Cartea magică
Într-o zi de toamnă, Mama Natură picta peisajul cu paleta ei de culori vii,
însuflețind locuri care altfel ar fi putut părea pustii. Copacii ofereau acum cu
generozitate un covor multicolor, atât pașilor nesiguri care îl călcau, cât și privirilor
duioase.
Am decis să merg la bibliotecă pentru a împrumuta o carte, poate două.
Căutam o carte anume printre rafturile bibliotecii, când ceva mi-a atras atenția. Era o
carte cu o copertă misterioasă, cum nu mai văzusem până atunci și tare mă nedumerea
de ce era în spatele raftului. Am luat-o!
Când am așezat-o pe masă, cartea a început să strălucească și de nicăieri a
apărut o poartă. Dorind să aflu ce se găsește dincolo, mai mult decât mi-aș fi dorit un
munte de bezele, am intrat…
Imediat am văzut o lume minunată în care albinele erau din jeleu, norii erau
din vată de zahar, copacii din acadele, fluturașii din fursecuri și lacurile din sirop de
ciocolată!
Când mă plimbam prin lumea dulciurilor, am observat un iepuraș din ciocolată
foarte trist. M-am apropiat de el să îl întreb de ce este necăjit.
- Bună, iepurașule! De ce ești trist?
- Sunt trist pentru că în urmă cu mult timp a venit pe acest tărâm o vrăjitoare și
a aruncat o vrajă asupra noastră, transformându-ne pe toți în dulciuri.
- Chiar așa?
- Da! Dar sunt și mai trist pentru că acum vrea să ne distrugă pe toți! Imediat,
iepurașul a plecat grăbit deoarece vrăjitoarea se îndrepta tocmai spre el.
- Aceea e vrăjitoarea!strigă un om din turtă dulce, aducând spaima pe chipul
tuturor.
- O, nu!Am spus și eu. Atunci am văzut o cutie cu glazură și am strigat:
- Veniți aici și luați din această glazură! Acoperiți-o de îndată!!
Vrajitoarea s-a speriat și și-a scăpat bagheta. Atunci, toată lumea și-a recăpătat
forma de dinainte și vrăjitoarea a dispărut. A venit și regele lor pe care vrăjitoarea îl
ținea captiv. El era un leu măreț și impunător, îndrăgit de toți supușii. Regele leu a
dat o mare petrecere, dar când aceasta era în toi, ca prin farmec, m-am trezit la masa

mea de la bibliotecă. Puțin confuză, mă bucur totuși că am cunoscut acea lume
minunata!

