
                                                         Visul păpușii 

                                                                                    Scrisă de Micu Anastasia Elena 

 

          Era o zi frumoasă de vară. Soarele învăluia lumea într-o căldură blândă.Vântul răcorea 
ușor atmosfera dansand cu firele de iarbă un vals grațios. Copiii,cei veseli și plini de viață,se 
jucau,bucurându-se  de ziua senină de vară. Cerul era ca lacrima cu norișori ca din vată de 
zahăr, pictați rar pe bolta cerească. 

          In acea zi frumoasă Ana se juca în grădina din fata casei. Era o fetiță de opt ani ,vesela si 

plina de energie. Își  purta părul lung și roșcat într-o coadă prinsa, împletită de mama ei iar în 
ochii ei verzi îi jucau luminițe. 

                -Ana, chiar crezi că eu cânt frumos? se auzi un glăscior ca de clopoțel din poala fetei. 
Era păpușa ei, Diana, prietena ei cea mai buna. 

               -Da Diana! Cânți tare frumos! 

          Cea mai mare dorință a Dianei era să ajungă cântăreață. Ce-i drept chiar intona frumos 
melodiile, dar era cineva care o descuraja. Acel cineva era pisica Anei, Alicia. Și asta se 
întâmplă și acum. Pisica apăru de după un colț și mieună: 

               -Miau, miau! Cine a mai auzit de păpușă cântăreață? Nimeni! Păpușile nu sunt făcute 
să cânte! Și acestea fiind spuse,dispăru. 

               -Ei, doar nu o vei asculta, nu? întrebă timid Ana. 

        Dar păpușa,nu răspunse. O lacrimă i se rostogoli pe obrăjorul ei catifelat. Se ridică pe 
picioruțele ei subțirele și zvelte care acum îi tremurau și fugi în casă acoperindu-și fețișoara cu 
mânuțele. 

          Ana se uită la ea dar nu încercă s-o oprească. Când păpușica trânti ușa după ea, pe 

chipul fetei apăru o umbră de tristețe. 

          Ziua trecu pe nesimție și iată că se lăsă seara ușor peste sătuc, învăluind locul cu o 
mantie de stele sclipitoare. Ana era în casă de mult timp și se juca pe covor plictisită. Diana 
refuzase să se mai joace cu ea. 

          În noaptea aceea,Ana nu putu să doarmă,  așa că se ridică din pat în miez de noapte și 

se aproprie de locul unde dormea Diana. Fetița îi șopti: 

                -Draga mea,te rog,trezește-te. 

Păpușica deschise un ochișor. 

               -Știu că ți-e greu, începu Ana, dar eu chiar cred că ești talentată. Nu trebuie să te iei 
după părerile celorlalți.Trebuie să-ți placă ție. Asta e tot ce contează! Vor fi mulți care-ți vor 
pune bețe în roate dar dacă tu îți dorești cu adevarat îți poți împlini visul! Absolut Nnmic nu 
este imposibil! Fii perseverentă! Vor exista momente în care vei cădea dar important e să nu 
rămâi acolo. Drumul spre succes nu e ușor! Dar,când dai de greu, luminița de la capătul 
tunelului, dorința ta arzătoare va fi acolo! Te va încuraja să-ți aduni fortele, să te ridici și să 
mergi mai departe! 

                Deodată, păpușa deschise ochii mari în care luminițele erau mai strălucitoare ca 

niciodata, buzele i se arcuiră și zâmbi. Și,ah, ce mai zâmbet! Dulce și încrezător. 

                Și iată că de atunci,păpușa își urmă visul si nimic nu o mai putu opri.Deveni o 
cântăreață renumită dar cel mai important este ca si-a recapatat încrederea în ea și în dorința 
ei arzătoare. 

 


