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Cristina, Alex și fetița lor Maria locuiesc într-o căsuță mică și primitoare la

marginea orașului. De curând, Maria a învățat să citească, așa că în fiecare

seară le citește ea o poveste părinților ei. Mimi, pisicuța, adoarme prima. 



Cristina și Alex fac școala acasă. Săptămâna aceasta o învață pe 

Maria despre plante. Au cules mentă și coada șoricelului de pe 

câmp ca să aibă ceaiuri pentru iarnă și mâîne dimineață merg 

în Parcul Feroviarilor să studieze plante noi.  

 

Planta preferată a Mariei e mușețelul. Dar a învățat recent despre 

planta volbură sau rochița-rândunicii care are floarea în formă de 

clopoțel. Unii spun că e o buruiană, dar Maria știe că și buruienile 

au proprietăți medicinale și sunt de folos.  



Mariei îi place să meargă în parc cu bicicleta cargo cu părinții ei. 

E pregătită să exploreze. Sunt multe plante și păsări. După ce identifică cicoarea, 

patlagina, talpa gâștii și se zgârie într-un scăiete, Maria fuge către Barca 

Împăcării unde se așează cu părinții și privește râul Someș liniștit. 



Marius este tatăl lui Victor. Marius a divorțat recent. În fiecare dimineață 

Marius gătește micul dejun, după care îl duce pe Victor la școală. 



După o zi la muncă și la școală, Marius îl aduce pe Victor în Parcul 

Feroviarilor la o plimbare. Când Marius era mic mergea în parc cu bunicii 

lui. Îi plăcea să se dea cu trenulețul care făcea turul parcului. De fiecare

dată când ajungea la capăt, Marius striga: "Încă o dată! Încă o dată!"



Lui Victor îi place să meargă în parc cu tatăl lui și să se joace cu câinii. A 

învățat să nu se apropie direct de câini, ci să întrebe stăpânul dacă e ok 

și câinele e prietenos. 

Apoi știe că trebuie să își lase mâna jos și câinele să i-o miroasă. După 

ce se împrietenesc, Victor aruncă mingea de tenis pe care și-o aduce 

de acasă și câinele fuge după ea. 

După ieșirea în parc, Victor merge acasă la culcare, fericit. 



Ștefi și Mihaela sunt două fete care se iubesc și locuiesc împreună. 

 Ele gătesc împreună, râd împreună, dansează împreună. 

Casa lor e plină de iubire. 



Uneori, seara la apus merg în parc să îl plimbe pe câinele lor, 

Grivei. Se plimbă până ajung la râul Someș și se așează pe Barca 

Împăcării. 



Împreună privesc apusul și povestesc despre toate lucrurile bune 

care s-au întâmplat.   

Scriu o listă cu lucrurile pentru care sunt recunoscătoare. 

Astăzi ele sunt recunoscătoare că sunt împreună, că sunt înconjurate 

de iubirea familiilor și a prietenilor lor, că Grivei și-a făcut un prieten și 

a alergat mult prin parc, jucându-se cu un băiețel cu mingea de tenis. 




