






Concepţie editorială:
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Concepţie grafică: 
Angela Rotaru

Delia locuieşte în Vaslui, este elevă în clasa a treia, citi toa-
 re împătimită şi artistă în toată puterea cuvântului. De 
desenat, desenează de când se ştie, iar de citit, citeşte de 
la 5 ani cam tot ce-i pică sub privirile curioase. Nu-i de 
mirare că, împletindu-şi cele două mari pasiuni, până la 
urmă a ajuns să deseneze ce citeşte şi să născocescă 
istorii incredibile pe care apoi le ilustrează. Pe deasupra, 
Delia este mare iubitoare de călătorii de-adevăratelea sau 
cu gândul: şi-a propus de mică să viziteze toate muzeele 
lumii, însă unde nu poate ajunge cu trenul sau cu avionul 
îndrăzneşte să ajungă cu imaginaţia. Aflând despre toate 
acestea, ne-am hotărât să o cunoaştem şi s-o rugăm să 
ne povestească mai multe despre ea, ca să facem 
împreună o carte. Iar Delia ne-a povestit – cu talent, cu haz 
şi cu desene de o nemaipomenită bogăţie a amănuntelor – o 
palpitantă zi din viaţa ei. Şi ne-a cucerit pe loc!
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— „Insuficient“ la compunere? „Insuficient“??? 
Cum se poate una ca asta? Doar eşti prima din 
clasă! Te pomeneşti că iar ţi-a zburat mintea la 
cai verzi pe pereţi, în loc să te concentrezi la ce 
aveai de făcut!
Tac chitic. Tata pare foarte supărat că, după 
ce-am luat numai „foarte bine“ tot anul, acum, la 
sfârşitul clasei a III-a, am împuşcat un „insufi-
cient“. Dar nu-i vina mea. E vina lui Melcovici! Nu 
ştiam cum să încep, aşa că l-am rugat să mă 
ajute. „Începe cu începutul, mi-a zis rârâitul de 
el, scoţând capul din pupitru. N-ai să ştii nici-
odată unde vrhei să ajungi dacă nu ţi-e limpede 
de unde-ai plecat.“ Melcovici e bătrân şi înţelept, 
aşa că am făcut cum mi-a spus.
— Delia! Tu nu auzi ce te întreb? Iar visezi cu 
ochii deschişi!?
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Lucrare de control

1. Alcătuiţi o compunere de 20 de 
rânduri cu titlul Ce vreau să devin 
când voi fi mare, în care să folo-
siţi cât mai mulţi termeni din fa-
miliile lexicale ale cuvintelor studiu, 
şcoală, meserie. 

2. Găsiţi sinonime pentru cinci 
substantive, la alegere, din textul 
compunerii.

3. Scrieţi câte un adjectiv potri-
vit lângă fiecare dintre cele cinci 
substantive extrase din textul com-
punerii.

In suficient

Clementin
 Stratula

t

Nu ai ţin
ut seama 

de cerinţ
ă şi nu a

i termina
t 

toate subi
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crarea d
e control 

s-a desfă
şu-

rat în ca
d rul orei

 d e româ
nă, nu d

e desen!
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