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Imperiul de la Capătul Curcubeului 

 

Adochiei Alesia, clasa a VI-a, Școala Gimnazială „Otilia Cazimir” Iași 

Prof. coord. Mihaela Roșu 

 

 

Demult, trăia un rege, atât de bogat încât nu știa unde să-și mai pună banii, de asemenea 

era un om trist, îi lipsea o familie, niște prieteni, prinți. Se plictisea de unul singur într-un 

castel atât de mare, dar spera că într-o bună zi va fi împlinit cu adevarat. 

 Într-o dimineață, acesta se întalneste cu Dumnezeu: 

 - Doamne, tu ești Atotputernic iar eu ,,un bob de mazăre”, mi-ai putea îndeplini o 

dorință importantă pentru mine, dar neînsemnată pentru tine ? 

 - Dragul meu, îți voi îndeplini dorința, dar trebuie să-mi promiți că nu-mi mai ceri 

nimic, de azi înainte…  

 - Promit! spuse regele.  

  

Dumnezeu îi spuse că la capătul curcubeului se află jumatatea inimii lui și că pentru a 

ajunge acolo va strabate un drum lung, va trece pe lângă un vulcan, va merge printr-un deșert 

și pe urmă va ajunge la destinație. 

Regele merge, merge și iar merge până când ajunge în deșert și însetat acesta oftă și își 

dădu seama că era aproape pe moarte. Ajunse într-un sat, o oază cu mulți palmieri. Se uită în 

jur și nu văzu apă. Oare existau oameni? Era apă aici? Văzu niște beduini, oameni ai 

deșertului. Aceștia îl întrebă ce are, dacă este bolnav? Văzură apoi în privirea lui slabă, 

dorința de viață. Apă își dorea regele și nimic mai mult. Așa că oamenii din sat i-au dat apă, 

aveau apă insuficientă, dar nu-i lăsa inima pe ei să-l lase să moară. Regele le mulțumi și 

dorința lui se împlini. Îl rugase pe Dumnezeu să-i dea o ,,gură” de apă și el i-a dat, prin alti 

oameni. Deodată, aparu ceva pe cer... ca o Fata Morgana... ca o forma neclară, dar mintea lui 

îi spusese. Este Dumnezeu care îi vorbea. Dumnezeu îi dădea un sfat lui. Regelui îi dadea un 

sfat : 

- Bucură-te de tot ceea ce ai, fară apă ai muri, dar fară familie ai fi trist! Apa este cea 

mai importantă în viața omului, sunt mii de oameni care beau o gura de apă pe 

săptămână și alții care o poluează! Știi ce înseamnă poluare? E un cuvant urât care 

înseamnă stricăciune, dezastru, substanțe periculoase, otrăvitoare. 

- Mi-ai deschis mintea, am tânjit atația ani după o familie, dar eu aveam deja mai 

mult decât mi-aș putea imagina! O să am grijă ca altadată să nu mai poluez și să nu 

mai risipesc apa! spuse Regele nostru  

  

Apoi, drumul regelui se deschise în fața lui și văzu că se afla la Capătul Curcubeului. 

Se uită în spatele lui și văzu cum tot Imperiul lui strica apa, supușii lui vărsau lucruri rele în 

apă, produceau lucruri mudărind apa care ajungea apoi la alți oamenii sarmani și pe care 

astfel îi otrăveau. Se uita după inima lui, dar nu o văzu. Supărat, se gândi de ce Dumnezeu l-a 

mințit și a zis că-și va găsi inima la Capatul Curcubeului?  Oare acesta nu voia decât să-l lase 

fără imperiu, sau să vadă el Regele ce era rău în imperiul lui?  
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 - Nu te-am mințit, spuse Dumnezeu, inima ta e la tine, în tine și tu poți să faci 

ce dorești cu ea, să schimbi, să renaști, să faci din acest imperiu cu mulți bani, un 

imperiu cu oameni sănătoși și cu viață lungă. Vrei asta? Dacă dorești asta, atunci ai 

găsit și inima ta. Ea este cea care te-a orbit, cea care ți-a aratat calea, cea care ți-a 

dat apă și ți-a trecut setea și ești în viată, îi spuse Dumnezeu în timp ce-i arăta Calea.  

 - Mulțumesc, Doamne Dumnezeul Nostru pentru că exiști și mi-ai arătat 

drumul către inima mea. O voi păstra și pe ea și voi schimba viața, imperiul și lumea 

mea, spuse Regele privind în față și văzând cum Curcubeul lua forma inimii lui. 

 Da! Spuse Regele voi schimba! 

   

Apa este esențială în viața oamenilor, animalelor și a plantelor, de aceea trebuie să o 

menținem curată! Încercăm să ne dăm seama că fără apă nu am mai putea trăi, nu am mai 

putea face toate activitățile realizate din pasiune, nu am mai putea petrece timp împreună cu 

persoanele dragi nouă. 

   Un lucru, o substanță, un lichid, o formă a materiei atât de fragilă, dar atât de 

semnificativă în viața noastră!  

 De ce unii oameni nu o prețuiesc?  

 Aceștia s-ar putea să fie obișnuiți cu traiul bun și nu și-ar imagina viața fără apă, dar 

dacă stăm să ne gândim că apa este ceea ce creează viața, dar totodată și care o poate 

distruge! Închipuiți-vă că apa ar dispărea, voi cum ați proceda? Într-adevăr nu mai ai ce să 

faci? Va fi sfârșitul lumii? Toate aceste întrebări vin în momentul când e prea târziu, când nu 

se mai poate face nimic! Nu lăsați și voi să fie prea târziu! Să salvăm ceea ce se poate și să 

refacem apele din Imperiul de la Capatul Curcubeului!  


