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Tu știi ce-i ăla un
copil? E un pui de
om. Dar ce e un
unicorn? E visul
unui mânz. Așa
cum orice  copil
visează să crească
mare și minunat,



la fel și mânzul
visează să fie un
unicorn, adică un
cal miraculos, cu
corn în frunte și
să aibă puterea de
a face lucruri
minunate. 
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Îți voi spune
povestea unui

mânz care
visa să fie un

unicorn
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A fost odată un mânz gri care
visa să crească și să devina un
unicorn alb și maiestos, care
poate să alerge liber prin păduri
 fluturându-și coama
mătăsoasă, și să bea apă din
lacuri reci și cristaline.
- Știți voi că unicornii au puteri
nebănite?  Ei pot urca cei mai
înalți munți, pot auzi dacă alt
animal suferă și îi pot vindeca
rănile.
Mânzul necheză și privi o stea.
Își imagină cum ar fi dacă
steaua aceea i-ar putea
îndeplini o dorință. 



Căci ea nu era orice stea, era
chiar o stea căzătoare.  Se
vorbea prin partea locului că
dacă vezi una și îți pui o dorință,
dorința ta devine fapt. Căluțul își
dori să fie un unicorn maiestos
 și să aibă puterea de a face bine
măcar pentru o zi. Dimineața,
când se trezi, fugi la marginea
lacului din curte să își
oglindească fața în apă lui. Dar
ceea ce zări îl uimi. Era la fel.
Nici urmă de unicorn. 



-Cred că până la urmă stele
căzătoare nu îndeplinesc
dorințe pentru căluții mici, își
zise el. Și trist stătu încă puțin
pe malul lacului. Deodată auzi:
- Ajutor, ajutor! își ciuli
urechile, dar nu văzu nimic.  Se
uită apoi mai bine și zări o
buburuză care se chinuia să
iasă din apă.
Căluțul smulse un fir de iarbă cu
dinții și îl întinse către
buburuză, care se sui pe el, iar
mânzul o așeză cu grijă pe
iarba, la malul apei.



Decum soarele o încălzi puțin și
îi mai reveni suflul, micuța
insectă se uită la el și exclamă:
-Uau! Un unicorn!  Ce mare și
frumos ești! Exact ca în
povestea pe care ne-o spune
mama noastră la culcare. Tu
ne-ai făcut mult bine. Familia
mea îți va fi recunoscătoare.
Se vede că steluța cea mică îi
îndeplinise dorința. Era un
unicorn și putea face tot binele
din lume. 



Seara, în grajd, animale erau
gata să adoarmă, doar mânzul
aștepta steaua căzătoare, poate
apucă să îi mulțumească pentru
că i-a îndeplinit dorința
Deodată, căluțul auzi o șoaptă
ușoară la ureche:
- Ia privește către lac, îl îndemnă
vocea.
Micului unicorn nu îi veni să-și
creadă ochilor. Tot lacul era
luminat de mii și mii de steluțe.
Erau licuricii, care veniseră să îl
vadă pe micul unicorn ce o
salvase  pe buburuză. 



- E un unicorn! cântau și
greierii din iarba înaltă.
Toate animale s-au
adunat în jurul căluțului
să vadă minunatul
spectacol de pe lac chiar
cu ochii lor. Nu mai
văzuseră niciodată așa
ceva.
 -Tu chiar ești un
unicorn!Tot ce ai făcut e
minunat! îi spuse mama
lui și îl sărută drăgăstos
pe frunte.



- Ce a învățat micul
unicorn? Că dorințele
sunt bune. Pentru că te
duc acolo unde visele se
împlinesc. Și că stă în
puterea ta să fii și bun și
minunat.
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