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Ema şi Luca erau doi verişori de aceeaşi vârstă, care mereu se întreceau. Fiecare dintre ei 

dorea să fie primul: să mănânce primul, să ajungă primul la masă, să adoarmă primul. Deoarece 

părinţii lor erau la serviciu, de cele mai multe ori erau supravegheaţi de către bunica lor.  Aceasta 

mereu se juca alături de ei. Jocul ei preferat era ''Dansul stelelor''. Se învârteau toţi trei în tăcere, 

până atunci când simţeau că ating cerul, apoi se lăsau pe covor.  

Într-o dimineaţă de aprilie, s-a pornit în zona lor o furtună foarte puternică. Dintr-odată, cerul 

a devenit negru, vântul şuiera foarte tare, dar ploaia se lăsa aşteptată. Speriaţi, copiii aflaţi la 

plimbare cu bunica lor, au asaltat-o  cu întrebări:  

-Dacă vine furtuna, ce facem, bunico? întrebă Ema. 

-Dansăm împreună cu ea, răspunse bunica. 

-Dacă ne ia vântul, ce facem, bunico? întrebă Luca. 

-Dansăm alături de el, răspunse bunica. 

-Dacă ne doboară la pământ, ce facem, bunico? întrebă Ema. 

-Ne ridicăm împreună, răspunse bunica. 

Dintr-odată s-a auzit un zgomot foarte puternic, iar vântul a răsturnat un copac peste drumul 

pe care se aflau cei trei. Crengile copacului s-au prăbuşit cu zgomot puternic. Toţi trei au fost 

prinşi sub una dintre crengi, chiar dacă alergară să se adăpostească.  Deşi nu erau grav răniţi, nu 

puteau să iasă de sub crengile rupte. 

Luca respira repede şi simţea că nu mai are aer. Nu putea să scoată niciun sunet. 

-Ce facem, bunico? întrebă Ema  cu vocea tremurată. 

-Respirăm încet, ne  mişcăm mâinile şi picioarele, apoi ne uităm în jur să vedem ce s-a 

întâmplat, spuse cu voce calmă bunica. Apoi, se uită în jur dacă este o altă persoană care să-i 

poată ajuta. 

-Vă doare ceva? îşi întrebă nepoţii. Aceştia au dat din cap cu putere, negând. 

-Nu ne doare nimic, bunico, au răspuns amândoi într-un glas. 

 Analizară situaţia împreună şi hotărâră să se salveze singuri. 

-Ieşim împreună cu ‘’Dansul stelelor”, spuse bunica. Ne rotim uşor spre margine în sensul în 

care ramurile sunt mai subţiri.  

Cu greu, după mult efort,  au reuşit să iasă toţi trei teferi de sub crengile copacului căzut.  

-Am reuşit să ieşim ! strigau veseli cei doi copii. 

 Mi-a fost foarte frică prins acolo, spuse Luca, îmbrăţişându- şi bunica. 

 Eu am fost şi mai speriată, răspunse Ema,  îmbrăţişându- şi şi ea bunica. 



 Mie mi-a fost cel mai frică, răspunse bunica, din îmbrăţişarea lor. Dar ne-am învins frica. 

Dacă ne liniştim, analizăm situaţia cu calm şi acţionăm cu grijă şi depăşim orice situaţie dificilă. 

 Mai ales dacă ştii şi ‘’Dansul stelelor”, spuse Luca rotindu-se în drum spre casă, împreună 

cu bunica şi verişoara lui. 

 

Sugestii pentru discuții: 

 Despre cine a fost vorba în poveste? 

 Care era jocul preferat al bunicii? 

 Ai jucat vreodată acest joc? Ai vrea să-l joci împreună cu familia ta? 

  Ce s-a întâmplat în timpul furtunii ? 

 Cum s-au simţit personajele atunci când erau prinse sub crengile copacului ? 

 Cum au reacţionat personajele din poveste, prinse sub crengi? 

 Cum au reuşit să se salveze personajele din poveste? 

 Cum s-au simţit după ce au reuşit să se salveze ? 

 Ce ai învăţat din această poveste? 


