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Cu dragoste, nepoțelului meu,
Martinuș (Martin Coroian)

Cuvânt înainte
Să poposim astăzi în lumea de basm a copilăriei,
acolo unde visele se materializează în realități
minunate, unde personajele, unele de basm, altele
din viața reală a micilor și delicatelor necuvântătoare:
pisicuțe, cățeluși, cocoșei și găinușe..., ființe dragi și
jucăușe, devin pentru copii, dar și pentru noi, cei mari,
adevărate comori sufletești, ce ne câștigă atenția prin
gingășie și frumusețe. Să facem cunoștință cu „PisiPluș”,
motănașul cel poznaș, care s-a născut dintr-o realitate a
zilelor noastre, pentru că cine nu are pe lângă casă un
pisoi năzdrăvan sau nu iubește unul pe care-l întâlnește
la prieteni, rude sau chiar pe stradă? Toți avem, de bună
seamă, pentru că pisicuțele sunt poate cele mai docile
și iubitoare animăluțe pe care le-a creat Dumnezeu, în
dorința Sa, de a-i găsi omului prieteni și din această
lume minunată.
O carte cu un alt personaj năzdrăvan, care a
împrumutat, dragi copii, jocurile și comportamentul
vostru, „ PisiPluș” a devenit o adevărată vedetă după
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care se poate turna și un serial de poveste, plin de
animație și bucurie nesfârșită. Năzdrăvanul pisoi
„PisiPluș”se prezintă singur cu mult tact și grație:
„Bună! Eu sunt PisiPluș,/ Prieten cu Martinuș! /Îl știți,
cel din altă carte, /Plină, plină cu de toate…”. Da, un
adevăr, o altă poveste, cea din “Pluș pentru Martinuș”,
la fel de frumoasă și care vă poate aduce numai bucurii
și zâmbete pe chipurile voastre, dragi copii, dacă o
veți procura. Două cărți minunate, care mângâie și
încântă, una mai frumoasă și mai hazlie decât cealaltă.
„Martinuș„ și „PisiPluș” sunt comorile sufletului de
copil, care continuă să existe în Sinele autoarei
Ion-Cristea Marilena. Cuvânt de mulțumire poetei,
pentru darul imens pe care îl adăpostește în suflet cu
atâta dăruire și grație!
Profesor Rodica Danu
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Bună! Eu sunt PisiPluș,
Prieten cu Martinuș!
Îl știți, cel din altă carte,
Plină, plină cu de toate…
E o carte pentru voi,
Cu pitici, căței, pisoi,
Pentru voi, dragi spiriduși
E “Pluș pentru Martinuș”!
Pe care-ați citit-o, sigur,
Însă vreau să mă asigur,
C-o să mai citiți ceva
Frumos, și din cartea mea!
Viața mea este frumoasă
Fiindcă sunt crescut în casă,
Mama mă iubește mult,
Și de-aceea, o ascult...
Glumesc, fiindcă n-ai văzut
Pisoi cuminte și mut...
E și el, la fel ca voi,
Năzdrăvan, dar e pisoi!
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