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Ca prin magie  
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Lumina fermecată 

 

 Într-o zi, un roboţel pe nume Harry stătea intr-o magazie. Era uitat de lume. Zăcea 

acolo încuiat de ani buni, dar nimeni nu îl băga în seamă. El nu înţelegea care e rostul lui. Îşi 

aducea foarte puţin aminte cum era natura. De fapt, nu era sigur dacă a fost vreodată afară 

pentru că avea doar o amintire cam vagă. 

 A doua zi, dis de dimineaţă, pe când strălucitorul glob de aur răsărea parcă din apa 

lacului limpede, a observat o lumină deasupra sa. Era sigur că nu era lumina soarelui fiindcă 

acea magazie avea doar un geam mic, atât cât să vadă ce se petrece în natură. Lumina se 

făcea din ce în ce mai orbitoare şi mai strălucitoare. Privea cu multă uimire aceea lumină 

fără să vrea. Simţea că era atras de acea sclipire care după doar câteva secunde dispăruse. 

Era convins că e un lucru magic care îl va ajuta. Însă, acest lucru s-a lăsat aşteptat. 

 Trecuse destul de mult timp. Când se întâmplase acel lucru era primăvară. Acum, se 

făcuse deja iarnă; natura arăta ca o tavă plină cu prăjiturele şi cu alte bunătăţi acoperite cu 

mult zahăr praf. Când văzu toate acele lucruri, Harry simţea şi mai mult dorul de oameni, de 

animale, de plante, de căldura şi lumina soarelui, de adierea vântului, şi de toate lucrurile 

minunate de care nu se putea bucura în magazie. 

 După multe zile în care spera ca acea lumină să se întoarcă, nu mai avea nicio 

speranţă. Dar totuşi, pentru că a crezut atât de mult în ea, acea sclipire magică i-a răsplătit 

aşteptarea şi s-a întors. Însă a plecat din nou. Acum roboţelul chiar nu ştia ce să mai creadă.  

Lumina se întorcea în fiecare zi şi pleca la fel de repede. Harry nu înţelegea de ce. De fapt, 

acea lumină îi repara orice piesă ruginită sau stricată fără ca el să simtă ceva şi făcea din 

acea magazie o casă bună de locuit pentru un roboţel. 

 După mult timp, când schimbările începeau să devină radicale, Harry îşi dădea seama 

ce se întâmplă şi de ce tot apare şi dispare lumina aceea misteroasă. Totuşi nu înţelegea un 

lucru. De ce i se intâmplau lui toate aceste lucruri bune?! 

 Într-o zi el a vrut să afle răspunsul. Aşa că, în următoarea zi a întrebat-o: 

 -Sclipire magică, de ce îmi faci toate aceste lucruri bune mie? 

 Sclipirea i-a răspuns cu o voce caldă: 

 -Tu eşti un robot special. Ai fost inventat acum mulţi ani de un om foarte drept, 

inteligent şi minunat. Prima misiunea a ta era să îi ajuţi pe oameni. Indiferent de nevoi. Iar a 



doua era să îi ajuţi pe copiii care nu erau niciodată fericiţi şi nu se jucau cu alţi copii. Tu îi 

făceai să râdă şi să zâmbească. Practic, tu erai medicamentul lor. 

 -Şi de ce nu îmi aduc aminte nimic din ceeea ce îmi povesteşti? Întrebă Harry puţin 

cam uimit. 

 -Pentru că, odată când erai pe un deal cu copiii la joacă, a pornit brusc o furtună 

groaznică. Părinţii şi-au luat în grabă copiii ca să-i adăpostească, de tine au uitat, iar tu nu 

ai putut alerga, deoarece ţi-ai prins piciorul într-o creangă şi ai căzut.  

 -Dar eu tot nu înţeleg de ce nu îmi amintesc... 

 -Existau nişte oameni răi care doreau să cucerească planeta şi să îi transforme pe 

oameni din buni în răi, asemenea lor. Încă de când ai fost inventat, aceştia au aflat de tine şi 

voiau să te răpească pentru a te schimba în rău. Însă, nu au reuşit deoarece eşti un robot 

special, un robot care are atât de multă iubire şi bunătate cât nu e în toată lumea adunată. 

Pentru că ţi-ai epuizat toată iubirea, ai căzut într-un somn adânc şi nimeni nu a crezut că te 

vei mai trezi... de aceea ai fost încuiat în magazie. Fiindcă tu ai dormit cam un an, ţi s-au 

şters toate amintirile. Toată lumea ştia că eşti un robot iubitor şi bun. Eu am ştiut că nu 

meriţi să trăieşti aici izolat de restul lumii, într-un loc în care să nu mai vezi lumina soarelui. 

Am avut dreptate. Am hotărât că trebuie să-ţi port de grijă până când îţi vei reveni. Ai făcut 

atât de mult bine copiilor pe care i-ai înveselit! Eşti un robot unic! 

 -Păi nu ştiu cum să îţi mulţumesc! 

 -E de ajuns să fii bun şi iubitor şi să îi ajuţi pe cei care au nevoie, aşa cum ai facut-o 

de nenumărate ori! 

 -Dar, totuşi...  

 -Pe mine o să mă faci fericită aşa! 

 -Bine. Îţi mulţumesc! Eşti o prietenă bună! 

 -Cu drag! Să nu uiţi să nu te schimbi! La revedere! 

 -La revedere! Pe curând! 

 În sfârşit, Harry a putut din nou să se bucure de natură şi a descoperit cine este el cu 

adevărat şi care e rostul lui pe pământ. 

           

 
Mureşan Miruna-Paula, Clasa a IV-a 

Lic. Teoretic ’’O.C.Tăslăuanu’’ Topliţa 
prof. Îndrumător: Savu Ioan 

 



 

 



Roboăelul meu 

 

  Cred că oricine și-ar dori un roboțel. Eu fac parte din ei. Chiar aș vrea unul 

pentru că mi-ar face viața mult mai ușoară: mi-ar face temele, m-ar ajuta la teste, m-ar apara 
de oamenii răi, şi, cel mai important este că m-ar distra când sunt plictisit. Dacă aș avea unul 
mi-ar place sa fie micuț, cât sa-mi încapă în ghiozdănelul meu, să aibă super puteri, de 
exemplu să se facă invizibil. El m-ar mai ajuta la treburile casei, făcând curat prin cameră, 
spălând vasele, ducând gunoiul afară şi multe altele. Așa aș avea mult mai mult timp liber 
pentru a ieși cu prietenii şi pentru a mă distra. 

 Au tecut multe zile, chiar luni. Crăciunul se apropia cu pași repezi. Se pare că părinții 
mei și-au dat seama că în acele luni am scris mult mai mult în jurnal. Așa că, atunci când 
eram la școală ei mi-au luat jurnalul și au citit din el, pentru a-și da seama ce cadou să-mi ia 
de Crăciun.  

 Dorinţa mea s-a împlinit. Părinţii mi-au cumparat un mic roboţel. Prima dată când 
am văzut cutia am crezut că este o masinuţă cu telecomandă, din cauza formei cutiei, şi din 
cauza marimii ei. Robotul primit era chiar mai special decât cel care mi-l imaginasem, el 
putea zbura. Atunci părinţii mi-au spus că nu mai trebuie sa merg pe jos la şcoală, căci mă 
poate duce robotul, şi atunci când mă vede cineva, robotul îl va face să uite tot ceea ce s-a 
petrecut în ultimele 2 minute.  

 În ceea ce priveşte şcoala, am devenit cel mai bun din ţară. Toţi se mirau cum am 
atâta timp liber, şi să mai şi învăţ aşa de bine.  

 Deodată, însă, această stare de fericire a fost intreruptă de sunetul alarmei 
telefonului. O bucurie imensa m-a cuprins când am realizat ca totul a fost doar un vis ,,urat”.  

        

 

Truța Bogdan, cl. A V-a Liceul Teoretic „O. C. Tăslăuanu” 

prof. Coord: Mirela Laczko- Rusu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Robo 
 
 

Azi la joacă am ieșit 
Un robot am întâlnit 
Lângă scară era pitit 
Și era tare necăjit. 
 
Pe robot, Robo-l chema 
Și dorea mult a zbura, 
Dar fiindcă nu putea 
Foarte mult se agita. 
 
Visul lui de a zbura 
În văzduh ca o rândunea 
Tot mai mult se năruia. 
 
Micul Robo necăjit 
Pe casă el s-a suit 
Și când să sară anevoios, 
Eu i-am zis să vină jos. 
 
El încet a coborât 
Și foarte, foarte amărât 
La mine a venit 
Și pe loc ne-am împrietenit. 
 
 

 
            
          

Alexandru-Sebastian ONU  
clasa a III-a 

  Liceul Teoretic „O.C.Tăslăuanu” 
îndrumător prof. înv. primar Sorin-Gavril STAN     

 
      

 

 

 

 



 

Peripeăiile lui Max 

 

 Eu sunt Max. Sunt un căţel-robot năzdrăvan şi jucăuş. Trăiesc într-o lume robotică. 

Stăpânii mei sunt şi ei roboţi, la fel ca şi mine. Au mare grijă de mine! Sunt cei mai buni! Nu 
m-au lovit şi nu mi-au vorbit urât niciodată. În fiecare zi, îmi spun că sunt special. 

Într-o zi de vară, când stăpânii nu erau acasă, plimbându-mă de colo-colo, am auzit o 
bubuitură puternică. La început am crezut că se dărâmă casa, dar nu era aşa......Am mers în 
camera de alături, de unde s-a auzit zgomotul şi am zărit o pisică-robot. Am recunoscut-o 
imediat. Era pisica vecinului. Văzând geamul deschis, a sărit de pe pervazul ferestrei pe o 
gingaşă floare, care tocmai i se deschisese un bobocel.Ghiveciul a căzut, s-a spart în mii şi 
mii de cioburi mai mici sau mai mari, care, în bătaia luminii, păreau nişte diamante. 
Profitând de situaţia că scumpii mei stăpâni nu erau acasă, mi-am permis să mă joc de-a 
prinselea cu pisica- robot, crezând că va obosi. Într-un târziu, văzând că pisica a obosit,     
m-am apropiat încetişor de ea şi am început să latru cât mă ţineau puterile. Pisica speriată a 
luat-o la sănătoasa.  

Rămânând singur, am încercat cumva să strâng cioburile, dar nu am reuşit, deoarece   
m-am tăiat la lăbuţă. Mă durea atât de tare, încât îmi venea să urlu de mă auzeau toţi 
vecinii,dar mi-am înăbuşit durerea. Pe când îmi plângea sufletul de durere, au sosit şi 
stăpânii mei. Aceştia s-au speriat foarte tare, deoarece începusem să sângerez şi peste tot 
erau numai cioburi.Mi-au bandajat lăbuţa rănită şi mi-au spus să stau cuminte în pătuţul meu 
moale şi pufos şi să mă relaxez.  

Nu după mult timp, mi s-a făcut foame, chiar dacă eram un căţel- robot. Aşa că am 
început să latru de două-trei ori. Stăpânii au crezut că doresc să ies la o mică plimbare. 
Astfel, mi-au pus lesa şi cu chiu-cu-vai, am ieşit, dar nu acest lucru le-am cerut. Bineînţeles, 
nu m-am dat bătut, şi-am început să latru din nou, intrând în casă. Stăpânii nu ştiau ce este 
cu mine. Nu mă înţelegeau! Erau tare supăraţi! În cele din urmă, mi-au propus să dorm. Am 
fost deacord, dar cu o condiţie: să mă pieptene. Dintr-o cutie mică cu un ambalaj 
strălucitor,au luat peria şi au început să mă perie. Cât de bine era! Deodată m-a cuprins o 
ameţeală. Am aţipit. 

Ce zi palpitantă am avut! 
 
 

                        Şipoş Alexandra 
               Clasa a III-a Step by step 
               Şcoala Gimnazială „M.Cristea”-Topliţa 
          Îndrumători: Nistor Adriana şi Hîngan Maria 

 
 
 



     
Roboăelul Andre 

 

     Eu sunt un roboțel de jucărie. Am treizeci de centimetri și sunt foarte inimos. În magazin, 
toți copiii care treceau pe langă raftul meu, în magazin spuneau că sunt urât și fără viață. 
Dar până la un moment dat când a venit Rian Bluserburg și m-a cumpărat. Eu par un roboțel 
fără viața și fără existență. Dar într-o seară, m-am ridicat încet și m-am urcat în pat. Rian     
aproape că s-a speriat, dar i-am povestit totul. I-am spus că vorbesc și mă mișc deoarece am 
un mecanism foarte dezvoltat fiind creat de cel mai bun inventator. Bine, să vă spun ce fac eu 
în fiecare zi cu Rian. 

      În fiecare dimineata merg la școală și stau în ghiozdănelul lui sau fără să mă vadă 
nimeni. La fiecare test îl ajut pe Rian unde nu știe. Dar într-o zi, el s-a grăbit la școala și am 
cazut din ghiozdan. L-am strigat, dar nu m-a auzit. Fiind singur și fără ajutor, am încercat să 
ajung acasă,dar nu am putut, deoarece erau foarte multe mașini și nu voiam să mă lovească. 
Fiind neajutorat, m-am așezat lângă un gard și am adormit. De dimineață   m-am trezit într-o 
casa foarte mare și plină de jucării. Eram în casa unui copil. Eram singur în cameră, și dintr-
o dată am auzit niste pași. Eu am ramăs nemișcat. Copilul m-a luat în brate și a fugit cu mine 
pe scări. Eram foarte speriat. Nu cunoșteam pe nimeni. Eram confuz. Copilul a strigat: 

-Mama, uite roboțelul pe care l-ai adus!  

 Mama lui s-a uitat la el și a zâmbit. M-a așezat pe canapeaua din sufragerie și s-a dus saă 
mănânce. Cât a fost el ocupat am urcat repede la etaj și am ieșit pe geam. De pe acoperiș am 
coborat puțin pe scară, iar pe urmă, am sărit afară din curte. Când am ieșit am realizat că 
sunt pe strada școlii. Am mers puțin și am ajuns la școală. Cred că atunci s-au terminat orele 
fiindcă ieșeau toți copiii. M-am uitat mai atent și l-am văzut pe Rian. M-am urcat pe stâlpul 
din piatră și am sărit în ghiozdanul său. El nu a realizat că sunt acolo. 

Când a ajuns acasă a lasat ghiozdanul de pe scaun și vroia să își scoată caietele. A rămas 
mirat cand m-a văzut. De fericire a început să plangă și să râdă în același timp. I-am povestit 
despre copilul care m-a găsit. L-am întrebat dacă putem să îl vizitam. El a fost de acord și am 
pornit spre casa acestuia. Copilul era în curte, plângea și mă cauta disperat în toate colturile, 
dar în zadar. Atunci, Rian a rămas pe loc pentru o clipă și m-a întrebat dacă vreau să răman 
cu el. Eu i-am spus ca aș vrea, dar eram sigur că se va supara. El mi-a explicat că nu se va 
supăra deoarece băiețelul acela era mai mic. Rian mi-a promis ca va veni sa ma viziteze de 
fiecare data cand iese de la scoala.  

Rian l-a strigat pe băiețel și i-a spus ca m-a găsit. Rian i-a explicat ca m-a pierdut, i-ar mama 
sa m-a găsit. El i-a spus baiețelului că eu voi fi robotelul lui și mă va vizita în fiecare zi. 
Copilul s-a bucurat, m-a luat în brate, a mulțumit și a fugit în casă. Eu i-am făcut cu mâna lui 
Rian de rămas bun. De atunci Rian mă vizitează în fiecare zi. 

                                                                    Vlad Rugină, Cl a V-a,  

                                                    Liceul Teoretic „O. C. Tăslăuanu”, Toplița,  



                                                                Prof. îndrumător: Mirela Rusu Laczko



Procky, robotul 

 

             Într-o zi robotul nostru, Procky stătea în laboratorul său de inventică și inventa 

ceva. Acel ceva era o invenție care te făcea să te transformi într-un om, într-un animal sau 

chiar și într-o plantă.  

             Din păcate Procky nu putea să își materializeze invenția deoarece avea un prieten 

(tot robot) pe nume Mo, care îl tot deranja. El era cam gălăgios, dar mai ales prostuț. El nu îl 

lăsa pe Procky să își facă invenția în liniște, tot punea întrebări. El era un robot chiar prost 

inventat.   

              Într-o zi pe când Procky era la sfârșitul invenției, Mo neștiind asta, a venit și l-a 

împins, sticându-i invenția. Procky a spus:   

              - De ce ai făcut asta?  

              - Nu am vrut. Scuze, dar am adus un adorabil și pufos robonimal, spuse Mo. 

              - Un ce? întrebă Procky. 

              - Un robonimal a cărui nume acum este Roffy. E drăguț, nu-i așa? întrebă Mo.   

              - Da e, dar de ce a fost nevoie de el? spuse Procky.   

              - De mine a fost nevoie pentru a te ajuta, răspunse robonimalul. Mo mi-a spus că el 

de obicei te încurcă la invențiile astea, continuă robonimalul.    

              -  Acum am înțeles. Mulțumesc Mo, m-ai impresionat cu cadoul acesta, spuse Procky 

bucuros!  

              -  Nu ai pentru ce, răspunse Mo. 

               Împreună, Procky și Roffy, au muncit la o invenție care te făcea transparent.Era o 

invenție pentru un concurs, pentru concursul ,,Cea mai tare invenție!”. Ei erau foarte 

nerăbdători pentru că peste o doar o zi era concursul, deci ziua cea mult așteptată. A doua zi 

erau atât de emoționați, dar și-au prezentat cu succes invenția, Procky facând o demonstrație 

publicului și juriului format din cei mai creativi oameni și roboții lor: doar printr-o simplă 

apăsare de buton Roffy a devenit transparent, astfel că toți au putut vedea mecanismele și 

circuitele din interiorul corpului său, precum și modul în care el funcționează. 

              De atunci ei participă la multe concursuri și în majoritatea cazurilor câștigă! 

Nicola Allegra, Clasa a IV-a 

Liceul Teoretic „O.C.Tăslăuanu” Topliţa 

Profesor îndrumător: Savu Ioan 



                                Robo 2315                                                  

 

        Este vară. Soarele stăluceşte pe cer, păsările cântă şi copiii se joacă frumos, iar eu la 

fel, mă joc cu prietenele mele şi mă plimb cautând noi prieteni. 

         În timp ce eu mă plimbam am văzut un roboţel mic şi drăguţ care plângea pe o bancă. 

Eu m-am dus la el să văd de ce plânge, iar el mi-a spus că cel care l-a creat, adică stăpânul 

lui, l-a alungat de acasă, casă care nu prea semăna a locuință, ci mai degrabă era 

laboratorul stăpânului. Eu i-am spus să se liniştească şi apoi am mai stat puţin timp fără să 

vorbim, iar după aceea eu am spus: 

          -Nu cred că am început bine conversaţia. Te rog să mă scuzi şi salut, roboţelule! 

          -Salut! Nu ai pentru ce să îţi ceri scuze tu erai doar îngrijorată pentru mine şi am uitat 

amândoi să ne salutăm şi să ne cunoaştem. 

           -Bine, dar tu cum te numeşti? 

           -Eu mă numesc Robo 2315, dar spune-mi doar Robo nu şi 2315 care într-un fel este şi 

codul meu, pe care l-am primit de la stăpânul meu. 

           -Bine că mi-ai spus pentru că nu ştiam că roboţii au un cod fiecare. 

           -Da, nu este răspândit acest lucru despre roboţi. 

           -Nu ştiam asta. 

           -Acum ştii. 

          Noi ne-am plimbat şi ne-am jucat jocuri interesante, așa cum numai roboții pot, toată 

ziua şi seara eram cei mai buni prieteni din toată lumea. Noi ne-am promis că ne vom mai 

juca, distra, plimba şi discuta în fiecare zi a săptămânii, a lunii, a anului şi a secolului 

îndepărtat, pentru că Robo mi-a mai spus că pentru ei, roboții zilele sunt ca secundele, 

săptămânile ca minutele, lunile ca orele, anii ca zilele, iar secolele ca anii noștri ai 

oamenilor. Și acest lucru se întâmplă deoarece tehnologia avansează foarte repede, iar viața 

roboților este foarte scurtă. Între timp stăpânul lui a revenit la sentimente mai bune și a 

pornit spre parc să-l caute, pentru că era sigur ca Robo este în parc în compania unor copii 

curioși. Ne-am despărțit fericiți, iar eu am adormit „robosită” dar foarte bucuroasă de tot 

ceea ce mi s-a întâmplat. Am visat toată noaptea despre „robomatematică”, „robodans”, 

„robozică”, „robozumba”, „robotumba” şi „roboţineredeminte” , jocuri roboţeşti pe care vi 

le voi povesti mâine, sau mai bine îl invit la noi în clasă pe Robo, să ni le prezinte chiar el. 



           Roboţelul Robo este un prieten de nădejde, corect, frumos, inteligent, prietenos şi 

curajos. El are toate calităţile pe ar trebui să le aibă un prieten adevărat şi corect. E un 

super, super roboţel! 

Vodă Raluca, Clasa a IV-a 
Liceul Teoretic „O.C.Tăslăuanu” Topliţa 

prof. îndrumător: Savu Ioan 

 
 
 

 
Prinăesa Ela ăi Regele-robot 

 
 

 

 Era odată un rege care a luptat cu o armată de roboţi, nimicindu-i. Singurul care a 

scăpat cu viaţă, a fost Pumn de Oţel, regele-robot. Acesta s-a întors în ţara lui şi se gândea 
să se răzbune. 
 Într-o zi, luându-şi inima în dinţi, fata regelui, Ela  se hotărî să le spună părinţilor săi 
că vrea să se mărite cu un vânzător. Auzind acestea, regele o goni pe fată de la palat. 
Supărată, fată rătăci prin pădurile din jurul palatului. După un timp, i se  făcu foame. Nu 
departe de ea, se afla un pom care făcuse fructe gustoase. Vrând să se întindă, ca să ia un 
fruct, zări un chip cu doi ochi roşii, două braţe de oţel, care o cuprinse de mijloc. 

- Ce vrei de la mine, străine? întreabă Ela speriată. 
- Nu vreau să-ţi fac ţie niciun rău! spuse Pumn de Oţel.Vezi, tu! Acum, mult timp în 

urmă, tatăl tău mi-a zdrobit armata mea, iar acum vreau să mă răzbun. 
 Ela era împietrită de spaimă. Începu să urle după ajutor, dar nimeni n-o auzea. În 
acel moment, Mateo, vânzătorul, se plimba prin pădure şi o auzi. Fugi cât putu şi anunţă 
regele de primejdia ce o păştea pe Ela. Atunci,regele îşi strânse armata şi împreună cu Mateo 
se îndreptă spre pădure, dar Pumn de Oţel şi Ela nu erau nicăieri. Deodată, din vârful 
muntelui se auzi strigătele Elei.Tatăl ei era tare bătrân şi nu putea să urce muntele. Îi ceru lui 
Mateo să meargă el, dar nu înainte de a-i da sabia lui de argint, spunându-i : 
 - Când ajungi în vârful muntelui, scoate sabia şi taie-i braţele Pumnului de Oţel, 
deoarece toată puterea stă în acestea. 
 Ajuns în vârful muntelui, scoase sabia şi strigă: 

- Dă-mi-o pe Ela, astfel vei muri! 
- Ha! Ha!Ha! Nici în ruptul capului! 
Mateo sări şi tăie cu sabia un braţ, apoi celălalt.Acesta începu să urle de durere, ochii  

roşii se stinseseră, iar el căzu la pământ. 
 Mateo o luă pe Ela şi o duse tatălui ei. 
 - Ai dat dovadă de mult curaj!spuse regele. Pentru acest fapt, eşti vrednic să fii soţul 
fetei mele. Să ai grijă de ea! 



 A doua zi, cei doi tineri se căsătoriră. Şi-au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi! 
 

Hîngan Andrei- Daniel 
                        Clasa a III-a Step by step 

                        Şcoala Gimnazială „M.Cristea”-Topliţa 
                      Îndrumători: Nistor Adriana şi Hîngan Maria 

 
 
 

 

Roboăelul ăi floarea fermecată 

 
 
 

 A fost odată ca niciodată un roboţel, pe nume Memo. 

 Într-o zi cu soare, robotul Memo s-a gândit să meargă să se plimbe prin parc. Acolo 
văzuse o floare. Era cea mai frumoasă. Începu să alerge spre ea. Ajungând la floare, vru să o 
rupă. 

- Te rog, te rog! Nu mă rupe! spuse floarea. 
- Bine, dar tu vorbeşti?zise robotul Memo speriat. 
- Nu te speria, te rog! spuse floarea.Vrei să fim prieteni? 
- Da! Cu mare plăcere! 
În ziua următoare, Memo se întoarse în parc,pentru a se întâlni cu prietena lui, 
floarea,  

dar ea nu era de găsit. Alergând prin parc, zări un băieţel şi o fetiţă, care avea în mâna sa 
floarea. Începu să alerge după fetiţă, vrând să-i ia floarea, dar ca prin minune ea dispăru. 
 A doua zi, Memo revine la acelaşi loc, unde i-a găsit pe cei doi copii şi-l roagă pe 
băiat: 

- Te rog să-mi aduci floarea mea! 
În cele din urmă, la rugămintele roboţelui Memo, băiatul se încumetă şi-i dă floarea. 
- Îţi mulţumesc! spuse roboţelul Memo. 
Luă floarea şi se duse acasă şi  o aşeză într-un ghiveci, la un loc luminat. 

 
 
 

                          Pap Andreea 
               Clasa a III-a Step by step 

               Şcoala Gimnazială „M.Cristea”-Topliţa 
           Îndrumători: Nistor Adriana şi Hîngan Maria 

 
 

Roboăelul Bimo 



 

 

 A fost odată un roboţel şi un băieţel. Pe roboţel îl chema Bimo, iar pe băieţel, Ben. 

 Într-o zi, Ben îi suse lui Bimo: 
- Bimo, m-am plictisit! îi spuse Ben. 
- Cum adică te-ai plictisit ?îi întrebă Bimo. 
- Vrei să mergem într-o aventură? Îl întreabă Ben. 
- Da! Vreau! De abia aştept! 
Aşa cei doi prieteni porniră la drum, căutând o aventură. Erau într-o veselie de 
nedes-  

cris! Cântau şi fluierau. 
 Pe drum se întâlnise cu colega lui Ben, Silvia. Aceasta era tare necăjită! Cineva... nu 
ştie cine.... i-a furat fişa de lucu la matematică şi telefonul. Aflând cauza supărării colegei, 
Bimo îi propune lui Ben, ca cei doi să se ocupe de acest caz. Ben este de acord, aşa că cei doi 
au pornit să caute fişa şi telefonul.  

Căutând ei prin toate locurile posibile şi vrând să abandoneze cazul, deodată, zăresc 
pe o păpădie telefonul şi lângă ea, fişa. Cât de bucuroşi mai erau! Amândoi alergau într-un 
suflet să ajungă la prietena lor, Silvia. Îi dăduse telefonul şi fişa. Silvia, la rândul ei, luă 
obiectele pierdute şi le mulţumi celor doi, spunându-le:”Prietenii, la nevoie, se cunosc!” 

Atunci băieţii îşi iau „rămas –bun”de la prietena lor şi porniră spre casă. Pe drum, 
Bimo îl întreabă pe Ben: 

- Mai eşti plictisit? 
- Nu! Cum să fiu? răspunse Ben. 
De atunci, cei doi prieteni nu s-au mai despărţit niciodată. 
 
 

                        Paulencu Ioana-Bianca 
                        Clasa a III-a Step by step 

                        Şcoala Gimnazială „M.Cristea”-Topliţa 
                     Îndrumători: Nistor Adriana şi Hîngan Maria 

 

 

 

 

 

 

 



Roboăelul jucăuă 

 

  Era odată un roboţel pe care îl chema X-Bot. El locuia la fiare vechi. Nu avea 

niciun prieten. 
 Într-o zi, o fetiţă, pe nume Silvia, a mers cu tatăl său la fiare vechi. Acolo, îl zări pe       
X- Bot şi îl luă la ea, acasă. Când ajunsese acasă, Silvia îl întrebă pe roboţel: 

- Cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Silvia. 
- Mă numesc X-Bot! spuse roboţelul. 
- Vrei să fim prieteni? întrebă fetiţa. 
Robotul întrebă mirat: 
- Prieten, ce e un prieten? 
- Prieten înseamnă că doi copii sau oameni se ajută între ei, se leagă o relaţie între 

ei. Există o strânsă legătură între ei. Sunt alături unul de celălalt, atât la bucurie, 
cât şi la tristeţe. 

- Aaaaa! Acum ştiu! Vreau să fiu prieten cu tine!spune X-Bot. 
Silvia îl întreabă: 
- Vrei să ne jucăm? 
- Da, vreau! îi răspunse roboţelul. 
Prietenii cei buni se joacă cu mingea,până seara târziu. Încetul cu încetul, fiecare s-a  

dus la casa lui. 
 A doua zi, s-au jucat şi cu alţi copii, care erau prietenii Silviei, dar au devenit şi 
prietenii roboţelului. Silvia era tare fericită, că are un prieten nou, cuminte, jucăuş şi 
prietenos. 

- Te iubesc foarte mult, X-Bot! O să fii mereu în inima mea! spuse Silvia. 
Ce frumos s-au jucat prietenii! 
 
 

         Bote Paul-Alin 
                        Clasa a III-a Step by step 

                        Şcoala Gimnazială „M.Cristea”-Topliţa 
                     Îndrumători: Nistor Adriana şi Hîngan Maria 

 

 

 

 

 

 



 

Roby, roboăelul din vis 

 

 Într-o noapte, am avut un vis interesant, despre un robot. Dintr-o dată, a apărut un 

OZN. Eram de-a dreptul impresionată de ceea ce se întâmpla. În OZN erau roboţi de toate 
dimensiunile. 
 Dintotdeauna mi-am dorit să văd un robot. Iată că, fiind asupra faptului împlinit, nu 
ştiam ce să fac. 
 Deodată, unul dintre roboţi se îndreaptă spre mine. Inima mi se făcu cât un purice. 
Cine ştie din ce galaxie vine ? Imediat m-am gândit să-i dau un nume: Roby. Din clipa aceea, 
i-am spus că el va fi prietenul meu. Roby mi-a spus, la rândul său, că tare mult îşi dorise să 
ajungă pe o altă planetă. În acel moment, pe chipul său se citea bucuria, era altfel faţă de 
ceilalţi roboţi. Am aflat că visului era să devină om şi să-şi găsească cât mai mulţi prieteni. 
  Îmi povestea tot felul de lucruri interesante, haioase de pe planeta lui, iar eu îi 
prezentam cum stau lucrurile aici, pe Pământ. Eram tare surprinsă, cât de deschisă eram cu 
el. Parcă ne cunoşteam de o viaţă, dintotdeauna. Totodată eram şi speriată: dacă urmăreşte 
altceva pe Pământ?.....dacă vrea să distrugă planeta noastră?.... aşa că... rămâne de văzut. 

L-am invitat acasă la mine şi i-am arătat camera mea. Era tare mirat! Nu văzuse 
nicidată o aşa încăpere. Ca să ne destindem, am pus muzică. În timpul acesta, Roby a început 
să danseze şi să cânte. Ce fericit era! Parcă îmi transmitea şi mie din acea stare. Mi-am dat 
seama că îi place muzica si dansul, deşi, poate pe planeta lor, nu făceau aceste lucruri.  

Deşi erau cu câteva sute de ani înaintea noastră, noi doi ne înţelegeam foarte bine. 
Parcă eram de pe aceeaşi planetă, din acelaşi neam, vorbeam aceeaşi limbă.  

Dar, acest moment emoţionat este întrerupt de vocea mamei, care încerca să mă 
trezească, ca să merg la şcoală. Trezindu-mă din acel vis minunat, mi-am dat seama că 
trebuie să mă despart, cu părere de rău, de Roby, prietenul meu. Îmi va fi dor de el! 

Ce minunat vis am avut!  
        
 
 
 

               Szasz Ana- Maria 
               Clasa a III-a Step by step 

               Şcoala Gimnazială „M.Cristea”-Topliţa 
       Îndrumători: Nistor Adriana şi Hîngan Maria 

 

 
 



Prietenul meu, Jonny 

 

      Eu sunt David, singurul copil al familiei. Părinţii mei sunt oameni deosebiţi care 

lucrează foarte mult... pentru mine (cum zic ei). Ştiu că mă iubesc enorm de mult, dar nu prea 
au timp pentru mine, de aceea adesea stau singur, mai ales după-masă, după ce îmi fac 
temele.  

    Tare mult aş fi dorit să am un frate, sau un prieten, cu care să mai schimb o vorbă. 
Văzându-mă aşa singuratic, tata a spus că nu e bine, deoarece mă voi izola de lume şi voi 
rămâne un mare singuratic.                                                                                                   

     Se apropia ziua mea, era mare agitaţie în casă. Împărţeam invitaţii, mama îşi făcea 
planuri pentru pregătirea mesei, eu şi tata făceam cumpărături, decorasem casa.                                              
În sfârşit a sosit şi ziua cea mare. Casa noastră a devenit veselă şi zgomotoasă, invitaţii 
cântau şi dansau, când...deodată, în uşă , a apărut un tânăr aducând un pachet uriaş. Era un  
curier care mi-a adus pachetul comandat de părinţii mei. Deodată muzica s-a oprit, s-a făcut 
linişte şi invitaţii mei s-au apropiat de pachet, fiind foarte curioşi. Cu mâinile tremurânde de 
emoţii am desfăcut pachetul în care se ascundea un robot. Am ţipat de bucurie, l-am luat în 
braţe, l-am pupat şi i-am spus un ,,Bine ai venit!” sincer. Cum s-a terminat petrecerea? 
Sincer, nici nu mai ştiu…invitaţii au plecat (în sfârşit) şi aşa aveam timp să-l admir pe noul 
meu prieten căruia i-am dat numele de Jonny. Trupul lui era gri, ochii îi străluceau, privirea 
părea blândă, vocea era puţin stridentă, dar fără să mă deranjeze. I-am arătat  camera mea, 
jucăriile mele, apoi am pregătit patul, spunându-i că a doua zi vom vizita oraşul. S-a făcut 
linişte, pe Jonny îl ţineam strâs  în braţe, bucuros că acum şi eu am un ,,frate”. 

    Probabil a trecut mult timp când, deodată, am simţit că Jonny mă ia de mână, mă ridică în 
aer, începem să plutim deasupra oraşului, apoi deasupra Munţilor Călimani,apoi...apoi totul 
a rămas în urma noastră şi am început să înaintăm cu viteză foarte mare. În jurul nostru  
pâlpâiau stelele ca nişte licurici ai cerului, Luna părea că ne zâmbeşte prietenos, în preajma 
Soarelui ne-am schimbat direcţia zborului ca să nu murim de căldură. Nu ştiu cât a durat 
călătoria noastră, dar, la un moment dat, în fata noastră s-a conturat silueta unei planete. 
Jonny mi-a spus că aici ne vom opri. Am aterizat pe un sol roşiatic. În jurul nostru se vedeau 
mii de cratere ameninţătoare, munţii erau acoperiţi de un strat de gheaţă. Nu era nicio fiinţă 
vie în apropiera.Eram pe Marte. 

    Jonny m-a tras la poalele unui munte de gheaţă, apoi a început  să-mi povestească:                                                  
-Vezi, de aici am ajuns eu la tine. Tatăl meu este un om foarte inteligent, un cercetător care 
m-a programat pentru o expediţie spaţială, lucrând la NASA. Foarte greu s-a despărţit de 
mine,  i-am văzut lacrimi în ochi, deoarece amândoi ştiam că nu ne vom revedea niciodată. 
Am zburat mult timp până am ajuns aici.  

   - Cât timp ai stat aici?  

   - Nu ştiu. Poate zeci de ani. Nu am noţiunea timpului. Am fost programat pentru altceva.   



   - Ce trebuia să faci?   

- Primeam comenzi de la Pământ, măsuram temperatura, presiunea atmosferică, adâncimea 
craterelor, înălţimea munţilor şi căutam alte fiinţe.  

- Şi ai găsit?                      

- Nu. Deşi le-am căutat mereu. Tare mult aş fi dorit să schimb o vorbă cu cineva. Era greu. E 
greu când eşti singur. Cum trecea timpul, deveneam tot mai trist. Îmi făceam datoria, dar 
fără chef, apoi într-o zi am luat o hotărâre foarte importantă. N-am mai răspuns la comenzi, 
ci mi-am luat zborul spre Pământ, deoarece îmi era dor de el. Ştiam că la NASA nu mă pot 
întoarce, de aceea am aterizat în Europa, în România. Să ştii că aveţi peisaje minunate...nu 
regret că am ajuns aici. Nu aveam niciun adăpost, de aceea m-am furişat într-un magazin cu 
jucării şi m-am aşezat pe un raft cu roboţii. De aici am fost ales de un bărbat (probabil era 
tatăl tău), apoi m-au înghesuit într-o cutie şi m-au transportat cu o maşină până la tine.  

- Să ştii că îmi eşti foarte drag...dar n-ar trebui să ne întoarcem acasă?   

- Da, vom porni imediat. Am vrut să vezi şi tu unde am trăit. Te rog să fii prietenul meu şi 
ajută-mă atunci când nu mă voi descurca în lumea voastră.  

- Îţi promit. Hai să pornim!  

Jonny mă ţinea de mână cu disperare. I-am zâmbit, apoi am luat startul...  Deodată s-a auzit 
un zgomot infernal.Era ceasul deşteptător, un ceas nemilos. Mi-am deschis ochii. Jonny încă 
,,dormea” în braţele mele. L-am lăsat să se odihnească, promiţându-i o plimbare pentru după 
ce voi veni de la şcoală.  

Și în prezent, Jonny este prietenul meu cel mai bun. El nu mă minte, nu mă trădează, lângă el 
mă simt în siguranţă. E bines să ai un prieten! 

                           

                                                                                       Ţăranu- Runcan David- Emilian 

                                                                      Şcoala Gimnazială ,,Sf. Ilie”- Topliţa 

                                                                  Clasa a V-a A, Îndrumător: prof. Irina Datu                                                                

 



Ca prin magie 

 
 

 

 Era o zi frumoasă de vară. Mi-am găsit liniştea la umbra unui copac, în curtea 

bunicilor mei. Citind o carte de poveşti, mă fură somnul. 
Dintotdeauna mi-am dorit să văd un robot, în realitate. Şi iată că visul meu s-a 

împlinit.  
Se făcea că în visul meu apăru un roboţel. Acesta se îndreaptă către mine şi parcă 

vroia să mă facă să nu-mi fie teamă de el. Cine ştie din ce galaxie a apărut? La început am 
fost tare surprins de apariţia lui, crezând că e real, dar acesta era în vis. Încetul cu încetul, a 
început  să-mi povestească tot feluri de lucruri interesante. Trăia cu intensitate mare ceea ce 
spunea. Nu mă gândeam că şi roboţii pot avea sentimente. Am crezut că ei sunt nişte 
mecanisme performante. Mi-a povestit că îşi doreşte foarte mult să devenim prieteni şi ar 
vrea să cunoască mai mulţi copii. M-am bucurat la auzul acestor vorbe. Astfel, din acea zi, 
am devenit prieteni speciali şi i-am promis că îi voi face cunoştinţă cu toţi prietenii mei, 
numai că i-am explicat că, uneori, când vorbesc cu el, mă simt speriat. Nu ştiu cum va 
reacţiona la diferite situaţii: poate va plânge, se va supăra, se va enerva sau se va bucura. 

În fiecare zi ieşeam cu el la plimbare. De multe ori ne întâlneam cu prietenii mei şi ne 
jucam până seara târziu. Era aşa de bine! 

Spre surprinderea mea, roboţelul m-a invitat la el, acasă, ca să-i cunosc familia şi 
ţinutul în care trăiau. Mi s-a părut mirific. Era exact ca în desenele animate, la care mă 
uitam, când eram mai mic. 
 Totul se sfârşeşte, în momentul în care auzisem un glas care mă striga. Era bunica 
mea! Ca prin farmec, totul dispăru. Îmi dădusem seama că totul era un vis şi prietenul meu, 
roboţelul, dispăru.  
 A fost un vis foarte frumos!  
 
 
 
 

                         Urzică Valentin-Rareş 
               Clasa a III-a Step by step 

               Şcoala Gimnazială „M.Cristea”-Topliţa 
          Îndrumători: Nistor Adriana şi Hîngan Maria 

 



Călătorie nesfârsită 

 

 

       Sinceră să fiu, nu știu dacă pare prea credibil, dar eu știu că a fost real ceea ce am 

văzut, deoarece m-am și ciupit. Era 4 după-amiaza, mă jucam pe Play- Statione. Aveam ochii 
roșii ca focul, toată ziua am fost stat cu ochii în ecran. Pur și simplu nu puteam să las din 
mână controlerul. Mama cu tata erau plecați la serviciu, așa că eram acasă singură. 

Am închis ochii să mi-i odihnesc. Îmi ardeau. Era un chin, așa că i-am deschis imediat. În 
fața mea nu se mai afla frumosul televizor de 200 pe diagonală. În jurul meu era plin de 
cabluri și ecrane. Am încercat să fac un pas înapoi, dar mi-a fost așa de greu încât am căzut 
jos. Când am încercat să mă ridic, am observat că eram din metal. Același contur al corpului, 
același chip, doar că din metal. Am deschis gura să încerc să vorbesc. M-am uitat în jos și 
mi-am văzut reflexia. Dantura îmi era toată din argint. Mi-am pus mâna în păr să văd cu ce 
s-a înlocuit acesta. Era era dintr-o sârmă aurie. Vedeam cu infra-roșu, dar nu puteam clipi. 
Îmi era greu să mă mișc. Până la urmă am rămas pe jos. Nu puteam să mișc nici măcar un fir 
de păr. Am stat pe acea podea de sticlă în jur de 4 ore, până când am simțit o pe cineva 
apropiindu-se de mine, cu pași lenți. Am încercat să întorc capul să văd cine e, dar degeaba. 
Era stresantă așteptarea.  

       Până la urmă a ajuns la mine. Era un bătrân de vreo 120 de ani, cu o geantă de laptop 
pe umăr, care era ascunsă sub o barbă lungă până la vârful degetelor de la picioare. Avea 
riduri cât 50 de băbuțe la un loc. El a scos din geantă o sticlă ce semăna cu un mouse. A 
deschis capacul și mi-a pus ulei pe încheieturi. Nu spunea nimic. Mi-a turnat ulei și în păr și 
apoi a făcut 3 pași înapoi și s-a așezat și el pe jos. M-am ridicat cu destulă ușurință și l-am 
întrebat ce era locul unde mă aflam. El s-a mirat și a râs, după care mi-a spus că e sediul 
serverelor, locul de unde pornesc toate rețelele. 

- Eu sunt blocat aici de un secol, nu am reușit încă să ies, e imposibil, cred că e cale lungă 
până la eliberare, mi-a zis cel dinaintea mea că va trebui să stau până voi fi înlocuit de un 
expert.  

- Dar pe unde să o iau să ies de aici? Vreau și pot să încerc. Haideți și dvs. cu mine! 

- Eu? Nu pot, sunt trecut, am îmbătrânit, doar uleiul ăsta mă mai ține pe picioare. Doar un 
expert ți-ar putea răspunde la întrebarea asta. Dar vezi că ai un GPS pe bratul stâng.  

I-am mulțumit și am plecat. GPS-ul îmi arăta tot înainte, apoi tot înainte, dar ajunsem într-un 
loc unde era o fundătură. Era un perete înalt și lat, de care nu puteam trece. 

     Am început să mă învârt într-un cerc și la un moment dat am ajuns într-un loc unde era o 
piatră, pe care am călcat din greșeală și atunci s-a deschis peretele. Am trecut mai departe. 
Acolo erau niște cabluri de diferite culori lângă care era un bilețel pe care scria că trebuie să 
le potrivesc pentru a trece mai departe. Le-am potrivit culoare la culoare și apoi s-a deschis 
un ecran pe care scria ENTER. Am pășit și am intrat. Acolo am găsit un băiețel deodată cu 
mine care stătea și se juca cu pietre. Ne-am împrietenit și am luat-o mai departe la drum. Pe 



un alt ecran mi s-a afișat o parolă, era un cod de 72 caractere pe care trebuia să îl descifrăm 
pentru a putea ieși.  

     Mi-am amintit dintr-o dată că un coleg mi-a fost povestit cum se sparg codurile, dar 
trebuia să mă ajut de matematică, iar eu, cum nu eram foarte bună la matematică, am lucrat 
împreună cu Luis, băiatul pe care tocmai îl cunoscusem, care mi-a zis că luase anul trecut 
media 10 și la matematică și la informatică. 

      După ore întregi de aplicații de formule, am reușit să calculăm codul și acesta era: 
12345678910qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm1234567890qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm123.  

Dintr-o dată sala unde eram s-a luminat și am auzit un sunet puternic de sticlă care se 
sparge. În fața mea a apărut televizorul. M-a luat un fior și mi-am zis că trebuie să fi deja 
ajuns acasă. 

De atunci nu prea mă mai joc într-o zi mai mult de o oră pe Play-Statione. 

                                                                          Lazăr Maria Minola, cl. a V-a,  

                                                                        Liceul teoretic O.C. Tăslăuanu,  

                                                                      Prof. îndrumător. Mirela Laczko-Rusu 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Călătorie în lumea jucăriilor 

 

 

 

      Este seară. Luna sfioasă coboară încet pe cerul întunecat şi luminează camera mea.  

E o lumină galben-aurie care pătrunde şi în cel mai mic colţişor al camerei. Mă cuprinde o 

toropeală plăcută şi mă afund într-un somn dulce. 

      Dintr-o dată aud un sunet fin, ca un bâzâit uşor de albină. Deschid ochii şi îl văd pe 

roboţelul meu, Robby, cum mă privea cu ochii mari, scânteitori. Uitasem de el! Chiar nu m-

am mai jucat cu el de foarte mult timp! Am rămas uimit când m-a întrebat: 

 - Vrei să călătoreşti cu mine în lumea jucăriilor? 

  Nu ştiam ce să spun. Am înclinat din cap în semn ca „Da” şi Robby m-a luat de mână. Am 

simţit că devin uşor ca un fulg de zăpadă şi încep să plutesc. Am ajuns împreună cu roboţelul 

meu în colţul meu cu jucării. Doar că acest colţ era uriaş. Era o lume întreagă, plină cu 

jucăriile mele şi fiecare dintre ele avea viaţă. Toate erau fermecate: vorbeau, se mişcau 

singure, lucrau să îşi construiască lumea lor. 

 - Nu înţeleg ce se întâmplă! Robby, ce fac jucăriile mele? 

 - O să îţi spun. Jucăriile tale şi-au dat seama că ai crescut şi nu mai vrei să te joci cu ele. 

Eşti mare şi eşti foarte ocupat cu şcoala, sportul, pianul şi alte activităţi. Aşadar, noi ne-am 

hotărât să ne construim o lume a noastră, o lume fermecată, în care să ne descurcăm singuri. 

Nu vrem sa te deranjăm şi de aceea totul se întâmplă în timpul nopţii când tu dormi. Lumina 

fermecată a lunii ne ajută să avem puteri magice şi să facem toate aceste lucruri. 

 - Nu ştiu ce să spun...Şi sunteţi fericiţi aşa? Să munciţi pe timpul nopţii? 

 - Da...Bineînţeles că cea mai mare fericire am trăit-o când tu te jucai cu noi. Dar nu avem ce 

face. E firesc să creşti mare şi noi să rămânem singuri. 

 - Dar nu aţi fi mai fericiţi dacă ar fi un copil mic care să se joace cu voi? 

 - Ba da. 

 - Ei bine, m-am gândit ca am în vecini un copil sărac. Are vreo trei ani şi nu am văzut să 

aibă jucării. Cred că îi voi da lui toate jucăriile mele. Ce zici? 

    Roboţelul tăcu. Ochii i se umplură de lacrimi strălucitoare asemeni diamantelor.  

 - Să ştii că e un gest foarte frumos din partea ta, spuse el cu vocea tremurândă. Tu ai fost un 

copil atât de bun şi ai avut grijă de noi. Nu ne-ai trântit, nu ne-ai rupt şi mereu ne-ai curăţat 



când ne-am murdărit. Cred că este o idee minunată ca de acum să avem un alt partener de 

joacă. Sper doar să fie la fel de grijuliu ca tine. 

 - Stai liniştit! Alex e un copil cuminte şi sunt sigur ca va avea grijă de voi la fel cum am avut 

eu. 

 Dintr-o dată m-am trezit. Am visat? A fost adevărat? M-am dus la colţul meu de jucării. 

Toate erau acolo nemişcate, aşa cum le-am lăsat eu cu mai mult timp în urmă. M-a cuprins o 

tristeţe când mi-am văzut roboţelul rezemat de maşina de poliţie.  

- Dragul meu prieten, de azi vei avea un copil cu care să te joci! 

  Am împachetat frumos toate jucăriile şi le-am dus la Alex. Acesta a fost atât de fericit încât a 

plâns. Părinţii lui mi-au mulţumit şi m-au asigurat că Alex va avea grijă de jucării. 

 Sunt fericit! Mi-am dat seama cât de important este să faci o bucurie celor din jurul tău.  -  

Dragul meu roboţel, sunt sigur ca vei fi fericit cu noul tău prieten. Îţi mulţumesc pentru că ai 

fost prietenul meu şi nu te voi uita niciodată! 

 

Szocs-Braic Darius 

Clasa a V-a B 

Şcoala Gimnazială „Miron Cristea”, Topliţa 

prof. îndrumător: Carmen Bucur 

 

Robo Roboăaăul 

 

 

      A fost odată ca niciodată, un roboţel pe nume Robi Roboţaşul. Robi nu era ca ceilalţi roboţi, nu 

putea vorbi. El era un roboţel de joacă, adică scotea nişte sunete ciudate. Când a împlinit şase ani a 
mers la şcoală. Acolo toţi copiii râdeau de el fiindcă cuvintele lui semănau cu nişte bâzâituri de albină. 
Doar un singur coleg şi-a luat inima în dinţi şi a spus: 

   - Lăsaţi-l în pace! Este un roboţel, ca şi noi! El vorbeşte altă limbă, ceea ce dă dovadă de isteţime! 

    La ora de sfârşit, Robi se îndreptă spre Ani, colegul ce i-a luat apărarea şi a încercat să îl facă să 
înţeleagă că îi mulţumeşte. Nu a reuşit să îl facă să înţeleagă aşa că atunci a luat o foaie şi şi-a scris 
cuvintele. 

    Aşa trecu o zi, trecu o lună, trecu un an şi tot aşa până când, cei doi roboţei deveniră prieteni buni. 

Într-o zi, la banca fiecărui coleg, Ani şopti la ureche o veste care i-a întristat pe toţi. Doar Robi 
rămase, şi când Ani se apropie de banca roboţelului, spuse cu voce tare: 



 - Prietene! Mi-ai făcut viaţa mai interesantă, cu drumeţiile pe care le-am făcut cu doamna 
învăţătoare şi cu colegii! O să te întristeze că eu plec în Calculatoria, ţara mea natală. 

 Roboţaşul se gândi la prietenul său şi îşi zise în gând: „Ce caută el acolo? Doar e un robot, nu un 
calculator!” 

 Născoci el un plan bine pus la punct şi îşi făcuse provizii. Intenţiona să meargă, pe furiş, alături de 
prietenul său. 

 În ziua plecării, toţi colegii i-au dat câte un dar care să îi amintească de prieteniile legate şi de 
întreaga clasă, dar Robi i-a dat în dar o oglindă personalizată de care era legat un bilet pe care scria: 

 „Calculator de nu eşti, 

  Tot sper să ne-aduci veşti! 

  Sper să ai bucurie, 

 Dar totuşi puţină mândrie!” 

     Lui Ani i-au dat lacrimile de tristeţe, cu gândul că acolo, în Calculatoria, el nu are nici un prieten, şi 
că ţine foarte mult la aceşti colegi şi mai ales la Robi şi la învăţătoare. 

    Ei mergeau pe acelaşi drum spre casă şi au mai vorbit despre temele de la şcoală. Una dintre teme 
era să realizeze un colaj cu cel mai bun prieten, iar Robi se gândi cum să facă el să obţină o poză cu 
Ani. Cumva, cu greu, a obţinut-o. 

 Robi i-a convins pe părinţi că merge în excursia organizată de doamna învăţătoare, până în 
Calculatoria, ca să se întâlnească cu Ani. Când părinţii lui Ani făceau ultimele pregătiri, Robi se sui pe 
pavilionul maşinii. Aventura vieţii sale a început. 

Pe drum, s-a lovit de câteva ori la cap, la picioare, la mâini şi la trunchi, dar a îndurat toate astea 
pentru tovarăşul lui. 

      Când au ajuns la destinaţie, Ani a constatat că ceva e pe maşină. S-a urcat pe ea şi acolo l-a văzut 
pe prietenul său, învineţit din cap până în picioare. Au coborât de pe maşină şi i-a rugat pe părinţii săi 
să îl lase să stea cu ei până când venea autobuzul cu care trebuia să meargă acasă. Atunci, ca prin 
magie, Robi a spus primele lui cuvinte: „Mulţumesc mult că mă lăsaţi să rămân aici, până când vine 
autobuzul!” 

     Robi a ajuns acasă cu bine şi de atunci se mai vizitau, în vacanţe, nu pe furiş, ci cu toată familia, 
rămânând prieteni pe viaţă. 

 

 Amalia-Ioana ICHIM, clasa a III-a 

Liceul Teoretic „O. C. Tăslăuanu” 

îndrumător prof. înv. primar Sorin-Gavril STAN 

 

 

 
 



 
Ca prin magie 

 
 
 
 
 
 

Într-o zi, robotul Ilie, 
Mirosind o păpădie: 
„Hapciu! Ah! Nu e bine 
Așa-mi trebuie mie 
C-am rupt o floare 
Ca un soare.” 
  
Și s-a dus Ilie 
La o florărie. 
Și-a cumpărat o floare 
Mai albastră decât o mare. 
Și s-a dus acasă 
Cu lecția învățată. 
 
 

            
         

Autor: Medeea ISAC  
clasa a III-a 

  Liceul Teoretic „O.C.Tăslăuanu” 
îndrumător prof. înv. primar Sorin-Gavril STAN   

 

 



Ca prin minune 

 

- Cum a luat naștere robotul Pinking? 

,,Boto Pinking’’ – în traducere, pentru adulții care nu înțeleg limbajul copiilor de trei ani, 
robotul pinking. Această misterioasă creatură era prietenul meu cel mai bun, confidentul meu, 
acel ceva ce-mi alungă singurătatea și plictiseala, când părinții mei erau la serviciu. 

 Dorința mea era aceea de a scăpa de ,,tanti’’, care avea ,,grijă’’ de mine, atunci când părinții 
mei erau nevoiți să mă lase ,,singură’’. Nu-mi plăcea ,,tanti’’, era inversul mamei mele. Avea un 
miros greoi, era înaltă și grasă, iar cea mai mare plăcerea a ei era televizorul, pe care îl privea 
fără să se plictisească.  

 Singura mea alinare, în acele ore care păreau o veșnicie, era Pinking, prietenul meu 
imaginar, un roboțel jucăuș, care mă însoțea în tot locul și la tot pasul. Îl iubeam cu toată ființa 
mea. 

 Când părinții mei au aflat de el…!!! Tata îmi spunea că visez, iar Pinking nu există. Mama 
știa că Pinking există și e prietenul meu cel mai bun. Mă încuraja și îmi spunea mereu: 

- Crede cu adevărat în visele tale! Urmează-le și vei vedea că nu există imposibilul! Dacă 
tu vrei ca Pinking să prindă viață, și asta îți dorești cu adevărat, așa va fi! 

Îmi îmbrățișam și-mi sărutam mama așa cum mă ,,îmbrățișa’’ Pinking pe mine. O iubeam așa 
cum îl iubeam pe Pinking. Visam mereu la acea clipă când Pinking va fi cunoscut de toată lumea. 

- După cincisprezece ani 

Șansa a fost de partea mea și m-am calificat la etapa națională a Concursului de informatică 
și Robotică. Sunt o adolescentă fascinată de tehnologie, iar prin joaca de-a ingineria, am reușit să 
descopăr lucruri interesante. Deși mama nu este de acord cu ,,statul’’ pe calculator, trebuie să 
accepte că tehnologia a avansat, face parte din viața noastră, trebuie să ne împrietenim cu ea și 
să o folosim în beneficiul nostru. 

Pe calculator, am avut ocazia da a descoperi modul de transmitere a mișcărilor în robotică. 
Atunci gândul meu a zburat la Pinking, roboțelul care mi-a fost alături mereu când aveam nevoie 
de un tovarăș de joacă. 

Mi-am adus aminte de vorbele mamei, care m-a încurajat mereu și care m-a învățat să cred 
că nimic nu e imposibil. 

Am început să studiez singură despre robotică și roboți industriali, roboți terapeutici, militari, 
majordomi sau hamali. De ce nu și despre robotul prietenul meu, tovarășul meu de viață?! 

Vorbele mamei îmi inundau toată ființa: 

,, - Crede în tine! Crede îm puterea ta! Dacă-ți dorești ceva cu adevărat, visul tău va prinde 
viață.’’ 

- Wow! Asta da provocare! 



De dragul lui Pinking mi-am adunat toate gândurile, toate cunoștințele, am început să fac 
proiecte, să cumpăr toate piesele și toată aparatura de care aveam nevoie pentru ca vechiul meu 
prieten să devină palpabil. 

 Peste puțin timp, trebuia să mă prezint la etapa națională a Concursului de informatică și 
Robotică, iar cu acest prilej trebuia ca Pinking să devină real. Oare voi reuși? 

  În mintea mea a început o bătălie care mă scufunda în oceanele neliniștii. Dacă nu voi reuși 
să-mi duc planul la bun sfârșit? Oare Pinking va prinde viață? O parte din mine era neliniște 
totală, haos, iar cealaltă parte mă îndemna să-mi duc planul până la capăt. 

 Emoție, neliniște, ambiție pun stăpânire pe mine. Adună-te, fată, mi-am zis! 

Trebuie să poți! Urmează-ți visul! 

Gândirea, inventivitatea, încrederea în forțele proprii și în aptitudinile mele, trebuiau să 
înlocuiască neliniștea care mă posedă în ultima perioadă. 

Acum Pinking e un proiect. De pe o coală albă, ca dintr-un tablou, mă privește. Sunt plină de 
emoțieși abia aștept să-l îmbrățișez. 

A sosit și ziua în care trebuia să mă despart pentru o săptămână de ai mei. Brașov, strada 
Iuliu Maniu, 50, Universitatea Transilvania. Aici urma să se desfășoare Concursul de Informatică 
și Robotică. 

Era o dimineață răcoroasă de mai. Soarele se arăta timid la răsărit și parcă se ascundea 
după munții semeți. Cu rucsacul în spate, laptop-ul în mână și cu gândul la proiectul meu, adică 
la Pinking, mă îndrept cu pași grăbiți către microbuzul care urma să  mă ducă în orașul 
Coroanei. 

Emoțiile au început să mă lovească abia după ce microbuzul s-a pus în mișcare. Încerc să mă 
adun și să mă gândesc la lucruri frumoase, privind pe fereastra microbuzului, la tabloul feeric al 
naturii. După câteva ore de privit la imagini grăbite, care îmi alergau în fața ochilor, am ajuns în 
orașul al cărui patron e Fecioara Maria, iar acest lucru mă mișcă pentru că sunt una din 
posesoarele acestui nume. 

În scurt timp ajungem la Universitate. Clădirea semeață ne așteaptă, dornică să adune căte 
un strop din sclipirea minții noastre. Am colindat curioasă holurile Universității, încercând să mă 
împrietenesc cu ea. Eram încântată să văd lucruri noi. 

În scurt timp, a trebuit să mergem să ne cazăm într-o pensiune de la poalele Tâmpei. Am dorit 
să fiu mai aproape de stele, așa că am ales locul de la mansardă. Încet, încet podoabele cerului 
începeau să licărească una câte una. Iubesc necunoscutul înstelat și această frumusețe fără 
seamăn mă aruncă în lumea melancoliei și a liniștii sufletești. 

Mă apuc de treabă. O rezistență, un motoraș, un tranzistor...încep să leg piesele componente 
între ele. Dorința mea arzătoare da a-i da viață roboțelului Pinking se împletește armonios cu 
frumusețea mirifică a nopții. 

- Gata! Evrika! Am reușit! Tu ești Pinking, iar eu sunt creatoarea ta, și așa cum tu ai avut 
grijă de mine să nu mă plictisesc, tot așa eu voi avea grijă să nu te plictisești alături de 
mine! 



- Recepționat! Eu sunt Pinking, tovarășul tău, care nu te lasă să te plictisești, așa că vino 
cu mine, creatoarea mea, în lumea necunoscutului, să zburăm pe aleile constelațiilor! 

Mă îmbrățișează. Întreaga mea ființă este străbătută de un fior electrizant. 

Ca prin minune, mă desprind din cameră și văd, plină de uimire, că mă apropii de oceanul de 
stele. E uluitor...iubesc stelele pentru că trăim sub ele, râdem, plângem, cântăm, dansăm, ne 
îndrăgostim sub stele, ele ne privesc neîncetat de acolo de sus, dar noi atât de rar le contemplăm. 

- Uite, creatoarea mea, cât de uimitor este pământul văzut dintre stele! 

Întorc capul și văd Planeta Albastră cum dansează pe orbita ei, într-o armonie deplină. Era o 
încântare pentru ochi să privească asemenea minunăție. Multă lumină și frumusețe îmi scaldă 
privirea, iar bucuria mea este deplină, pentru că am ocazia să privesc asemenea frumuseți, alături 
de cel mai vechi prieten al mei, primul meu prieten – Pinking. 

- De unde atâta lumină? 

- Privește în stânga ta! E Venus, vestita zeiță a frumuseții, care s-a desprins de lumea 
pământească și acum e o frumoasă planetă luminată puternic de soare. 

Priveam uluită bulgărele uriaș de aur căruia noi pământenii îi spunem ,,Luceafărul’’. Ne 
apropiem puțin. Căldura este ucigătoare, dar curiozitatea mea nu are limite. Bulgărele auriu era 
o suprafață lucioasă, cu munți și canioane, creste goale, vulcani și valuri de lavă întărită. Ne 
îndepărtăm grăbiți pentru a nu ne topi. 

 În partea dreaptă, planeta Marte se leagănă ca într-un vals al infinitului. 

- Pinking, hai să aterizăm! Vreau să ne jucăm cu nisipul roșu, bogat în fier, ce este 
împrăștiat pe întreaga planetă! 

- Recepționat! Vom ateriza pe muntele Olimp, cel mai mare și mai înalt de pe planetă. Are 
o înălțime de 24 kilometri și un diametru de 550 kilometri. 

Coborâm și, curioși, începem să explorăm muntele. Praful roșu era de o finețe deosebită și un 
miros ciudat. Dintr-un crater se ivesc un grup de marțieni, care își îndreaptă amenințători, 
laserele către noi. 

- Suntem vietăți pașnice! Am venit să privim frumusețea rubinică a acestei planete! 

Înverșunați, marțienii încep amenințarea. Pinking mă îmbrățișează, protejându-mă de pericol 
și decolăm în grabă, părăsind Planeta Roșie. 

- Bine că am scăpat! Prefer să rătăcim prin univers decât să mai pun piciorul pe altă 
planetă. 

- Oricum, poate, vom avea ocazia să ne întâlnim cu OZN-uri, care călătoresc prin Univers 
în căutarea aventurii, spune Pinking curajos. 

În călătoria noastră prin Infinit, ajungem la Ursa Mare și apoi la Ursa Mică, pe care le-am 
admirat de mii de ori în serile senine. Ne așezăm pe ultima stea a Ursei Mici, Steaua Nordului, și 
încep să-i povestesc lui Pinking despre legenda care spune că Hera, soția lui Zeus, a transformat-
o pe Callisto într-o ursoaică, din gelozie, când a aflat că Arkaș, fiul Callistei era de fapt fiul lui 



Zeus. Într-o zi, Arkaș a văzut ursoaica și a vrut să o ucidă, neștiind că de fapt este mama sa. Zeus 
a deviat săgeata lui Arkaș, iar pentru a o proteja pe Callisto, el l-a transformat pe Arkaș într-un 
urs tânăr și i-a suit pe mama și pe fiul ei pe cer. Astfel Callisto a devenit Ursa Mare, iar Arkaș 
Ursa Mică. 

După ce ne-am odihnit și ne-am încarcat cu energie de la Steaua Polară, ne-am continuat 
călătoria prin Univers. 

- Uite, Pinking, frumoasa Constelație a Lebedei, care îmi amintește și ea de Zeus. El s-a 
transformat într-o lebădă pentru a se putea apropia de frumoasa Leda. Din această 
legătură s-au născut doi copii, frumoasa Elena și Polux. 

- Câte legende frumoase știi, creatoarea mea, dar toate sunt povești născocite pentru a vă 
umple sufletele de miracol și pentru a vă apropia, prin poveste, de inexplicabil. 

- Acestea sunt poveștile care mă adormeau seară de seară, iar mama mă arunca în lumea 
viselor, spunându-mi toate aceste legende cu atâta dăruire, încât nu am să le pot uita 
niciodată. 

- Privește, creatoarea mea, întrăm în Zona Zodiacului din partea nordică a cerului! 

Privirea mea caută cu nerăbdare Constelația Leului, aceasta fiind zodia în care m-am născut. 

- Uite, Pinking, Constelația Leului! Leul este semnul meu zodiacal și aș vrea să-ți povestesc 
legenda acestei constelații. Acest semn zodiacal a fost venerat încă din vechiul Egipt, 
deoarece, la vremea inundațiilor anuale provocate de Nil, Soarele intră în constelația sa. 
Această inundație era vitală pentru țară. Și astăzi mai există multe fântâni din care apa 
curge printr-un cap de leu, amintind de venerația anticilor. Marea Constelație ne 
amintește de puternicul Hercule, care trebuie să ucidă leul din Nemeea. Bestia era foarte 
puternică, deoarece avea blana tare ca oțelul. Când a apărut bestia, Hercule a tras cu 
săgeți în ea, însă acestea nu au pătruns prin blană, dar Hercule a reușit să omoare leul 
sugrumându-l. Doar, cu o ghiară a leulu, care era tare ca diamantul, a reușit eroul să 
jupoaie monstrul și a purtat blana pe post de armură, pentru a-l proteja. 

Ne-am urmat curiozitatea și am patinat ușor în neant, oprindu-ne în dreptul unei constelații ce-mi 
aducea aminte de cea mai dragă ființă de pe pământ – mama. 

- Wow, uite, Constelația Peștilor! Această constelație are cea mai frumoasă legendă. Se 
spune că zeița dragostei, Afrodita, și fiul ei, Eros, erau urmăriți de Trithonos pentru a-i 
ucide. Înainte ca bărbatul să-i poată ajunge, mama și fiul ei au sărit în mare și s-au 
transformat în doi pești. Mai târziu, acești pești au fost suiți pe cer de către Zeus și prinși 
între ei cu o legătură uriașă. Această legătură reprezintă dragostea de mamă. 

- Nu pot înțelege ce e acea dragoste de mamă, dar văzându-ți ochii sclipind în umezeala ce-
i învăluie, cred că e ceva ce nu are limite, precum Universul prin care hoinărim, ceva ce 
nu se poate explica. 

- Așa e, Pinking! Iubirea de mamă e asemenea Universului, plină de lumină și de înțelesuri, 
nu are limite și e neprețuită. 

În depărtare, o strălucire roșiatică îmi atrage atenția. E uluitoare, dar totodată ciudată. 



- Ce este asta, Pinking? 

- Este Steaua Antares, o stea fixă, cu strălucire roșiatică, un soare uriaș cu diametrul de 
700 de ori mai mare decât al Soarelui pe care-l cunoști. 

- Am auzit de Antares. Este ochiul roșiatic al scorpiei, zodia aducătoare de ghinion și 
nenorociri. 

Spaima mea se adâncea când un vâjâit se apropia amenințător de noi. O cometă splendidă 
luminează întreaga Cale Lactee, iar în urma cozii ei impresionante se zărește un OZN imens. 
Dintr-o dată, OZN-ul începe să împrăștie raze laser în preajma lui. Meteoriții se sparg în mii de 
bucăți, care rătăcesc haotic prin spațiul infinit. O piatră desprinsă dintr-un meteorit se apropie 
amenințător de mine, iar Pinking o prinde precum un erou. Antarea, bătrâna stea roșiatică, 
moare declanșând explozie. Tot universul e luminat de explozia puternică, în timp ce întreaga mea 
ființăeste întunecată de teamă, panică și deznădejde. 

- Pinking, te rog, ajută-mă! Cred că suntem înghițiți de gaura neagră născută în urma 
exploziei! 

Cad sau plutesc în abisul Universului? Unde ești, Pinking? Nu mă părăsi!!! 

Deschid ochii învăluită într-o spaimă ucigătoare. Deasupra mea, stelele luminau cerul nopții mai 
frumos ca niciodată, iar tot acest tablou feeric era încununat de o liniște măreață. Lângă laptop, pe 
măsuță, stătea o piatră bizară pe care scria ,,CREDE ÎN VISUL TĂU!’’ 
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Până ăi animatronii au un suflet 

 

O lume paralelă cu lumea cunoscută de noi a fost înrobită de roboți, iar copiii dispăreau pe zi 
ce trece, unul câte unul. 

Într-o fabrică veche, care după un an în afaceri a fost închisă din cauza mirosului și sunetelor 
ciudate, era o dragoste ca în povești. Yexy și Tox, erau urmăriți de Trixie, care încă trăia în imaginație 
și credea că mai are o șansă să îi câștige inima lui Tox. 

Gelozia a împins-o să pună mâna pe lamă și să o desfigureze pe Yexy, dar aceasta s-a oprit 
când a fost zărită de el: 

- Trixie, ce faci? 
- Oh, ce am făcut!?! a spus Trixie după ce și-a deschis ochii cu care și-a văzut oribila faptă. 

Yexy a dispărut în întuneric pentru a nu i se mai vedea fața vreodată. Pierdută în întuneric a fost 
găsită de unul dintre cei mai haini animatroni Springy. 

- Te-ai pierdut, draga mea? 
- Cine ești? 
- Nu te speria, voi fi călăuza ta prin întuneric! 
- Bine, pentru că viitorul nu cred că vrea altceva decât să fiu pierdută. 

Dar nu se termină totul aici. Tox și Trixie merg să îi ceară ajutorul lui Bony, cel mai bun prieten al 
lui Trixie, care avea în biroul lui toate planurile fiecărui animatron, până și pe cel al lui Springy, dar, pe 
acele planuri, era scris viitorul fiecăruia, iar Bony nu avea voie să le citească în afara situațiilor 
extrame. 

Bony , prietenos, le-a oferit ajutorul. Când au ajuns la capătul coridorului, lumina s-a stins și, din 
toate părțile, erau sfâșiați de gheare. Și se auzea o voce răgușită care spunea: 

- M-am întors! 
Apoi luminile s-au reîntors și au început bănuielile legate de aceste lucruri stranii, dar nu s-au 

pierdut cu firea și au căutat-o pe Yexy. După două ore de căutare nu au găsit nimic. Totul era gol și 
pustiu. 

Singura soluție era să îi ceară ajutorul lui Astro, șeful fabricii. 
- Salut, Astro! 
- Hei, bună, deci până la urmă ați venit! 
- Ahăm...Yexy a dispărut. 
- Nu mai spune?! Și ce legătură am eu cu asta? 
- Tu ești singurul care are acces la camerele de supraveghere din fabrică. Te rog, ajută-ne! 
- Nu mă bag. Am lucruri mai bune de făcut, cum ar fi număratul acestor facturi. 
- Hei, Astro, va fi distracție! Dacă ne ajuți, nu te vom mai deranja. Promitem! 
- Bine...cu iubirea voastră siropoasă de roboți...!!! 
- Mulțumim!!! 
- Pe camerele de filmare nu s-a văzut nimic suspect, dar nu vă faceți griji, mai este o rută 

care nu a fost explorată. 
- Sigur acolo este Yexy. Haideți! 

Între timp Springy își pregătea planul diabolic, să îi ia cipul lui Yexy și să îl introducă în 
animatronul reconstruit de el cu mulți ani în urmă, cu inima unui copil omorât de acesta. 

Yexy, pierdută în gânduri, îl întreabă: 
- Ce vrei să faci cu mine? 
- Vreau să te ajut, dar cu o condiție. 
- Care? 
- Să mi te supui! 

Privind pe pereții deteriorați și plini de sânge, văzu scris planul lui Springy de a-i fura cipul, așa că 
înainte să i-l ia, ultimele sale cuvinte au fost: 



- Iartă-mă, Tox! și a fost scoasă din funcțiune, iar Golden Astro, animatronul reconstruit, a 
prins viață. 

Chiar în acest moment au ajuns și prietenii lui Yexy, dar era prea târziu. 
O voce răgușită începe din nou să vorbească. 

- Salut, Astro! Ei bine, ne întâlnim din nou! 
- Vocea asta...., e imposibil! 

Bineînțeles, credeai că am murit? În tot acest timp am fost aici. Atâția ani aici am stat și acum m-am 
întors, să vi-l arăt pe noul Golden Astro reconstruit piesă cu piesă din proiectul tău care a dispărut cu 
mult timp în urmă și ... ghici de cine găsit?!... de mine. Dar tu și Golden Astro sunteți total diferiți.  
Vezi tu, el este exact opusul tău. El niciodată nu și-a dorit să redeschidă fabrica, ci să o facă bucăți-
bucățele. Ha ha ha ha ha ! 

- Nu! 
- Ți-a fost dor de mine, Astro? l-a întrucăt Golden Astro. 
- Gata cu vorba! Distruge-i, a spus Springy. 

Acesta a trimis o undă magnetică, dar, curjos și cu iubirea în sufletul lui de robot, Tox s-a 
sacrificat pentru ca ceilalți să rămână în viață. 

- Fac orice pentru voi, prieteni, a spus cu glasul sfâșiat de durere, apoi a fost scos din 
circuit. 

Yexy, sprijinită cu capul de o cutie prăfuită, ca prin magie, prinde viață pentru că ea, ca fiecare 
animatron, are o inimă. Inima fiecărui copil care a dispărut. Când l-a văzut pe Tox dezmembrat și scos 
din circuit, l-a lovit pe Golden Astro în punctul sensibil și i-a frânt inima. 

Iar de Springy nu vom mai auzi. 
În final Tox a fost reconstruit, Yexy și Trixie redevin prietene, trecutul a rămas în trecut. 
Și peste doi ani, afacerea lui Astro va da roade. 
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Regretul 

 

Au trecut aproape zece ani de când am fost transformat într-un robot, și, cu umilință, îmi cer 

corpul înapoi, dar ...în zadar! 

De multe ori, tot felul de străini cărora obișnuiam să le zic ,,cei mai buni prieteni’’, mi-au rănit 
sufletul, pe rând, fără nicio remușcare. Au călcat în picioare trecutul și au spart viitorul. 

Doar s-au folosit de puterea mea și de naivitatea mea. 

Credeam în prieteniile veșnice și în prietenii care iau, dar și oferă. 

La un moment dat mi-am atins punctul maxim vulnerabil, așa că am vrut să scap de 
sentimente, pentru a nu mai simți trecutul și nici prezentul. M-am distrat în laborator când costumul 
de robot. Însă, cipul la nivelul capului a fost infectat de virusul ,,Evilmania’’, care i-a reabilitat puterile. 
A pus stăpânire pe tot costumul. Neobservând, l-am luat bucuros, și, în următoarea secundă, s-a 
închis de tot. Nu-l puteam da jos. 

Simțeam deja răul din mine și mă împotriveam. După câteva minute bune de luptă, acesta 
cedează, dar costumul nu-l puteam da jos încă. știam că va reveni în forță și va pune stăpânire pe 
mine. Mereu stătea ascuns fiindcă nu știam când va ataca și cu puterea unui robot ce rău putea să 
facă. 

Cu ultimele mele puteri, scriu acest jurnal, ca să știe oamenirea cine m-a înrăit. 

Încercam să-i salvez pe toți, dar pe mine cine mă va salva? 

Oricum deja îi simt puterea stăpânindu-mă, așa că mai am doar câteva cuvinte de spus: 
Iertați-mă când nu îmi voi aminti de mine! 
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Visul unui robot 

A fost odată, într-o îndepărtată galaxie, o planetă. Planeta era populată de niște 

roboți prietenoși, care doreau să intre în contact cu oamenii. Așa că, după sute și sute de 
încercări de a contacta oameni, ei s-au gândit să îl trimită pe unul dintre roboți pe pământ 
pentru a se împrieteni cu pământenii. Așa a ajuns pe pământ L69, cel mai prietenos dintre 
roboți. 

Nu după multă pregătire, a fost trimis pe pământ. A aterizat în curtea casei unui copil. 
Acesta s-a apropiat curios de navă, iar când L69 a ieșit, copilul s-a speriat. Robotul se 
îndreaptă către copil și parcă voia să îl facă să nu îi fie teamă de el. Până la urmă l-a 
convins pe copil, i-a câștigat încrederea. 

După un timp, copilul s-a atașat de el, îl ingrijea și le povestea tuturor despre noul lui 
prieten L69, pe care copilul l-a poreclit ,,Robo’’. 

Robo a devenit mana dreaptă și omul de nădejde al copilului. Îl însoțea peste tot, îl 
ajuta cu orice avea nevoie, iar copilul îi oferea iubire și prietenie adevărată Robo a devenit și 
prietenul tuturor colegilor copilului. 

De atunci copilul și-a schimbat cu totul părerea despre roboții de pe planeta lui Robo. 

Până atunci el îi vedea pe toți ca fiind doar niște mecanisme performante, dar acum a 
aflat că acei roboți, veniți din galaxii ascunse și negăsite de om, aveau sentimente și visau să 
ajute oameni, să-i cunoască, să le fie prieteni. 

Pentru copil se apropia cel mai greu lucru. Pentru că robotul a anunțat că oameni 
sunt prietenoși și inteligenți, a primit ordin să se întoarcă pe planeta lui, pentru că și-a 
terminat treaba pe pământ. Atunci robotul i-a spus cu greu în suflet copilului că trebuie să 
plece. Copilul degeaba l-a rugat,  nu se putea opune ordinului. 

Așa că următoarea zi, robotul și-a luat rămas bun de la toți prietenii pământeni și le-a 
promis tuturor că va face tot posibilul să se întoarcă la ei. 

Din acea zi copilul îi simțea tot mai tare lipsa, iar zilele treceau tot mai greu. Nu după 
mult timp, după o zi de școală obositoare,îl găsi pe iubitul lui, Robo, pe pat. Robo i-a spus că 
marii conducători l-au lăsat să trăiască pe pământ. La aceste cuvinte copilul l-a îmbrățișat și 
i-a promis că îl va iubi și îl va aprecia mai mult ca până acum deoarece a plecat de pe 
planeta lui pentru a-i fi aproape unui copil. 

Asta este povestea despre o strânsă prietenie a unui robot și a unui copil, pe care nici 
galaxiile, nici planetele nu o pot distruge. Aceasta este o prietenie adevărată! 
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Super Robot 

 
 
Exista odată o fabrică, 
Ce producea roboței  
Mari, medii, mititei. 
Dar dintre ei, 
Doar unul era colorat 
Și perfect înșurubat. 
 
Acesta era special, 
La box campion mondial. 
Avea o grămadă de butoane,  
Instrucțiuni și microfoane. 
 
El pe toată lumea salva. 
Super Robot se numea.  
Greutăți ridica, 
Foarte puternic era. 
 
Cu copii el se juca, 
Jocuri noi îi învăța.  
Pe răufăcători departe îi ținea  
Și pe toți îi proteja. 
 
Roboțelul era prietenos 
Minunat și curajos. 
Era foarte îndrăgit, 
De toată lumea iubit. 
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