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Dedic această carte copiilor vioi!

Este un altfel de alfabet, în care veți descoperi istorioare interesante 
din viața unei fetițe, dar și povești și ghicitori.

O carte de cultură generală, carismatică, plină de emoții, o lectură 
perfectă pentru copiii curioși, îmbibată cu zâmbete, bunătate și 
înțelepciune. Veți învăța ce este binele și răul din perspectiva unei 

fetițe pe nume Ancuța, dornică să descopere lucruri noi.

Desenele din carte sunt realizate de copii cu vârsta între 
6 și 17 ani. Am decis că va fi minunat dacă istorioarele vor 
fi ilustrate anume de copii, care de fapt au devenit și primii 

cititori ai acestei cărți.
Le sunt recunoscătoare tinerelor talente care, alături de părinții 

lor, au implementat ideea mea între copertele acestei cărți. Doar 
împreună se pot crea lucruri frumoase.

Vă cuprind pe toți cu drag, să nu uitați că lucrurile create din 
bunătate mereu vor fi apreciate!

Dragă cititor, fie că ești mic sau mai măricel, încearcă să descoperi 
lucruri noi, să fii mereu vesel și optimist! 

Cu respect și admirație,

Cristina CosToV



Cine este Ancuța?
Ancuța este o fetiță de șase ani, care locuiește în capitală, 

frecventează grădinița și este la fel ca și toți copiii, curioasă, veselă, 
ageră, dar pe alocuri dezorganizată, încăpățânată și chiar mofturoasă!

Are o familie frumoasă, tata, mama și sora mai mare, niște bunici 
iubitori și animăluțe de companie.

De o seamă de vreme, fetița a devenit neascultătoare, nu mai 
vrea să învețe la grădiniță și face mofturi atunci când este vorba de 
însărcinări obligatorii. Iar atunci când vine acasă, stă cu nasul fie în 
televizor, fie în calculator.

Mama s-a sfătuit cu membrii familiei, a implicat bunicii și au decis 
că vor studia împreună, într-un mod interactiv literele și lucrurile noi.
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Zis și făcut!
– Ancuțaaaaa, vreau să-ți arăt ceva! a strigat-o mămica, intrând 

în casă.
– Mi-ai adus dulciuri? a întrebat copila.
– Ți-am adus niște abecedare, alfabetul, albinuța, privește cât de 

colorate și interesante sunt, încercă s-o intereseze mama.
– Sunt ocupată! Trebuie să lucrez la computer, cu o mină serioasă, 

a declarat fetița, așezându-se în fotoliul din fața computerului.
Mama, supărată, a decis să pună capăt acestei obrăznicii și a 

deconectat cablul televizorului și al internetului. 
A început o isterie urâtă de tot, Ancuța țipa, plângea și se văita, 

dar peste un timp s-a liniștit, atunci când a văzut că nimeni nu 
observă concertele ei isterice. Peste un sfert de oră de plâns, fata și-a 
amintit unde și-a lăsat jucăriile, a scos din dulap două cutii imense 
și a cotrobăit prin ele, iar când s-a plictisit și de acestea, a început să 
o implore pe mama să-i permită măcar televizorul. 

– Vei privi televizorul o oră pe zi, cu condiția că vei fi ascultătoare 
și vei conlucra. Dacă vei învăța alfabetul vara aceasta, vei avea acces 
și la internet, dar tot dozat, a atenționat-o mama.

Fetița nu avea încotro, șmecheră din fire, a decis să o asculte pe 
mama pentru început, iar apoi o va îndupleca cumva.

Mama a fixat panoul cu alfabetul pe perete, Ancuța l-a privit 
atent și a menționat:

– Nu înțeleg nimic, doar niște bețișoare și cerculețe. Ăsta o fi 
alfabetul tău? 

– Acesta este alfabetul latin și prima literă este A, o vocală 
inconfundabilă și deseori întâlnită, are forma unui acoperiș de casă. 
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Tu ce zici, cum îți pare litera?
– Ei, câteva bețișoare, a zâmbit fata.
– Numele tău începe cu litera „A”, și-a oferit tata ajutorul.
– Și ce trebuie să fac cu această literă? a întrebat iute fata.
– Hai să vedem câte cuvinte încep cu această literă, a încercat 

mama s-o intereseze pe Ancuța.
– Îmi pare plictisitor jocul, a ripostat fetița.
– Albină, începe cu „A”, a menționat bunica.
– Arici! a strigat bunicul din antreu.
– Albastru! a răspuns provocării sora mai mare.
– Alfabet, abecedar! continuă mama.
– Apetit! a strigat tata din bucătărie.
Copila, supărată foc, le-a spus:
– Ancuța nu vrea să vă asculte! 
Toți râdeau. 
– Vezi cât de vesel poate fi învățarea unei litere?, a menționat 

mama. 
– Nu vreau să învăț, a ripostat din nou fetița. 
Bunica încercă să o liniștească. 
– Vino să-ți povestesc o istorie interesantă despre o albinuță! Tu să 

fii atentă, pentru că multe cuvinte vor începe cu litera „A”, trebuie să 
mă ajuți, sunt bătrână și uit uneori. Să vezi ce istorie ți-am pregătit,a 
zâmbit dulce bunica. 

„A fost odată ca niciodată un roi de albine, locuia într-un stup 
alb imaculat, sub cerul albastru. Albinele erau foarte harnice și 
ambițioase, se întreceau la cules nectar. 

Mezina familiei, o albinuță pe nume Alina, tot mai des lenevea 
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și se ascundea în odaia sa, cât mai departe de treburile familiei, iar 
când era vorba de mâncat, lua lingura cea mare și era prima la masă. 
Dacă era rugată să vină în ajutor, Alina găsea zeci de scuze și din 
nou se ascundea în cameră. 

Părinții au stat cât au stat pe gânduri și au decis să o învețe minte. 
Într-o noapte, Alina a adormit buștean, au luat-o încetișor și au 

dus-o departe de casă, au așezat-o într-un alun, i-au făcut un ascunziș 
să nu-i fie frică și au lăsat-o singură. 

Doar mama-albină a rămas să o urmărească din depărtare, deși 
albinuța era alintată, totuși încă era mică. 

Mare i-a fost mirarea Alinei atunci când s-a trezit, în jur locuri 
necunoscute și nici zare de familie. A plâns cât a plâns și s-a ascuns 
în culcușul pregătit. Nu înțelegea ce i se întâmplă, dar nu se grăbea 
să iasă din ascunziș. 

A stat cât a stat, dar peste un timp a flămânzit și a decis să iasă 
la lumină, a urcat atent în vârful alunului, să cerceteze teritoriul. În 
jur era un câmp deschis, verde și colorat, plin de flori albe, albastre, 
roșii, galbene, toate nuanțele curcubeului, iar aromele, care veneau 
de la ele erau foarte atractive, chiar apetisante. 

Albinuța nu știa cum să procedeze, căci 
de mult nu s-a folosit de aripi, nu s-a antrenat 
destul în zbor și nu a avut răbdare să asculte 
lecțiile, nu a dorit să coopereze cu familia și nu 
a aflat toate secretele pe care trebuie să le știe 
o albină. 

Tare mai era încăpățânată albinuța Alina și chiar 
dacă îi era foame, frica o asalta și mai mult. Tot aștepta 
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să vină cineva să o salveze, ieșea uneori din ascunziș, să vadă dacă 
n-o caută mama. 

Când a înțeles că ajutorul nu mai vine, a coborât din copac. Se 
temea să zboare, aripioarele ei erau șifonate, pentru că nu le-a folosit 
niciodată. S-a coborât încet din alun, apoi a ales un fir de iarbă înalt 
și s-a cățărat pe el. 

În câmpie, ziua în amiaza mare, când soarele lumina din plin, era 
un zumzet asurzitor, mii și mii de gâze zburau împrejur în căutarea 
hranei. Iar Alina își căuta rudele, tot întrebând pe cei din jur dacă 
nu cumva i-au văzut părinții. 

– Ia privește această albină, amice! Cred că nu are aripi, se târăște 
ca o furnică, râdeau alte albine de ea. 

Alina, amărâtă, s-a ascuns sub un brusture și a început să plângă. 
O albină bătrână a văzut lacrimile tinerei și s-a apropiat să o consoleze. 

– Cum te numești și cine ești? a întrebat-o bătrâna. 
– Sunt albina Alina, i-a răspuns micuța în șoaptă. 
– Sunt bătrână, mai repetă te rog o dată, fiindcă n-am auzit ce 

mi-ai spus, a rugat-o albina bătrână. 
– Mă numesc Alina și sunt albină! a strigat micuța ca să fie auzită. 
– Să nu uiți niciodată acest fapt, Alinuța! Dacă ești albină, de ce 

nu-ți desfaci aripile?, a întrebat bătrâna. 
– Nu știu cum... a șoptit Alina. 
– Dacă nu vei încerca, dacă nu vei exersa, dacă nu-ți vei aminti 

lecțiile, niciodată nu vei afla cum se face, a îndrumat-o albina. Trebuie 
să perseverezi, doar ești din neam puternic, harnic și ambițios, a 
menționat ea. 

Alina se sfii, dar mișcă un pic aripile. 

8



– Dacă nu te vei grăbi, curând va începe ploaia și îți va fi și mai 
greu să dai din aripi. Asumă-ți responsabilitatea și începe, restul va 
veni de la sine, a sfătuit-o albina bătrână. 

Alina a dat din aripioare, a scuturat din ele, a încercat să le miște 
și i-a reușit, s-a ridicat încet în aer și a făcut câteva piruete prin 
văzduh. 

– Privește în zare, acolo crește un arțar imens, florile sunt aromate, 
pline de nectar și, dacă vei ajunge la acel copac, vei avansa foarte mult 
și aripile tale se vor antrena, să nu te abați din cale, iar dacă vei vedea 
vreun pericol, să nu uiți că ai un ac ascuțit, i-a vorbit albina bătrână! 

Alina a ascultat sfaturile albinei și a zburat spre arțar, a făcut-o 
încet, agale, ca să poată cuprinde cu ochii toată câmpia și bucuria 
ei doar se amplifica, simți putere, curaj și pentru prima oară Alina 
nu mai avea frică.

În momentul în care a ajuns pe arțar, a simțit o aromă puternică, 
care a provocat-o să se apuce de treabă. Nu știa cum se strânge 
nectarul, dar înfometată a făcut-o instinctiv. 

După ce s-a săturat s-a întristat din nou, 
căci a rămas singură, părăsită de cei apropiați, 
chiar îi era rușine de comportamentul său, de 
lenea și frica sa și a înțeles, într-
un final, de ce i s-a întâmplat acest 
incident. A încercat de câteva ori să 
se alieze cu alte roiuri de albine, le-a 
promis că le va fi de ajutor, dar n-au 
acceptat-o și s-a ascuns sub o frunză, adormind. 

Mama albină a urmărit-o tot acest timp, i s-a 
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făcut milă de Alina și, atent, a transportat-o în știubeiul familiei, 
a culcat-o în pătuțul ei. Atunci când toți s-au trezit, Alina deja era 
gata de muncă, aștepta cu nerăbdare să înceapă ziua de lucru. Era 
gata să învețe și să exerseze, a înțeles că dacă este albină, trebuie să 
se comporte ca o albină și dacă are aripi, trebuie să învețe să zboare.

Lecția albinuței a fost dură, dar foarte necesară. Din acel moment, 
Alina a devenit una dintre cele mai harnice albine din tot roiul. 

– Pe mine tot o să mă alungați, dacă nu voi învăța alfabetul? a 
șoptit Ancuța. 

Bunica zâmbea, bucurându-se că fetița a înțeles morala istorioarei. 
– Fiecare își are rostul său. Dacă vei învăța, vei putea deveni un 

as în multe lucruri, doar să vrei.
– AAAA! Dacă muncești ca o albină, devii cel mai bun, a zâmbit 

Ancuța. 
– Litera asta AAA, parcă e o albină cu ac! Înțeapă, dacă nu ești 

ascultătoare, i-a povestit Ancuța pisoiului său.
Cei din jur erau mulțumiți, pentru că munca în grup, cu mici 

șmecherii, a dat un rezultat frumos. 
– Bine, voi învăța alfabetul, a spus Ancuța încercuind litera „A” 

de pe panou.
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