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Cu pnr ns

Domnul Loialitate merge la dentist

Domniqoara Compasiune qi puiuful de urs.
Domniqoara Modestie qi cadourile misterioase

Emma(cAntec)....

Domnul Sinceritate qi Negrilica .

Domnul Respect se intoarce acas5.

Familia noastrd (cAntec). . . .

increderea poarta barbe . . .

in vizita la Regine . . .
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Taraaaal exclami domnul Curaj,

ridicdnd brafele in sus cu bucurie. Sunt

mereu acolo unde are cineva nevoie de

mine, continud acesta pe un ton increzdtor.
Tot ce trebuie sd faci este sd strAngi tare

pumnii qi sa spui: ,,Curaj" gi eu voi fi acolo.

- Astazi chiar am nevoie de tine, nu mai pot

suporta durerea asta de dinte, zise amirdt
domnul Loialitate. Am amAnat si am tot
amdnat vizitala dentist, dar gata, a

sosit momentul sd merg. Aqa ca

te-am chemat sd mi insofeEti.

- Cu mare drag, spuse

domnul Curaj, apoi il lua

uqor de braf pe domnul

Loialitate qi il conduse

spre ieqire.

Daca te uifi mai bine la ei,

nu ai zice ca sunt prieteni, Ei asta

pentru ci nu au aproape nimic in
comun, se gAndi Emma strdmbAnd

uqor din nasuc. Domnul Curaj

este tdndr, inalt, bine fdcut, cu

pirul blond qi lung. Pe spate ii
atdrni o mantie albastra de



super-erou, iar pe piept are scrisa mare litera c. pe

de alta parte, domnul Loialitate este un bitrAnel slab

Ei carunt care numai a super-erou nu aratd, d,ar care
toata viafa lui a fost foarte onest qi de incredere. E

cunoscut pentru faptul cd nu qi-a tradat niciodata
prietenii, aqa ci toate Virtulile il iubesc.

cu toate cd sunt atdt de diferifi, sunt cei mai buni
prieteni. Probabil pentru cd, de fiecare data cAnd au
avut nevoie unul de altul, s-au ajutat reciproc.

- $i, pdna la urmi, acesta este cel mai important
lucru intr-o prietenie, nu-i aqa? spuse ea cu voce
tare, uitdndu-se cu drag citre Lily.

$i cum mergeau ei agale, nu dupd

mult timp se intdlnira cu domnul
Optimism. Despre acesta se qtia

cd nu lipseqte niciodata de la

vreun eveniment cu final
necunoscut. De cum il
zdri, Loialitate il ruga

sa-i insofeascd, pentru
cA nu era sigur de ce

se va intdmpla



mai departe, chiar daci il avea alituri de el pe

domnul Curaj.

in plus, era o pldcere sa fii in compania domnului

Optimism, fiindca reuqea sd binedispuna pe toata
lumea. Fafa lui era mereu plina de lumind, iar gura ii
zimbeaintruna ca qi cum col{urile gurii i-ar fi fost
prinse cu lipici.

- Este bucuria mea si te insofesc, prietene bun,

qi pofi fi sigur ca56... ,,Totul va fi bineee".

Aceasta era expresia preferatd a lui Optimism qi,

deqi o spunea atAt de des, nimeni nu se sdturase

cu adevdrat sd o audd.

- De fiecare data cdnd vei avea nevoie de mine,

spunea oricui domnul Optimism, tot ce

trebuie sd faci este sd inchizi ochii, sd tragi
aer in piept qi sa spui incet: ,,Totul va fi bine",

iar eu voi fi lAnga tine.

- Optimism qi Curaj, asta chiar e o

companie bund in care si mergi la dentist,

Lily, continud Emma. Acum Etim ce avem 
,r

de facut atunci cAnd ne este teamd de .

ceva: strAngem pumnii qi spunem

,,Curaj", iar apoi inchidem ochii,

respirdm ad6nc qi spunem in qoapta:

,,Totul va fi bine"...
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