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Cei trei călători și izvorul

Odată, trei călători poposiră în drumul lor la un izvor şi îşi 
potoliră setea cu apa lui limpede şi curată.
Deasupra izvorului cineva scrisese: „Faceţi şi voi ceea ce 
fac eu!”
— Oare ce înseamnă aceste cuvinte? se întrebară cei trei 
drumeţi…

—  Cred că e o glumă, zise unul dintre călători.
— Dar eu cred, spuse al doilea, că aceste cuvinte sunt 
lipsite de sens.
Iar cel de-al treilea se gândi și spuse: 
— Izvorul ne oferă apa sa și ne încarcă cu forţe noi. 
Cuvintele acestea ne îndeamnă să dăruim și noi naturii 
ceea ce ne dăruiește ea – grijă și dragoste. Să trăim în 
armonie cu întregul univers și să fim noi înșine un izvor 
de bunătate.

 Marinela BEZER

— Poate, izvorul este fermecat, spuse primul. Ar trebui 
să reflectăm asupra acestui mesaj înainte să pornim din 
nou la drum. 
— Eu consider că, zise al doilea, această inscripţie ne 
povăţuiește să facem și noi fapte bune, la fel ca izvorul 
care ne oferă apă cristalină și loc de odihnă tuturor celor 
ce poposesc pe aceste meleaguri.
— Sunt de aceeași părere, amice! Cred că trebuie să 
dăm dovadă de mărinimie la prima ocazie pe care o vom 
avea.

Ana-Maria OLEINIC

— Hm… Ar trebui să nu beau apă de aici? zise primul 
călător.
— Vai, ce-o mai fi însemnând și aceste cuvinte, nu înţe-
leg! a spus cel de-al doilea călător.
Cel de-al treilea călător a găsit adevărata semnificaţie a 
cuvintelor și a spus: 
— Izvorul oferă apă tuturor celor însetaţi, fără a cere 
ceva în schimb. Aceasta ar trebui să-mi fie o lecţie pen-
tru viitor, să fiu și eu bun cu cei din jurul meu. 

Renata CALMÂȘ 

Povestea
S A L A  D E  F O R Ţ Ă

În copilărie, prin intermediul poveștilor, 
am învăţat să deosebim binele de rău, 
urâtul de frumos, adevărul de minciu-
nă ș.a. Captivaţi de vitejia, inteligenţa 
și frumuseţea personajelor, băieţii își 
doreau să-i semene lui Făt-Frumos, iar 
fetele voiau să fie Ilene Cosânzene ori 
prinţese…

În cadrul exerciţiilor de creativitate am 
urmărit să propunem însărcinări cât 
mai diverse și mai neobișnuite, având și 
niște repere care ar putea declanșa do-
rinţa de a scrie, de a te implica activ în 
jocul propus; or, și celor trecuţi de vârsta 
poveștilor le place să se joace. 

De această dată, am solicitat tinerilor 
creatori de la Liceul de Creativitate și 
Inventică „Prometeu-Prim” (profesori de 
limba și lteratura română Viorica Oleinic 
și Angela Lungu) să continue povestea, 
scriind câte o replică desfășurată pentru 
fiecare călător, în care ar expune sem-
nificaţia îndemnului scris deasupra izvo-
rului, obţinând, în final, o poveste. 

                                       Iulia IORDĂCHESCU                 

SĂ CONTINUĂM 
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— Eu cred, spuse primul călător, că izvorul parcă 
ne-ar spune: „Trebuie să deveniţi și voi o sursă de ajutor 
pentru cei neajutoraţi, căci necazul este aidoma setei, 
insuportabil și ucigător”.
— Izvorul este pur și limpede, zise al doilea drumeţ. 
Astfel trebuie să fie și inimile noastre: deschise, curate 
și blânde.
—  Mie mi se pare, spuse cel de-al treilea călător, că pre-
cum apa pură a izvorului ne salvează viaţa, astfel trebuie 
să-i ajutăm și noi pe semenii noștri.

 Alina NERPII

— Poate, este un semn pe care trebuie să-l urmăm după 
ce izvorul ne-a salvat viaţa? se întrebă primul drumeţ.
— Haideţi să mergem de-a lungul râului, să facem ce 
face el și să ne urmăm destinul! îi îndemnă cel de-al 
doilea.
— Staţi, dar dacă este o capcană? Nu trebuie să te con-
duci doar după semne, trebuie să crezi în propria intuiţie, 
zise cel de-al treilea călător și se întoarse din drum…

               Dan  MÂRZA

— Să mergem prin viaţă fără a ne opri, asemenea izvo-
rului, spuse primul călător.
— La fel ca izvorul, care nu îngheaţă iarna, zise al doi-
lea, să fim de neoprit în a face bine.
— Oricât de repede, de lin sau de tare am alerga, spu-
se pesimist cel de-al treilea călător, viaţa noastră se va 
stinge într-un sfârșit, la fel cum seacă și unele izvoare.

Doru AGAPI

— Fiţi buni necondiţionat, spuse unul dintre călători, 
asemenea izvorului.
— Fiţi curaţi ca apa aceasta de izvor. Continuaţi-vă dru-
mul cu mintea limpede și cu inima curată, explică al doi-
lea călător.
— Urmaţi-vă chemarea și veţi ajunge la un final logic! 
zise cel de-al treilea călător.

Dan GHEŢIVU

— Cred, spuse unul, că ar trebui să urmăm îndemnul și 
să oferim ajutor celor care ne ies în cale.
— Ba nu, spuse al doilea călător. Eu consider că ar trebui 
să fim statornici ca izvorul, în vreme de cumpănă.
— Eu însă prefer să cred, își dădu cu părerea cel de-al 
treilea călător, că tălmăcirea acestor cuvinte nu are vreo 
importanţă, ci faptul că am făcut cale lungă până aici și 
că acest îndemn ne-a făcut să reflectăm asupra sinelui.

Doina LUPU

— Cum să fac ceva ca tine? Cine ești tu? se întrebă pri-
mul călător. Probabil că ești reflecţia mea în apa care 
vine din viitor și îmi dă sfaturi? Te voi urma…
— Cred că izvorul mă îndeamnă, spuse al doilea dru-
meţ, să fiu ca apa – liniștit și mereu curgător prin viaţă. 
Accept și cred că viaţa trebuie trăită în armonie și în-
ţelegere cu ceilalţi, oferind ajutor prietenilor la nevoie, 
precum face apa, care este locul de trai pentru foarte 
multe vieţuitoare.
— Oare, spuse cel de-al treilea călător, izvorul mă în-
deamnă să-i urmez cursul? Poate, mă așteaptă o co-
moară la gura de vărsare? Nu știu ce să fac. E cea mai 
interesantă provocare din viaţa mea.

Cristina TEREȘCENCO 

— Citind acest îndemn, m-am cutremurat. Cine a for-
mulat mesajul, cui i se adresează, care este scopul aces-
tuia? se întrebă călătorul. Cred că ne îndeamnă să fim 
buni pentru a servi drept exemplu celorlalţi.
— Cât de frumoasă este natura! exclamă al doilea că-
lător. Susurul izvorului ne încântă, ne relaxează, ne 
potolește setea. Să fim asemenea izvorului.
— Limpezimea acestuia este dovada bunului-simţ al ce-
lor care au trecut pe aici. Cred, zise al treilea călător, că 
acest mesaj ne îndeamnă să nu poluăm izvorul și să fim 
și noi curaţi la suflet.

Elizaveta IOVU

— Izvorul, spuse primul drumeţ, încearcă să ne spună 
să curgem prin viaţă asemenea lui, ocolind primejdia, 
dând apă celor însetaţi, oferind popas fiinţelor și hrănind 
rădăcinile copacilor.
— Viaţa noastră ar trebui să fie asemenea unui izvor lin 
și curat, își dădu cu părerea al doilea călător.
— Dumnezeu ne-a adus aici ca să citim aceste cuvinte, 
pentru a ne îndemna să fim mai buni, să iubim lumea ce 
ne înconjoară, să bem apă din izvor, dar să-l lăsăm curat 
pentru ceilalţi călători, zise cel de-al treilea drumeţ.

Irina CULINSCHI 

— Eu cred că această inscripţie ne îndeamnă la păs-
trarea armoniei dintre om și natură. Doar așa ne putem 
asigura un viitor într-o lume decentă, a spus primul că-
lător. 
— Eu cred că apa acestui izvor trebuie să fie un bun al 
tuturor, la aceasta ne îndeamnă inscripţia, a zis cel de-al 
doilea călător.
Doar al treilea călător nu a spus nimic, privind spre izvor 
ca spre ceva sacru. Nu se putea observa nicio emoţie 
pe chipul acestuia, dar în adâncul sufletului el înţelegea 
esenţa inscripţiei…

Iulian  STOROJOV 

S A L A  D E  F O R Ț Ă


