
OCHILĂ ŞI VORBILUŢA ÎNVAŢĂ DESPRE AUTORITATE 
 

 
Capitolul unu 

 

 

Închideţi ochii şi imaginaţi-vă un balon de săpun mare şi rotund care pluteşte lin prin aer. 

Se mişcă liniştit în sus şi în jos. Razele soarelui îl fac să strălucească în culori vii.  

 

Povestea noastră este despre un balonaş de săpun. Îl vom numi Tărâmul Balonaşului de 

Săpun. O să povestim şi despre oamenii pe care ni-i imaginăm trăind în Tărâmul 

Balonaşului de Săpun.  

 

În Tărâmul Balonaşului de Săpun cerul este atât de senin şi luminos că te duce cu gândul 

la un curcubeu. Pământul şi casele sunt albastre, verzi şi, câteodată, roşii. Dacă faceţi şi 

voi un balonaş de săpun, veţi vedea cam aceleaşi culori. Şi Oamenii din Balonaş sunt 

coloraţi în diferite culori.  

 

Vi-l prezint pe Ochilă. Este mare şi rotund şi are o barbă albastră. Toată lumea îl cunoaşte 

pe Ochilă. El are o pipă veche din lut, din care face balonaşe de săpun peste tot pe unde 

merge.   

 

Ochilă povesteşte:  

- Cu mult timp în urmă, copiii făceau balonaşe de săpun din pipe de lut exact ca 

asta a mea. Îmi place să fac balonaşe de săpun cu pipa asta ca pe vremuri. 

 

V-o prezint şi pe Vorbiluţa. Ea are un zâmbet larg. O cheamă Vorbiluţa pentru că 

întotdeauna vorbeşte cu entuziasm. Vorbiluţa şi Ochilă sunt prieteni dintotdeauna. Toată 

lumea are încredere în Vorbiluţa, pentru că tot timpul spune adevărul. Întotdeauna 

oamenii vor să audă ce are de spus.  

 



- În prezent Tărâmul Balonaşului de Săpun este un loc plin de fericire. Oamenii din 

Balonaş cred că este bine să trăieşti aici, spune Vorbiluţa.    

 

- Dar Tărâmul Balonaşului de Săpun nu a fost întodeauna aşa. Cu mult timp în 

urmă ne-am aflat într-un mare pericol. Zidurile balonaşului în care trăim deveneau 

tot mai subţiri. Culorile cerului erau tot mai întunecate. Aerul se răcea de la o zi la 

alta. Fumul de la fabrici umplea balonaşul, care devenea tot mai murdar. Lumina 

nu mai strălucea în interiorul balonaşului. Iar Tărâmul Balonaşului de Săpun 

mergea tot în jos şi era pe cale să se prăbuşească, povestea Ochilă. 

 

- Problema era felul în care trăiam, spuse Vorbiluţa. Oamenilor din Balonaş le plac 

îngheţata, prăjiturile şi bomboanele. Zi şi noapte fabricile produceau dulciuri pe 

care să le mâncăm noi. 

 

- O altă problemă era felul în care ne purtam, îi aminti Ochilă Vorbiluţei. Oamenii 

făceau orice doreau. Unii oameni luau lucruri fără a cere voie. Alţii încercau să 

mănânce toată mâncarea. Nimeni nu voia să împartă. Oamenii se certau pentru 

orice. 

 

- Ştiam ce se întâmpla cu Tărâmul Balonaşului de Săpun, spuse Vorbiluţa. Ne era 

foarte frică! 

 

- Unii Oameni din Balonaş aveau idei bune cu privire la cum putea fi salvat 

Tărâmul Balonaşului de Săpun, continuă Ochilă. Dar oamenii nu se puteau 

înţelege cu privire la ce era de făcut. De aceea se supărau şi se certau tot timpul. 

Singurul lucru cu care erau de acord era că nu puteau ajunge la un acord. 

 

- Ochilă, îţi aduci aminte cum am tot căutat regulile Tărâmului Balonaşului de 

Săpun? Dar nu am găsit nimic. Nu aveam reguli! Nu aveam nimic care să ne ajute 

să ne rezolvăm problemele! spuse Vorbiluţa.  

 



- Aşa e, răspunse Ochilă. Nu existau conducători în Tărâmul Balonaşului de Săpun. 

Nu aveam pe nimeni care să ne spună ce să facem. Nu aveam pe nimeni care să ne 

ajute să rezolvăm disputele dinte noi şi să ne ajute să ajungem la un acord. 

 

V-o prezint pe Bumburel. Şi ea îşi aduce aminte de acele vremuri din Tărâmul 

Balonaşului de Săpun.  

- În fiecare casă, oamenii vorbeau despre această problemă îngrozitoare. Vecinul 

meu a spus că ar trebui să avem reguli. Regulile ne-ar putea ajuta să rezolvăm 

problema. 

 

- Îmi aduc aminte de asta, răspunse Ochilă. Oamenii erau supăraţi. ‘DE CE AVEM 

NEVOIE DE REGULI?’ strigau ei. 

 

- Am crezut că avem nevoie de conducători, spuse Bumburel.  

 

- Oamenii erau supăraţi şi din cauza asta, îşi aminti Vorbiluţa. ‘DE CE AVEM 

NEVOIE DE CONDUCĂTORI?’ strigau ei. 

 

Oamenii ţipau şi se certau, dar nu au făcut nimic. Între timp, Tărâmul Balonaşului de 

Săpun cobora tot mai jos.  

 

- Ce putem face? se întrebau Oamenii din Balonaş îngrijoraţi.  

 

 

 

Capitolul doi 

 

Într-o zi Vorbiluţa i-a spus lui Ochilă:  

- Trebuie să facem ceva sau va fi prea târziu! Hai să organizăm o întrunire cu toţi 

locuitorii Tărâmului Balonaşului de Săpun. 

 



- La întrunire toată lumea vorbea deodată, îşi aduse aminte Vorbiluţa. Era o gălăgie 

de nedescris. Nimeni nu auzea nimic. Apoi Ochilă s-a ridicat şi a început să 

vorbească. 

 

- Linişte! Linişte, vă rog! a strigat Ochilă la mulţime.  

 

Încet oamenii s-au potolit. Cu toţii erau gata să asculte.  

 

- Hai să încercăm să vorbim pe rând, le-a spus Ochilă.  Vorbiluţa, tu poţi vorbi 

prima. 

 

- Un lucru mi-e foarte clar, le spuse Vorbiluţa celor din mulţime. Trebuie să 

rezolvăm această problemă. Trebuie să acceptăm să lucrăm împreună pentru a 

ridica Tărâmul Balonaşului de Săpun din nou în aer. Avem nevoie de câteva 

reguli. De asemenea, avem nevoie de reguli care să ne ajute să ne înţelegem mai 

bine, pentru a ne rezolva problemele împreună.  

 

După multe şuşoteli, toată lumea de la întâlnire a căzut de acord. Tărâmul Balonaşului de 

Săpun avea nevoie de reguli bune. Oamenii din mulţime au sugerat multe reguli diferite. 

Dar nu era aşa de uşor de stabilit care dintre ele erau bune.  

 

- Nimeni nu are voie să facă gunoi, spuse un cetăţean.  

- Asta nu este o regulă bună, spuse altul. Trebuie să ne gândim ce să facem cu 

gunoiul pe care îl aruncăm. Regula ar trebui să spună că toată lumea trebuie să îşi 

ducă gunoiul la groapa de gunoi. 

 

- Fiecare are voie să mănânce doar un sandwich la prânz, spuse un Cetăţean din 

Balonaş. Astfel, toată lumea va primi o porţie de mâncare. 

- Asta nu e o regulă bună, strigă cineva. Ar trebui să pot mânca atât cât doresc. Eu 

ştiu ce e cel mai bine pentru mine. 

 



- Nimeni nu are voie să vândă bomboane, îngheţată sau prăjituri, spuse un alt 

Cetăţean din Balonaş. Fumul de la fabrici poluează aerul. Vom avea voie să 

mâncăm doar morcovi, mazăre şi căpşuni. Cultivarea legumelor şi fructelor nu 

poluează aerul. 

 

Nu este uşor să stabileşti noi reguli, se gândea Vorbiluţa. Cum putem fi siguri că aceste 

reguli sunt bune? 

 

Ochilă a scris regulile sugerate de oameni pe o hârtie. Oamenii din Balonaş trebuiau să 

decidă care dintre ele erau cele mai bune reguli pentru Tărâmul Balonaşului de Săpun.  

 

- Mie nu mi-e clar, spuse un Cetăţean din Balonaş. De unde ştiu dacă o regulă este 

bună sau nu? 

 

Bumburel răspunse:  

- Eu cred că o regulă trebuie să fie dreaptă. 

- O regulă trebuie să fie clară şi uşor de înţeles, spuse Globilă.  

 

Oamenii din Balonaş au început să vorbească despre ce înseamnă o regulă bună. Apoi au 

ales câteva reguli care credeau ei că vor rezolva problema.  

 

Ochilă s-a ridicat şi a spus:  

- Acestea sunt noile reguli. Cu toţii suntem de acord să le respectăm. 

 

Clăbucel se ridică. El ştia câte ceva despre reguli. Clăbucel trebuia să urmeze câteva 

reguli pentru a putea rezolva probleme.  

- Linişte vă rog, aş vrea să spun şi eu ceva, zise el.  

- Acum că avem noi reguli, cine se va asigura că oamenii le vor respecta? întrebă 

Clăbucel. Cine va decide ce e de făcut dacă cineva nu respectă regulile? Dacă 

vom avea nevoie şi de alte reguli, cine le va stabili? 

 



Era rândul doctoriţei Celulă să spună ceva. Toţi Oamenii din Balonaş o iubesc pe 

doctoriţă. Ea ştie cum să asculte oamenii. Aceştia merg la ea când sunt bolnavi, iar ea îi 

face să se simtă bine.  

 

Dr. Celulă spuse:  

- Cred că avem nevoie de conducători. Avem nevoie de oameni buni care să ne 

ajute să ne rezolvăm problemele. Trebuie să ştim ce aşteptăm de la un conducător. 

De asemenea, trebuie să ştim ce fel de persoană ar trebui să fie acesta. 

- Niciodată nu am mai avut conducători, spuse Ochilă. Ar putea fi important să 

avem conducători buni. Cum îi putem alege pe cei mai buni oameni pentru 

această slujbă? 

 

Vorbiluţa spuse:  

- Ar trebui să ne gândim la ceea ce a spus Dr. Celulă. Toţi cei care vor să devină 

conducători să îşi spună numele. Apoi vom vota cu toţii scriindu-ne alegerea pe 

un bileţel. Persoanele care vor obţine cele mai multe voturi vor fi noii noştri 

conducători.  

 

După ce Oamenii din Balonaş au votat, Vorbiluţa a numărat voturile. Ea a spus:  

- I-am ales pe Dr. Celulă, pe Lucica Bulbucica şi pe Globilă să se ocupe de 

stabilirea noilor reguli atunci când e nevoie. Clăbucel va avea grijă ca toată lumea 

să respecte regulile. 

 

Vorbiluţa continuă:  

- Ochilă, tu vei decide ce e de făcut dacă oamenii nu respectă regulile. De 

asemenea, vei rezolva disputele atunci când oamenii nu sunt de acord. 

 

 

 

 

 



Capitolul trei 

 

Imediat după aceea Oamenii din Balonaş au început să urmeze noile reguli. Aerul din 

balonaşul de săpun a devenit mai curat şi mai cald. Culorile zidurilor balonaşului au 

devenit mai vii. Tărâmul Balonaşului de Săpun a început să se ridice din nou spre cer.  

 

Oamenii din Balonaş se simţeau mai în siguranţă. Fiecare primea o porţie dreaptă din 

ceea ce avea nevoie. Oamenii se certau mai puţin pentru că nu mai aveau atâtea motive 

de ceartă. Majoritatea oamenilor erau mult mai fericiţi. 

 

Bineînţeles că regulile nu erau pe placul tuturor.  

 

- A trebuit să cumpăr coşuri de gunoi, se plângea un Cetăţean din Balonaş. Şi asta 

costă bani. Şi trebuie să mă duc până la groapa de gunoi ca să îmi arunc gunoiul. 

 

- Nu mai sunt atât de liber cum eram, spuse un alt Cetăţean din Balonaş. Îmi place 

să mănânc mazăre şi morcovi. Dar îmi place şi îngheţata, îmi plac şi bomboanele 

şi prăjiturile. Aproape toate fabricile de bunătăţi sunt închise. 

 

Vi-l prezint pe Săpunilă. El este un Cetăţean din Balonaş foarte trist. O regulă spune că 

nimeni nu are voie să vândă bomboane. Dar Săpunilă este cofetar. Îi place să facă 

bomboane şi dulciuri, iar oamenilor le place să le mănânce. Bomboanele lui Săpunilă 

erau renumite.  

 

Regula spune că nu ai voie SĂ VINZI bomboane, îşi spuse Săpunilă. Acum că Tărâmul 

Balonaşului de Săpun a început să se ridice, nu cred că ar strica dacă aş face nişte 

bomboane pentru mine.  

 

Săpunilă se puse pe treabă şi făcu nişte Caramele Miam-Miam. Apoi făcu nişte Acadele 

Aromate. Mirosul de bomboane plutea prin tot Tărâmul Balonaşului de Săpun.  

 



Oamenii nu se puteau abţine. În fiecare noapte se furişau până la fabrica de dulciuri şi 

cereau bomboane.  

 

Până să se dezmeticească, Săpunilă vindea din nou bomboane. Curând Clăbucel află că 

Săpunilă nu respecta regulile.  

 

- Ascultă, îl avertiză Clăbucel pe Săpunilă, asta e o chestiune serioasă. Eşti un om 

de treabă, dar nu respecţi regulile. Trebuie să îi spun lui Ochilă ce faci. El va 

decide ce e de făcut. 

 

În acea zi, Dr. Celulă, Lucica Bulbucica şi Globilă s-au întâlnit pentru a discuta 

problema.  

 

Lucica Bulbucica spuse:  

- Avem nevoie de o nouă regulă. Regula ar trebui să precizeze că nici o persoană 

din Tărâmul Balonaşului de Săpun nu are voie să facă bomboane. 

- Ce lucruri bune s-ar putea întâmpla dacă stabilim această regulă? o întrebă Dr. 

Celulă pe Lucica Bulbucica.  

- Ne vom păstra aerul curat, răspunse Lucica Bulbucica. Vom avea grijă ca 

balonaşul nostru de săpun să nu se prăbuşească. Oamenii ar putea fi mai sănătoşi 

şi vor economisi bani dacă nu îşi cumpără bomboane. 

- Uite, şi mie îmi plac bomboanele, spuse Globilă. Chiar le iubesc! Ce probleme ar 

putea apărea dacă stabilim această regulă? o întrebă pe Lucica Bulbucica. 

- Dacă stabilim această regulă, oamenii nu vor avea libertatea de a face ce vor. Vor 

trebui să renunţe la ceva ce le place, a răspuns Lucica Bulbucica. S-ar putea să 

avem nevoie de mai mulţi poliţişti care să se asigure că oamenii respectă regula. 

Şi mai trebuie să ne asigurăm că poliţiştii nu îi deranjează pe oameni decât dacă 

aceştia fac vreo greşeală. 

- Nu ştiu ce ar trebui să facem, spuse Dr. Celulă. Să stabilim această nouă regulă? 

Să nu dăm voie nimănui să facă bomboane în Tărâmul Balonaşului de Săpun? i-a 

întrebat pe Lucica Bulbucica şi pe Globilă.  



 

Dr. Celulă, Lucica Bulbucica şi Globilă s-au tot gândit la această problemă. Vroiau să fie 

siguri că această nouă regulă va fi bună pentru Oamenii din Balonaş.   

 

 

 

 

Capitolul patru 

 

Imediat vestea se răspândi peste tot în Tărâmul Balonaşului de Săpun. Săpunilă vindea 

bomboane. În acea noapte, în timp ce Săpunilă dormea, cineva i-a distrus fabrica.  

 

Când Ochilă a auzit ce s-a întâmplat s-a supărat foarte tare.  

- Acele persoane nu aveau nici un drept să facă acest lucru, spuse Ochilă. 

 

- Nimeni nu poate să încalce regulile şi să scape basma curată. Acei Cetăţeni din 

Balonaş trebuie pedepsiţi. 

 

- Mai întâi, trebuie să plătească pentru fabrica lui Săpunilă. Apoi, ca să fim siguri 

că acei Cetăţeni din Balonaş nu vor mai face aşa ceva, nu vor avea voie să iasă din 

casă timp de o lună. 

 

Apoi Ochilă a apărut la bulovizor.  

- Ştiu că majoritatea Cetăţenilor din Balonaş cred că am făcut o treabă bună în 

calitate de conducător, spuse Ochilă, aşa că vă voi da şansa de a demonstra cât de 

mult mă placeţi. Mai întâi, toată lumea trebuie să poarte un tricou Ochilă 24 de 

ore din 24. Apoi, vreau ca toate casele să fie zugrăvite portocaliu. Portocaliul este 

culoarea mea preferată. 

 

Oamenii nu vroiau să poarte tricouri Ochilă şi nici să-şi zugravească locuinţele portocalii.  

 



- De data asta Ochilă a mers prea departe. Noi nu am spus că poate să ne dea 

ordine. Am spus doar că poate să decidă ce e de făcut atunci când cineva încalcă 

regulile, se plânse un bărbat. Acum i s-a urcat puterea la cap. 

 

Toată lumea vorbea despre acest lucru.  

- Ce am putea face? întrebă un Cetăţean din Balonaş.  

- Ar trebui să îl destituim pe Ochilă din funcţie şi să votăm pe altcineva în locul lui. 

- Eu cred că lui Ochilă i s-a urcat puterea la cap, spuse Vorbiluţa mulţimii. Poate 

dacă vorbim cu el o să îşi schimbe comportamentul. 

- Aşa e! fu de acord un tânăr. Este şi vina noastră. Ar fi trebuit să stabilim nişte 

reguli şi pentru Ochilă. 

- Ei bine, se pare că suntem cu toţii de acord că trebuie să facem ceva, dar ce? 

spuse Lucica Bulbucica.  

 

Toţi Oamenii din Balonaş s-au strâns laolaltă pentru a discuta aceste noi probleme. În 

sfârşit au luat o decizie în această privinţă.  

 

Vorbiluţa vorbi în numele tuturor cetăţenilor.  

- Ochilă, tu nu ai voie să stabileşti noi reguli, spuse ea. Tu doar trebuie să decizi ce 

e de făcut atunci când cineva nu respectă regulile. I-am ales pe Dr. Celulă, pe 

Lucica Bulbucica şi pe Globilă pentru a stabili reguli noi. 

 

Ochilă fu de acord. Şi-a cerut scuze tuturor Cetăţenilor din Tărâmul Balonaşului de 

Săpun pentru ideea cu tricourile şi casele portocalii.  

 

Oamenii din Balonaş au învăţat că regulile îi pot ajuta să rezolve probleme. Au învăţat că 

e important să stabilească reguli bune. Şi au mai învăţat şi cum să îşi aleagă conducătorii.  

 

Dar cel mai important, au învăţat că orice gen de autoritate trebuie să aibă limite clar 

stabilite. Conducătorii trebuie să ştie ce nu au voie să facă, precum şi ce trebuie să facă.  

 



 

 

Aţi învăţat şi voi aceste lucruri?  


