
Rege pentru o zi 

-poveste terapeutica- 

Prof. Ailisoaie Simona 

GPP nr 54 Oradea 

 

- Andrei, te rog sa strângi jucariile, e ora mesei, zise mama din uşa camerei, şi plecă. 

Andrei işi privi camera dezordonată şi îşi zise ca mereu trebuie să facă ceva, altceva 

decât ceea ce işi doreşte el, dar , dacă ar fi rege, ca în povestea pe care i-o spusese mama 

la culcare, atunci totul ar fi diferit, ar putea să facă ce doreşte el. Dar cum nu este rege, e 

doar un copil care viseaza…Si daca visul ar devine realitate, daca totusi se poate? 

- Mamă, mamă! Vreau să fiu rege, vreau sa fiu ca in povestea ta, eu regele, atunci voi 

putea sa fac mereu ceea ce vreau!  

- Andrei, e ora mesei, nu e timp de joaca, micul dejun e gata, te rog spala-te pe maini 

si vino la masă. 

- Dar, mamă, te rog, doar pentru o zi, vreau să fiu rege! Te rog! 

- Bine, spuse mama, dar un rege are nevoie de o coroana, un tron şi o mantie. Dacă 

până la ora prânzului faci rost de toate acestea, poţi să fii rege pentru o zi.  

- Multumesc mamă! Voi fi cel mai bun rege! 

Andrei se bucură nespus de mult şi abia  aşteptă să termine de mâcat pentru a se 

apuca de treabă. Vai, ce fericit era, dacă va gasi o coroana, un tron şi o mantie, va fi rege 

iar toti ceilalti îi vor fi supuşi. Dar cum să facă rost de cele necesare? Intra in camera, 

cotrobăi peste tot incât făcu o dezordine de nedescris, dar nu a gasit nimic, nimic ce sa-l 

poata ajuta.  

- Aaaa!, işi aminti Andrei, bunicul! el mereu are idei bune! Bunicule, bunicule, am 

nevoie de ajutorul tau! Mama mi-a spus ca pot sa fiu rege pentru o zi dacă fac rost de o 

coroana, un tron şi o mantie. Te rog ajuta-mă! 

- Andrei, să fii rege e o treaba tare serioasă, vei avea multă treabă, multe 

responsabilităţi, dar ...daca tu îţi doreşti…sper să fii un rege bun. Tocmai ma pregateam 

sa fac ordine in garaj, dacă ma ajuţi poate gasim cate ceva ce să-ti fie de folos. 

Zis si facut. Au plecat amândoi spre garaj si s-au apucat de treaba.  

- Andrei, uite ce am gasit, spuse bunicul. O palarie veche, poate te ajuta la ceva! 

- O pălarie veche si ruptă?! Zise baiatul in timp ce işi puse pălaria şi se uită în oglinga. 

Asta e bunicule! Multumesc de ajutor. 



Fara să mai spuna un cuvant se indrepta spre bucatarie sa-i spuna mamei ca pâna la 

prânz va fi rege. In camera de zi era bunica care aranja ceva, era ceva colorat, o pătura 

care semana cu o …mantie. 

- Bunico, pot să împrumut asta? Intreba politicos copilul. 

- Sigur ca da Andrei, dar ce vei face cu ea, e doar o patura. 

- Nu, bunico nu e una oarecare, o voi transforma în mantia unui rege.  

Andrei lua patura şi fară să mai spună ceva se îndrepta spre camera lui şi fara să stea 

prea mult pe gânduri se apucă de treabă. Forfece, hartie colorată,lipici, ceva stralucitor 

şi….gata palăria cea veche şi rupta se transforma într-o coroana. Lua patura colorat a 

bunicii si o puse pe unerii sai legand-o cu un nod. Da, era perfect, coroana pe cap şi 

mantia legata il faceau sa arate ca un rege, dar era un rege fara tron. Ora pranzului era 

aproape, Andrei alergă prin casa să caute ceva ce sa semene cu un tron. Tocmai atunci 

auzi un ciocanit. Era tata care repara un scaun de bucatarie. Era scaunul perfect! Cateva 

modificari, niste beculeţe, niste baloane colorate si scaunul lua forma unui jilţ frumos 

decorat. 

- Masa este gata! Se auzi vocea mamei. 

Dar in timp ce toti se aşezau la masă se auzi un zgomot năucitor. 

- Doamnelor si domnilor, regale Andrei! Se aude vocea bunicului care deodata isi lua 

cat mai in serios rolul de valet al regelui. 

Andrei isi facu intrarea exact ca un rege si surle şi trâmbiţe. Noul rege se aşeza in 

capul mesei.  În timpul mesei Andrei fu foarte tacut iar la sfarsit în timp ce serveau 

desertul spuse: 

- Acum sunt rege! Iar voi veti fi supusii mei! Eu voi decide cum îmi voi petrece 

timpul. 

- Şi ce planulri ai pentru ziua de azi rege Andrei! spuse chicotind mama. 

- Rege, cine va face curat în casa? intreaba bunica. 

- Si cine va merge la cumparaturi? 

- Cine strânge frunzele din curte? 

- A şi trebuie să plăteşti facturile, să trimiţi nişte scrisori, să primeşti musafirii, astazi 

va veni in vizita matuşa Ana. 

- Dar eu vreau doar să mă joc, nu vreau să iau decizii, asta e o treaba grea, şi în plus 

nu prea ma descurc cu musafirii, toate astea o să-mi ocupe toată ziua. 

-  Rege  a mai ramas o felie de tort, se aude vocea tatălui. Cine ar trebui să o 

manance? 



- In calitate de bunic al regelui cred ca aş putea sa o mănânc eu. 

- Ba eu, caci eu sunt tatăl regelui. 

- Ba eu! 

- Ba eu! 

Cei doi au inceput să se certe tragand când unul când celălant de farfuria cu tort. 

- Ia nu vă mai certaţi, spune mama, acum avem un rege care trebuie să rezolve toate 

problemele. 

- Da, regele să decida! Regele! Regele! au strigat toti in cor 

- Off, cred că nu e atat de uşor să fii rege, spuse Andrei dându-şi jos coroana de pe 

cap. Cred că…nu mai vreau să fiu rege, vreau să fiu copil din nou!  

    


