiecare dintre noi în parte, 
Se-ascunde un leu, 
Important e să-ţi poţi lua inima-n dinţi 
Cât să-l scoţi la luptă, în faţă! 
Aşa că dragi copii, părinţi, bunici, 
Întreagă omernire,  
Salvaţi-ne  rogu-vă, 
Poveştile de la pieire! 
Doar nu degeaba ne-am adunat  
Azi, cu toţii, aici, gloată! 
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Ci ca să vă reamintim îndată, 
Cât de mult vă pot încânta  
Poveştile  petrecute odată ca niciodată! 
 
 
Povestitorul 
 
Trebuie să ne grăbim 
 Fiindcă timp mai e puţin 
Vraja se va sfârşi 
Cât ai clipi, 
Căci  lumea poveştilor 
Nu are  timp! 
Dar de vei dori 
A ne reîntâlni, 
În cartea cu poveşti, 
Caută-ne,  copile 
Şi negreşit, acolo, ne vei găsi! 
Nimic doar pe lume 
Nu-i mai folositor 
Decât arta de a cunoaşte 
Cum să reuşeşti în viaţă, 
Ca-n basme, să ieşi învingător! 
Citeşte, copile, căci doar din lecturi, 
Te vei alege mâine,  
Cu multe învăţături! 
 
 
 
 
 


